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NagrodaNagrodaNagrodaNagroda    
6 marca odbyło się losowanie kuponów krzyŜówki nr.4 z numeru 57. 
Wylosowano  Dawida Kreskę z kl.Ib  Gimnazjum oraz Dominikę 
Smaza IVb i Oskara Polak IVa Szkoły Podstawowej. Hasło 
krzyŜówki brzmiało: „ Dzień Babci i Dziadka”.  
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.  
 

 
Trzynastego lutego klasy IA gimnazjum i Va SP wraz z wychowawcami 
wzięły udział w rajdzie zimowym. Trasa rajdu biegła z Zagórnika przez 
Pańską Górę do Andrychowa. Tam w MDK czekała na wędrowców ciepła 
herbatka i pyszny pączek oraz moc wraŜeń związanych z udziałem  
w róŜnych konkursach. Tym razem na brak śniegu nie mogliśmy narzekać 
– było go bardzo duŜo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mgr Marzena Michniewicz - Bąk.  
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Podczas ferii zimowych odbyły się 
IX Zimowe Spotkania MłodzieŜy 
SKKT. Głównym celem tego 
spotkania było rozegranie 
konkursów pod tytułem 
,,Poznajemy………”. Tym razem 
uczestnicy zabawy poznawali 
Beskid Makowski, drewniane 
zabytki okolic Andrychowa, faunę  
i florę Tatrzańskiego  
i Babiogórskiego Parku 
Narodowego, pochodzenie nazw 
andrychowskich ulic, topografię 
powiatu wadowickiego.  

Naszą szkołę we wszystkich konkursach reprezentowały uczennice klasy 
drugiej gimnazjum Beata Oboza i Magdalena Gondko. Dziewczyny 
wygrały wszystkie konkursy i zajęły pierwsze miejsce wyprzedzając 
reprezentacje gimnazjum  w Inwałdzie i Gimnazjum nr. 2 w Andrychowie. 
Jako nagrodę między innymi otrzymały jednodniowy bezpłatny pobyt  
w młodzieŜowym schronisku w Lanckoronie. Gratulujemy zwycięstwa. 

mgr Marzena Michniewicz - Bąk 
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W Krakowie są cztery kopce. Najstarsze z nich to mogiły Wandy i Kraka. 
W parku otaczającym pałac w Łobzowie był kiedyś piąty krakowski kopiec 
- Esterki, legendarnej ukochanej Kazimierza Wielkiego, która na wieść  
o jego niewierności wyskoczyła z okna wprost do stawu. Obecnie znajduje 
się na tym miejscu boisko WKS Wawel. 
 
Kopiec Kościuszki 
 
Usypany został na Wzgórzu św. 
Bronisławy. Prace rozpoczęto 19 
października 1820 r., a 
zakończono 25 października 
1823. Kopiec mierzy 34,1 m 
wysokości i zawiera ziemię z pól 
bitewnych Powstania 
Kościuszkowskiego (Racławice, 
Maciejowice i Dubienka) oraz amerykańskiej wojny niepodległościowej. 
W połowie XIX wieku Austriacy otoczyli kopiec fortyfikacjami, w których 
w 1977 r. urządzono hotel. W pogodne dni z tarasu na szczycie kopca 
roztacza się wspaniała panorama Krakowa. 
 
Kopiec Józefa Piłsudskiego 
 
Zwany Kopcem Niepodległości, największy ze wszystkich. Zajmuje 0,76 
ha powierzchni, ma 35 m wysokości, średnica podstawy wynosi 111 m. 
Usypano go na wzgórzu Sowiniec (358 m n.p.m.) w Lesie Wolskim. Prace 
rozpoczęto 6 sierpnia 1934 r., w 20. rocznicę wymarszu z Krakowa 1. 
Kompanii Kadrowej Legionów, a zakończono 9 lipca 1937. Po II wojnie 
światowej komunistyczne władze celowo dopuściły do dewastacji kopca. 
Jego naprawą zajął się, powołany w 1980 r., komitet opieki nad kopcem. 
 
Kopiec Wandy 
 
Wznosi się niedaleko muru otaczającego Hutę im. Tadeusza Sendzimira. 
Mierzy 14 m wysokości, średnica podstawy - 45 m. Powstał 
prawdopodobnie w VII wieku. Według legendy, stanowi mogiłę Wandy, 
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córki mitycznego księcia Kraka. W 1890 r. na szczycie kopca ustawiono 
kamiennego orła według projektu Jana Matejki. 
 

Kopiec Krakusa 
 

Został usypany na Krzemionkach  
w VII wieku. Mierzy 16 m wysokości. 
Legenda głosi, Ŝe to mogiła załoŜyciela 
Krakowa - księcia Kraka. Kopce 
Krakusa i Wandy przypuszczalnie 
słuŜyły swym budowniczym jako 
miejsca kultu lub straŜnice. 

 
                     Dominika Krupnik kl.4a 

 

 
Święto Kobiet obchodzimy zawsze 8 marca. 
Jakiś czas temu było to święto obchodzone 
bardzo hucznie. Obecnie panowie wręczają 
paniom kwiaty, małe podarunki i składają 
Ŝyczenia. Powstanie tego święta związane 
jest  
z walką kobiet o swoje prawa. Święto to 
pierwszy raz obchodzone było  
w 1911 r.  
w czasach PRL-u. 

Kobiety dostawały wtedy goździki i rajstopy.  
W innych krajach, w których obchodzi się to 
święto odbywają się manifestacje 
feministyczne. W Polsce Dzień Kobiet przestał 
być hucznie obchodzony w 1993 r. 
 Mimo niezbyt pozytywnej sławy tego 
dnia – warto go uczcić. KaŜda okazja jest 
dobra, aby lubianej przez siebie osobie okazać, 
Ŝe się o niej myśli i pamięta. 
                                                     

                                     Katarzyna Fijołek kl.5b 
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W Polsce przede wszystkim dzień ten dotyczy emerytów i rencistów. 
 
 
 49 lat, jakie upłynęło od czasu powołania Polskiego Towarzystwa Walki  
z Kalectwem, towarzystwa wypełniającego misję niesienia pomocy 
osobom i niepełnosprawnym. To prawie pół wieku wskazuje jak waŜną 
pełni to stowarzyszenie w Ŝyciu społecznym naszego państwa. Dokonania 
Towarzystwa są w tym zakresie rzeczywiście nie do przecenienia. 
Wrocławianie mają wielką satysfakcję, iŜ pierwszą w Polsce placówką 
terenową Stowarzyszenia jest ich oddział Wojewódzki z siedzibą we 
Wrocławiu, grupujący ludzi wyjątkowych, oddanych bez reszty sprawom 
rozwiązywania trudnych i skomplikowanych problemów ludzi 
Niepełnosprawnych i ich integracji społecznej. 
 
Składajmy podziękowania dla członków Stowarzyszenia za wkład ich 
pracy na rzecz tworzenia warunków umoŜliwiających ludziom 
niepełnosprawnym czynne uczestnictwo w Ŝyciu społecznym. KaŜdy ma 
jakieś marzenia, ale nie zawsze ma szanse je zrealizować. Dlatego na 
uwagę i uznanie zasługuje kaŜde działanie, które choć jednej osobie 
przyniesie nadzieję na realizację własnych marzeń. Ich stowarzyszenie 
takie działania podejmuje, na co dzień namawiając i zachęcając do 
aktywnego uczestnictwa ludzi Niepełnosprawnych w Ŝyciu publicznym. 
Uczą ich jak sprostać trudnym sytuacją. Uczą ich takŜe, co zrobić by 
ograniczyć pole Niepełnosprawności i jak postępować by być potrzebnym 
innym. 
 

Opracował: Oskar Polak 
 

  
 część druga: 

1. Czy forma dwiema koleŜankami jest poprawna? 
Liczebnik DWA w rodzaju Ŝeńskim, w narzędniku ma formy 

oboczne, dwiema   i dwoma. 
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2. Jak powinno się mówić słowo postać w liczbie mnogiej: „postacie” 

czy „postaci”? Rzeczownik postać w mianowniku liczby mnogiej 

ma dwie dopuszczalne formy: postacie i postaci. 
3. Jak jest poprawnie – Norwegowie czy Norwedzy? 

Obie formy są poprawne. 
4. Mówimy pomarańcz czy pomarańcza? 

Mianownik liczby pojedynczej brzmi – pomarańcza, czyli np. : 
„Podaj mi pomarańczę”, a nie: „Podaj pomarańcza”. 

 
 Przypominam adres, na który moŜecie wysyłać pytania: 
herdom@interia.eu 
A za te juŜ nadesłane dziękuję. Czytajcie uwaŜnie naszą gazetkę, 
zaglądajcie na stronę internetową szkoły, a na pewno znajdziecie 
odpowiedzi na nurtujące Was pytania. 
 

                                                                                          Anna Hernas 
 

Marzec- miesiąc roztopów w ludzkich sercach 

Połacie zieleni wyróŜniające się na tle topiącego śniegu, nieśmiało 
wschodzące krokusy i przebiśniegi, cichy świergot ptaków, które właśnie 
wróciły z ciepłych krajów, krople rosy, promienie słońca rozszczepione  
w soplach zwisających z dachów- to wszystko od zamierzchłych czasów 
kojarzy mi się z marcem. Wiosna! I nie waŜne, Ŝe nie zawsze wygląda to 
tak kolorowo. ChociaŜby w tym roku- na razie nie słychać Ŝadnego 
świergotu ptaków, a tam gdzie śnieg nie zalega wcale nie ma „połaci 
zieleni”, tylko błoto. Ale nie waŜne. 
Pogoda ma olbrzymi wpływ na człowieka i jego zachowanie, jak twierdzą 
synoptycy. A teraz takŜe i ja. Spróbuję znaleźć naukowe potwierdzenie tej 
hipotezy. 
Primo: Wiele waŜnych osobistości ze sceny politycznej przez kilka stuleci 
właśnie w marcu podejmowało decyzje o podpisaniu waŜnych traktatów 
pokojowych. Tak na przykład: 

• 1979 - podpisano egipsko-izraelski układ pokojowy w Waszyngtonie, 

• 1856 - w Paryżu podpisano traktat paryski kończący wojnę krymską,   

• 1940 - ZSRR zawiązało pokój z Finlandią,  
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• 1918 - Rumunia podpisała zawieszenie broni podczas I wojny światowej, 

• 1947 - Polska i Czechosłowacja podpisały układ o przyjaźni, 

• 1938- Niemcy i Finlandia podpisały traktaty: pokojowy i o przyjaźni 

To na pewno marcowe słońce roztopiło lody w ludzkich sercach, a śpiew 
ptaków natchnął przywódców powyŜszych krajów  do zawarcia pokoju. 
TakŜe w tym miesiącu wiele państw i ziem odzyskało niepodległość: 

• 1956 - Maroko uzyskało niepodległość (od Francji). 

• 1971 – Bangladesz proklamował niepodległość (od Pakistanu).  

• 1836 – Teksas ogłosił niezależność od Meksyku. 

• 1992 - Bośnia i Hercegowina ogłosiła niepodległość. 

• 1946 - Wietnam i Francja podpisały porozumienie, uznając Republikę 
Wietnamu za państwo wolne, z własnym rządem, parlamentem i 
wojskiem.  

• 1957 - Ghana uzyskała niepodległość (od Wielkiej Brytanii).  

• 1946 - Wielka Brytania przyznała niepodległość Transjordanii, obecnie - 
Królestwo Jordanii 

• 1878 - W wyniku pokoju w San Stefano Bułgaria proklamowała 

niepodległość. 

• 1945 -Grudziądz wyzwolono spod okupacji hitlerowskiej. 

Nie bez znaczenia jest teŜ, Ŝe w marcu w Ŝycie weszło wiele porozumień, 
mających na celu utrzymanie pokoju i równouprawnienia na świecie, m.in.: 
1970 r. wszedł w Ŝycie traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej,  
w 1966 r. w Watykanie podpisano deklarację współpracy pomiędzy 
Kościołami: katolickim i anglikańskim, a w  1931 - Sejm RP uchwalił 
ustawę znoszącą wszystkie przywileje lub ograniczenia związane  
z pochodzeniem, narodowością, językiem, rasą lub religią.  
Te wydarzenia dowodzą tego, Ŝe równolegle z ociepleniem na dworze, 
mieszkańcy półkuli północnej przeŜywają ocieplenie w swoich wnętrzach 
i pragną zmieniać świat na lepsze.  
 

• 1994 – Gruzja została formalnym członkiem Wspólnoty Niepodległych 
Państw. 

• 1992 - Mołdawia i Uzbekistan zostały członkami ONZ. 2. 

• 1938 - w Berlinie, na I Kongresie Polaków w Niemczech uchwalono Pięć 

prawd Polaka. 
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• 1957 - Izrael wycofał się z półwyspu Synaj i ze Strefy Gazy. 6 

 

• 1791 - USA: Vermont jako 14 stan dołączył do Unii.4 
 

• 1684 - powołano Świętą Ligę, sojusz Polski, Wenecji, Austrii i Państwa 
Kościelnego przeciw Turcji i Tatarom 

• 1974 - Wojna Jom Kippur: ostatnie oddziały izraelskie wycofały się z 
zachodniej części Kanału Sueskiego.  

• 1910 - W Kopenhadze podczas II Międzynarodowego Zjazdu Kobiet 
Socjalistek ogłoszono dzień 8 marca Międzynarodowym Dniem Kobiet. 

• 1999 - Polska wraz z Czechami i Węgrami została przyjęta do NATO. 

• 1931 - Sejm RP uchwalił ustawę znoszącą wszystkie przywileje lub 
ograniczenia związane z pochodzeniem, narodowością, językiem, rasą 
lub religią sprzed 1918. 

 

Zielony wierszyk 

Nie ma w sklepach zielonej farby,  
Słowo daję, za Ŝadne skarby! 
A dlaczego nie ma farby w sklepie? 
Wiosna Wam powie najlepiej: 
 
Po pierwsze- 
zieloną farbę wykupili ci, 
którzy piszą wiersze. 
Bo jak jest wiosna na świecie, 
To strasznie duŜo zieleni  
Potrzeba kaŜdemu poecie. 
 
Po drugie- 
Drzewa trzeba było pomalować na 
zielono,  
Zrobić liście kasztanom i klonom,  
Wszystkie wierzby odnowić na 
polach, 
 

Nie zapomnieć o brzozach, 
topolach. 
Wykupiło się zieleń ze składu 
Do tych lasów, ogród i sadów. 
 
Po trzecie- 
Krzaki i trawa, 
Polne koniki nad trawą.  
KaŜdy konik chce być zielony, jego 
zielone prawo! 
 
Po czwarte- 
Na wiosnę, kochani 
Jak juŜ dawno, dawno stwierdzono 
Od oseska aŜ do pradziadka  
Wszyscy mają w głowach zielono! 
 
I dlatego za Ŝadne skarby  
Nie ma w sklepach zielonej farby...  
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ZBIGNIEW  

To imię jest pochodzenia słowiańskiego, a w dowolnym tłumaczeniu 
znaczy pozbyć się gniewu. KaŜdy Zbigniew jest męŜczyzną prawym, 
pracowitym, sprawiedliwym. Jest stały w swych przekonaniach. Wcześnie 
zakłada rodzinę, troszczy się o Ŝonę i dzieci, którym daje wysokie 
wykształcenie. Dom prowadzi na wysokim poziomie, stara się by 
przewyŜszać pod tym względem rodzinę i sąsiadów. Wszystko, co posiada, 
to jest z pracy własnych rąk. Zbigniew jest tradycyjny, jeŜeli chodzi  
o wychowanie dzieci, bowiem pragnie wszczepić im zamiłowanie do 
pracy, poboŜność i szacunek dla ludzi. 

PATRYK 

Do dziś Patrykom pozostało zamiłowania do Ŝycia na pograniczach, nie 
tylko w sensie pogranicza krajów i kultur, ale takŜe pogranicza tego, co 
znane i nieznane. Patrykowie są to podróŜnicy i badacze nieznanych 
obszarów wiedzy. Zwykle imię to wskazuje na duŜy umysłowy potencjał, 
zdolności do nauk ścisłych i języków obcych. Są perfekcjonistami, cenią 
sobie doskonałość i profesjonalizm. Bardziej niŜ inni cierpią, jeŜeli 
popełnią jakieś błędy. Imię Patryk uwraŜliwia na tradycję, daje silne 
związki z rodziną oraz sprawia, Ŝe w swoich zainteresowaniach i karierze 
zawodowej młodzi ludzie idą śladem swoich ojców. 

BEATA 

Jest powaŜna, troskliwa. Ma duŜy temperament. Lubi czasem rozkazywać, 
ale i słuchać. Niezwykle ceni spokój, albowiem w Ŝyciu kieruje się głównie 
uczuciem. Uwielbia przyrodę i dalekie podróŜe, toteŜ dosyć często 
przebywa poza domem. Mimo to jest dobrą matką. 

IZABELA 

Imię pochodzenia hiszpańskiego i znaczy tyle, co ElŜbieta. Osoba je 
nosząca jest zdolna do wielu nadzwyczajnych czynów. Chętnie zdobywa 
wiedzę i zajmuje się naukowymi badaniami. Jest bardzo dokładna, uczy 
skrupulatności innych, ceni punktualność. Posiada duŜe zdolności 
lingwistyczne, toteŜ wiele podróŜuje. Ciepło rodzinne jest lekarstwem jej 
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znerwicowanej osobowości. Posiada dar trwania przy swoich 
przekonaniach. Ceni gustowne ubiory i smaczne potrawy. W miłości stała. 

KAZIMIERZ 

Człowiek uczciwy, szlachetny, popadający często w melancholię. Jego 
sceptyczne podchodzenie do Ŝycia sprawia, iŜ bywa nieszczery, nieufny  
i na wszystko dmuchający. Jest uzdolnionym przywódcą, dobrym 
kierownikiem, posiada wybitne zdolności organizacyjne, które jednak  
w czasie depresji znikają. Wtedy popada w nałóg, albowiem posiada 
wrodzone skłonności do hazardu i alkoholu. Poza tymi ułomnościami 
przejściowymi, jest człowiekiem wartościowym, wzorowym rodzicem, 
dobrym współmałŜonkiem, kochającym ciepło domowe. Pochodzenie 
imienia: słowiańskie imię oznaczające osobę, która niszczy pokój albo teŜ 
niszczy sławę wroga. 
                                                                           oprac. Zuzia Graca z kl. 4a  
 

ZIMOWY POJAZD 
Skuter śnieŜny jest pojazdem naziemnym 
łączącym zalety sań i skutera 
przystosowanego do jazdy tylko w zimie – 
 z tego względu urządzenia te były na 
początku nazywane saniami motorowymi. 
Skuter śnieŜny przystosowany jest do jazdy 
zarówno po drogach jak i bezdroŜach – 
potrafi się poruszać równie dobrze po śniegu, 
jak i po lodzie, co czyni go jednym  
z podstawowych pojazdów 

wykorzystywanych w krajach za granicą koła podbiegunowego, takich jak 
Norwegia czy Kanada. Maksymalne prędkości skuterów sięgają rzędu 200 km/h  

BUDOWA 
Napędzany silnikiem spalinowym, przenosi napęd bezpośrednio na znajdującą się 
na tyle gumową „gąsienicę” . Na pojeździe siedzi się  podobnie jak na motocyklu, 
jednak kierowanie nim, pomimo kierownicy połączonej z przednimi płozami, 
wymaga balansowania ciałem. 
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ZAGROśENIA 
Pomimo iŜ jazda na skuterach śnieŜnych wydaje się być bezpiecznym sportem 
familijnym, stwarzają one duŜe zagroŜenie w rękach niedoświadczonych  
i nieodpowiedzialnych kierowców ze względu na to, Ŝe są one pojazdami 
rozwijającymi wysokie prędkości i przeznaczonymi do jazdy w cięŜkich 
warunkach. Wypadki na skuterach zazwyczaj kończą się tragicznie, a największy 
odsetek ofiar ginie „na drzewach”.  

ZNANE MARKI 
• Arctic Cat 
• Bombardier:  

o Ski-Doo (najbardziej popularna w Ameryce) 
o Lyx (popularna w Niemczech) 

• Yamaha 
• Polaris 
• Snow Hawk 

opracował Michał. G 

 
Opowieść o waleniu 

Szkielet orki zwanej Old Tom znajduje się  
w muzeum w Eden, małej mieścinie w Nowej 
Południowej Walii. Ten sławny waleń wraz  
z towarzyszami zwykł przyłączyć się do 
miejscowych wielorybników i pomagać  
w chwytaniu i zabijaniu długopłetwców finwali. Old Tom zaczął 
współpracować z ludźmi w 1843 i trwało to do 1930. Nawet gdy na morzu 
nie było łodzi, stado orek otaczało walenie i wysyłało dwóch czy trzech 
członków, by zaalarmowali mieszkańców Eden, waląc w wodę ogonami. 
Wielorybnicy podąŜali za orkami i chwytali zdobycz.  

 
Morski Einstein 

Największym mózgiem na świecie moŜe poszczycić się kaszalot. Jego 
mózg wazy ponad 9 kg. Kaszalot jest teŜ prawdopodobnie najgłębiej 
nurkujących morskim ssakiem, schodzi na ponad kilometr głębokości.  
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Śpiewający wieloryb 

KaŜdy samiec długopłetwca ma własną pieśń, która moŜe trwać do 35 
minut. 

Dostrojony 
śywiący się Ŝabami nietoperz z Ameryki Środkowej moŜe na podstawie 
głosu Ŝaby rozpoznać, czy jest trująca, czy teŜ nie. 

Królewski kompas 

Motyl monarch przemierza 3000km, wykorzystując do nawigacji linie 
ziemskiego pola magnetycznego.  

Kiść bananów 

KaŜdego roku spoŜywamy ponad 40 milionów ton bananów, co czyni je 
najpopularniejszym owocem świata w menu człowieka. 
                                                                                                     Beata i Natalia ☺ 
 

 

 Rekordy w skokach narciarskich 
Puchar Świata 
Rekord wynik rekordzista państwo data 

Adam Małysz Polska 
2001, 2002, 
2003, 2007 Najwięcej zdobytych 

kryształowych kul 
4 

Matti Nykaenen Finlandia 
1983, 1985, 
1986, 1988 

Najwięcej zdobytych 
kryształowych kul z 
rzędu 

3 Adam Małysz Polska 
2001, 2002, 
2003 

Najwięcej zwycięstw w 
PŚ 

46 Matti Nykaenen Finlandia  

Najwięcej razy na 
podium PŚ 

105 Janne Ahonen Finlandia  

Najmłodszy zwycięzca 
zawodów PŚ 

15 lat Steven Collins Kanada 1980 

Najstarszy zwycięzca 
zawodów PŚ 

31 lat Noriaki Kasai Japonia 2004 

 



 14 
Mistrzostwa świata 

rekord wynik rekordzista państwo data 

Najwięcej złotych 
medali MŚ (bez 
lotów) 

4 Adam Małysz Polska 
2001, 2x2003, 
2007 

Walter Steiner Szwajcaria 1972, 1977 

Sven Hannawald Niemcy 2000, 2002 
Najwięcej złotych 
medali w MŚ W 
lotach 

2 

Roar Ljokelsoy Nowegia 2004, 2006 

Letnie Grand Prix 
rekord wynik rekordzista państwo data 

Najwięcej zwycięstw 
letniego Grand Prix 

3 Adam Małysz Polska 2001, 2004, 2006 

Te wyniki podajemy tak na pocieszenie, Ŝe naszemu mistrzowi w ostatnim 
czasie nie bardzo się wiedzie. Adam – trzymamy za ciebie kciuki – za rok 
będzie dobrze. 

 

Ciągnąca się przez 1000 km, od południowej 
granicy Peru w głąb północnego Chile, pustynia 
Atakama wznosi się z wąskiego pasa 
nadbrzeŜnego ku pampas – niemal pozbawionym 
Ŝycia równinom, które zapadają się miejscami w 
rzeczne wąwozy znaczone warstwami osadów 

mineralnych z Andów. Środek Atakamy, nazywany przez klimatologów pustynią 
absolutną, jest uwaŜany za najbardziej suche miejsce na Ziemi. 

 
Istnieją tam jałowe, połacie, na których nigdy (a przynajmniej od czasu, kiedy ludzie 
badali zagadnienie opadów) nie odnotowano deszczu. Nie ujrzy się tam źdźbła trawy 
ani kaktusa, jaszczurki ani komara. Natomiast ujrzeć moŜna szczątki wszystkiego, co 
tam pozostawiono. Pustynia jest być moŜe bezdusznym mordercą, ale i litościwym 
konserwatorem. Bez wilgoci nic nie gnije. W obliczu tych informacji pewnym 
zaskoczeniem jest wiadomość, Ŝe dziś na pustyni Atakama Ŝyje ponad milion ludzi, 
tłoczących się w nadbrzeŜnych miastach, osiedlach górniczych, wioskach rybackich 
 i osadach połoŜonych w oazach 
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Kawały 
Basia przybiega do domu: 
- Tatusiu, dostałam szóstkę z biologii! 
- Świetnie! W nagrodę pójdziemy do cukierni popatrzeć jak ludzie jedzą 
ciastka. 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Czerwony Kapturek do babci: 
- A dlaczego masz takie wielkie mięśnie?? 
Na to babcia: 
- Bo pracowałam w biedronce!!!  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺  
Poniedziałek, ósma rano. W tramwaju ścisk. Nagle wśród stłoczonych ludzi 
ktoś woła:  
- Czy jest tu lekarz?! 
- Jestem! - krzyczy pasaŜer z daleka i przeciska się przez tłum. Gdy lekarz 
dochodzi do wołającego, ten pyta:  
- Choroba gardła na 6 liter?  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
  Przychodzi baba do lekarza i mówi: 
- Panie doktorze, za ile wyzdrowieję? 
A lekarz na to: 
- Za kilkanaście milionów...  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
   Babcia do Jasia:  
- Jak będziesz grzeczny to pójdziesz do nieba, a jak będziesz niegrzeczny to   
pójdziesz do piekła ...  
- Babciuuuuu! A jakim trzeba być, aby pójść do kina?!  
                                                               oprac. Jakub Kudłacik kl.5b 
 

• Co się dzieje po tym, gdy ściskają się dwie stonogi?  
                                                     (Powstaje zamek błyskawiczny) 

• Jak stolarze czytają ksiąŜki i gazety?  
                                                    (Od deski do deski) 

• Jak się nazywa wokalistka rockowa na drzewie?  
                                                    (Kora) 



 16 
• Co Ŝołnierz ma pod łóŜkiem?  

                                                 (śołnierz ma pod łóŜkiem sprzątać) 
• Co to jest: kto o nią dba - ten jej nie ma, a kto o nią nie dba - ten ją 

ma?  
                                                  (Pajęczyna) 

Przygotował Bartek Smolec kl. IV a 
 

  

Zwierzaki te to ziemnowodne stekowce z rodziny dziobkowatych. 
 Występują w Australii i Tasmanii. 

Prowadzą samotniczy tryb Ŝycia. Są znakomicie 
przystosowane do pływania – mają płaski, 
szeroki ogon, oraz błonę pływną pomiędzy 
palcami wszystkich kończyn. Są ssakami, które 
znoszą jaja. Osiągają długość ciała nawet do 70 
cm. Długość ogona osiąga nawet 15 cm. Mają 

brązowe, szarobrązowe, nawet brązowo - czarne ubarwienie. 

Dziobak poszukuje poŜywienia głównie w mule dennym. Dziennie zjada 
on prawie tyle samo ile sam waŜy. śywi się: bezkręgowcami wodnymi, 
skorupiakami, Ŝabami, rybami, mięczakami, dŜdŜownicami i kijankami. 
Dziobaki nie mają sutków, ani nawet "niby-sutków", które pod wpływem 
ssania powstają u kolczatek. Mleko u dziobaków wydziela się wprost  
z nasady włosa, a młode dziobaki nie ssą tylko zlizują je  
z matczynej sierści. Samica składa 2-3 jaj do gniazda, po 7-14 dniach 
wykluwają się maleńkie (1,25 cm długości) dziobaki, zupełnie bezradne. 
Jego nora ma wejście tuŜ nad wodą w jeziorach i wolno płynących rzekach. 
Kończyny dziobaka są umieszczone z boku ciała, a nie pod nim, co odbija 
się w gadzim sposobie chodzenia. Młode dziobaki mają, na podobieństwo 
innych ssaków, zęby mleczne. Jednak gdy dorastając tracą je, nie wyrastają 
im zęby stałe – dorosłe dziobaki są bezzębne. Samce jako jedyne ssaki 
mają kolec jadowy umieszczony na obu kostkach, wykorzystywany 
zapewne w walkach o terytorium i o samice. Ukłucie nie jest groźne dla 
Ŝycia człowieka, lecz powoduje silny ból i opuchliznę, która moŜe się 
utrzymywać przez kilka miesięcy. Dla mniejszych zwierząt (np. psów) jad 
dziobaka jest śmiertelny. Dziobak jest doskonałym pływakiem i w wodzie 
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spędza wiele czasu. Choć błony pływne ma na wszystkich czterech 
stopach, wiosłuje tylko przednimi, tylne wraz z ogonem słuŜą mu do 
sterowania. Pływa ze ściśle zamkniętymi powiekami, nadrabiając brak 
wzroku czułością innych zmysłów. NaleŜy do nielicznej grupy ssaków 
mających zmysł elektryczny – i u niego zmysł ten jest najczulszy. 
Wyczuwa oddziaływanie elektryczne innych zwierząt, co wykorzystuje 
przy znajdowaniu i chwytaniu ofiary. TakŜe jego dziób jest bardzo czuły – 
wyposaŜony jest w wielką liczbę zakończeń nerwów czuciowych, co 
ułatwia mu wyszukiwanie pokarmu w mule i pośród roślinności dennej. 
Jak wykazały badania DNA przeprowadzone przez międzynarodowy 
zespół, część materiału genetycznego dziobaka jest typowa dla ssaków, ale 
reszta - dla ptaków i gadów…dziobaki to fascynujące zwierzęta. 

Następnym razem równieŜ podróŜ do Australii i spotkanie z kangurami – 
zapraszam –  

Krzyś Gilek. 
 

Motyle  
Motyle i ćmy są bardzo rozpowszechnionymi owadami niemal na całym 
świecie. Zazwyczaj efektownie ubarwione motyle prowadzą dzienny tryb 
Ŝycia, a znacznie skromniej wyglądające ćmy to motyle nocne. 

Kamufla Ŝ 
Większość zwierząt Ŝyjących dziko trudno dostrzec z powodu kamuflaŜu, 
czyli barw i kształtów upodobniających je do otoczenia. KamuflaŜ jest 
sposobem obrony przed wrogami, którymi utrudnia dostrzeŜenie 
zdobyczy.   
 

Dinozaury  
Dinozaury to prehistoryczne gady. Niektóre były największymi zwierzętami 
lądowymi w dziejach świata, inne zaś miały zaledwie większość kurczęcia. 
Zamieszkiwały Ziemię około 160 mln lat, ostatnie wymarły 64 mln lat temu, 
ponad 60 mln lat przed pojawienie się praludzi.   
 

Małpy  
Małpy naleŜą do naczelnych, a więc do tej same grupy ssaków, co 
człowiek. Nieprawdziwie jest jednak twierdzenie, Ŝe pochodzimy od małp 
chociaŜ pod wieloma względami są one do nas podobne, zwłaszcza w 
sposobie posługiwania się kończynami i w chwytaniu przedmiotów.  
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Twoja liczba urodzenia, zwana teŜ liczbą Ŝycia (bo nie moŜna jej zmienić) 
opowiada nie tylko o charakterze, ale i o czekającej cię przyszłości. 
To według numerologów szczególna liczba. Towarzyszy człowiekowi przez całe 
Ŝycie i jest najwaŜniejszą wskazówką dla dalszych prognoz. Aby ją poznać po 
prostu dodaj do siebie wszystkie cyfry, z jakich się składa data. Dodawaj je dotąd, 
aŜ uzyskasz liczbę złoŜoną z jednej cyfry. 

Na przykład: 
21.06.1954=2+1+0+6+1+9+5+4=28=2+8=10=1+0=1 
Oznacza to Liczbę śycia 1. 

1 - To człowiek o cechach przywódczych, pionier przecierający innym szlaki, 
indywidualista, człowiek o silnej "wibracji", mocno zaznaczający swoją 
obecność, eksponujący swoje ego,  

2 - To "dyplomata" mający świadomość dwóch obliczy świata, zainteresowany 
drugim człowiekiem, wraŜliwy, kierujący się w Ŝyciu uczuciami,  

3 - To człowiek ukierunkowany na osobiste spełnienie, o duŜych talentach  
i moŜliwościach w kaŜdej dziedzinie, we wszystkim co robi widać wolę 
działania, siłę, przedsiębiorczość oraz kreatywność. PoniewaŜ jednak jest 
zwykle osobą świecącą "światłem odbitym" to, kiedy jest słabo 
ukierunkowana, zdeterminowana, trudno jej się odnaleźć,  

4 - To logik osiągający najwięcej dzięki wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, 
bardzo odporny na stres związany z pracą,  

5 - To osoba chętnie ucząca się nowych rzeczy, otwarta na nowinki, mająca duŜą 
łatwość w zdobywaniu wiedzy, wielką zmysłowość oraz związaną z tym 
skłonność do uŜywek,  

6 - To osoba rodzinna, uwaŜająca rodzinę za fundament swojego Ŝycia i mocno  
z nią związana. Jest zwykle kreatywna intelektualnie, ma łatwość 
odnajdywania się w przestrzeni i czasie, nie lubi stawiać sobie ograniczeń, 
jest bardzo uczuciowa,  

7 - To osoba wraŜliwa i introwertyczna, łatwo robiąca karierę zawodową, bardzo 
zainteresowana sprawami duchowymi. Zbyt silna siódemka powoduje 
nadmierne przywiązanie do materii,  

8 - To twórca na duŜą skalę, energia zmieniająca się w materię, osoba tworząca  
i działająca poprzez podświadomość, uparta i zdeterminowana w działaniu,  

9 - To osoba opierająca swoje działanie na bezinteresownej miłości, posiadająca 
"wibrację" spełnienia, skazana na powodzenie, które często objawia się po 36, 
a na pewno po 45 roku Ŝycia.  
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Krowa to ssak. Ma ona sześć stron: prawą, 
lewą, przód, tył, spód i wierch. Za krową 
znajduje się ogon zakończony małym 
pomponikiem. Krowa posługuje się nim do 
odpędzania much od siebie i od mleka. 
Głowa krowy słuŜy do rogów, no i jej pysk 
musi gdzieś znaleźć miejsce. Rogi słuŜą do 
bodzenia, a pysk do miauczenia. Pod 
krową wisi mleko. które słuŜy do dojenia. 
Krowa ma delikatny węch, czuje się ją z 
daleka. Pan krowa nazywa się byk. On nie 
jest ssakiem. Krowa nie je duŜo, poniewaŜ 
wszystko, co zje, zjada dwukrotnie. Kiedy 
krowa jest głodna, robi muuu!  
A kiedy nie mówi nic, oznacza to, Ŝe  
w środku ma pełno trawy aŜ po czubki 
rogów... 
 
Katechetka na religii pyta sie Jasia: 
- Jasiu. Kto zbudował arkę? 
- No... eee 
- Dobrze, siadaj. Piątka. 
 
Przyszła baba do lekarza i mówi: 
- Panie doktorze, mam cukrzycę, kamicę 
nerkową, nadciśnienie, powiększoną 
tarczycę, jaskrę, kamienie w pęcherzyku 
Ŝółciowym, nadkwasotę, niedowład prawej 
ręki, grzybicę, miaŜdŜycę, łuszczycę, 
niedosłuch, reumatyzm, skoliozę... 
- Mój BoŜe! - załamuje ręce lekarz. -  
A czego pani nie ma? - pyta. 
- Nie mam zębów, panie doktorze. 
 
Przychodzi kobieta do hotelu: 
- MąŜ zamawiał tu na dzisiaj pokój... 
- Na jakie nazwisko? 
- Nowak... Nowacki... czy jakoś tak. 
 

Trzy staruszki jedzą obiad i rozmawiają 
o róŜnych rzeczach. Jedna mówi: 
- Wiecie, naprawdę coraz gorzej  
z moją pamięcią. Dziś rano, stałam na 
schodach i nie mogłam sobie 
przypomnieć, czy właśnie wchodzę, czy 
schodzę. 
Druga na to: 
- Myślisz, Ŝe nie ma nic gorszego? 
Któregoś dnia siedziałam na brzegu 
łóŜka i nie wiedziałam, czy wstaję, czy 
kładę się spać. 
Trzecia uśmiecha się zadowolona  
z siebie: 
- CóŜ, moja pamięć jest tak dobra, jak 
zawsze była, odpukać - tu puka w stół. 
Nagle z zaskoczeniem na twarzy pyta: 
- Kto tam? 
 
Mówi ojciec do syna: 
- Synu, znalazłem ci wspaniałą kandydatkę 
na Ŝonę! 
- Ale tato... sam potrafię znaleźć sobie 
dziewczynę... kto to jest? 
- To córka Kulczyka! 
- Suuuper! Trzeba było tak od razu! 
Ojciec udaje się do Kulczyka na rozmowę: 
- Dzień dobry Panu! Wydaje mi się, Ŝe 
znalazłem doskonałego kandydata na męŜa 
Pańskiej córki! 
- Wie Pan... ale ja nie szukam męŜa dla 
mojej córki... 
- AleŜ to wiceprezes Orlenu. 
- Cudownie! To zmienia postać rzeczy! 
Następnie ojciec udaje się do prezesa 
Orlenu: 
- Witam Pana Panie prezesie! Przychodzę 
 z dobrą nowiną - mam idealnego 
kandydata na wiceprezesa w Pańskiej 
firmie. 
- No tak.. Ale ja nie szukam nikogo na tę 
posadę. 
- Jest Pan pewien?! To zięć Kulczyka! 
- Ooo! Chyba, Ŝe tak! 
 

                           Patrycja Gondko kl. I b gim. 



 

 

1.                         
2.                    
3.                  
4.                    
5.                
6.                  
7.                
8.                 
9.                  
10.                
11.                 

 

Pytania do krzyŜówki : 

1. Po niedzieli. 
2. MąŜ babci. 
3. Izabela zdrobniale. 
4. Z nią od lekarza do aptekarza, 
5. …….. na biegunach. 
6. Teren do gry w tenisa ziemnego. 
7. Przeciwieństwo dnia. 
8. Pies Stasia i Nel. 
9. Morski rozbójnik. 
10. śółty lub topiony. 
11. Sto centymetrów.  
 

    
 
 
 
  

        

Kupon KrzyŜówki nr.5 
 
 

Imię, Nazwisko i klasa 

 
_________________________ 

Hasło 


