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Aktualności szkolne 

Stałe elementy gazetki :) 
− aktualności , 

− ciekawostki, 

− historia 

− sport, 

− horoskop itp. 

 I wiele wieeele innych!!! 
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Nagroda 

21 października 2009 odbyło się losowanie kuponów krzyŜówki nr. 1 
 z numeru 61. Wylosowano: Dominikę Krupnik z kl.Va  oraz 
Katarzynę Fijołek z VIb i Daniela Susfała z VIa Szkoły 
Podstawowej. Hasło krzyŜówki brzmiało: „ Październik”.  
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.  

UWAGA! 
 Przypominamy zasady nagradzania zwycięzców konkursu! Uczniowie  
( jest ich trzech ), których kupony z poprawnym rozwiązaniem zostaną wybrane 
podczas losowania nie otrzyma Ŝadnej nagrody rzeczowej. Co jest nagrodą? 

1. Po ogłoszeniu wyników losowania, uczeń musi zgłosić się po swój kupon 
do pani Cibor lub Hernas. 

2. W ciągu całego miesiąca od dnia ogłoszenia wyników, uczeń moŜe raz, 
tylko jeden raz i na jednej lekcji wykorzystać magiczną moc kuponu, tzn. 
kupon zwalnia ucznia z odpowiedzi i niezapowiedzianych kartkówek. 
UWAGA! Kupon nie zwalnia z zapowiedzianych powtórzeń, 
sprawdzianów i kartkówek. 

3. Jak wykorzystać kupon? - Szczęśliwy posiadacz losu moŜe wybrać sobie 
jedną lekcję, na którą się nie przygotował. Na początku zajęć naleŜy 
nauczycielowi oddać kupon. Wówczas nauczyciel nie powinien takiego 
ucznia pytać. Proszę pamiętać, Ŝe kupon nie zwalnia z zapowiedzianych 
powtórzeń, kartkówek i sprawdzianów!!! 

4. JeŜeli uczeń oddał np. na matematyce kupon i była kartkówka, uczeń jest 
zobowiązany ją zdać w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

5. Kupon moŜna wykorzystać tylko raz i na jednej lekcji.  
W momencie oddania kuponu na początku lekcji, jego właścicielem jest 
nauczyciel!  

 

Samorz ąd Uczniowski ZSS w Zagórniku 
W październiku odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego  
w naszej szkole. Społeczność uczniowska wybrała swoich przedstawicieli. 
Po pierwszym zebraniu Rady Samorządu uczniowskiego ukonstytuował się 
jej skład który przedstawia się następująco : 
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Gimnazjum  

� przewodniczący: Beata Oboza  

� zastępca przewodniczącego: Katarzyna Gilek  

� zastępca przewodniczącego: Piotr Pawłowski  

� sekretarz: Angelika Foryś  

� skarbnik: Dawid Białoń  

� sekcja redakcyjna: Justyna Homel, Kamil Kryjak, Marcin Nowak  

OPIEKUNOWIE: mgr Marzena Michniewicz - Bąk, mgr Dorota Błachut - Stanek  

Szkoła Podstawowa  

� przewodniczący: Paulina Gawlas  

� zastępca przewodniczącego: Dominika Jopek  

� sekretarz: Katarzyna Fijołek  

� skarbnik: Adrian Moskwik  

� sekcja dekoracyjna: Dudek Sylwia, Sebastian Rajda, Sztafińska Marta  

� sekcja redakcyjna: Gondko Karol, Oskar Polak, Smolec Bartłomiej  

OPIEKUNOWIE: mgr Agnieszka Miarka, pani Katarzyna Nowak, mgr Ewa Kurzej 

 

DZIEŃ PAPIESKI 
Dzień Papieski - obchodzony jest 16 października od 2001 roku, 

ustanowiony jako hołd papieŜowi Janowi Pawłowi II. Właśnie  
16 października 1978 roku Karol Wojtyła został wybrany na 
papieŜa. 

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, jako drugi syn Karola 
Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich.  

Na chrzcie 20 czerwca 1920 roku nadano mu imiona Karol Józef. Ród Wojtyła 
pochodzi z Czańca koło Kęt i Lipnika (obecnie będącego dzielnicą Bielska-Białej), 
a ród Kaczorowskich z Michałowa k. Szczebrzeszyna. Rodzina Ŝyła skromnie, 
utrzymywana praktycznie w całości jedynie z pensji ojca, który był urzędnikiem w 
Powiatowej Komendzie Uzupełnień, w stopniu porucznika. Matka zarabiała 
dorywczo, jako szwaczka. Karol Wojtyła miał jeszcze starszego o 14 lat brata, 
Edmunda, który po ukończeniu wadowickiego gimnazjum, studiował medycynę w 
Krakowie. 
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Matka zmarła w wieku lat 45, 13 kwietnia 1929 roku, o czym Karol dowiedział się 
od sąsiadki po swoim powrocie ze szkoły. Dzień po pogrzebie męŜczyźni  
z rodziny (dwoje braci i ojciec) udali się na pielgrzymkę do Sanktuarium 
maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Trzy lata po śmierci matki zmarł,  
w wieku 26 lat, Edmund zaraŜony w bielskim szpitalu szkarlatyną. Ojciec zmarł po 
długiej chorobie 18 lutego 1941 roku w Krakowie, dokąd się przeprowadzili po 
podjęciu studiów przez Karola. Był pierwszym i jedynym Polakiem sprawującym 
urząd głowy kościoła katolickiego w stolicy piotrowej, w Watykanie. Wcześniej 
był arcybiskupem krakowskim, kardynałem. Na papieŜa wybrano go na konklawe 
16 października 1978 roku, po nagłej śmierci jego poprzednika Jana Pawła I. Poza 
stanem duchownym był poetą, politologiem, a takŜe aktorem, dramaturgiem  
i pedagogiem. Jako filozof był fenomenologiem, przedstawicielem personalizmu 
chrześcijańskiego. 
 

 
BYŁEŚ – JESTEŚ - BĘDZIESZ 

 
 
 
 

 

KĄCIK HISTORYCZNY 
11 listopada w Polsce i w Europie 

Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach 
Europy, ale przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach niewoli 
narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała 
niepodległość. Nadeszła upragniona wolność. 

W dniu 11 listopada 1918 r. marszałek francuski F. Foch w imieniu państw 
sprzymierzonych podyktował delegacji niemieckiej warunki zakończenia 
działań wojennych. Niemcy podpisały rozejm. Było to w wagonie kolejowym 
niedaleko Compiegne pod ParyŜem. W ten sposób, w pociągu, zakończyła 
się I wojna światowa. Brały w niej udział 33 państwa; w czasie jej trwania 
zmobilizowano 70 milionów ludzi, 10 milionów poniosło śmierć, a prawie 20 
milionów zostało rannych. Upadły 3 cesarstwa, zniszczono dorobek, na 
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który pracowały całe pokolenia. Po wojnie zawarto nowe traktaty pokojowe, 
zmieniły się granice państwowe oraz formy rządów. 

Dnia 10 listopada 1918 r. do kraju powrócił Józef Piłsudski, od lipca 1917 r. 
internowany przez Niemców w Magdeburgu. 11 listopada Rada Regencyjna 
(organ sprawujący władzę w ówczesnej Polsce- ustanowiony jeszcze 
podczas rozbioru za zgodą cesarzy austriackiego i niemieckiego) 
przekazała mu naczelne dowództwo polskich sił zbrojnych. W Warszawie 
rozpoczęło się, trwające juŜ w innych miastach, rozbrajanie wojsk 
okupacyjnych. 17 listopada utworzono rząd na czele z Jędrzejem 
Moraczewskim, a pięć dni później Piłsudski ogłosił się Naczelnikiem 
Państwa. W styczniu rząd ten rozwiązano i utworzono nowy, na czele  
z Ignacym Janem Paderewskim- słynnym pianistą, początkującym 
politykiem i waŜną osobistością w Europie. 17 stycznia odbyły się pierwsze 
wolne wybory, w przeciągu kilku miesięcy utworzono wszystkie niezbędne 
instytucje państwowe, uchwalono małą konstytucję, młode państwo 
organizowało urzędy, sądy, szkoły. Było to zadanie niełatwe. Brakowało 
pieniędzy, wykwalifikowanych kadr, kultura polska była rozczłonowana, 
często dochodziło do strajków i demonstracji, ale jakoś sobie poradziliśmy. 
Mimo wielu późniejszych kryzysów, kłopotów  
z ustaleniem granic, z uznaniem naszej niepodległości przez inne państwa, 
udało nam się w ciągu kilku miesięcy stworzyć namiastki państwa, zebrać 
rozgrabioną kulturę i mentalność Polaków. . 

Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy 
dopiero w 1937 roku. W latach 1939-44 podczas okupacji hitlerowskiej oraz 
w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów komunistycznych 
obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. Dopiero w roku 1989, 
ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego święta, od tego roku Święto 
Niepodległości jest najwaŜniejszym świętem państwowym a dzień 11 
listopada jest dniem wolnym od pracy. Święto obchodzone jest w całym 
kraju, lecz najwaŜniejsze obchody odbywają się w Warszawie na placu 
Józefa Piłsudzkiego pod Grobem Nieznanego śołnierza. W tym dniu Polska 
oddaje teŜ hołd marszałkowi J. Piłsudskiemu, spoczywającemu w krypcie 
pod wieŜą Srebrnych Dzwonów w podziemiach Katedry Wawelskiej. 

Obchody Święta Niepodległości łączą nas, Polaków mieszkających  
w kraju i na uchodźctwie. To święto łączy Polaków Ŝyjących w Stanach 
Zjednoczonych, którzy świętują w tym dniu Dzień Weteranów, oraz Polaków 
mieszkających w Kanadzie, Australii i UK, którzy w tym dniu świętują Dzień 
Pamięci.  
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KĄCIK POLONISTYCZNY 

1. Mini -, mini  -  starsze słowniki zalecały pisownię z łącznikiem, ale dziś 
normą jest łączne pisanie cząstki mini z następnym wyrazem, np., 
minispódniczka, minireportaŜ, minibar. Łącznik jest potrzebny tylko 
wtedy, gdy poprzedza wielką literę, np. mini – Europa. 

2. Sanatorium, senator – błędna forma! senatorium moŜe być wynikiem 
podobieństwa do wyrazów senator i senat. Jedyną poprawną formą jest 
sanatorium! 

3. śołądź – słowniki jeszcze niedawno informowały, Ŝe ten Ŝołądź ma 
rodzaj Ŝeński, a więc Ŝe powinno się mówić Daj mi tę Ŝołądź. Zwyczaj 
językowy był jednak inny – formy uwaŜane za niepoprawne były  
w powszechnym uŜyciu, dlatego zaaprobowano je równieŜ w 
słownikach. Zatem moŜemy dzisiaj mówić ta Ŝołądź. 
                                                                oprac. Anna Hernas 

 

KĄCIK LITERACKI 
T.H. White „Miecz dla króla” 

Zajęcia popołudniowe wyglądały następująco: w poniedziałki – walka na 
kopie i jazda konna; we wtorki – polowanie z sokołami; w środy – 
szermierka; w czwartki – łucznictwo; w soboty – teoria rycerskości, czyli 
odpowiedzi na wszelkie okazje, terminologia myśliwska, obyczaje 
myśliwskie. JeŜeli uczeń popełnił błąd w uśmiercaniu lub ćwiartowaniu 
zwierzyny, musiał pochylić się nad zwłokami i odebrać karę chłosty płaską 
stroną miecza. Tak zwane płazowanie. Był to brutalny Ŝart w tym samym 
stylu, co golenie głowy za przekroczenie linii. Kaya nigdy nie płazowano, 
chociaŜ często się mylił. 

Mity, baśnie, legendy czy teŜ podania ludowe bardzo często stanowią 
inspirację dla twórców. NiezaleŜnie od dziedziny. Do niezwykle często 
wykorzystywanych mitów naleŜą legendy arturiańskie. CięŜko zliczyć 
dzieła, które powstały w oparciu o opowieści o królu Arturze i rycerzach 
okrągłego stołu. Elementy tych legend niezwykle często wykorzystywane są 
przez fantastów. Niektórzy z nich tworzą nawet retelling tych opowieści – 
na swój własnych sposób próbują opowiedzieć tą historię w oparciu  
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o jakieś źródła historyczne. Do najbardziej znanych arturiańskich 
retellingów naleŜą Mgły Avalonu Marion Zimmer Bradley oraz 5-tomowy 
cykl Był sobie raz na zawsze król Terence’a Hanbury’ego White’a. Miecz 
dla króla jest pierwszym tomem tego cyklu. 

Zamek Się Ectora leŜy w Garmarii, krainie w średniowiecznej Anglii leŜącej 
na skraju Puszczy Dzikiej, gdzie prócz grupy banitów dowodzonych przez 
Robina Wooda (mylonego z Hoodem), Ŝyją róŜne fantastyczne zwierzęta – 
jednoroŜce, gryfy, smoki i im podobne. Na zamku wychowuje się dwóch 
chłopców – prawowity dziedzic Sir Ectora – Kay oraz Art (zwany Wartem), 
którego pochodzenie nie jest do końca jasne. Ich edukacja oprócz typowych 
dla tych czasów zajęć obejmuje równieŜ lekcje z czarodziejem, Merlinem, 
podczas których zaznajamiają się bardziej  
z wiedzą teoretyczną. Czarodziej jednak widocznie faworyzuje Warta, 
poniewaŜ często zamienia go w róŜne zwierzęta. Chłopiec ma okazję wcielić 
się w okonia, jastrzębia, mrówkę, puchacza, dziką gęś oraz borsuka. Dzięki 
temu poznaje świat z róŜnych perspektyw, ma okazję zapoznać się ze 
sposobem myślenia innych stworzeń, obserwuje jak zorganizowane są róŜne 
społeczeństwa. 

Baśń. Tym słowem najlepiej określić powieść White’a. Owszem moŜna 
powiedzieć, Ŝe to fantastyka, a dokładniej fantasy, jednak najtrafniejszym 
określeniem będzie właśnie to słowo. Opowieść piękna, pełna humoru  
i ciepła. Rzecz, którą mogą czytać wszyscy – i dzieci, i dorośli. W lekkości, 
z jaką pisarz prowadzi narrację, opisuje wszystkie codzienne czynności – 
polowania, sokolnictwo, walki na kopie, nauki strzelania z łuku, widać, Ŝe 
autor naprawdę pasjonuje się tymi tematami, a i pisanie sprawiało mu 
przyjemność.  

W pewnym momencie White stwierdza: Wojna jest w przyrodzie zjawiskiem 
mniej powszechnym niŜ kanibalizm. Oprócz tego, Ŝe to zdanie niezwykle 
mądre, zawiera w sobie, jeŜeli nie esencję ksiąŜki, to jej istotny element. 
Wart przemieniając się w róŜne zwierzęta nie tylko poznaje ich zwyczaje, 
ale równieŜ w duŜej mierze zapoznaje się poglądami na wojnę. Dzikie gęsi 
reagują na sugestię wojny z oburzeniem, w ich języku nawet nie istnieje 
takie słowo. Mrówki, co prawda mają wojowniczą naturę, ale  
w ich mowie dominują słowa dozwolone i niedozwolone. Nie ma miejsca 
jakieś głębsze rozwaŜania, nie zastanawiają się czy coś jest słuszne czy nie. 
JeŜeli dozwolone to słuszne, piękne, ciekawe, a jeŜeli coś jest niedozwolone 
to na odwrót. Lecz mimo to Wart cały czas chce zostać rycerzem i 
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wysławiać się odwaŜnymi czynami w bitwach. Mam wraŜenie, Ŝe to właśnie 
to zagadnienie wojny będzie miało kluczowe znaczenie  
w kolejnych tomach i Ŝe poglądy bohatera w tym kierunku zmienią się 
diametralnie. Ale to tylko takie moje przypuszczenie, (choć niepozbawione 
prawdopodobieństwa, zwłaszcza, Ŝe część cyklu powstawała podczas II 
wojny światowej, która z pewnością musiała jakoś wpłynąć na autora). 

Początkowo sposób pisania White’a moŜe wydawać się trochę dziwny. Po 
retellingu legendy arturiańskiej mimowolnie nastawia się na to, Ŝe autor 
spodziewałam się, Ŝe fabuła będzie osadzona w Anglii sprzed kilkunastu 
wieków, (kiedy domniemany król Artur mógł panować). Jednak w tekście 
pojawia się tyle określeń bardziej współczesnych (i to nie tylko w opisach, 
ale równieŜ w dialogach), Ŝe mimo wszystko coś mi nie pasowało. Ale nie 
moŜna zapominać, Ŝe przecieŜ to jest f a n t a s y. A ten gatunek literacki 
rządzi się własnymi prawami i nawet król Artur moŜe rozpalać ogień jak 
Indianie. 

Cykl Był sobie raz na zawsze król  to juŜ opowieść klasyczna. Choćby, 
dlatego warto ją przeczytać. Ale nie tylko z tego powodu. Do krainy baśni  
i marzeń zawsze moŜna powrócić, a nawet powinno się powracać. Powieść 
White’a będzie powrotem idealnym – historia pełna ciepła i humoru, z 
ciekawymi postaciami i mądrością zawartą w wypowiedziach róŜnych 
stworzeń. Polecam. 

A.K. 
 

RóŜnice w objawach przeziębienia i grypy. 
Przeziębienie rozpoczyna się powoli. Najpierw drapie nas w gardle,  
od czasu do czasu kichamy. Jeśli na tym etapie odpowiednio wspomoŜemy 
organizm, najprawdopodobniej inne objawy nie pojawią się. Jeśli nawet 
infekcja rozwinie się dalej, to choroba będzie przebiegać łagodnie, po kilku 
dniach objawy ustąpią samoistnie, a organizm powróci do zdrowia. Zwykle 
objawy ograniczają się do dokuczliwego kataru i kaszlu, gorączka zaś nie 
jest wysoka. Jeśli w czasie przeziębienia dochodzi do nasilania się  
i pojawiania się nowych objawów, gorączka zaś rośnie, to zazwyczaj 
odpowiadają za to bakterie dodatkowo zakaŜające organizm, którym atak 
ułatwia osłabienie organizmu przez walkę z wirusem. W takiej sytuacji 
konieczna jest pomoc lekarska. 

Grypa zaczyna się nagle, niespodziewanie i błyskawicznie, nawet w ciągu 
paru godzin. Dopada nas w pracy, w sklepie, podczas snu. Zazwyczaj od 
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razu pojawia się wysoka gorączka (powyŜej 39°C), uczucie rozbicia, bóle 
mięśni i stawów. Katar, ból gardła i kaszel przychodzą później lub wcale. 
Grypa "zwala nas z nóg" - czujemy się cięŜko chorzy, niezdolni do pracy  
i wysiłku. Mimo tak złego samopoczucia zakaŜenie z reguły ogranicza się 
do błon śluzowych górnych dróg oddechowych. W czasie ataku wirusa 
część komórek błon śluzowych zostaje zniszczona, ale organizm łatwo 
odbudowuje straty. Jeśli jest silny, to w kilka dni zakaŜenie zostaje 
opanowane. Jednak odbudowa nadwątlonych atakiem sił trwa nawet kilka 
tygodni, stąd po grypie często dość długo jeszcze czujemy się osłabieni  
i zmęczeni. 

Nie zawsze jednak scenariusz jest tak optymistyczny. Po grypie dochodzi 
czasem do rozwoju powikłań. Najczęstsze z nich to: zapalenie płuc lub 
oskrzeli, zapalenie ucha środkowego lub zatok obocznych nosa. Rzadko, na 
szczęście, w wyniku grypy pojawiają się: zapalenie mięśnia serca  
i zapalenie opon mózgowych. Powikłania pogrypowe potrafią nawet 
zagrozić Ŝyciu. NaraŜeni na nie są zwłaszcza ludzie starsi, z osłabioną 
odpornością, cierpiący na przewlekłe choroby serca, nerek, czy układu 
oddechowego. TakŜe małe dzieci są bardziej zagroŜone.  

Przeziębienie, jak wspomniano, przebiega o wiele łagodniej. Gorączka 
rzadko jest wysoka, a nasze ogólne samopoczucie nie jest aŜ tak złe, jak w 
przypadku grypy. Ponadto grypa atakuje znienacka, przeziębienie zaś 
rozpoczyna się powoli, dając nam czas na przeciwdziałanie. Łatwiej teŜ jest 
uchronić się przed nim prowadząc zdrowy tryb Ŝycia i unikając 
przemarznięcia, zmian temperatury, przemoknięcia. 

                                                                           Przedruk z Internetu 
 

KĄCIK MOTORYZACYJNY 
RENAULT 
Istniejący od 1898 r. we Francji 
producent samochodów, będący 
zarazem jedną z najstarszych firm 
samochodowych. Zatrudnia 130 tys. 
pracowników na całym świecie,  
z czego 63 tys. we Francji. 
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W 2001 r. koncern Renault wprowadza 
do sprzedaŜy nowe modele samochodów. 
Rozpoczęła się produkcja Scenica w 
meksykańskich zakładach Nissana.  
W 2002 r. Renault Mégane II zdobyło 
pięć gwiazdek na pięć moŜliwych w 
wynikach testów zderzeniowych w 
Polsce. Renault wraca do wyścigów w 
Formule 1. 14 listopada 2005 Renault 
Clio trzeciej generacji zdobyło tytuł 
samochodu roku 2006. 

W październiku 2007 r. do sprzedaŜy trafia Laguna III.  

Renault zatrudnia dziś około 141 tys. pracowników, obecnie produkuje 
samochody we Francji i w swoich filiach w: Hiszpanii, Belgii, Turcji, 
Słowenii, Portugalii, Argentynie, Brazylii oraz montuje w Rosji, Kolumbii, 
Urugwaju, Maroko, Malezji i w Chinach. Wytwórnie samochodów 
cięŜarowych znajdują się nadto w USA, Wielkiej Brytanii i Czechach. W 
1994 roku akcje Renault trafiły na giełdę i obecnie tylko około 15 proc. jest 
w posiadaniu państwa. 

Firma Renault wyspecjalizowała się nie tylko w produkcji samochodów 
osobowych, sportowych i uŜytkowych, ale takŜe jest duŜym producentem 
ciągników rolniczych, wagonów kolejowych i innego sprzętu, w tym 
obrabiarek specjalnych i urządzeń potrzebnych do seryjnej produkcji 
samochodów. Według licencji Renaulta wytwarzany był w Rumuni słynny 
w Polsce samochód Dacia, a w Stanach Zjednoczonych pracowała duŜa 
fabryka wytwarzająca wozy Renault 9. 

 

 

 

 
Czy pojedzie nim Kubica? 
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ZDUMIEWAJĄCE FAKTY 
Największe liście 
Palma Raphia farinifera (=Raphia ruffia), która 
rośnie na wyspach Oceanu Indyjskiego, ma liście 
dorastające do 20 metrów długości. 

Drzewo-dom 
Baobaby mają ogromne, nabrzmiałe pnie, które 
przy tym są dość miękkie. W niektórych rejonach 
Afryki 
i Australii ludzie czasami wydłubują fragmenty pnia baobabu, dzięki czemu 
mogą urządzić sobie dom we wnętrzu tego drzewa. 

Spadną głowy 
Podczas zaćmienia Słońca w Chinach w 2136r.p.n.e ludzie myśleli, Ŝe 
Słońce zostaje poŜarte przez smoka. Chiński cesarz rozkazał ściąć 
nadwornych astronomów za to, Ŝe nie ostrzegli go przed groźnym 
potworem.  

Podwójny wzrok  
Wiele gatunków z rodziny grzechotników ma koło oczu narządy 
policzkowe, tworzące dodatkowe narządy zmysłu. Są one czułe na ciepło i 
pomagają węŜowi zlokalizować stałocieplną zdobycz w całkowitej 
ciemności. 

Hałaśliwy owad 
Samiec piewika, wprawiając w drgania o częstotliwości 125Hz swój narząd 
typ analny, moŜe wydawać dźwięk, słyszalny z odległości 400m. Grupa 
cykad grająca wspólnie jest w stanie wytwarzać hałas głośniejszy niŜ jumbo 
jet, zagraŜający słuchającemu głuchotą.  

Wodnista planeta 
Czy wiecie, Ŝe 95% ziemskiej wody jest w rzeczywistości chemicznie 
związanej w skałach? Z pozostałych 5% aŜ 97,3% zawarte jest w oceanach, 
2,2% w czapach lodowych na biegunach i lodowcach-reszta to woda słodka. 
Na wody słodkie składa się para wodna w atmosferze, wody podziemne, 
woda w glebie i śródlądowe zbiorniki wodne.  

Przyciąganie z wysoka 
Słońce i KsięŜyc wskutek przyciągania grawitacyjnego powodują pływy. 
Zadziwiająca jest skala rozpiętości ich poziomów, sięgających od zaledwie 
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metra na Morzu Śródziemnym aŜ do 14,5metra w Zatoce Fundy w 
Kanadzie. 

Natalia i Beata 
 
 
 

Statystyki językowe 
 

NajdłuŜszy alfabet - kambodŜański (74 litery). 
Najczęściej uŜywana samogłoska - a (w kaŜdym znanym języku). 

Najzwięźlejszy język - japoński (najdłuŜsze słowo składa się zaledwie 
z 12 liter). 

Najczęściej uŜywana nazwa dla miejscowości - Newton (,,nowe 
miasto'') w języku angielskim. 

Słowo o największej liczbie znaczeń - ,,set" (około 22 znaczeń). 
Kraj o największej liczbie języków - Papua-Nowa Gwinea (ponad 800 

lokalnych języków). 
NajdłuŜsze przemówienie - 22 godziny. 

Najpowszechniej uŜywany sztuczny język - esperanto. 
 

Jakub Kudłacik 
 

KĄCIK SPORTOWY 
Najlepszy od ponad roku wynik Roberta Kubicy był efektem 
ryzykownych zabiegów Polaka i zespołu, ale szefowie BMW Sauber 
mieli do kierowcy pretensje o kwalifikacje. Czy lepsze miejsce na starcie 
niŜ ósme, z którego zaczynał Kubica, pozwoliłoby mu na zwycięstwo? 

W niedzielnym Grand Prix Brazylii Polak zajął znakomite drugie miejsce  
i po raz pierwszy w tym nieudanym sezonie stanął na podium. Ostatni raz 
udało mu się to 12 października 2008 roku, kiedy był drugi w GP Japonii. 
Do pierwszego Marka Webbera z Red Bulla Kubica stracił w Brazylii 7,6 
sekundy.Jestem bardzo zaskoczony tym wynikiem - mówił po wyścigu. - 
Nie wiedzieliśmy, na jakim poziomie ustawić w samochodzie siłę docisku. 
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Wystawiliśmy mieszany samochód - ten, którym jechaliśmy w Singapurze, 
ale ze starym przednim skrzydłem. To było bardzo, bardzo ryzykowne - 
dodał Polak 

Brytyjczycy wychwalają Buttona 
Jenson Button z Brawna w Brazylii był piąty, ale to wystarczyło do 
zapewnienia mistrzostwa świata. Prasa w Wielkiej Brytanii wychwala 29-
letniego kierowcę, który został 10. brytyjskim triumfatorem F1. "JuŜ 
niebawem gliniarze będą pytać przekraczających dozwoloną prędkość 
kierowców: co się panu wydaje? śe jest pan Jensonem Buttonem?" - 
zauwaŜa "The Sun". 

Lp. Zawodnik Pkt. 

1 Jenson Button 89 

2 Sebastian Vettel 74 

3 Rubens Barrichello 72 

4 Mark Webber 61.5 

5 Lewis Hamilton 49 

6 Kimi Raikkonen 48 

7 Nico Rosberg 34,5 

8 Jarno Trulli 30,5 

13 Robert Kubica 17 

 

Ciekawe zadanie z fizyki ;-) 

Dla tych co jeszcze pamiętają trochę z fizyki mamy małe zadanko:  

Wprowadzamy sobie na początek krótkie oznaczenia:  
T - czas  
P - moc  
W - praca  
U - wiedza (U bo W juŜ zajęte)  
F - pieniądz (F od Forsy :-))  
 
Jak wszyscy wiemy: 'czas to pieniądz' i 'wiedza to moc'. Czyli: T = F oraz 
U = P  
Ze szkoły wiemy ze wzór na prace jest następujący: W = P*T. 
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Podstawiając do wzoru z wcześniejszych równań za moc i czas wiedzę i 
pieniądz mamy: W = U*F. Przekształcamy wzór aby obliczyć pieniądz i 
otrzymujemy: F = W/U  
 
Czyli: pieniądz to stosunek pracy do wiedzy.  
WNIOSEK (nasuwa sie sam): IM KTOŚ MNIEJ WIE - TYM WIĘCEJ 
ZARABIA  

 

KĄCIK MUZYCZNY - ☺ Johann Sebastian Bach ☺ 
W tym miesiącu przypomnę wam jednego z „Trzech Panów 

 z Wiednia” – Jana Sebastiana Bacha.  

Johann Sebastian Bach (w Polsce przyjęła 
się forma Jan Sebastian Bach) urodził się w 
niemieckim mieście Eisenach, w 1685 
roku. Był ósmym i ostatnim dzieckiem 
muzyka miejskiego Johanna Ambrosiusa 
Bacha i Marii Elisabeth Lämmerhirt. 
Pochodził z osiadłej w Turyngii i Saksonii 
rodziny luterańskiej, o długich tradycjach 
muzycznych, sięgających XVI wieku. Do 
czasów Jana Sebastiana aŜ 45 potomków 
Hansa Bacha (ur. ok. 1520 r.) zostało 
muzykami. Oprócz ojca zawodowo 
muzykowali wujowie. Byli organistami 
kościelnymi, nadwornymi muzykami  
i kompozytorami. Synowie Jana Sebastiana 
okazali się znaczącymi twórcami muzyki. 

Niektórzy badacze kwestionują niemieckie pochodzenie rodu Bachów, m.in. 
na podstawie faktu, iŜ przywędrowali oni do Niemiec w XV w. z Węgier, 
prawdopodobnie wskutek prześladowań religijnych, przed którymi szukali 
schronienia. 

Autor: Dawid Kreska 
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H O R O S K O P 

 

ZMIANY  WIADOMOŚC  
SZCZĘŚCIE  NIESPODZIANKA  
MIŁOŚC  SZCZĘŚLIWY DZIEŃ  
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W KRĘGU TAJEMNIC    - Dinozaury 
 W tym miesiącu zajmę się dinozaurami. Od kilku lat juŜ 

interesuję się paleontologią i trochę znam się na tych pradawnych 
stworach, moŜliwe, Ŝe naszych odległych przodkach. Wszyscy (na 
czele z naukowcami) twierdzą, Ŝe dinozaury wyginęły i upierają się 
przy najprostszej wersji , Ŝe meteor zmiótł je z powierzchni ziemi , 
ewentualnie Ŝe wyginęły z powodu gwałtowanego ocieplenia klimatu i 
braku poŜywienia. Tak naprawdę jest mnóstwo Innych powodów, 
spędziłem duŜo czasu Ŝeby do niech dotrzeć i się im dokładnie 
przyjrzeć. Wymienię te najciekawsze.  
1. Dinozaury grały w ping-ponga kamienną kulką, jeden odbił, 

potem drugi  i w końcu piłka trafiła w głowę jednego z nich. 
23. Dinozaury wsiadły w gokarty (albo w quady)  i spadły z urwiska. 
32. Skórka od banana - poślizgnięcie się. 
78. Udławienie. 
164. Podtapianie na basenie. 
314. Większość dinozaurów miała astmę. 
434. Smoła, a konkretnie wpadnięcie do niej. 
499. Palenie papierosów doprowadziło do tego, Ŝe 51% dinozaurów 

wyginęło. Najwięcej. 
678. Dinozaury rozbijały się samolotami. 
852. Pogryzienie przez psy. 
907. Zjedzone przez krokokole, ich znacznie starszych kuzynów. 
999. ZmiaŜdŜone. Przez cokolwiek. 
1289. Zawiązane sznurówki. Dzieci, wiąŜcie buty! 
1567. Nadzianie na ostry płot. 
1983. Jabłka zaczęły im spadać na głowę 
3789. Przedszkole. Banda rozszalałych czterolatków. 
6783. OdmroŜenie. 
9643. Oparzenie. 
10 001. Zapalenie gardła. 
10 688. Krew z nosa. 
11 345. Wojna. 
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15 897. Dziury w podłogach. 
Te powody są jednak mało wiarygodne. Chyba najbardziej 
prawdopodobnym powodem jest: 
99 999. Dinozaurowy obóz wędrowny.  

Z tego wynika, Ŝe dinozaury nie wyginęły, tylko gdzieś sobie poszły. 

Pozostaje pytanie: gdzie?  
Krzyś Gilek, IV b 

 

SPORT  TO  ZDROWIE!!! 
Nie ma chyba człowieka, który nie lubiłby się trochę 
poruszać. A jeśli taki jest to pewnie lubi czasem 
pokibicować, choćby przed telewizorem. KaŜdy 
jednak ma swoją ulubioną dyscyplinę sportową, w 
której czuje się dobrze. Rozpytałyśmy więc o to 
uczniów naszej szkoły. Wyniki są następujące: 
 
sport liczba głosów w procentach 
siatkówka 20 38% 
koszykówka 5 9% 
piłka noŜna 10 19% 
piłka ręczna 5 9% 
pływanie 10 19% 
narciarstwo 2 4% 
biegi 1 2% 
WNIOSEK: 
Drodzy nauczyciele wychowania fizycznego! 
Wygląda na to, Ŝe większość nie lubi chodzić do lasu na męczące ,,spacery” 
(co innego na grzyby i borówki), lecz woli zostawać na nieco przeciekającej 
lub dusznej Sali gimnastycznej. Jak widać zimowe wyjścia na narty równieŜ 
nie przypadły uczniom do gustu. Tak, więc powinno być mniej wyjść na 
dwór, a więcej gier zespołowych (zwłaszcza siatkówki) i wyjazdów na 
basen. 

                                                            Anonim 
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CIEKAWOSTKI 
Czy wiesz … ? 

� Gdybyś bez przerwy krzyczał przez 8 lat, 7 miesięcy i 6 dni 
dostarczyłbyś tyle energii, ile potrzeba na ogrzanie jednej 
filiŜanki kawy 

� Jeśli będziecie walić głowa o ścianę, w ciągu godziny spalicie 
150 kalorii. 

� Ludzie praworęczni Ŝyją przeciętnie o dziewięć lat dłuŜej niŜ 
osoby posługujące się lewą ręką. 

� Motyle smakują nogami. 

� Pchla moŜe skoczyć na odległość równa 350-krotnosci jej 
długości. To tak, jakby człowiek potrafił przeskoczyć cale boisko 
do piłki noŜnej . 

� 14,5 % francuskich uczniów boi się chodzić do szkolnej toalety, 
7% nie chodzi tam w ogóle. 

� Przeciętnie kobieta mówi 20 tysięcy słów dziennie, natomiast 
męŜczyzna jedynie 7 tysięcy słów. 

� Pewna 107- letnia Malezyjka rozwaŜa swoje kolejne 
małŜeństwo. Będzie to jej … 23 ślub. 

� Pewien rabuś z Pensylwanii powiedział sędziemu, Ŝe napadł na 
bank, poniewaŜ chciał znaleźć się w więzieniu, aby nie musieć 
mieszkać z agresywną Ŝoną. 

Jak powiedzieć "Kocham Cię" w róŜnych językach 

rosyjskim - "Ja ljublju tiebja" 
albańskim - "Te dua" 
portugalskim - "Te amo" 
niemieckim - "Ich liebe dich" 
rumuńskim - "Te jubesc" 
serbskim - "Volim te" 
łacińskim - "Te amo" 
włoskim - "Ti amo" 
węgierskim - "Szeretlek" 

Opracowały: 
Angelika Foryś i Agnieszka Rusinek 
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^^  ^^  ^^  ^^  HumorHumorHumorHumor     szkolny szkolny szkolny szkolny  ^^  ^^  ^^  ^^    
Nauczyciel fizyki pyta uczniów:  

- Kto waszym zdaniem był największym wynalazcą wszechczasów?  

- Edison - odpowiada Krzyś.  

- Czy mógłbyś to uzasadnić?  

- Gdyby nie on, usielibyśmy telewizję oglądać przy świecach !!!  

    

Na lekcji geografii nauczyciel pyta Jasia:  

- Która rzeka jest najdłuŜsza: Ren czy Missisipi?  

- Oczywiście, Missisipi.  

- Doskonale, a czy wiesz, o ile dłuŜsza?  

- Dokładnie o sześć liter.  

    

Jasiu, dlaczego spóźniłeś się na lekcje? - chce wiedzieć pani wychowawczyni.  

- Bo jak szedłem do szkoły, to napadł mnie uzbrojony bandyta.  

- O BoŜe, dziecko, czy nic ci się nie stało?!  

- Owszem, zabrał mi zeszyt z wypracowaniem.  

    

----Siedzą dwaj uczniowie: 

- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, Ŝeby się pouczyć. 

- I co wtedy robisz? 

- Czekam, aŜ mi przejdzie. 

    

10 PRZYKAZAŃ SZKOLNEGO NIEROBA 

1. PomóŜ rodzicom - zrób się sam na ludzi. 
2. Łap okazję za włosy, zanim wyłysieje. 
3. Kiedy ogarnie cię chęć do pracy, usiądź i poczekaj aŜ ci przejdzie. 
4. Co masz zrobić dziś, zrób pojutrze, zyskasz dwa dni wolnego. 
5. Jeśli myślisz, Ŝe wszystko idzie dobrze, to znaczy, Ŝe o wszystkim nie 

wiesz. 
6. Zawsze masz wybór- zaraz, teraz czy potem. 
7. Hałasuj po cichu. 
8. Łap grypę przez pocałunek, nie czekaj, aŜ przyjdzie sama. 
9. Kochaj łóŜko - poduszce moŜesz powiedzieć wszystko. 
10. Nie przesadzaj - jest dobrze. 
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KRZYśÓWKA   NR 2 
1.                           

2.                    

3.                          

4.                    

5.                      

6.                    

7.                   

8.                        

9.                     

10.                    

11.                   

12.                   

13.                      

 
Pytania do krzyŜówki : 

1. Miesiąc, w którym obchodzimy 
Dzień Papieski. 

2. Pora roku zaczynająca się od 22 
grudnia. 

3. Obchodzimy je 14 lutego. 
4. Np. papuga, wróbel. 
5. Wynik dzielenia. 
6. Dokończ  jak dwie krople… 

7. Zamarznięta woda. 
8. Narty, na których co roku jeŜdŜą 

dziewczyny ze szkoły w 
Zagórniku. 

9. Niejeden za lokomotywą. 
10. Dźwięk wydawany przez kota. 
11. Aleksandra zdrobniale. 
12. Pluszowa maskotka. 
13. Inaczej ¼. 

 

CHWILA ROZRYWKI - REBUS  

Kupon KrzyŜówki nr.2 
 
 

Imię, Nazwisko i klasa 

 
______________________

___ 


