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Zespołu Szkół Samorządowych 

w Zagórniku 
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Aktualności szkolne 
Stałe elementy gazetki :) 

− aktualności  

− horoskop  

− ciekawostki, 

− motoryzacja itp. 

 I wiele wieeele innych!!! 
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Nagroda 

10 maja 2010 r. odbyło się losowanie kuponów krzyŜówki nr. 6  
z numeru 66. Wylosowano uczennicę: Katarzynę Rokowską  z kl.VIa 
SP  Hasło krzyŜówki brzmiało: „Ojczyzna”.  
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie 
( Po odbiór nagrody prosimy się zgłosić do pani Jadwigi Cibor) 
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ 
TYGODNIA EKOLOGICZNEGO  

W KLASACH IV – VI SP ORAZ I – III GIMNAZJUM 

 
W tygodniu ekologicznym podjęliśmy następujące działania: 
− uczniowie klasy IVa i IVb wykonali stroje z materiałów wtórnych 
− uczniowie klasy Va wzięli udział w zajęciach dotyczących sposobów 

recyklingu 
− uczniowie klasy Vb uczestniczyli w warsztatach nad rzeką Wieprzówką 
− uczniowie klasa VIa uczestniczyli w warsztatach w stacji uzdatniania wody  

w Andrychowie 



 3 
− uczniowie klasy VIb wzięli udział w zajęciach w oczyszczalni 

ścieków w Andrychowie 
− uczniowie klasy I gimnazjum obejrzeli film pt. ,,Wysłannicy Gai” 
− uczniowie klasy IIA gimnazjum wzięli udział w warsztatach w Izbie 

Regionalnej  w Andrychowie dotyczących historii wypieku chleba 
− uczniowie klasy IIB wzięli udział w zajęciach „Ratujmy Ziemię” 
− uczniowie tworzyli ekoludki  oraz malowali przyrodę 

mgr Marzena Michniewicz – Bąk 

 
SPRAWOZDANIE Z WARSZTATÓW DZIENNIKARSKICH  

16.04.2010r. w piątek było bardzo ciepło i słonecznie. Całą klasą, wspólnie  
z naszą panią od języka polskiego – Martą Paczyńską, wybraliśmy się do 
Andrychowa, aby uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich. 

 

 Z Zagórnika wyjechaliśmy około godz. 13:00. Najpierw poszliśmy do Radia 
Andrychów. Tam pan redaktor opowiedział nam, jak powstają "Nowiny 
Andrychowskie". Dowiedzieliśmy się wtedy, Ŝe pani Marta Paczyńska równieŜ 
tam pracuje. Później poszliśmy zobaczyć, jak wygląda studio radiowe. Było tam 
bardzo mało miejsca, zaledwie się zmieściliśmy. W sumie dziwię się, Ŝe tak 
"ciasne" studio robi całkiem ciekawe audycje. Po godzinie poszliśmy do Miejskiej 
Biblioteki, która znajdowała się piętro wyŜej. Dowiedzieliśmy się tam, Ŝe są 
ksiąŜki dla dzieci nawet od 2. roku Ŝycia. Były równieŜ ksiąŜki dla dorosłych, ale 
panie bibliotekarki nie pozwoliły nam ich przeglądać. Na drugim piętrze była 
czytelnia. MoŜna w niej korzystać z Internetu, odrabiać zadania, czytać gazety. Po 
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raz pierwszy usłyszeliśmy o istnieniu ksiąŜek do słuchania dla osób, które 
mają problemy ze wzrokiem lub czytaniem. Wychodząc, podziękowaliśmy za 
udzielone nam informacje i wszyscy kupiliśmy sobie ciepłe napoje  
z automatu. Poszliśmy na przystanek autobusowy. Około godz. 16:00 dotarliśmy 
do domu. 

  Nigdy tych warsztatów nie zapomnę. Chciałabym tam pojechać jeszcze raz  
i nie wątpię, Ŝe cała moja klasa równieŜ. 

                                                                    Paulina Drabik kl. 5b 
 

WIOSENNE MARSZE NA ORIENTACJĘ 2010 
Wiosenna edycja Andrychowskich Imprez na Orientację /AndInO/ odbyła się 24 
kwietnia, tym razem to my byliśmy gospodarzami imprezy. Krótki fotoreportaŜ na 
stronie internetowej szkoły. 

 
                                                                  mgr Marzena Michniewicz – Bąk 
 

RAJD WIOSENNY 
30 kwietnia uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli  

w czterdziestym pierwszym wiosennym rajdzie turystycznym. Rajd 
zorganizowany był przez PTTK O.Z. ,,Andropol” oraz CKiW w Andrychowie. 

Uczniowie wraz z swoimi opiekunami przeszli trzema róŜnymi trasami by 
spotkać się na mecie w CKiW w Rzykach Praciakach. Tam czekała na wszystkich 
pyszna grochówka i moc wraŜeń związanych z konkursami, w których uczestnicy 
chętnie brali udział. 
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 Wygraliśmy konkurs piosenki turystycznej, konkurs przeciągania liny i 

konkurs pierwszej pomocy /IImiejsce/.Wszystkie biorące udział w rajdzie klasy 
otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz piękny 
puchar.  
                                                           
 

 
 
 

POZNAJEMY OJCOWIZNĘ 
Uczennica naszej szkoły Agnieszka Pytel zajęła II miejsce w etapie wojewódzkim 
ogólnopolskiego konkursu ,,Poznajemy ojcowiznę”. Praca konkursowa pod 
kierunkiem mgr Marzeny Michniewicz – Bąk dotyczyła historii, zabytków oraz 
przyrody Zagórnika. 
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WYCIECZKA DO KRAKOWA 
Dnia 10 maja w poniedziałek wraz z klasami 2 a i 2 b gimnazjum 

wybraliśmy się na wycieczkę do Krakowa. JuŜ od rana towarzyszyły nam 
doskonałe humory oraz przeogromna chęć zdobycia wiedzy na temat tej 
wspaniałej miejscowości. Pełni energii po długiej podróŜy autobusem 
dotarliśmy na miejsce o godzinie 10.  

Naszą ekskursję rozpoczęliśmy od zwiedzania Synagogi Starej na 
Kazimierzu, która zachwyciła nas bogactwem źródeł materialnych 
pochodzących z kultury Ŝydowskiej. Braliśmy równieŜ udział w 
przepisywaniu Tory, czyli najwaŜniejszego tekstu dla wyznawców 
judaizmu.  

Następnie udaliśmy się na Skałkę, by zwiedzić Bazylikę Mniejszą i 
kryptę dla zasłuŜonych Polaków. Widzieliśmy takŜe sadzawkę św. 
Stanisława. Kolejnym punktem wycieczki była krypta pary prezydenckiej 
na Wawelu. Na koniec poznaliśmy tajniki Czakramu – tajemniczego 
centrum energetycznego, które jest źródłem niezwykłej mocy.  

 

Ok. godziny 14 nieco wyczerpani 
wyruszyliśmy z Krakowa, by odbyć 
długą, dwugodzinną podróŜ do 
Zagórnika. Mimo tego faktu bezproblemowo uporaliśmy się z nudą.  

Wycieczka ta przyniosła nam wiele korzyści i niewątpliwie 
zapamiętamy ją do końca Ŝycia. 

AF. & A.F. 
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KĄCIK HISTORYCZNY 
Konstytucja 3 maja 

Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była jedną z najwaŜniejszych ustaw w 
Polsce. Była ona drugą konstytucją w świecie - po Konstytucji Stanów 
Zjednoczonych z 1787 r. Konstytucja była próbą radykalnego uzdrowienia 
państwa i wyeliminowania wpływów obcych mocarstw, czego dalszą 
konsekwencją była wojna w obronie konstytucji i kolejne rozbiory. Konstytucję  
3 Maja uchwalono w najbardziej sprzyjających pierwszych dniach maja, gdyŜ 
większość posłów opozycji, sprzeciwiających się konstytucji była jeszcze na 
urlopie wielkanocnym. Aby nic nie przeszkodziło w uchwaleniu ustawy, 
zdecydowano złamać obowiązujący w sejmie zwyczaj, który nakazywał 
wcześniejsze ogłoszenie projektu. Po siedmiogodzinnych obradach, ignorując 
protesty opozycji, konstytucję przyjął sejm a następnie podpisał król. Autorami 
Konstytucji 3 Maja byli : król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo 
Kołłątaj , któremu przypisuje się ostateczną jej redakcje.  

Konstytucja 3 maja 1791r. dokonywała zasadniczej przemiany 
przestarzałego ustroju politycznego Rzeczpospolitej. Zgodnie z duchem 
Oświecenia wprowadziła podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą  
i sądowniczą. Uchwalona przez Sejm Czteroletni jako "Ustawa Rządowa", 
Konstytucja wprowadzała w Rzeczpospolitej wolności wyzwania, jednak religią 
panującą pozostawał katolicyzm. Na mocy Konstytucji 3 maja zmieniono równieŜ 
następujące elementy: Polska stała się monarchią parlamentarną, Likwidacji 
uległa odrębność urzędów Polski i Litwy. 

Chłopi przeszli pod opiekę rządu. Według artykułu Czwartego („Chłopi 
włościanie”) „odtąd jakiekolwiek swobody, nadania, lub umowy dziedzice  
 
z włościanami dóbr swoich autentycznie ułoŜyli, czyli by te swobody, nadania i 
umowy były z gromadami, czyli teŜ z kaŜdym osobno wsi mieszkańcem zrobione, 
będą stanowić wspólny i wzajemny obowiązek, podług rzetelnego znaczenia 
warunków i opisu zawartego w takowych nadaniach i umowach, pod opiekę rządu 
krajowego podpadający.” Rzemieślników i kupców obcego pochodzenia 
zachęcano przez zapewnienie im wielu swobód do osiedlenia się w Polsce. 

JeŜeli zaś chodzi o szlachtę, ustawa rządowa gwarantowała "stanowi 
szlacheckiemu wszystkie swobody, wolności, prerogatywy i pierwszeństwo  
w Ŝyciu prywatnym i publicznym”. Ale szlachta, o której tu mowa - to "ziemianie",  
a więc właściciele majątków. Zabezpieczono szlachcie nietykalność osobistą,  
i własnościową, w szczególności środków i narzędzi produkcyjnych. Ustawa 
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zwalniała szlachtę od kwaterunku wojskowego. Utrzymana została 
zwierzchność dominialna szlachty nad chłopstwem. Szlachtę nie osiadłą oraz 
czynszową odsunięto od wpływu na sprawy publiczne, pozbawiając ją prawa 
udziału w sejmikach. Utrzymano zasadę, Ŝe świeŜe szlachectwo nie daje jeszcze 
w pierwszym i drugim pokoleniu prawa piastowania wyŜszych urzędów. 
Konstytucja 3 Maja i dalsze ustawodawstwo Sejmu Czteroletniego utrzymały, 
zatem w obrębie państwa feudalnego ustrój stanowy, ale przegrody stanowe 
uczyniły mniej rygorystycznymi niŜ dotąd. Szlachectwo miało się odtąd łączyć nie 
tylko  
z urodzeniem, ale i z własnością ziemi oraz funkcją społeczną.  

W dniu dzisiejszym Trzeci Maj zajmuje drugie miejsce zaraz po 
Jedenastym Listopada. Święto przypomina nam wysiłki patriotów, którzy podjęli 
się trudnego zadania reformy państwa chylącego się ku upadkowi. Dostarcza 
nam teŜ wiele wzorów do naśladowania, daje przykłady zachowań patriotycznych.  

 
 

KĄCIK LITERACKI 
Pearl S. Buck „Wiatr ze wschodu, wiatr z zachodu” 

Egzotyczne kultury – Chin, Japonii czy Indii są dla nas fascynujące i tajemnicze. 
Jednak powieść noblistki Pearl S. Buck szczególnie nie przybliŜa tradycyjnej 
kultury Chin. Przedstawia nam ją w momencie upadku.  

Literacko „Wiatr ze wschodu, wiatr z zachodu” nie jest zbyt skomplikowany. Nie 
posiada prawie Ŝadnej akcji, fabuła jest prosta i mało rozwinięta. Mimo to autorka 
w bardzo zajmujący sposób przedstawia Ŝycie bohaterki. Uwodzi przede 
wszystkim stylem – stonowanym, spokojnym, idealnie oddającym klimat 
dawnych tradycji chińskich. Choć sposób Ŝycia głównej bohaterki dość odbiega 
od sposobu Ŝycia jej przodków. Wychodzi ona za mąŜ za Chińczyka, który 
kształcił się w Ameryce. Studiował medycynę, dlatego dość ostro reaguje na 
tradycje i zwyczaje swojego narodu. Kiedy dziewczynie nie udaje się wkraść w 
łaski męŜa stosując znane od wieków metody, postanawia postąpić radykalnie – 
dostosować się do nowoczesnego stylu Ŝycia męŜa i podejmuje mającą kluczowe 
znaczenie decyzję o rozwiązaniu stóp. 

W powieści największą rolę odgrywają uczucia. Autorka najwięcej miejsca 
przeznacza na opisanie ich, jednak robi to w taki sposób, Ŝe komponują się one z 
opisami sytuacji i budują w ksiąŜce atmosferę tragedii. Ckliwość chowa się za 
tym dramatyzmem i specyficzną atmosferą, więc bez problemu moŜna ją 
zignorować. 
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Czego by jednak nie mówić o powieści Pearl S. Buck, przede wszystkim – jest 
ona wciągająca i zajmująca. A to jedna z cech dobrej powieści. Poza tym, co 
moŜe być dodatkowym czynnikiem urozmaicającym, kultura zachodu 
przedstawiana jest (co prawda dość skromnie, ale jednak) z innej perspektywy. 
Choć raczej zaskoczeniem nie będzie, Ŝe dla Chińczyków wynalazki 
Amerykanów są dziwne i niepojęte, tak jak dla nas niektóre zwyczaje 
Chińczyków mogą wydawać się zaskakujące. 

Historia jest spisana w postaci listów, do osoby, którą bohaterka nazywa Siostrą. 
Forma listu daje jej dość osobisty charakter, choć tylko częściowo narracja 
prowadzona jest w pierwszej osobie. Poznajemy nie tylko historia Kwei-lan, ale 
takŜe jej brata – równie dramatyczną. Rodzina nie chce zaakceptować jego Ŝony, 
Amerykanki, mimo iŜ zgadza się ona na wiele ustępstw względem niej. Trudnym 
do pojęcia wydaje się sposób postępowania rodziny w tej sprawie. Przy okazji – 
nie sposób zauwaŜyć poruszonej w powieści kwestii niesprawiedliwego 
traktowania kobiet, jako istot gorszych od męŜczyzn. 

„Wiatr ze wschodu, wiatr z zachodu” to opowieść o zetknięciu dwóch kultur – 
tradycyjnej kultury Chin i nowoczesnej kultury Ameryki. Nie opisuje w jakiś 
szerszy sposób tego zjawiska, ale na przykładzie jednostek przedstawia proces 
wyniszczania jednej z nich. Młodzi zafascynowani są światem za oceanem, a 
starsi uparcie pozostają przy tradycjach przodków. I ci drudzy z góry skazani są 
na przegraną. 

A.K. 
 

Zrozumieć pogodę 
Tęcza 
Jest to chyba najpiękniejsze zjawisko optyczne na Ziemi. Pojawia się ona w 
czasie padającego deszczu lub tuz po jego ustaniu, kiedy zza chmur wygląda 
słońce. Krople deszczu są przyczyną załamania, rozszczepienia i odbicia światła. 
W wyniku tego światło słoneczne widziane dotychczas jako białe nagle oglądamy 
podzielone na 7 kolorów. KaŜdy z nich, przechodząc przez kropelki wody, 
załamuje się pod róŜnym kątem i dlatego tęcza składa się z ułoŜonych obok siebie 
róŜnych kolorów. 
Tęcza tworzy się podczas pogody deszczowej, ale jednocześnie niepozbawionej 
słońca. Najczęściej więc moŜemy ją spotkać wiosną i latem, kiedy przelotne, 
krótkotrwałe opady przeplatane są rozpogodzeniami. 
Czasami pojawia się słaba tęcza wtórna na zewnątrz tęczy głównej. Barwy tej 
drugiej tęczy ułoŜone są odwrotnie. Powstaje ona z tych promieni, które 
dwukrotnie ulegną odbiciu wewnątrz kropli deszczu i dopiero potem wychodzą na 
zewnątrz. PoniewaŜ dwukrotnie tylko około jednej trzeciej wiązki odbija się od 
powierzchni kropli, to tęcza wtórna jest słabsza lub niewidoczna.  
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Tęczę moŜna obserwować patrząc na spadające krople z fontanny lub węŜa 
do podlewania ogrodów. NaleŜy się ustawić między Słońcem a fontanną, 
zwracając się przodem do fontanny.  
 
 Ciekawostka: 
Jak zapamiętać kolory tęczy? 
Kolory tęczy mają następującą kolejność: Czerwony, Pomarańczowy, śółty, 
Zielony, Niebieski, Granatowy, Fioletowy. Istnieje jednak krótka rymowanka, 
która pozwoli szybko je zapamiętać. Brzmi ona tak: 
Czemu Patrzysz śabko Zielona Na Głupiego Faraona :) 

Ania P. 
 

 
Uśmiech przedłuŜa Ŝycie 
Często i z łatwością uśmiechający się ludzie przedłuŜają swoje Ŝycie o ok. siedem 
lat. Ten nieoczekiwany fakt - informuje londyński dziennik "Daily Mail" - 
stwierdziła grupa naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Wayne w stanie 
Michigan. W trakcie badań naukowcy odkryli, Ŝe "weseli i uśmiechający się 
ludzie Ŝyją dłuŜej". Obliczenia wykazały, Ŝe "średnio uśmiech zwiększa długość 
Ŝycia o siedem lat". Na razie naukowcy nie potrafią dokładnie odpowiedzieć na 
pytanie, jaka jest przyczyna tego zjawiska. UwaŜają jednak, Ŝe "uśmiech jest w 
pierwszej kolejności odbiciem wewnętrznej harmonii człowieka, optymizmu i 
pozytywnego stosunku do Ŝycia". 
 
Niezniszczalne koszulki 
Zwykłą bawełnę, uŜywaną np. do produkcji T-shirt'ów, przekształcono w 
nanokompozyt o niewiarygodnej wytrzymałości. Nowy materiał w przyszłości 
posłuŜy do produkcji kuloodpornej odzieŜy - podaje "Advanced Materials". 
Produkowane dziś kamizelki kuloodporne, choć są bardzo wytrzymałe, ze 
względu na grubość i sztywność utrudniają swobodne poruszanie się w terenie. Z 
tego powodu prowadzone są badania nad nowymi materiałami z wykorzystaniem 
osiągnięć nanotechnologii. Krokiem w stronę kuloodpornej odzieŜy XXI wieku 
jest nowo opracowany nanokompozyt, w skład którego wchodzi węglik boru 
(jeden z najtrwalszych materiałów znanych ludzkości) - wytwarzany bezpośrednio 
na włóknach bawełny, z której produkowana jest odzieŜ. Naukowcy z 
międzynarodowej grupy badawczej, której prace koordynował profesor Xiaodong 
Li z University of South Carolina (USA) opracowali nowatorski sposób 
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wytwarzania niezwykle wytrzymałych tekstyliów poprzez bezpośrednią 
syntezę nanowłókien węglika boru na kawałku bawełny. 
 
Luksusowe więzienie 
W Norwegii zostanie wkrótce otwarte najbardziej luksusowy zakład karny na 
świecie z telewizorami plazmowymi, studiem nagraniowym i ścianą 
wspinaczkową dla więźniów. Nowe więzienie w pobliŜu Oslo, którego budowa 
kosztowała prawie półtora miliarda koron, pomieści 252 skazanych oferując im 
komfortowe pojedyncze cele z łazienką i pozbawionymi krat oknami ze specjalną 
niezniszczalną szybą.  
 
Jedno z najinteligentniejszych dzieci świata 
Rodzice małej Beatrix Townsend szybko zauwaŜyli, Ŝe ich córka rozwija się duŜo 
szybciej, niŜ inne dzieci. Zaczęła składać zdania, gdy jej rówieśnicy uczyli się 
dopiero pierwszych słów. Jeszcze przed swoimi drugimi urodzinami nauczyła się 
alfabetu. Psycholog zbadał poziom jej inteligencji, gdy miała dokładnie 2 lata i 6 
miesięcy. Wynik? Imponujący. Mała Beatrix z IQ równym 136 naleŜy do jednego 
procenta najinteligentniejszych osób w całej populacji. Korzysta z komputera 
wprawnie jak nastolatek. Jej słownictwo jest bardzo bogate. - Gdy pytam ją, czy 
chce coś do picia, częściej odpowiada ''oczywiście'' niŜ po prostu ’’tak’’ - 
opowiada mama dziewczynki. Dziecko to uwielbia gry edukacyjne i czytanie. - 
śartujemy, Ŝe kiedyś włamie się na stronę Pentagonu - śmieje się jej mama. Poza 
tym wszystkim Beatrix jest jak inne dzieci. Jej ulubiona bajka to historia o leśnym 
potworze Gruffalo, a ulubiona postać – tańcząca mysz Angelina. Uwielbia teŜ 
łaskotki z mamą. 
 
Taniec naładuje komórkę 
Okazuje się, Ŝe taniec naładuje Cię 
nie tylko pozytywną energią, ale 
równieŜ pomoŜe naładować Twój 
telefon. Wszystko dzięki 
przenośnej ładowarce, która 
przetwarza energię kinetyczną 
uwalnianą w czasie tańca. 
Ładowarka jest nieco mniejsza niŜ 
paczka kart i waŜy około 180 
gramów. Umocowana na czarnej 
taśmie wyglądem przypomina 
ochraniacz na mp3 dla osób uprawiających jogging. - Chcieliśmy stworzyć 
zabawny, ujmujący i interaktywny produkt, który zachęciłby uŜytkowników do 
uśmiechu w czasie ładowania komórki i testowania nowego sposobu  
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wykorzystywania energii - podkreśla Hattie Magee, przedstawiciel producenta 
gadŜetu, firmy Orange. Podczas tańczenia, dzięki specjalnie zaprojektowanym 
cięŜarkom i magnesom wytwarzana jest energia elektryczna, która zasila baterię. 
Prototyp gadŜetu powstał we współpracy z firmą GotWind, która specjalizuje się 
w energii odnawialnej. Wynalazek zostanie zaprezentowany podczas dorocznego 
festiwalu w Glastonbury, który rozpocznie się 27 czerwca. 
 
Samochód napędzany czekoladą 
Naukowcy brytyjscy zbudowali pierwszy na świecie samochód wyścigowy klasy 
"Formuła-3", którego nadwozie wykonane jest z marchwi, krochmalu 
ziemniaczanego i lnu, natomiast silnik pracuje na odpadach czekoladowych. 
Pojazd z ekologicznych materiałów jest w pełni samochodem mogącym startować 
w wyścigach. Jego maksymalna prędkość - 215 km/godz. W ciągu 2,5 sekundy 
osiąga szybkość do 100 kilometrów na godzinę. Jego budowa kosztowała 200 
tysięcy dolarów. Model naukowców z uniwersytetu angielskiego miasta Warwick 
zaprezentowany został na konferencji poświęconej nowym technologiom 
energetycznym, która odbyła się w USA pod egidą Instytutu Technologicznego 
Massachusetts. Elementy karoserii samochodu wytworzone zostały z 
organicznych, odnawialnych materiałów - odpadów przeróbki warzyw, ale nie 
wszystkie detale pojazdu wykonane są z materiałów ekologicznych. 
Zamontowano w nim zwykły, metalowy silnik wyścigowy produkcji firmy BMW 
o pojemności dwóch litrów. 

 

Puścić wodze fantazji – z cyklu „Nasza twórczość”  

Wiersze uczniów  klas II „a” oraz II „b” 
„Wiosna” 
Widziałam dziś na łące, 
skaczące zające. 
Drzewa się kiwały, 
a ptaszki ćwierkały. 
Sarny przebiegały, 
gdy tylko mnie ujrzały, 
serdecznie się kłaniały. 
Kwiatki się obudziły 
i łąki w kolory zamieniły. 
Wiesz jaka to pora roku ? 
                        Sylwia Rusinek  
 
 

 
Kwitną kwiaty na łące, 
słońce jest juŜ gorące. 
Przyleciały ptaszki, 
skowronki i kaczki. 
Latają nad drzewami i łąkami, 
wesołą trzepocząc skrzydłami. 
Śpiewają radośnie, bo w gniazdku 
mały pisklak rośnie. 
Wszystko się zieleni, budzi do Ŝycia 
i ja teŜ wesoła będę juŜ od dzisiaj. 
     Natalia Machaczka, kl. II b 
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„Przyroda” 
Na wiosnę trawa się zieleni, 
a drzewa puszczają pąki. 
Ptaszki do nas wracają 
i pięknie śpiewają. 
Latem zboŜa dojrzewają, 
słońce mocno grzeje, 
a dzieci… odpoczywają. 

Janusz Rusinek 
 
„Nadejście wiosny” 
Nadchodzi wiosna bardzo radosna. 
Śpiewa z ptakami, fruwa z motylami. 
Rozrzuca pyłek po łąkach i lasach. 
Budzą się kwiaty, zieleni się trawa. 
Zakwitły krzewy, drzewa ze snu 
powstawały,  
a dzieci w końcu słoneczko dojrzały. 
                      Iga Chachuła 
 
JuŜ wiosna! 
JuŜ piękne słońce, 
mocno nam grzeje. 
Ptaki cichutko śpiewają 
i wszyscy są bardzo weseli. 
 
JuŜ słychać klekot bocianów 
i zwierzęta się obudziły. 
Znak, Ŝe przyszła wiosna, 
kolorowa i radosna. 
 
I kwiaty zakwitły na łąkach 
a na drzewach ukazały się pąki. 
Zrobiło się bardzo ciepło 
i wszędzie jest zielono. 
Paulina Smolec kl. II a 

„Ziemia”  
Ziemio, ziemio matko nasza. 
Ty jesteś, jak przepiękny kwiat. 
Bądź zawsze z nami, 
a my będziemy o Ciebie dbać! 
 Dominika Kraus 
 
„Ziemia – nasz dom” 
Na Ziemi – błękitnej planecie 
jest Ŝycie, to chyba wiecie. 
Są tu rośliny, ludzie, zwierzęta, 
ale niech kaŜdy z Was pamięta, 
Ŝe Ziemia, to nasz wspólny dom. 
Na Niej rzeczy potrzebne do Ŝycia są. 
Nie zanieczyszczaj naszej planety! 
Niszczysz w ten sposób środowisko 
niestety! 
Rosną tu rośliny, dynia się w słońcu 
rumieni… 
więc pamiętaj o tym dniu: 22 kwietnia 
– Dzień Ziemi. 
  Natalia SnaŜyk 
 
„Przyroda” 
Przyroda jest wokół nas, 
powtarzamy to nieraz. 
A gdy przyjdzie na to czas, 
to idziemy wszyscy w las. 
Tam się czujemy zdrowo, 
ekologicznie i odlotowo. 
śyć z przyrodą w zgodzie trzeba 
o tym kaŜdy dzieciak wie, 
więc szanujmy wszystkie drzewa, 
by nam dobrze Ŝyło się. 

                   Kacper Filipiak, kl. II b 
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CZY WIESZ, śE...  
� Nowy rekord pływania przez 24 godziny wynosi 127 km 450 m. Taki 

dystans przepłynęło w ciągu 24 godzin 37 mieszkańców Bochni 
poprawiając ubiegłoroczny wynik aŜ o 7 km 700 m 

� Kontrowersyjny szkocki browar BrewDog wprowadził na rynek piwo o 
rekordowej zawartości alkoholu – trunek ma 32 proc. Butelka tego napoju 
kosztuje 30 funtów 

� Pierwszą kawiarnię w Polsce otworzył w 1724 roku dworzanin Augusta II 
Henri Duval 

� Na głowie człowieka dorosłego rośnie około 120 000 włosów 
� Na wystawie światowej w Londynie w 1851 roku pokazano szczególny 

wynalazek. Było to łóŜko, które nastawione na odpowiednią godzinę na 
pomocą składającego mechanizmu wyrzucało śpiocha z pościeli 

� Pajęcza nić jest mocniejsza i elastyczniejsza niŜ stalowy drucik o tej samej 
grubości 

� W jednym z egipskich grobowców znaleziono wełniane skarpetki, liczące 
sobie aŜ 2000 lat 

� WieŜa Eiffla moŜe zmieniać wysokość o 15 centymetrów w zaleŜności od 
temperatury 

� Piramida Cheopsa z budowana jest z 2,3 mln ociosanych bloków wagi, 
średnio 2,5 t., wysokość 146,5 m długość u podstawy 231 m. 

� Wielki Mur Chiński ma 2400 km długości, od 4 do 16 m wysokości i od 4 
do 8 m szerokości. 

� Prędkość dźwięku przy ziemi wynosi 1224 km,/h, która maleje ze 
wzrostem wysokości (o 10 km/h co 696 m), na wysokości 11000 m wynosi 
1066 km/h, powyŜej juŜ nie maleje. 

 

Kącik łaciński 
1. Citius, altius, fortius – szybciej, wyŜej, mocniej. 
2. Ibi victoria, ubi concordia  – tam zwycięstwo, gdzie zgoda. 
3. Homo homini lupus est – człowiek człowiekowi wilkiem. 
4. Horrible dictu  – strach powiedzieć. 
5. Hora mala – zła godzina. 
6. Homo sum, humani nihil a me alienum esse puto – człowiekiem jestem i 

nic, co ludzkie nie jest mi obce. (Terencjusz) 
7. Quitquit discis, tibi discis – czegokolwiek się uczysz, dla siebie się uczysz. 
8. Homo ludens – człowiek bawiący się. 
9. In flagranti  – na gorącym uczynku. 
10. Rara avis – biały kruk. 
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KĄCIK MOTORYZACYJNY 
MTM RS6 Clubsport - Wygrana dzięki technice 
Motto firmy MTM i jej zało Ŝyciela, Rolanda Mayera, brzmi: musimy 

wygrać, ale nie dzięki duŜej ilości spojlerów, a dzięki najlepszym 
czasom przyspieszeń, okrąŜeń, a takŜe dzięki najwi ększej szybkości. 

Zgodnie ze słowami właściciela MTM, zmiany zaaplikowane Audi RS6 są 
praktycznie niewidoczne. Tuner zdecydował się na dodanie nakładki 
przedniego zderzaka, a takŜe tylnego dyfuzora. Oba wykonane są z 
karbonu. Na osiach mogą być zamontowane 20- lub 21-calowe alufelgi. 
We wnętrzu pozbyto się tylnej kanapy, zamontowano klatkę 
bezpieczeństwa, a takŜe kubełkowe fotele Recaro oraz sześciopunktowe 
pasy bezpieczeństwa. W oczy rzuca się takŜe malowanie nadwozia. 
 

Pakiet Clubsport obejmuje takŜe modyfikacje techniczne. Tuner zajął się 
przeprogramowaniem jednostki sterującej silnikiem, wymienił filtry 
powietrza, a takŜe zamontował zupełnie nowy układ wydechowy 
wykonany ze stali nierdzewnej. Wszystko to pozwoliło na zwiększenie 
mocy do ponad 730 KM, a momentu obrotowego do 860 Nm. "Setkę" RS6 
Clubsport osiąga w 3,6 s, a prędkość maksymalna ma wynieść 350 km/h. 
 

Oprócz tego firma proponuje montaŜ sportowego zawieszenia, którego 
regulacja pozwala obniŜyć auto od 10 mm do 45 mm. Klient moŜe 
zamówić sobie takŜe nowy układ hamulcowy z tarczami o wymiarach 
405x36 mm i sześciotłoczkowymi zaciskami od Brembo. MTM RS6 
Clubsport jest juŜ dostępne w ofercie firmy. 

    

M. Graca 
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KĄCIK SPORTOWY  

Robert Kubica (Renault F1 Racing) zajął trzecie miejsce podczas wyścigu 
Formuły 1 o Grand Prix Monako. Wygrał Mark Webber z Red Bulla. 
Wyścigu na niezwykle ciasnym i krętym torze w Monako nie ukończyło 
jedenastu kierowców, w tym mistrz świata Jenson Button (McLaren). 

Inter Mediolan po raz osiemnasty w historii został piłkarskim mistrzem 
Włoch. Podopieczni Jose Mourinho pokonali w niedzielne popołudnie na 
wyjeździe Sienę 1:0 (0:0) i nie musieli nasłuchiwać informacji z Werony, 
gdzie Roma grała z Chievo. Kończący się sezon jest więc dla Interu 
fenomenalny - mediolańczycy zdobyli mistrzostwo i Puchar Włoch, a takŜe 
awansowali do finału Ligi Mistrzów. 

FC Barcelona obroniła tytuł mistrza Hiszpanii! W ostatnim meczu sezonu 
podopieczni Guardioli ograli 4:0 Valladolid i zdobyli upragniony tytuł bez 
koniecznosci oglądania się na Real Madryt. 

Bramki: L. Prieto (27.-sam.), Pedro (32.), Messi (62., 76) 

Lech Poznań pokonał w ostatniej kolejce Ekstraklasy Zagłębie Lubin i 
zdobył mistrzowską koronę. 

 

W KRĘGU TAJEMNIC – PARANORMALNI 
Przez kilka miesięcy zajmę się właśnie „Największymi tajemnicami 
świata” czyli zjawiskami paranormalnymi między innymi: krypto 
zoologiom, duchami i Ufo  

Trójkąt bermudzki 
Na temat Trójkąta Bermudzkiego powstało 
mnóstwo teorii. Opowiadano o potworach 
morskich i ukrytej pod wodą Atlantydzie. 
Wraz z rozwojem techniki przedstawiano 
nowocześniejsze przypuszczenia: nagłe 
wydzielanie się metanu z dna oceanu, 
istnienie czarnej dziury, anomalie 

geomagnetyczne i działania UFO. Te ostatnie znalazły wielu zwolenników 
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po najsłynniejszej katastrofie, która wydarzyła się w tym rejonie-
zniknięciu eskadry samolotów typu Grumman TBM Avenger 5 grudnia 
1945 roku. Tego dnia o godzinie 14.00, z wyliczonym co do minuty 
czasem lotu (powrót o godzinie 17.23) eskadra pięciu tego typu samolotów 
wystartowała z bazy lotniczej Fortu Lauderdale. Kłopoty zaczęły się juŜ o 
godzinie 15.15 (w tym serwisie moŜesz przeczytać zapis ostatnich rozmów 
pilotów z bazą). Dowodzący eskadrą porucznik Charles Taylor 
informował, Ŝe piloci zboczyli z kursu, później "kompasy zaczęły 
wariować". O 16.00-wnioskując z zapisu rozmów-piloci się zgubili. 
Ostatni komunikat, jaki słyszał kontroler bazy, był desperackim 
okrzykiem: "...wlatujemy w obszar białej wody...". Od tamtej pory w tym 
rejonie odnotowano ponad 100 róŜnych przypadków zaginięć statków, 
samolotów, załóg...Naukowcy twierdzą, Ŝe za wypadki w rejonie Trójkąta 
Bermudzkiego odpowiedzialne są niezwykle silne na tym obszarze 
wyładowania atmosferyczne. Jak jednak wyjaśnić historię z lat 70. XX 
wieku, kiedy to na oczach świadków samolot przewoŜący wołowinę nagle 
runął do wody "jak gdyby został wyrwany z powietrza"? Tym bardziej, Ŝe 
ratownicy-prócz pływającej po wodzie wołowiny-nie znaleźli po maszynie 
ani drzazgi. od 1955 roku na świecie zatonęło 428 statków. Nie ma 
dowodów na poparcie tezy, Ŝe w rejonie Trójkąta Bermudzkiego wypadki 
tego typu zdarzają się częściej, niŜ gdziekolwiek. Niestety, nikt jeszcze nie 
wymyślił Ŝadnego sensownego wytłumaczenia zachodzących w rejonie 
Trójkąta anomalii. Nadal giną tam statki 

 Pisał dla was Krzysztof Gilek 

 

10 sposobów na stres 
1. Naucz się zarządzać swoim czasem - Masz wraŜenie, Ŝe Ŝycie przecieka 

ci przez palce i niczego nie kontrolujesz? Naucz się zarządzać swoim czasem. 
Gdy to zrobisz, wyeliminujesz ze swojego Ŝycia podstawowy czynnik 
stresotwórczy. Sprawdź, czy potrafisz trzymać czas w ryzach - naszego testu i 
poradnika szukaj na www.gazeta.pl/praca. 

2. Daj sobie na wstrzymanie - JeŜeli robota pali ci się w rękach, jesteś ciągle 
podenerwowany i nie "w sosie", to z pewnością nic mądrego nie wymyślisz. 
Wyluzuj, odetchnij, weź urlop, a wtedy prędzej znajdziesz wyjście z sytuacji, 
która dręczy cię od dłuŜszego czasu. 

3.  Ćwicz oddech - Są dwa rodzaje oddechu - piersiowy i przeponowy. 
Większość z nas oddycha piersiowo, przez co wypełniamy powietrzem tylko 
połowę naszych płuc, a to zmniejsza naszą wydajność oddechową. 
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Oddychanie przeponą pozwala wypełnić powietrzem całe płuca, 
obniŜa teŜ napięcie w mięśniach przez co czujemy się mniej zmęczeni. 

4. Relaksuj się - Znajdź najlepszy dla siebie sposób na relaks: weź kąpiel z 
lawendą, ćwicz jogę, słuchaj muzyki itp. Rób to, co cię uspokaja. 

5. Myśl pozytywnie - Zmień sposób myślenia. ZałóŜ na chwilę róŜowe okulary 
i spróbuj przyjaźnie spojrzeć na świat. MoŜe, więc warto pokusić się o 
odrobinę entuzjazmu? 

6. W zdrowym ciele zdrowy duch - Ćwiczenia fizyczne pomagają usunąć z 
organizmu wiele toksycznych substancji oraz obniŜyć poziom adrenaliny 
wytworzonej podczas sytuacji stresowych. 

7. Zrezygnuj z rzeczy niemoŜliwych - Nie stawiaj sobie celów niemoŜliwych 
do osiągnięcia - to nikomu nie słuŜy. 

8. Naucz się mówić NIE  - JeŜeli nie moŜesz zrobić tego, o co cię proszą, bo 
np. nie masz czasu, po prostu grzecznie powiedz nie. Lepiej odmówić od razu, 
niŜ później nie dotrzymać słowa i się tłumaczyć. Naszego testu na 
asertywność oraz poradnika szukaj na www.gazeta.pl/praca. 

9. Rozmawiaj o swoich problemach - Osoby, które nie dzielą się swoimi 
problemami z innymi, są bardziej zestresowane, niŜ te, które opowiadają o 
swoich bolączkach. Zawsze warto poznać zdanie "neutralnego obserwatora", 
kogoś zaufanego, kto moŜe udzieli ci znakomitej rady. 

10. Zmieniaj swoje Ŝycie powoli  - Z dnia na dzień nie zdołasz przeobrazić się 
w "luzaka". Zmiany wprowadzaj powoli, a nauczysz się Ŝyć bez stresu 
kaŜdego dnia. 

 

SŁAWNI POLACY 
Juliusz Słowacki (ur. 4 września 1809 w Krzemieńcu, 
zm. 3 kwietnia 1849 w ParyŜu na gruźlicę) - jeden  
z najwybitniejszych poetów polskich doby 
romantyzmu, dramaturg i epistolograf. Obok 
Mickiewicza i Krasińskiego określany jako jeden  
z Wieszczów Narodowych. Twórca filozofii 
genezyjskiej (pneumatycznej), epizodycznie związany 
takŜe z mesjanizmem polskim. Był teŜ mistykiem. 
Obok Mickiewicza uznawany powszechnie za 
najwiekszego przedstawiciela polskiego romantyzmu. 
Utwory Słowackiego, zgodnie z duchem epoki i 
ówczesną sytuacją narodu polskiego, podejmowały 
istotne problemy związane z walką 
narodowowyzwoleńczą, z przeszłością narodu i 
przyczynami niewoli, ale takŜe poruszały uniwersalne 

tematy egzystencjalne. Jego twórczość wyróŜniała się mistycyzmem, wspaniałym 



 19 
bogactwem wyobraźni, poetyckich przenośni i języka. Jako liryk zasłynął 
pieśniami odwołującymi się do Orientu, źródeł ludowych  
i słowiańszczyzny. Był poetą nastrojów, mistrzem operowania słowem. Obok 
Cypriana Kamila Norwida i Tadeusza Micińskiego uwaŜany za największego z 
mistyków polskiej poezji. 
Mimo iŜ Słowacki Ŝył zaledwie 40 lat, jego twórczość literacka była obfita  
i róŜnorodna; poeta pozostawił po sobie 13 dramatów, blisko 20 poematów, setki 
wierszy, listów oraz jedną powieść. Stworzył równieŜ spójny system filozoficzny, 
który nazwał filozofią genezyjską. Jako Ŝe spuścizna literacka Słowackiego była 
bogata tematycznie, jego twórczość podzielić moŜna na cztery okresy. 
 
Dzieła: 
• Agezylausz 
• Anioł ognisty – mój anioł lewy 
• Anhelli 
• Arab 
• Balladyna 
• Beatrix Cenci 
• Poemat dygresyjny Beniowski 
• Do matki 
• Do Michała Rola Skibickiego 
• Duma o Wacławie Rzewuckim 
• Godzina myśli  
• Grób Agamemnona 
• Fantazy 
• Hugo – Powieść KrzyŜacka 
• Hymn (Bogarodzica! Dziewico!) 
• Hymn o zachodzie słońca na 

morzu  
• Jan Bielecki 
• dramat historyczny Jan Kazimierz 
• Król Ladawy (nieukończony) 
• Kordian 
• Król-Duch 
• Ksiądz Marek 
• KsiąŜę niezłomny (swobodny 

przekład dramatu Calderóna El 
Príncipe constante)  

• powieść poetycka Lambro  
• Lilla Weneda - dramat 

• Mazepa 
• Na sprowadzenie prochów 

Napoleona 
• Nie wiadomo co czyli 

romantyczność 
• Oda do wolności 
• Odpowiedź na "Psalmy 

przyszłości" (występuje takŜe pod 
tytułem Do autora trzech 
psalmów) 

• Ojciec zadŜumionych 
• PodróŜ do Ziemi Świętej 
• Pogrzeb kapitana Mayznera 
• Pośród niesnasek Pan Bóg uderza 

... 
• Rozłączenie 
• Rozmowa z piramidami 
• Samuel Zborowski 
• Sowiński w okopach Woli 
• Sen srebrny Salomei 
• Szanfary – Poemat Arabski 
• Tak mi, BoŜe, dopomóŜ 
• Testament mój  
• Uspokojenie 
• W Pamiętniku Zofii Bobrówny 
• W Szwajcarii 
• Wacław 
• Zawisza Czarny 
• Złota czaszka 

Aleksandra Polak 
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Kącik Kulinarny CZ. III  -  „Babka 
cytrynowa” 

 
Składniki:  

Ciasto:  
25 dag margaryny Kasia  
22 dag cukru pudru  
cukier waniliowy  
szczypta soli  
5 jajek  
30 dag mąki pszennej  
12 dag mąki ziemniaczanej  
1 ½ łyŜeczki proszku do 
pieczenia  
8 dag orzechów włoskich  
skórka z 1 cytryny  
Poncz:  
sok z 1 cytryny  
1 łyŜka zimnej przegotowanej 
wody  
1 łyŜka cukru pudru  
Dodatkowo:  
gotowa polewa cytrynowa  
skórka z 1 cytryny 
 

Wykonanie: 

Miękką margarynę Kasia utrzeć na 
puszystą masę z cukrem pudrem, cukrem 
waniliowym iszczyptą soli. Dalej ucierając 
dodawać po jednym jajku. Następnie 
wsypywać do masy wymieszane obydwie 
mąki z proszkiem do pieczenia, zmielone 
orzechy włoskie i startą na tarce o małych 
oczkach skórkę z cytryny. Ciasto wyłoŜyć 
do wysmarowanej tłuszczem i wysypanej 
bułką tartą formy babki z kominkiem. 
WłoŜyć do nagrzanego piekarnika. Piec 
około 60 minut w temperaturze 170-180 
°C.  
Wycisnąć sok z cytryny. Dodać do niego 
zimną przegotowaną wodę i cukier puder. 
Razem wymieszać i powstałym ponczem 
nasączyć ostudzoną babkę. Następnie polać 
gotową polewą cytrynową i posypać startą 
na tarce o małych oczkach skórką z 
cytryny.  
Smacznego..  

Autor: Anonim™® 
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NOWE PRZYSŁOWIA I POWIEDZONKA 

• Siedzi facet na balkonie, a tu wióry lecą mu na głowę. Patrzy, a 
nad nim ktoś strugał wariata.  

• Siedzi facet w domu, a tu nagle słyszy ogromny huk za oknem — 
patrzy, a tam ciśnienie spadło.  

• Wchodzi facet do windy a tam schody, nacisnął guzik i poszedł 
dalej...  

• Na Ŝyczenie klienta wykonujemy nawet rzeczy niemoŜliwe. Ale w 
sprawie niektórych cudów prosimy się zgłosić do najbliŜszej 
parafii.  

• Co klucz francuski ma do dźwigu? 
— Nic, bo i tym i tym nie moŜna się uczesać!  

• Jedna z zalet demokracji jest to, Ŝe nikt, kto został wybrany nie 
jest głupszy niŜ ci, co go wybrali. Im głupszy jest ten wybrany, 
tym głupsi są ci, co go wybierali...  

• Jeśli będziesz tak lotny jak pszczółka, tak silny jak niedźwiedź, 
jeśli będziesz pracował jak koń i do domu wracał tak zmęczony 
jak pies, wtedy musisz pójść do weterynarza, bo być moŜe stałeś 
się juŜ OSŁEM.  

• Kto rano wstaje ten leje jak z cebra.  
• Jak sobie pościelesz... to mnie zawołaj!  

DEKALOG SZCZĘŚLIWEGO CZŁOWIEKA 

1. Człowiek rodzi się zmęczonym i Ŝyje po to by wypocząć.  
2. Kochaj swe łóŜko jak siebie samego.  
3. Odpoczywaj w dzień, abyś mógł spać w nocy.  
4. JeŜeli widzisz kogoś odpoczywającego pomóŜ mu.  
5. Praca jest męcząca.  
6. Co masz zrobić dziś, zrób pojutrze, będziesz mieć dwa dni 

wolnego.  
7. JeŜeli zrobienie czegoś sprawia Ci trudność — pozwól to zrobić 

innym.  
8. Nadmiar odpoczynku nigdy nikogo nie doprowadził do śmierci.  
9. Kiedy ogarnie Cię ochota do pracy, to usiać i poczekaj aŜ Ci 

przejdzie.  
10. Praca uszlachetnia, lenistwo uszczęśliwia.  
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HoroskopHoroskopHoroskopHoroskop    
BARAN – ( 21 III – 21 IV ) 
Zodiakalny baran jest lubiany przez 
rówieśników i nauczycieli, czasem zdarza 
mu się mały zatarg ciałem 
pedagogicznym. Ucznia spod znaku 
barana wszędzie jest pełno, lubi robić 
wokół siebie zamieszanie. Dobrze radzi 
sobie matematyką, fizyką, chemią. 
Wyznaje zasadę ‘Regulacje są dla 
idiotów, geniusz potrafi Ŝyć  
w chaosie’. Szczęśliwy dzień: wtorek. 
Szczęśliwa liczba: 9. Rada na najbliŜszy 
miesiąc: Czas najwyŜszy na trening 
charakteru! MoŜe zaczniesz od 
przeczytania lektury? 

BYK – ( 22 IV – 20 V ) 
Starannie prowadzi zeszyty, zawsze ma 
obłoŜone ksiąŜki, w piórniku panuje 
porządek. W szkole Ŝaden przedmiot nie 
sprawia mu większych problemów.. Nie 
jest dla niego problem pomoc koledze z 
zadaniem domowym. Szczególnie lubi 
lekcje języka polskiego, angielskiego  
i geografii. Motto byka to: "Tyle jesteś 
wart ile moŜesz dać" Szczęśliwy dzień: 
czwartek. Szczęśliwa liczba: 11. Rada na 
najbliŜszy miesiąc: Czasem nawet Ty 
potrzebujesz wytchnienia! Co  powiesz 
na wolne piątkowe popołudnie  
z ulubionym filmem i miską popcornu?  

BLIŹNIĘTA – ( 21 V – 21 VI ) 
Na lekcjach matematyki, to on podaje 
rozwiązanie na zawiłe zadanie, z fizyki 
jest mistrzem przekształcania wzorów, 
jednocześnie posiada nadprogramowe 
pokłady wiedzy historycznej i ma nie 
małe pojęcie o nowinkach 
przyrodniczych, przez co lekcje biologii to 
dla niego przyjemność. Szczęśliwy dzień: 
Niedziela. Szczęśliwa liczba: 2. Rada na 
najbliŜszy miesiąc: Czasem warto 
postawić na jakość, nie na ilość! JeŜeli 
czujesz, Ŝe nie dajesz rady, zrezygnuj  
z czegoś. 

WAGA – ( 23 IX – 23 X ) 
Świetnie odnajduje się na lekcjach języka 
polskiego. Lubi równieŜ chemię. Ma duŜo 
przyjaciół, magnetyzuje do siebie ludzi. 
Zodiakalna waga to idealny rozmówca, 
potrafi i lubi słuchać innych. Nie posiada 
poczucia humoru i dystansu do siebie, co 
powoduje, Ŝe moŜna ją bardzo łatwo 
obrazić. Pomimo wszystko jest ceniona 
przez ludzi, głównie za to, Ŝe w kaŜdym 
stara się dostrzec coś dobrego. Stara się 
stosować do zasady: ‘ Bądź mądrze 
egoistyczny’. Szczęśliwy Dzień: 
Niedziela. Szczęśliwa Liczba: 20. Rada 
na najbliŜszy miesiąc: Nie bój się zmian, 
dzięki nim Ŝycie jest ciekawsze! 

SKORPION – ( 24 X – 22 XI )  
Jeden zeszyt na trzy podmioty, to 
normalka, wyjście do szkoły bez plecaka, 
równieŜ. Interesuje się nowinkami 
przyrodniczymi i historią. W szkole 
dobrze czuje się na lekcjach chemii i wf. 
Przez znajomych jest postrzegany jako 
sympatyczna, nieco apodyktyczna  
i Ŝyjąca we własnym świecie osoba. 
śyciowe motto:, „Jeśli czegoś nie 
potrafisz, to jest to najlepsza okazja, aby 
się nauczyć" Szczęśliwy dzień: wtorek. 
Szczęśliwa liczba: 18. Rada na najbliŜszy 
miesiąc: Postaraj się częściej brać pod 
uwagę zdanie innych.  

STRZELEC – ( 23 XI – 21 XII ) 
Zodiakalny strzelec jest odwaŜny i pewny 
siebie. Dobrze radzi sobie przedmiotami 
ścisłymi, nie ma natomiast głowy do 
języków i historii. Dosyć obowiązkowy, 
stara wywiązywać się ze swoich 
zobowiązań. CięŜko go nie lubić, chociaŜ 
czasem ma się go dość. śyciowa reguła: 
‘OdwaŜni nie Ŝyją wiecznie, ale ostroŜni 
nie Ŝyją wcale’. Szczęśliwy dzień: Środa.  
Szczęśliwa liczba: 13. Rada na najbliŜszy 
miesiąc: MoŜe nadszedł czas by spojrzeć 
na siebie krytycznym wzrokiem? 
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 RAK – ( 22 VI – 22 VII ) 
Rak to osoba energiczna i wytrwała  
w dąŜeniu do celu. Schludne zeszyty, 
zadbane ksiąŜki, piórniki i zapasowe 
długopisy, zdecydowanie nie są mu 
potrzebne. Uczeń urodzony pod tym 
znakiem to zadeklarowany humanista, 
ale radzi sobie równieŜ z fizyką  
i chemią.   Typowy klasowy wesołek, lecz 
nie naleŜy do grona szkolnych gwiazd. 
Wyznaje zasadę: ‘W Ŝyciu chodzi o to, by 
być trochę niemoŜliwym’. Szczęśliwy 
dzień: piątek. Szczęśliwa liczba: 6. Rada 
na najbliŜszy miesiąc: Czas by zabrać się 
do roboty. Dobrze było by zacząć od 
przygotowania się na jutrzejszą lekcję 
matematyki. Ostatnio odpuściłeś sobie, 
nie sądzisz? 

 LEW – ( 23 VII – 23 VIII ) 
Zodiakalny lew to osoba wesoła, 
optymistycznie nastawiona do Ŝycia. Lubi 
chodzić do szkoły. Pociągają go języki 
obce. Nie przywiązują wagi do ocen,  
stawia na wiadomości. Osobę spod tego 
znaku, cięŜko jest zrozumieć, jednak 
warto spróbować zaprzyjaźnić się z nią. 
Potrafi naprawdę być dobrym 
przyjacielem! W Ŝyciu kieruje się dewizą: 
„Nie trzeba być idealnym, wystarczy być 
wyjątkowym”. Szczęśliwy dzień: 
poniedziałek. Szczęśliwa liczba: 23. 
Rada na najbliŜszy miesiąc: Czasem 
warto posłuchać krytyki innych!  

PANNA – ( 24 VIII – 23 IX ) 
Zodiakalna panna to osoba pracowita  
i sumienna. Ceniona za dokładność i 
wywiązywanie się z powierzonych mu 
zadań. WyróŜnia się wiedzą przyrodniczą. 
Pasjonuje się informatyką i wszystkim 
komputerowymi nowinkami. MoŜe mieć 
problemy z historią, poniewaŜ nie ma 
najlepszej pamięci. Nie znosi pozerstwa i 
przejawów chamstwa. śyciowa zasada to: 
Idę powoli, ale nigdy się nie cofam’. 
Szczęśliwy dzień: Sobota. Szczęśliwa 
Liczba: 1. Rada na najbliŜszy miesiąc: 
Nabierz pewności siebie! Czas by 
zawalczyć o swoje racje. 

KOZIOROśEC – ( 22 XII – 20 I ) 
Osoba o tym znaku zodiaku jest ostroŜna 
i rozsądna. Dzięki logicznemu myśleniu 
świetnie radzi sobie z matematyką, 
chemią i fizyką. Większe problemy moŜe 
sprawiać mu j. polski i historia. śyciowa 
dewiza: ‘Przyjacielem nie ten, co chwali, 
lecz ten, co prawdę mówi’. Szczęśliwy 
dzień: czwartek. Szczęśliwa liczba: 4. 
Rada na najbliŜszy miesiąc: Nigdy nie 
jest tak źle, by nie mogło być gorzej! 
MoŜe czas nabrać nieco optymizmu i 
przestać marudzić na kaŜdym kroku?  

WODNIK – ( 21 I – 19 II ) 

Wodnik jest osobą zdecydowaną, 
wytrwałą i pełną inwencji twórczej. 
Świetnie radzi sobie z przedmiotami 
humanistycznymi, nie ma teŜ nic 
przeciwko chemii i fizyce. Nie lubi się 
przemęczać, więc nie nosi ze sobą 
połowy podręczników. Jest ogólnie 
lubiany, zarówno przez nauczycieli jak i 
rówieśników. Przez innych jest uwaŜany 
za sympatyczną, pomocną i nieco 
przesadnie tajemniczą. Motto: 
'Wymowny, wie, co powiedzieć, mądry - 
co przemilczeć’ Szczęśliwy dzień: 
poniedziałek. Szczęśliwa liczba: 15. 
Rada na najbliŜszy miesiąc: Samotność 
nie zawsze jest dobrym wyjściem. 
Spróbuj otworzyć się na ludzi!  

RYBY – ( 20 II – 20 III ) 
Osoba o tym znaku jest niezwykle 
empatyczna i wyczulona na potrzeby 
innych. Zeszyty ryb zawszę są 
schludne, a podręczniki obłoŜone. 
Osoba o tym znaku najlepiej czuje się 
na lekcjach matematyki i chemii. Lubi 
teŜ wf, na której moŜe wyładować 
nadmiar energii.  CięŜko jednak jej nie 
polubić. śyciowa zasada:‘ Traktuj 
innych, tak jak sam chcesz być 
traktowany’. Szczęśliwy dzień: wtorek. 
Szczęśliwa liczba: 10. Rada na 
najbliŜszy miesiąc: Nie warto 
wszystkiego brać na serio. Nabierz 
trochę dystansu do siebie. 
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Jak ustawić jajko pośrodku naczynia z wodą? 
      Potrzebne będą: 

Woda, jajko, przynajmniej 3 łyŜki soli, łyŜka, szklanka, duŜe, przezroczyste naczynie 
Wykonanie: 

- Do szklanki z wodą nasyp 3 lub więcej łyŜek soli. 
- Mieszaj do całkowitego rozpuszczenia soli w wodze. 
- Wodę z rozpuszczoną solą wlej do duŜego, przezroczystego naczynia. 
- Bardzo powoli wlej czystą wodę do tej z solą. Ciecze nie mogą się zmieszać. MoŜna do 
tej czynności posłuŜyć się łyŜką:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

Powoli wkładamy jajko do roztworu. 
Rezultat: 
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UWAGA UWAGA!  
CIECZ NIENIUTONOWSKA – to ciecz, która twardnieje pod wpływem nacisku. Jest 
zarówno cieczą jak i ciałem stałym! 
Właściwości: 
Jak ciecz – moŜesz mieszać w niej bez rozrywania powierzchni, moŜesz robić bąbelki 
wdmuchując do niej powietrze przez rurkę, dmuchanie w powierzchnię powoduje drobne 
fale, mikstura wypełnia równo pojemnik, w którym się znajduje 
Jak ciało stałe – moŜesz rozerwać strukturę szyblim ruchem, gwałtowne uderzania nie 
niszczą powierzchni. 
 

Do wykonania potrzebne będą: 
Mąka kukurydziana lub skrobia ziemniaczana, woda (ok. 2 miarki mąki na 1 miarkę 
wody), coś do mieszania, miska 

Wykonanie: 
- Do miski wsyp wodę i dodawaj do niej mąkę, mieszając  do tej pory, aŜ ciecz stanie się 
tak gęsta, Ŝe moŜna będzie ją rozrywać szybkim ruchem. 
 
Co moŜesz z nią zrobić? 
- uderz w nią młotkiem 
- nabierz trochę płynu na ręce: jeśli 
będziesz ciągle wywierał na nią nacisk 
(np. przerzucając szybko w rękach), 
moŜesz zrobić z niej kulę, jeśli 
przestaniesz… sam zobacz ☺ 
- powoli zanurz rękę w cieczy i spróbuj 
szybko wyciągnąć 
- uderz w nią małą, gumową piłeczką 
(np. tzw. „kangurkiem”) – piłka odbije 
się jak od twardej powierzchni, a po odbiciu widoczne będą fale – jak na wodzie. 

Dla porówniania moŜesz spróbować wykonać te czynności na wodzie. 
 
Kilka naukowych wiadomości o cieczy nieniutonowskiej: 
Molekuły są połączone luźno, ale pod wpływem nacisku formują się w uporządkowaną 
stukturę zachowując się jak ciała stałe.  
Przykładem cieczy nieniutonowskiej są ruchome piaski. Im bardziej i gwałtowniej ktoś 
z nimi walczy… moŜemy się sami domyśleć co wtedy ☺ 
Naukowcy poszukują Inteligentnych Materiałów, które będą zmieniać się wraz  
z otoczeniem. W trakcie rozwoju są Inteligentne Materiały takie jak: 
- Szmatka reagująca na temperaturę (oddaje lub pobiera ciepło… wymarzony gadŜet na 
wakacje lub mroźne zimy ;) ) 
- normalna, elastyczna szmatka, która twardnieje, aby zatrzymać pocisk. 
 
MIŁEJ ZABAWY ☺      Patrycja Gondko  
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Humor klasowyHumor klasowyHumor klasowyHumor klasowy    
- Co to jest nieskończoność? – pyta nauczycielka. 
- Na przykład rok szkolny – pada odpowiedź z Sali xD 
 

Na lekcji religii ksiądz omawia „Dziesięć Przykazań”. 
Kiedy omówił przykazanie o szanowaniu rodziców, pyta: 
- A czy jest jakieś przykazanie, które mówi o tym, 
  jak traktować braci i siostry? 
        - Nie zabijaj – odpowiada niezawodny Jasio ^^. 

 
  Małgosia stoi przed nauczycielem  i z trudem powstrzymuje się od płaczu. 
        - Nie zasłuŜyłam na jedynkę… 
        - Masz rację, ale to najniŜszy stopień,  jaki przewiduje regulamin. ☺ 
 
 

Wycieczka szkolna do muzeum. 
Krzyś zwraca uwagę na tabliczkę  
Umieszczoną obok mumii. 
  - Co znaczy to 2466 PNE? – pyta kolegę. 
  - To chyba rejestracja wozu, który 
      potrącił tego nieboszczyka… @.@ 
 
Nauczyciel pyta ucznia: 
- Jasiu, w jaki sposób moŜna uzyskać  
Światło dzięki wykorzystaniu wody? 
- Trzeba umyć okno, panie psorze. :] 

 
Na plastyce pani kazała narysować dzieciom swoich rodziców. 
Po chwili podchodzi do Jasia i pyta: 
- Dlaczego twój tata, Jasiu ma niebieskie włosy?  
- Bo nie było łysek kredki. <haha> 
 
Na religii w podstawówce siostra 
Zadaje dzieciom proste pytanie: 
- Kto widzi i wie wszystko? 
Na to Jasio:  
- Moja sąsiadka… *.* 
 

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?!  
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� �  ZNAJDŹ SŁONIA 
Czy potrafisz znaleźć słonia schowanego  
na rysunku poniŜej? 

 
 

Poni Ŝsze rysunki ró Ŝnią się 10 szczegółami znajd ź je 

 

Kto zjadł cukierki? 
     Pół godziny temu na stole leŜała porcja cukierków, a teraz ich nie ma. Ojciec 
spojrzał srogo na swoich dwóch dynów i dwie córki.  
     - Kto zjadł słodycze? - zapytał.  
     - Ja nie - odparła Joasia.  
     - To któraś z dziewczyn - powiedział Rysiek.  
     - Nie, nieprawda - zawołał Marek. - To Rysiek zjadł.  
     - To nieprawda - rzekła Hania.  
     Z długoletniego doświadczenia ojciec wiedział, Ŝe troje z nich zawsze mówi 
prawdę, a jedno zawsze kłamie. A więc prawie natychmiast wiedział, kto zjadł 
słodycze.  

     Pytanie:  Kto to był i jak do tego ojciec doszedł?  



 28 

KRZYśÓWKA   NR 7 
 
 

1.                      

2.                      

3.                

4.                         

5.                  

                

6.                 

7.                   

8.                      

9.                  

10.                     
 

Pytania do krzyŜówki :  
1. Tata taty 
2. Sport to... 
3. 12 litera alfabetu 
4. Czytanka dla dzieci 
5. Zwierzę z kopytami. 
6. Dźwięk wydawany przez krowę 
7. 1000 kg 
8. Inaczej capek 
9. Skrót Szkolnego Klubu Sportowego 
10. Pora roku zaczynająca się 21 Marca 
 

 

CHWILA ROZRYWKI – REBUS DWUWYRAZOWY 

 

Kupon KrzyŜówki nr.7 
 
 

Imię, Nazwisko i klasa 
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