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Rajd  na Matysk ę 
 
!9 września o 7 rano wyruszyliśmy autobusem do Radziechów koło śywca. 
Dojechaliśmy prawie do końca asfaltowej drogi by później na piechotkę 
czerwonym szlakiem wspiąć się na górę Matyskę. Droga ta nie była łatwa - 
stroma, kamienista a w dodatku na trasie napotykaliśmy stacje z róŜnymi 
konkursami. Pokonaliśmy wszystko dzielnie i po podsumowaniu 
wszystkich konkurencji okazało się, Ŝe zajęliśmy II miejsce. Cieszyliśmy 
się bardzo, ale nie tylko z zajętego dobrego miejsca. RównieŜ z tego, Ŝe 
pogoda była wspaniała, Ŝe na rajdzie mogliśmy się integrować z osobami 
niepełnosprawnymi – widzieliśmy ich radość, chociaŜ nie mogli wyjść  
o własnych siłach na górę – ktoś inny musiał im pomóc.  
Dla większości z nas to był pierwszy kontakt z dziećmi i dorosłymi, 
których w róŜny sposób dotyka niepełnosprawność, mamy nadzieję, Ŝe 
będziemy mogli się jeszcze wspólnie pobawić. 
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P.S więcej zdjęć na stronie internetowej szkoły w dziale aktualności 
MMB 

 

WAKACYJNE WSPOMNIENIA 
 

Droga Patrycjo! 
      Witaj serdecznie! Właśnie wróciłam z wakacji i chętnie Ci o nich 
opowiem. 

Byłam na kolonii w Gdyni. Poznałam wielu ciekawych ludzi.  
W naszej sali było 12 osób, łącznie z naszą panią Klaudią. Najbardziej 
polubiłam Nikolę. Pod koniec kolonii, kiedy byliśmy na spacerze to 
wszystkie chwyciłyśmy się za ręce i szłyśmy do szkoły "sznurem". Zawsze 
na dyskotece tańczyłyśmy w kółku. Było wspaniale. Często myślałam  
o Tobie. Szkoda, Ŝe Cię tam nie było. Za rok musisz tam ze mną pojechać. 
Często jeździliśmy na wycieczki. W nocy opowiadaliśmy sobie straszne 
historie. Kiedy wracałyśmy siadłyśmy koło siebie w autobusie. Niektóre 
dziewczyny płakały.  

Czekam na list od Ciebie. Pozdrawiam. Cześć! 
  Paulina Pawłowska kl Vb 
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Cześć Sylwusiu! 
     Piszę ten list, bo chcę Ci opowiedzieć gdzie spędziłam 

tegoroczne wakacje. W tym roku byłam na kolonii nad morzem razem  
z mamą, bratem i koleŜankami. Nocowaliśmy w szkole. Codziennie o 7:30 
była pobudka. O godzinie 8:30 była Msza Święta na sali gimnastycznej. 
Najlepsza część dnia była o 10:30- wyjście na plaŜę. Wracając do 
nocowania miałam salę z numerem 13. W tej sali było nas 11 i nasza 
wychowawczyni- pani Klaudia Gondko. Nasza grupa nazywała się 
Teletubisie. Teraz opowiem Ci moŜe o moich koleŜankach i kolegach. 
Najbardziej zaprzyjaźniłam się z dziewczynami z naszej grupy. Miały na 
imię: Nikola, Justyna,Ania, Angelika, Gabrysia, Madzia, Iza, Dominika, 
Paulina, Julka i oczywiście pani Klaudia. Kolegów teŜ miałam duŜo, np.: 
Adrian, Damian, Dawid, Tomek, Artur, Kuba i Arek. Wszyscy byli bardzo 
fajni i uśmiechnięci. Te wakacje były super! Na następny rok teŜ się 
wybieram, moŜe pojedziemy razem? No dobrze, dość juŜ o mnie. MoŜe 
teraz ty mi napiszesz jak spędziłaś wakacje? 

 
PS. Pozdrów całą rodzinkę i przyjaciół. 

 Paulina Drabik kl. Vb 

 
JESIENIĄ śYJ WYOBRAŹNIĄ…. 

Uczennica klasy 5 b zaprasza Was do odwiedzenia jej 
planet. 

" O mojej planecie" 
    Dawno, dawno temu, a moŜe nie tak dawno była planeta, która nazywała 
się Patrycjone  Bizencjone. 
       Była tam królowa, która miała na imię Justyna Bizencjone 210.  Niech 
nikt się nie dziwił, Ŝe miała bardzo śmieszne nazwisko, poniewaŜ była to 
planeta śmieszków. Przez Patrycjone Bizencjone przepływała 
najpiękniejsza rzeka, a nazywała się Kropka nad I. W około tej krainy, były 
góry takie jak: Góra Śmiechu, Browarek, Fikuśna, Śmiechu Warte, Huba 
Buba     i najwyŜsza Traktorówka. Koło zamku królowej przepływała rzeka 
Kaktusek. Królowa mieszkała w mieście Kaszaneczka.   Ja na tej planecie 
byłam jej przyjaciółką. śyło mi się tam bardzo dobrze. Miałam bardzo 
duŜo przyjaciół. Codziennie śmiałam się z nimi. 
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       Niestety po paru latach wszyscy pokłócili się ze sobą. Przez to ta 
planeta wybuchła, poniewaŜ "Zgoda buduje, niezgoda rujnuje".  

Paulina Pawłowska kl. Vb 
 

KĄCIK POLONISTYCZNY 
 

1. MIRA ś – to przenośnie nieziszczalne marzenie, ułuda. Nie ma 
potrzeby więc mówić o złudnych, zwodniczych , fałszywych  
miraŜach. Sam rzeczownik w zupełności wystarczy. 

 
2. PARTYKUY –  czyli wyrazy takie, jak chyba, głownie, juŜ, nawet, 

teŜ, tylko, niech, by itd. mogą określić ten składnik zdania, na który 
połoŜony jest nacisk, np. Jan tylko Ŝartował. 

 
3. RODZYNEK, RODZYNKA –  rzeczownik ten ma oboczne formy 

męskie  i Ŝeńskie. MoŜemy więc zjeść rodzynka lub rodzynkę. Jeśli 
mamy na myśli jedynego męŜczyznę znajdującego się  
w towarzystwie samych kobiet, a nawet jedyną kobietę  
w towarzystwie złoŜonym z samych męŜczyzn, powiemy o nich 
rodzynek, a nie rodzynka. 

                                                                     oprac. Anna Hernas 

 

KKKKKKKKKKKKĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIKKKKKKKKKKKK                                    JJJJJJJJJJJJĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘZZZZZZZZZZZZYYYYYYYYYYYYKKKKKKKKKKKKOOOOOOOOOOOOWWWWWWWWWWWWYYYYYYYYYYYY            
 
I Ania robi list ę zakupów: Połącz opakowania z ich zawartością. 
 
1. a jar of                                 (a) strawberries 
2. a packet of                           (b) milk 
3. a bottle of                            (c) toothpaste 
4. a bag of                               (d) marmolade 
5. four slices of                       (e) ham 
6. a tube of                              (f) cola 
7. six tins of                            (g) potatoes 
8. a basket of                           (h) beans 
9. six cans of                           (i) biscuits 
10. a roll of                              (j)  aluminium foil 
 



 6 
II Tomek patrzy na swoje odbicie w lustrze: Znajdź 14 części ciała 
(poziomo i pionowo),  
     które widzi i zapisz je obok tabelki. 
 

N B T H R O A T 
E Y E B R O W S 
C J E M L E G S 
K Q T U I V A H 
C E H I P S N A 
H A N D S X K I 
I R N O S E L R 
N Z F I N G E R 

III Basia opisuje Tomka:  Znajdź antonimy słów zapisanych 
pogrubioną czcionką.         

     (antonim - słowo mające przeciwstawne znaczenie)  

 
 
 
1. Sometimes he’s fascinating, sometimes he’s______________. 
2. Sometimes he’s patient, sometimes he’s______________. 
3. Sometimes he’s quiet, sometimes he’s______________. 
4. Sometimes he’s in a good mood, sometimes he’s______________. 
5. Sometimes he’s grateful, sometimes he’s______________. 
6. Sometimes he’s brave, sometimes he’s______________. 
7. Sometimes he’s calm, sometimes he’s______________. 
8. Sometimes he’s wonderful, sometimes he’s______________. 
9. Sometimes he’s optimistic, sometimes he’s______________. 
10. Sometimes he’s pleased, sometimes he’s______________. 
 
Odpowiedzi proszę przesyłać na adres: kate.nowak@yahoo.com lub 
oddawać osobiście pani Katarzynie Nowak. Pierwsze trzy osoby, które 
rozwiąŜą zadania poprawnie i wykaŜą się znajomością materiału 
konkursowego w trakcie odpowiedzi ustnej, otrzymają ocenę celującą 
z języka angielskiego (ocena cząstkowa). 

GOOD LUCK! ☺☺☺☺ 

moody    disappointed    frightened    angry    pessimistic 
boring    ungrateful    awful    impatient    loud 
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KĄCIK HISTORYCZNY 
Tragiczny wieluński 1 września 1939 roku. 

Co się wydarzyło 1 września 1939 r. kaŜdy Polak (ba! kaŜdy Europejczyk) 
wiedzieć powinien. A jeŜeli nie wie, lepiej niech się nie przyznaje. Młodszym 
obywatelom moŜemy jeszcze wybaczyć  taką ignorancję, ale my- ludzie 
dojrzali, z odwagą patrzący w przyszłość, powinniśmy się interesować losami 
świata. A więc załóŜmy, Ŝe wszyscy doskonale wiemy co się wtedy zdarzyło 
w Polsce. Na historii uczyliśmy się co nieco o Westerplatte, o pancerniku 
Schleswig-Holstein i tak dalej. I dobrze. Bo to właśnie atak na Westerplatte 
uwaŜany jest za początek II wojny światowej. W rzeczywistości jednak około 
10 minut przed atakiem na Westerplatte, ofiarą Niemieckich bombowców padł 
Wieluń. 

Około godziny 4.35 pierwsze sztukasy -  niemieckie bombowce nurkujące 
zajęły pozycję bojową. W pięć minut później spadły pierwsze bomby. To 
przygraniczne, powiatowe miasteczko zamieszkałe w 1/3 przez śydów  
w ciągu kilkunastu minut zostało trzykrotnie zbombardowane. Bilans nalotów 
był tragiczny. Niemieccy piloci zrzucili 380 bomb o wadze 46 ton, zabito 
1200 mieszkańców co stanowiło 8% społeczeństwa wieluńskiego. Miasto 
zostało zniszczone w 70 %, a centrum miejskie w 90 %. Naloty niemieckie 
zniszczyły zabytki kultury materialnej Wielunia, w tym wieluńską farę - 
najstarszą świątynię o bogatym wyposaŜeniu w dzieła sztuki renesansu i 
baroku. Szpital wieluński pod wezwaniem Wszystkich Świętych, mimo 
oznakowania czerwonym krzyŜem, został doszczętnie zniszczony. Tak wielkie 
straty materialne i ludzkie wynikają stąd, Ŝe ataku na uśpione miasto 
dokonano niespodziewanie  w warunkach pokoju. Pierwszych nalotów 
dokonywano na niskich pułapach - były one skierowane na najgęściej 
zabudowaną część miasta. Uciekająca w popłochu ludność była ostrzeliwana z 
broni pokładowej niemieckich samolotów myśliwskich. Prawie wszyscy 
mieszkańcy po bombardowaniach opuścili miasto, uciekając na wschód. 
Dlatego jest rzeczą niemoŜliwą ustalenie dokładnej liczby zabitych.  

W mieście nie było przemysłu strategicznego, kluczowego dla obronności 
kraju. Było kilka młynów i cukrownia. Mieszkańcy utrzymywali się  
z rolnictwa rzemiosła i handlu. W Wieluniu nie było Wojska Polskiego, 
miasto nie było zapleczem dla polskiej armii, nie stanowiło waŜnej zapory  
w systemie obrony polskiego pogranicza. Nie było Ŝadnych przesłanek natury 
militarnej do ataku lotniczego na bezbronne miasto. Jedynym uzasadnieniem 
ataku na Wieluń było wywołanie chaosu i paniki wśród ludności cywilnej. 
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Bestialskie zniszczenie naszego miasta było elementem wojny 
psychologicznej, wmontowanej w strategię niemieckiej wojny błyskawicznej. 

Niemcy po opanowaniu miasta, w obawie przed wybuchem epidemii chorób 
zakaźnych, nakazywali powracającym śydom usuwać rozkładające się zwłoki 
zabitych, które zakopywano w zbiorowych dołach bez jakiejkolwiek 
rejestracji. Niemcy zlekcewaŜyły zasady  prowadzenia wojny ustalone w 
Hadze w 1907 roku na II konferencji pokojowej. Konwencja ta nakładała na 
wojujące strony obowiązek oszczędzania od zniszczeń budynków 
poświęconych obrzędom religijnym, sztuce, naukom i dobroczynności. 
Chronione były szpitale i ranni. Niemcy na początku wojny nie przestrzegali 
Ŝadnych konwencji i praw międzynarodowych. 

Obchodząc rocznicę wybuchu II wojny światowej, nie zapominajmy  
o Wieluniu. O tysiącach bezbronnych, niczego nie spodziewających się ludzi, 
którzy próbowali uciekać przed tonami bomb, spadających z nieba kilka minut 
przed rozpoczęciem się wojny. 

                                                                                               Kasia 
 

 

KĄCIK LITERACKI 

Arkadij i Borys Strugaccy „Piknik na skraju drogi” 
Kiedy idziesz do strefy to sobie zanotuj: z towarem wróciłeś – cud boski, 
 z Ŝyciem uszedłeś – daj na mszę, kula patrolu – fart, a cała reszta – jak los 
zdarzy. 

Wiek XX. NajwaŜniejsze odkrycie: we wszechświecie istnieje inna 
cywilizacja poza naszą. Dowód: sześć Stref Lądowania – miejsc 
postoju/pobytu/inwazji obcych (zaleŜnie od przyjętej teorii). 

Wejście na teren Strefy jest właściwie zakazane. Tylko pracownicy 
Międzynarodowego Instytutu Cywilizacji Pozaziemskich mogą legalnie 
tam chodzić, choć i to wiąŜe się z duŜym ryzykiem. Jednak na przedmioty 
znalezione w Strefie jest duŜe zapotrzebowanie, a moŜna na tym nieźle 
zarobić. Dostarczaniem wszelkiego rodzaju towaru typu pustaki, bateryjki, 
świerzby, bransolety parają się stalkerzy. (Tak równieŜ nazywano osoby, 
które zajmowały się rabowaniem okolic elektrowni po katastrofie  
w Czarnobylu, ale istnieje jednak zasadnicza róŜnica – teren Strefy nie jest 
skaŜony promieniowaniem radioaktywnym, choć u stalkerów zachodzą 
zmiany w genotypie i fenotypie spowodowane są zupełnie czymś innym, 
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czego naukowcom nie udało się wyjaśnić). Niewdzięczne to zajęcie, bo 
oprócz policyjnych patroli czekają ich tam rzeczy takie jak czarci pudding  
i zjawiska – łysica, wyŜymaczka. Jednym z takich stalkerów jest Red 
Shoehart, początkowo laborant Instytutu, później z braku lepszego zajęcia 
coraz bardziej wprawiający się w swoją profesję stalker (którym był 
zresztą juŜ wcześniej). 

Tą krótką powieść moŜna by właściwie uznać za zbiór opowiadań, którym 
bynajmniej nie jest. Rozpoczyna się fragmentem wywiadu z Walentinem 
Pillmanem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, odkrywcą 
Radiantu Pillmana*. To dobre wprowadzenie do ksiąŜki, oryginalne 
opisanie wydarzeń, które miały miejsce na Ziemi. Potem jest historia 
wyprawy do Strefy po pełnego pustaka (legalnie,  z Instytutu). Następnie – 
typowy Ŝywot stalkera. Kolejny rozdział - chwilowa zmiana bohatera na 
Richarda Nunnuna, tu ma miejsce jeden z najciekawszych momentów 
ksiąŜki – rozmowa Nunnuna z Pillmanem, w której podejmują tematy 
związane z lądowaniem. I rozdział końcowy w całości poświęcony opisie 
ostatniej wyprawy Shoeharta z niezwykle fascynującym zakończeniem. 

 W tym klasycznym dziele braci Strugackich oprócz ciekawej fabuły  
i tajemniczego klimatu Strefy otrzymujemy dodatkowe smaczki w postaci 
krótkich, niezbyt skomplikowanych, ale za do niezwykłe frapujących 
rozwaŜań o lekkich zabarwieniu filozoficznym. Właściwie jedyną wadą 
jest kiepskie wydanie – słaba korekta i brzydka okładka, która 
nieszczególnie oddaje charakter ksiąŜki (choć lepiej nie narzekać, bo 
gdyby nie kampania promocyjna gry S.T.A.L.K.E.R. nie wiadomo kiedy 
otrzymalibyśmy wznowienie). 

Piknik na skraju drogi jest najbardziej znaną powieścią Strugackich  
i jednocześnie jedną z najwaŜniejszych w historii gatunku. Nie 
bezpodstawnie zresztą, bo w taj na pozór niewielkiej ksiąŜeczce jest wiele 
treści. MoŜe się wydawać, ze obecny w ich poprzednich powieściach obraz 
systemu totalitarnego tu nie występuje. Nic bardziej mylnego! Nie rzuca 
się on od razu w oczy, bo nie jest tak wyraźny i bezpośredni, jak w innych 
powieściach. ChociaŜby w Przenicowany świecie, gdzie autorzy pozwalają 
sobie na otwartą krytykę totalitaryzmu. Jest to obraz alegoryczny, subtelnie 
zasugerowany i brutalnie bezpośredni zarazem, mistrzowski po prostu. 

I taka rada na koniec – jeśli zakończenie nie zrobiło na was wraŜenia, 
przeczytajcie ostatnie akapity jeszcze raz. Postarajcie się naprawdę pojąc 
jego sens. W tym tkwi siła powieści.  
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* - …Zapewne pana pierwszym powaŜnym odkryciem było odkrycie tak 
zwanego radiantu Pillmana? 

- Nie sądzę. Radiant Pillmana to ani pierwsze, ani powaŜne, ani ściśle 
mówiąc, nie odkrycie. I w dodatku niezupełnie moje. 

AK 
 

JAK NIE DAĆ SIĘ GRYPIE? 
Na zewnątrz zmienna pogoda, chłodne poranki  

i wieczory, wilgotne powietrze, a Ty czujesz, Ŝe cos Ci ę bierze... 
Co robi ć, by uchroni ć się przed gryp ą lub jak j ą szybko 
wyleczy ć, gdy ju Ŝ jeste śmy chorzy?  

 
NajwaŜniejsza jest oczywiście profilaktyka, dlatego przede 

wszystkim naleŜy jeść zdrowo i regularnie. Nasza dieta w okresie 
wzmoŜonej zachorowalności na grypę powinna być bogata  
w warzywa i owoce - główne źródło witamin. Powinniśmy teŜ jadać 
kasze, które świetnie rozgrzewają organizm od środka oraz pić 
około dwóch litrów płynów dziennie – najlepsze są soki ze świeŜych 
owoców i warzyw lub herbatki ziołowe i owocowe. W okresie 
zimowym (a zwłaszcza, gdy zima jest tak nietypowa, jak w tym roku) 
bardzo waŜne jest, by odpowiednio się ubierać, najlepiej „na 
cebulkę”. NaleŜy teŜ unikać wielkich skupisk ludzi oraz kontaktów  
z osobami chorymi (grypą zaraŜa się drogą kropelkową), często 
myć ręce, wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy oraz 
wystrzegać się przewlekłego stresu i porządnie się wysypiać. 
Skutecznym sposobem na hartowanie organizmu są równieŜ 
codzienne spacery. Istnieje teŜ moŜliwość wcześniejszego 
zaszczepienia się.  

 
Kiedy jednak choroba juŜ nas dopadnie, równieŜ moŜemy posłuŜyć 
się kilkoma sprawdzonymi sposobami, dzięki którym złagodzimy jej 
przebieg. Dobrą metodą jest przyrządzanie i picie róŜnych mikstur, 
np. syropu z cebuli, miodu i soku z cytryny, gorącego mleka  
z czosnkiem i miodem czy tez zwykłej herbaty z cytryną lub sokiem 
malinowym (koniecznie od ). Na lepsze oddychanie zaleca się 
przygotowywanie inhalacji, np. zϑbabci rumianku, lawendy i olejków 
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eterycznych oraz uŜywanie kropli do nosa i popularnych leków, 
obniŜających gorączkę, dostępnych w aptece bez recepty. 
NajwaŜniejsze jednak w przypadku grypy jest to, by się porządnie 
wygrzać. Dlatego na kilka dni naleŜy zrezygnować z codziennego 
wysiłku i połoŜyć się pod kołdrę, koniecznie w ciepłych skarpetkach! 
MoŜna równieŜ dodatkowo nasmarować ciało olejkiem kamforowym. 
Poleca się takŜe gorące kąpiele, (chociaŜ w wypadku wysokiej 
gorączki nie są one wskazane) oraz moczenie stóp w ciepłej wodzie 
z solą. WaŜne jest takŜe ciepło psychiczne, które zapewnić moŜe 
bliska osoba oraz relaks, dobry humor i całkowite uwolnienie się od 
stresu. 

                                                          Przedruk z Internetu 
 

 
Patrycja Gondko i Monika Rokowska 

 

KĄCIK SPORTOWY 
EuroBasket 2009 dla Hiszpanii 

Hiszpanie mieli z Serbami rachunki do wyrównania. W pierwszym meczu 
EuroBasketu młoda druŜyna trenera Dusana Ivkovicia zaskoczyła mistrzów 
świata fenomenalną grą w obronie, skutecznym atakiem. Serbowie wygrali 
wtedy 66:57, ale w finale czekała na nich zupełnie inna Hiszpania. Do 
pełni formy wrócił Pau Gasol, kontuzje wyleczyli Rudy Fernandez i Jorge 
Garbajosa. Hiszpanie rozpędzili się juŜ w meczu z Litwą, później kaŜdego 
rywala gromili róŜnicą przynajmniej kilkunastu punktów. I tak teŜ było w 
finale. Ostatecznie Hiszpanie wygrali 85:63. 

SPOSÓB SPĘDZANIA WAKACJI – sonda w naszej 
szkole 

 liczba głosów w procentach 

nad jeziorem/morzem 10 20 % 

za granicą 20 40 % 

w domu 8 16 % 

u rodziny 10 20 % 

w górach 3 6 % 
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Polscy siatkarze mistrzami Europy!!! 

Polscy siatkarze zostali mistrzami Europy. W turnieju rozgrywanym w 
Turcji, w finale po zaciętym boju pokonali Francuzów 3:1. MVP całych 
zawodów został wybrany Piotr Gruszka, a za najlepszego rozgrywającego 
uznano Pawła Zagumnego. 

Ruszyła Liga Mistrzów 

Grupa A 

Juventus Turyn - Bordeaux 1:1 
Maccabi Hajfa - Bayern Monachium 0:3 

Grupa B 

VFL Wolfsburg - CSKA Moskwa 3:1 
Besiktas - Manchester Utd 0:1 

Grupa C  

Olimpique Marsylia - AC Milan 1:2 
FC Zurych - Real Madryt 2:5 

Grupa D 

Chelsea - FC Porto 1:0 
Atletico Madryt - APOEL Nikozja 0:0 

Grupa E 

Olimpique Lyon - Fiorentina 1:0 
Liverpool - VSC Debreczyn 1:0 

Grupa F 

Inter Mediolan - FC Barcelona 0:0 
Dynamo Kijów - Rubin Kazań 3:1 

Grupa G 

VFB Stuttgart - Rangers 1:1 
Sevilla - Unirea Urziceni 2:0 

Grupa H 

Olimpiakos Pireus - AZ Alkmaar 1:0 
Standard Liege - Arsenal 2:3     



 13 

H O R O S K O P 
BARAN - 21 marca - 21 kwietnia 
 Jesteś ambitny, impulsywny, pomysłowy, przedsiębiorczy, dynamiczny. 

Uczysz się chętnie i szybko..  

BYK - 22 kwietnia - 20 maja 
Jesteś spokojny, ambitny, cierpliwy, konstruktywny a motorem Twojego 

działania jest koncentracja i organizacja. 

BLIŹNIĘTA - 21 maja - 21 czerwca 
Jesteś błyskotliwy, elokwentny, pomysłowy, wszechstronny. 

RAK - 22 czerwca - 22 lipca 
Jesteś bystry, wraŜliwy, pomysłowy, zręczny, a do działania popycha Cię 

wyobraźnia 

LEW - 23 lipca - 23 sierpnia 
 Jesteś ambitny, szlachetny, przywódczy, obdarzony wieloma talentami, a 

motorem Twojego działania jest zaspokojenie wyŜszych aspiracji. 

PANNA-24 sierpnia-23 września 

Jesteś powaŜny, logiczny, rozsądny i odpowiedzialny  

WAGA - 23 września -23 października 
Jesteś miły, układny, zdolny, bezpośredni, cenisz piękno, dąŜysz do 

harmonii 

SKORPION - 24 października -22 listopada  
Jesteś odwaŜny, oryginalny, przenikliwy, twórczy i ambitny. 

STRZELEC - 23 listopada -21 grudnia 
Jesteś błyskotliwy, ambitny, szlachetny, utalentowany, a motorem 

Twojego działania jest entuzjazm. 

KOZIOROśEC - 22 grudnia - 20 stycznia 
Jesteś ostroŜny, ambitny, rozsądny, praktyczny i pracowity. 

WODNIK - 21 stycznia - 19 lutego 
 Jesteś urodzonym humanistą, zdecydowany, oryginalny, ekscentryczny. 

RYBY - 20 lutego - 20 marca 
 Jesteś twórczy, bystry, empatyczny i wraŜliwy.. 
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CIEKAWOSTKI 
Słońce 
Słońce jest olbrzymią kulą gorących gazów, zlokalizowaną w odległości 
150 mln/km od Ziemi. Jest zwykłą gwiazdą, jakich tysiące znajdują się na 
firmamencie, bez niej jednak nie byłoby Ŝycia na naszej planecie. 
Człowiek, inne stworzenia i rośliny do podtrzymania Ŝycia potrzebują 
światła i ciepła słonecznego. Ludzie zawsze doceniali znaczenie Słońca i 
nierzadko czcili je jako bóstwo. Czasem na powierzchni tarczy słonecznej 
pojawiają się ciemne obszary, zwane plamami słonecznymi. Ich średnia 
liczba zmienia się w cyklu 11-letnim. W pobliŜu plam pojawiają się 
wielkie świetliste języki, zwane protuberancjami. Wyrzucone przez nie 
cząstki docierają do Ziemi i w okolicach wokółbiegunowych powodują 
powstanie zórz polarnych.  
� Światło słoneczne, wędrujące z prędkością bliską 300 000 km/s, dociera do 
Ziemi po upływie 8,3 minuty.  

 

Skamieniała galareta                                        
Meduzy, mimo galaretowego ciała, ulegały niekiedy  skamienieniu. Najstarsze 
skamieniałości podobnych do nich wendobiontów liczą 64 milionów lat, jednak 
prawdziwe meduzy kopalne znamy głównie z odcisków w skałach jury. 
 

Świetne zachowanie 
Jedne z najlepiej zachowanych skamieniałości wczesnych  ssaków, pochodzące 
sprzed około 50 milionów lat, znaleziono na pokładach  łupków skalistych w 
Messel koło Frankfurtu, w Niemczech. Pierwsze szczątki odkryto tam w 1875 r.  
i od  tamtej pory znalezisk przybyło. Na tym obszarze prawdopodobnie było 
kiedyś jezioro. 

Jakub Kudłacik klasa 6b 
    

W KRĘGU TAJEMNIC 
Czasem, dosyć często, wokół nas dzieją się dziwne rzeczy. Próbujemy ich 
nie zauwaŜać, albo przypisujemy je zjawiskom paranormalnym. Ale w 
rzeczywistości wszystko ma swoje racjonalne wytłumaczenie. Moim 
zadaniem w tym roku będzie szukanie odpowiedzi na tajemnicze zagadki, 
dementowanie zjawisk powszechnie uznanych za paranormalne. Na 
pierwszy ogień pójdzie tajemnicze znikanie przedmiotów. JuŜ dosyć 
dawno rozwikłałem tą zagadkę, więc od razy przejdę do sedna sprawy. Za 
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wszystkie „tajemnicze” zniknięcia odpowiada pewien gatunek zwierząt- 
szpaki-dziobaki. 

Te dziwne gady przypominaj kajmana tylko są mniejsze, o wiele mniejsze, 
i mają na grzbiecie kostne płyty. śyją na całym świecie. śywią się 
wyłącznie: papierkami po cukierkach, lodach, zjadają teŜ koperty, 
reklamówki, ogryzki, nasiona, klucze, czasami wchodzą do domów, 
zjadają powieszone na wieszaku schnące prawe skarpety, widelce, łyŜki, 
słomki, noŜe, talerze, ciasteczka, cukierki, kamienie, pestki, liście, patyki, 
zadania domowe, płyty, ksiąŜki, guziki, plastelinę, ołówki, zlizują dŜem z 
kanapek, kartki, bułki, gryzom opony samochodów, rowerów, gumki, 
sznurki,  sznurówki, buty. Skończę tu, bo szpaki dziobaki lubią jeść 
wszystko. Mimo Ŝe tak duŜo  jedzą,  dorastają tylko do 4cm długości. 
Szpaki dziobaki, jak sama nazwa wskazuje szpaczą i dziobaczą czyli 
krzyczą i wydłubują z ziemi  przysmaki. Są aktywne tylko w tych porach, 
kiedy nie śpią, czyli kiedy najbardziej roztargnione dzieci wracają ze 
szkoły -  wtedy jest najłatwiej zdobyć pokarm, najbardziej lubią kluczyki 
od szafek szkolnych. Te zwierzęta boją się wszystkiego co Ŝywe. Samiec 
składa jaja w grudniu -  dokładnie 26 .Młode wykluwają się po 1 godzinie. 
Szpaki mają nory blisko szkół i składają jaja w bibliotekach. Mają bardzo 
wyczulony zmysł orientacji potrafią dotrzeć z jednego końca półki na drugi 
nie gubiąc się przy tym. Tylko raz widziano i sfotografowano jednego 
przedstawiciela w1993 roku. 

…Czy ktoś widział w drodze ze szkoły szpaka dziobaka? Ja tak i chyba 
mój klasowy kolega równieŜ, poniewaŜ codziennie ginie mu kluczyk od 
szafki. 

 
Krzyś Gilek, IV b 
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KĄCIK MUZYCZNY - ☺Organy☺ 

Organy piszczałkowe to klawiszowy, aerofoniczny oraz idiofoniczny 
instrument muzyczny; budowany najczęściej w kościołach, filharmoniach, 
salach koncertowych, aulach. Organy piszczałkowe są największym 
instrumentem nieporównywalnym z Ŝadnym innym, jaki został 
wymyślony, pod względem rozmiarów przestrzennych, ilości źródeł fal 
dźwiękowych, sumarycznej mocy emitowanej do otoczenia, dynamiki i 
bardzo często róŜnorodności barw i moŜliwości kolorystycznych. 
PrzewyŜszają nawet w wielu aspektach orkiestrę symfoniczną, chociaŜ na 
organach gra tylko jeden człowiek. Rozpiętość skali dźwięków duŜych 
organów wynosi ok. 10 oktaw, co jest porównywalne z zakresem 
dźwięków odbieranych przez ludzki słuch (od 16 Hz do ok. 16 kHz), 
jednakŜe są instrumenty na świecie posiadające jeszcze większą skalę. 
(Informacje zaciągnięte z www.wikipedia.pl) 

 

Największe organy piszczałkowe w Polsce 
romantyczne organy w Archikatedrze 

Wrocławskiej. 

Organy w Bristol, Anglia 

Dawid Kreska  
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DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ SZCZĘŚLIWEGO CZŁOWIEKA 

 
1. Człowiek rodzi się zmęczony a Ŝyje, aby odpocząć.  
2. Odpoczywaj w dzień abyś mógł spać w nocy.  
3. Kochaj swoje łóŜko jak siebie samego.  
4.  JeŜeli widzisz kogoś odpoczywającego, pomóŜ mu.  
5. Praca jest męcząca.  
6. Co masz zrobić dziś zrób pojutrze, będziesz miał dwa dni 

wolnego.  
7. JeŜeli zrobienie czegoś sprawia Ci trudność, pozwól to 

zrobić innym.  
8. Nadmiar odpoczynku nigdy nikogo nie doprowadziło do 

śmierci.  
9. Kiedy ogarnia Cię ochota do pracy, usiądź i poczekaj aŜ Ci 

przejdzie. 
10. Praca uszlachetnia, lenistwo uszczęśliwia! :-) 
 

 

PESYMISTA & OPTYMISTA 
Stwierdzenia pesymisty:  

1. Nigdy nie jest tak źle, Ŝeby nie mogło być gorzej. 
2. Nie licz na to, Ŝe będzie lepiej. 
3. Jeśli jest dobrze, to znak, Ŝe twoje Ŝycie się pogorszy.  
4. Światełko w tunelu to tylko znak nadjeŜdŜającego pociągu.  
5. Ludzie mówią ci komplementy, aby cię oszukać.  
6. Zawsze znajdzie się silniejszy od ciebie.  
7. Nie licz na to, Ŝe siłę pokonasz inteligencją.  
8. Jeśli ktoś jest słabszy, to na pewno jest mądrzejszy.  
9. Jeśli ktoś jest twoim przyjacielem, to stracisz jego przyjaźń.  
10.  Wróg pozostanie zawsze wrogiem.  
11. To, co ci się podoba nie będzie podobało się innym.  
12. Ludzie to debile.  
13. Jesteś tylko człowiekiem.  
14. Wszelkie przejawy oryginalności będą tępione.  
15. Najlepsze jest za tobą.  
16. Jeśli lubisz przyrodę, to na pewno wdepniesz w gówno.  
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17. Im wyŜej podskoczysz z tym większej wysokości spadniesz.  
18. Za dobre uczynki nie ma nagrody.  
19. Nigdy nie doceniasz tego co masz, tęsknisz dopiero wtedy, gdy 

to stracisz.  
20. Kula ziemska jest przeludniona i zanieczyszczona.  
21. Jeśli nie jesteś rasistą, to moŜesz paść jego ofiarą, bo znajdzie 

się rasista o innym kolorze skóry.  
 
Stwierdzenia optymisty:  
 
1. Jeśli jest źle to będzie lepiej.  
2. Myśl pozytywnie.  
3. Nie moŜe być juŜ gorzej, więc będzie lepiej.  
4. Światło w tunelu oświetli ci drogę.  
5. Jeśli ludzie cię chwalą, to znaczy, Ŝe cię lubią.  
6. Silniejszy kolega ci pomoŜe.  
7. Twoja siła moŜe być uŜyta do dobrych celów.  
8. Jeśli ktoś jest słabszy, to dasz mu radę.  
9. Konflikty z przyjacielem umocnią waszą przyjaźń.  
10. Jeśli ktoś jest twoim wrogiem, to moŜe zostać twoim 

przyjacielem.  
11. Krytyka innych jest motorem Twojej kreatywności. 
12. Ludzie są z natury inteligentni.  
13. Jesteś na szczycie drabiny pokarmowej.  
14. Oryginalność jest cechą poŜądaną.  
15. Całe Ŝycie przed Tobą.  
16. Gówna uŜyźniają glebę.  
17. Z im większej wysokości spadniesz, tym wyŜej podskoczysz.  
18. Za złe uczynki jest kara.  
19. Gdy nic nie masz to niczego nie stracisz.  
20. Jako, Ŝe na Ziemi jest tylu ludzi masz wielu przyjaciół.  
21. Zawsze moŜesz ogolić głowę i zmienić kolor skóry. 
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.^^ Humor ^^. 
Adwokat wygrał dla biznesmena bAdwokat wygrał dla biznesmena bAdwokat wygrał dla biznesmena bAdwokat wygrał dla biznesmena bardzo trudny proces. Wysyła mu SMSa:ardzo trudny proces. Wysyła mu SMSa:ardzo trudny proces. Wysyła mu SMSa:ardzo trudny proces. Wysyła mu SMSa:    

---- Prawda zwyci Prawda zwyci Prawda zwyci Prawda zwycięŜyła. yła. yła. yła.     

Biznesmen natychmiast odpowiedział:Biznesmen natychmiast odpowiedział:Biznesmen natychmiast odpowiedział:Biznesmen natychmiast odpowiedział:    

---- Prosz Prosz Prosz Proszę wnie wnie wnie wnieśćććć apelacj apelacj apelacj apelację!!!!    
    

Wchodzi facet do Banku, ubrany jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, w Wchodzi facet do Banku, ubrany jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, w Wchodzi facet do Banku, ubrany jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, w Wchodzi facet do Banku, ubrany jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, w 

długi czarny płaszcz, czarndługi czarny płaszcz, czarndługi czarny płaszcz, czarndługi czarny płaszcz, czarną wełnian wełnian wełnian wełnianą czapk czapk czapk czapkę typu Leon Zawodo typu Leon Zawodo typu Leon Zawodo typu Leon Zawodowiec i szybkim wiec i szybkim wiec i szybkim wiec i szybkim 

krokiem podchodzi do okienka kasowego.krokiem podchodzi do okienka kasowego.krokiem podchodzi do okienka kasowego.krokiem podchodzi do okienka kasowego.    

Szybkim ruchem wkłada rSzybkim ruchem wkłada rSzybkim ruchem wkłada rSzybkim ruchem wkłada rękkkkę do kieszeni i cicho mówi do kasjerki: do kieszeni i cicho mówi do kasjerki: do kieszeni i cicho mówi do kasjerki: do kieszeni i cicho mówi do kasjerki:    

---- Wpadka! Wpadka! Wpadka! Wpadka!    

---- Chchyyybbbaa chchhodzi ppppanu o NAPAD... Chchyyybbbaa chchhodzi ppppanu o NAPAD... Chchyyybbbaa chchhodzi ppppanu o NAPAD... Chchyyybbbaa chchhodzi ppppanu o NAPAD...    

---- Nie, WPADKA, dobrze wiem co mówi Nie, WPADKA, dobrze wiem co mówi Nie, WPADKA, dobrze wiem co mówi Nie, WPADKA, dobrze wiem co mówię, zapomniałem pistoletu !, zapomniałem pistoletu !, zapomniałem pistoletu !, zapomniałem pistoletu !    
    

KsiKsiKsiKsiądz jedzie do chordz jedzie do chordz jedzie do chordz jedzie do chorego. Zatrzymuje go policjant:ego. Zatrzymuje go policjant:ego. Zatrzymuje go policjant:ego. Zatrzymuje go policjant:    

----Bez Bez Bez Bez świateł? Mandat 50 złotych!wiateł? Mandat 50 złotych!wiateł? Mandat 50 złotych!wiateł? Mandat 50 złotych!    

----Synu, jadSynu, jadSynu, jadSynu, jadę do chorego z Panem Bogiem... do chorego z Panem Bogiem... do chorego z Panem Bogiem... do chorego z Panem Bogiem...    

----Co?! We dwóch na rowerze?! 100 złotych!Co?! We dwóch na rowerze?! 100 złotych!Co?! We dwóch na rowerze?! 100 złotych!Co?! We dwóch na rowerze?! 100 złotych!    

KsiKsiKsiKsiądz płaci, odjedz płaci, odjedz płaci, odjedz płaci, odjeŜddddŜa i mya i mya i mya i myśli: Jakie to szczli: Jakie to szczli: Jakie to szczli: Jakie to szczęście, cie, cie, cie, Ŝe nie wiedział, e nie wiedział, e nie wiedział, e nie wiedział, Ŝe Bóg jest w e Bóg jest w e Bóg jest w e Bóg jest w 

trzech osobach.trzech osobach.trzech osobach.trzech osobach.    
    

----Dlaczego bDlaczego bDlaczego bDlaczego blondynka stawia przed spaniem 2 szklanki, pełnlondynka stawia przed spaniem 2 szklanki, pełnlondynka stawia przed spaniem 2 szklanki, pełnlondynka stawia przed spaniem 2 szklanki, pełną i pust i pust i pust i pustą????    

----Bo nie wie, czy bBo nie wie, czy bBo nie wie, czy bBo nie wie, czy będzie sidzie sidzie sidzie się jej chciało pi jej chciało pi jej chciało pi jej chciało pićććć, czy nie., czy nie., czy nie., czy nie.    

    

JadJadJadJadą dwie blondynki maluchcem. Nagle samochód staje. Jedna blondynka patrzy  dwie blondynki maluchcem. Nagle samochód staje. Jedna blondynka patrzy  dwie blondynki maluchcem. Nagle samochód staje. Jedna blondynka patrzy  dwie blondynki maluchcem. Nagle samochód staje. Jedna blondynka patrzy 

pod maskpod maskpod maskpod maskę i mówi: i mówi: i mówi: i mówi:    

----Ej Zocha silnika nie mamy.Ej Zocha silnika nie mamy.Ej Zocha silnika nie mamy.Ej Zocha silnika nie mamy.    

Na to druga odpowiada Na to druga odpowiada Na to druga odpowiada Na to druga odpowiada patrzpatrzpatrzpatrząc do bagac do bagac do bagac do bagaŜnika:nika:nika:nika:    

----Spokojnie Krysiu mamy zapasowy.Spokojnie Krysiu mamy zapasowy.Spokojnie Krysiu mamy zapasowy.Spokojnie Krysiu mamy zapasowy.    
    

Babcia do Jasia: Babcia do Jasia: Babcia do Jasia: Babcia do Jasia:     

---- Jak b Jak b Jak b Jak będziesz grzeczny to pójdziesz do nieba, a jak bdziesz grzeczny to pójdziesz do nieba, a jak bdziesz grzeczny to pójdziesz do nieba, a jak bdziesz grzeczny to pójdziesz do nieba, a jak będziesz niegrzeczny to pójdziesz dziesz niegrzeczny to pójdziesz dziesz niegrzeczny to pójdziesz dziesz niegrzeczny to pójdziesz 

do piekła ... do piekła ... do piekła ... do piekła ...     

---- Babciuuuuu! A jakim trzeba by Babciuuuuu! A jakim trzeba by Babciuuuuu! A jakim trzeba by Babciuuuuu! A jakim trzeba być aby pój aby pój aby pój aby pójść do kina?!  do kina?!  do kina?!  do kina?!     
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KRZYśÓWKA   NR 1 
 

1.                  

2.                  

3.                   

4.                         

5.                    

6.               

7.                   

8.                 

9.                

10.                   

11.                
 

Pytania do krzyŜówki : 

1. Z Ŝarówką u sufitu. 
2. Antoni zdrobniale. 
3. Mały koń. 
4. Po niedzieli. 
5. Ozdoba w uchu. 
6. Dźwięk po Re. 
7. Po lecie. 
8. Wczesna pora dnia. 
9. Narząd węchu. 
10. Wynik dzielenia. 
11. Kawał lodu na rzece. 

CHWILA ROZRYWKI - REBUS  

Kupon KrzyŜówki nr.1 
 
 

Imię, Nazwisko i klasa 

 
_________________________ 

Hasło 


