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Nagroda

15 listopada 2010 r. odby o si  losowanie kuponów krzy ówki nr. 1
z numeru 68. Wylosowano uczennic : Paulina Matejko z klasy 4
SP Has o krzy ówki brzmia o: „Orze  bia y”.
Dzi kujemy wszystkim, którzy wzi li udzia  w konkursie
( Po odbiór nagrody prosimy si  zg osi  do pani Anny Hernas)

Jesienny marsz na orientacj

W sobot  23 pa dziernika 2010 roku w
malowniczych okoliczno ciach
przyrody odby  si  jesienny marsz na
orientacj .
Zabaw  rozpocz li my z samego rana
w sobot . Jeszcze troch  zaspani
wyjechali my autobusem do Choczni by
tam sprawdzi  nasz  orientacj
w terenie. .
Na pocz tek test ze znajomo ci gminy
Wieprz, nast pnie wyznaczenie azymutu
i odleg ci do podanego punktu,
i marsz a raczej bieg do zaznaczonych
na mapie punktów. Trzeba si  spieszy ,
bo mamy tylko 2 godziny a punktów na
mapie czterna cie.
Po powrocie na met  trzeba jeszcze
poczeka  by wszyscy uko czyli
konkurencj , napi  si  ciep ej herbatki,
zje wie utk  dro ówk

i wypatrywa , kiedy przyjedzie po nas autobus.

,,Ch opska szko a biznesu”
W czwartek 28 pa dziernika odby y si  w naszej szkole eliminacje szkolne
turnieju ,,Ch opska szko a biznesu”. W zabawie uczestniczyli uczniowie klas
trzecich gimnazjum. Regu y gry obja ni a nam pani Maria Przyby owicz cz onkini
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Towarzystwa Mi ników Andrychowa. Gra polega a na wcieleniu si
w andrychowskich kupców, piekarzy, krawców i robieniu interesów
przynosz cych jak najwi kszy zysk.

Oto dru yny, których dochód by  najwi kszy:
I miejsce Agnieszka Rusinek. Angelika Fory  /42 z ote górskie/
II miejsce Adrian Ficek, Krzysztof Góra / 35 zg/
III miejsce Adrian Góra, Konrad Naglik /34 zg/

      Patryk Homel, Mateusz Grzybek  /34 zg/
IV miejsce Bart omiej Klimek, Dawid Bia  /33 zg/

       Kamil Kryjak, Mateusz Rusinek /33zg/
Wy ej wymienione dru yny b  reprezentowa y nasz  szko
w rozgrywkach gminnych o Puchar Drelicharza z Andrychowa 16 listopada.

Opracowa a mgr Marzena Michniewicz - B k

KONKURS NA NAJ ADNIEJSZ  I NAJCZYSTSZ  SAL

   W naszej szkole pod koniec pa dziernika przesz a komisja czysto ci.
W salach klas od 4 do 1 gim. by  oceniany ad i porz dek. Zwracano tak e
uwag  na mundurki i obuwie zamienne. Komisja sporz dzi a list
wyników. Mo ecie j  zobaczy  na korytarzach.

OTO SONDA  I ETAPU:
1.IV- 27
2.Va- 28
3.Vb- 23
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4.VIa- 26
5.VIb- 22
6.IA- 25
7.IB- 24
8.II- 24
9.IIIA- 24
10.IIIB- 27

"EKO KOMEDIA"

23. pa dziernika w Domu Kultury w Zagórniku przedstawiona zosta a
"Eko Komedia". Spektakl ten w zabawny sposób przedstawi  zagadnienia
zwi zane z ekologi . Mia  nas zach ci  do segregowania mieci i do zadbania
o nasze wiejskie rodowisko.

Przyk adowe GRZECHY EKOLOGICZNE:
PO PIERWSZE: Odpadów pali  nie b dziesz!
W b dzie tkwi ten, kto my li, e mieci bezpowrotnie znikn  w p omieniach
ogniska albo domowego pieca! Spalaniu w takich warunkach towarzyszy
zwykle g sty dym i nieprzyjemny zapach. Co za  najgorsze, skutkiem jest
równie  emisja niebezpiecznych toksyn, które mog  by  przyczyn  alergii,
podra nie  i wielu powa nych schorze , w tym chorób nowotworowych! To,
co niektórym wci  wydaje si  prostym i tanim sposobem na pozbycie si
mieci, jest w istocie powa nym grzechem ekologicznym. Nie palcie, zatem

odpadów w ogniskach i piecach, bo kto bli nim swym powietrze zatruwa, sam
ze wstydu spali  si  powinien!
PO DRUGIE: mieci do lasu wyrzuca  nie b dziesz !
Dba  o czysto  w asnego domu to prawdziwie chwalebna postawa. Nie
mo e ona jednak prowadzi  do zanieczyszczenia domu nas wszystkich,
którym jest otaczaj ca nas natura! Odpady porzucane w lesie to miertelne
zagro enie dla rodowiska- staj  si  siedliskiem zarazków
i niebezpiecze stwem dla dzikich zwierz t, a toksyczne substancje przenikaj
z nich do gleby i wód gruntowych. Wydzielaj ce si  ze mieci gazy ulatuj  do
atmosfery, pot guj c efekt cieplarniany i gro c samozap onem, a wi c
i po arami w lesie. Nielegalne wysypiska s  te , oczywi cie, brzydkie
i mierdz ce. Czy wyrzucaj c mieci z domu b dziemy je wrzuca  za p ot

siada? Absolutnie nie! Tym bardziej nie sk adujmy ich w miejscach, które s
wspólnym dobrem nas wszystkich!

Sylwia Dudek, kl. 6b
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Krótka historia zagórnickiego cmentarza

     Pierwszym proboszczem Zagórnika by  ks. Leszek Solakiewicz. Dzi ki
jego staraniom i Rady Parafialnej uzyskano zgod  na budow  cmentarza.
Dzia  pod cmentarz odkupiono od pa stwa Anny i Benedykta Gondków.
Po wi cenie odby o si  5.03.1983r. Nasz  Kaplic  zacz to budowa
w roku 1985 roku, a uko czono w 1986 roku. Kaplic  wybudowali: Adam

odzik oraz Józef Tobor. Wi  wykona : Benedykt Kuku a. My , e
powinni my uszanowa  ca y trud w ony w zbudowanie cmentarza
i kaplicy.  Zagórniczanie nie niszczmy grobów! B my wdzi czni. To
nasze dziedzictwo, miejsce wyj tkowe.

Sylwia Dudek kl.VI b

NASZA TWÓRCZO
Wiersz bez sensu

W s onecznym cieniu, na mi kkim kamieniu,
Siedzia a m oda staruszka.
Przyszed  do niej m ody starzec,
Wysoki niskiego wzrostu z brod  i bez zarostu.
Pop yn li na bezludn  wysp , na której roi o si  od bia ych Murzynów.
On wszed  na grusz , strz sn  pietruszk ,
A cebula spada a, a  przyszed  w ciciel tego banana
I mówi: - zajd  pan z mego kasztana.
On zszed  z tej lipy, pozbiera  pomidory
I poszed  na targ, sprzedawa  kalafiory…                                   G.P

JESIE

Jesie  z ota i br zowa,
Do swej dziupli leci sowa,
Prosz  patrze  na wiewiórk ,
Co tam w ziemi robi dziurk .
Trzy orzechy w niej schowa a,
No a reszt  pozjada a.
Idzie zima, koniec lata,
Zima! Zima! Koniec wiata!

Natalia Sna yk
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(…)bardzo kocham sport
Wywiad z Patrykiem Drabikiem

P&P: Cze  Patryk.
Patryk: Cze  dziewczyny.
P&P: S ysza my, e zaj  I miejsce
w wojewódzkich zawodach w biegach
prze ajowych. Gratulacje!
Patryk: Tak, to prawda. Dzi ki.
P&P: Czy mog yby my przeprowadzi
z tob  wywiad na ten temat?
Patryk: No pewnie. Ch tnie odpowiem
wam na wszystkie pytania.
P&P: Sk d twoje zami owanie do sportu?
Patryk:  Ja  bardzo  kocham  sport.  Od
najm odszych lat lubi em ogl da  programy
sportowe. Mój tata te  je dzi  na nartach
i zdobywa  puchary dla szko y, a pó niej
gra  w pi  no  w "Groniach" Zagórnik.
P&P: Dlaczego biegi a nie na przyk ad
siatkówka?
Patryk: Ani biegi, ani siatkówka tylko pi ka

no na. Biegi to przypadek, bo szybko biegam i zosta em wybrany do
reprezentacji szko y.
P&P: Jak d ugo si  przygotowywa ?
Patryk: Tylko na dwóch lekcjach wychowania fiz.. W domu te  nie
biega em. Jedynie na treningach pi ki no nej w klubie LKS "Halny"
Andrychów. Trzeba biega  po 4 okr enia boiska na 3 treningach
tygodniowo.
P&P: Jak poradzi  sobie ze stresem?
Patryk: Z tym by o gorzej. My la em, e nie pokonam Micha a, mojego
kolegi z "Halnego". Dwa razy by em drugi, a  w ko cu uda o mi si  go
pokona .
P&P: Czym oprócz sportu si  interesujesz?
Patryk: Dla mnie sport jest wszystkim. Lubi  ka dy rodzaj sportu i na inne
zainteresowania mam ju  ma o czasu.
P&P: Jaki jest twój ulubiony przedmiot w szkole?
Patryk: Mój ulubiony przedmiot to oczywi cie w-f i troch  informatyka.
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P&P: Jak wygl da  przebieg tych zawodów?
Patryk: Wystartowali my du  ilo ci  zawodników. W trakcie biegu
tworzy a si  czo ówka. W ka dym biegu uda o mi si  by  w czo ówce, by
na ko cowych metrach zaatakowa . Dawa em z siebie wszystko.
P&P: Jak d uga by a trasa do pokonania?
Patryk: W biegach gminnych i powiatowych by o po 800m, a w zawodach
wojewódzkich by o 1000m do pokonania.
P&P: Czy za rok wystartujesz w takich zawodach, a je li tak to dlaczego?
Patryk: Je li przejd  szkolne eliminacje to na pewno chcia bym wzi
udzia . Jest to sprawdzenie swoich si , swojej kondycji i swojej
umiej tno ci.
P&P: Dzi kujemy za wywiad.
Patryk: Ja równie  dzi kuj .

                                    Paulina Drabik i Paulina Paw owska kl.6"b"

HEJ ! CHCEMY SI  PODZIELI  Z WAMI NASZ  PASJ  –
MOD .

W tym numerze zach cimy Was do zakupów w jednym z naszych ulubionych
sklepów m odzie owych. Racja! Nie Was, lecz przede wszystkim Waszych
rodziców, no chyba, e dysponujecie w asn  gotówk …:) Pomy la my, e
zbli aj  si wi ta, czyli czas prezentów i mo e zamiast rzeczy, z których si  nie
ucieszycie, warto powiedzie  rodzicom o czym marzycie, albo wspólnie wybra
si  na zakupy… No, w ka dym b  razie polecamy Wam sklep CROPP.

Modne ciuchy w sklepach CROPP.  W swojej kolekcji butów na jesie /
zim  2010 Cropp pami ta o wygodnych, sportowych fasonach
i o najmodniejszych obuwniczych trendach.

W Croppie mo na przebiera  w butach sportowych. Modele mno  si
i mieszaj  w oczach. Klasyczne, sportowe fasony id  w dobrze skomponowanej
parze z ywymi kolorami lub barwnymi, komiksowymi wzorami. W ród
dziewcz cych rzeczy nie brakuje nasyconych, soczystych kolorów jak jaskrawy
ró , limonkowa ziele  i b kit. Znajdziecie równie  modne w tym sezonie
zwierz ce nadruki, zdobienia z wieków, ci gacze i futrzane wyko czenia i
wiele wiele innych wspania ych modowych trendów tego sezonu.
Kolejna cz  kolekcji o charakterze 'street' to buty do kostki o lekko
podniszczonym wygl dzie. Wielbicielki militarnego looku powinny znale  tu
co  dla siebie. S  solidne trapery zapinane na zamek z boku lub krótsze oficerki z
zamszow  cholew . A gdy nadejd  pierwsze niegi - zajrzyjcie na pó  ze
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niegowcami. Grube podeszwy, ortalionowe i we niane cholewki oraz ko uchowe

ocieplenie - w takim towarzystwie zima to nic!
Lecz niestety najbli szy ten sklep znajduj  si  w Krakowie: (.Mo e to by

jednak wymówka aby w nie tam si  uda :)
                                                                       Paulina i Emilia

CIK HISTORYCZNY
Pierwsza Wojna wiatowa i Odzyskanie Niepodleg ci
w Zagórniku cz.1

Mija 92 rocznica odzyskania przez Polsk  niepodleg ci. Uczcili my j  jak co
roku od wi tnym strojem, pi knym apelem, okoliczno ciowymi gazetkami.
Wiemy sporo o okoliczno ciach, wydarzeniach i osobach tamtych dni. Czy jednak
wiemy cokolwiek o tym co dzia o si  wtedy w Zagórniku ?
     Jako e nie ma ju ywych wiadków tamtych dni pozostaj  wspomnienia
przekazywane w rodzinie, które niezapisane gin  po jednym, dwóch lub trzech
pokoleniach. Dlatego tak wielk  warto  maj  dla nas te nieliczne spisane
wspomnienia.
     Jednym z najwa niejszych jest ksi ka nie yj cego ju  Zagórniczanina,
pu kownika Józefa Herzoga pt. „Krzy  Niepodleg ci”.
     Dzieje mieszkaj cej w Zagórniku rodziny Herzogów, ich udzia
w pierwszej wojnie wiatowej a tak e w odzyskaniu przez Polsk  niepodleg ci
to historia wyj tkowa i niezwyk a. Ta historia czy opowie  o historii Polski
z histori  Zagórnika. Kto , kto chce co  wiedzie  o historii Zagórnika nie mo e jej
nie przeczyta . Co dzia o si  w tej wiosce prawie sto lat temu?

Wybrane fragmenty ksi ki Józefa Herzoga „Krzy  Niepodleg ci”.
     „Jeszcze w czasie wielkanocnych ferii zaprzyja ni em si  z pracuj cym razem
z naszym ojcem Micha em Nowakiem, ogólnie nazywanym we wsi „Micha em
spod grapy”, gdy  dom jego przylega  do wysokiej, zalesionej, stromej góry. By
to wysoki, barczysty, silny jak „d b” przystojny m odzian. Dopiero powróci
z wojska austriackiego po odbyciu trzyletniej s by. My la  si eni ,
a tymczasem zarobkowa , gdzie móg  i jak si  da o. Wszystkim woko o
imponowa  niezwyk  si  fizyczn . Przy pracy rozmawiali my du o. O czym?
O wojsku austriackim i o cesarzu. A dlaczego? Bo w mieszkaniu Micha a wisia
obraz z podobizn  cesarza Franciszka Józefa I, a pod podobizn  kilka zda
oznajmuj cych, e Micha  Nowak opu ci  szeregi cesarsko-królewskiej armii
i przeszed  do rezerwy. Po przybyciu na wakacje wznowili my zawart
znajomo . W mi dzyczasie Micha  si  o eni .
     Przy spotkaniach mówili my znów o wojsku i cesarzu...
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-Nasz cesarz panuje i rz dzi nami z aski Boga. Nasz cesarz zniós  pa szczyzn .
Nasz  cesarz  opiekuje  si  ch opami.  Nasz  cesarz  posiada  ogromne  wojska  i  gdy
zechce, mo e zawojowa wiat – t umaczy  mi Micha  wspominaj c sw  s
w ck armii.
-Micha , przecie  to nie nasz cesarz – nie mia o si  odezwa em. To cesarz
austriacki, niemiecki, a ty  przecie Polak, czy tak? – zapytywa em.
-No pewno em Polak. Franz Jozef lubi Polaków, bo nie raz nam lejtnanty
mówi y-odpowiedzia  Micha .
-Micha , a co ty wiesz o Polsce?- próbowa em dalej.
-No wiem, e by a kiedy  Polska. Pany j  przegra y. Trzyma y ch opów
w pa szczy nie i dopiero nasz cesarz ch opów uwolni  – odpowiada  Micha .
     W ten sposób zacz em Micha owi mówi  o Polsce. Tyle ile wówczas
umia em. A zreszt  nie wiele mia em czasu. W sierpniu 1914 r. nadesz a wie
o wybuchu wojny.”

Ci g dalszy nast pi.

Hej! Uczniowie pierwszych klas Gimnazjum ! „Chodz
uchy”, e m czycie si  nad „Krzy akami” Sienkiewicza. W

zwi zku z tym specjalnie dla was ma a podpowied .

  Krzy aków sprowadzi  do Polski Konrad Mazowiecki w 1226 r..
Krzy acy po podbiciu Prusów stworzyli tam swoje pa stwo. W 1308 r.
Krzy acy zagarn li bezprawnie Pomorze Gda skie, odcinaj c Polsk  od
Morza Ba tyckiego. Sprowadzenie Krzy aków to najwi ksza pomy ka
Polaków. Doprowadzi o to do d ugoletnich wojen oraz k opotów. Krzy acy
zorganizowali wietne pa stwo, które mog o zniszczy  Polsk  i Litw .

Marcin Bizo  , kl.6b

K cik mola ksi kowego
Hanna Kowalska-Pami ta: „Pami tnik jedynaczki”

Ksi ka „Pami tnik jedynaczki” to opowie  o trzynastoletniej
Paulinie, która bole nie odczuwa swoj  samotno  zwi zan  z brakiem
rodze stwa. Rodzice nie pozwalaj  jej mie  w domu nawet psa. Razem
z przyjació kami: Beat  i Iwon  opiekuje si  tylko psem przyb , którego
wspólnie nazwa y Tramp. W dodatku nowa nauczycielka matematyki -
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pani Abramska - od samego pocz tku wyra nie czuje do niej niech . Nie
jest to jeszcze koniec problemów dziewczyny - jej mama i ciocia ukrywaj
przed ni  jaki  sekret. W yciu Pauliny pojawia si  równie  tajemniczy
„Dziki”, który jak zawsze wyci ga j  z k opotów, ale nie chce powiedzie
jak si  nazywa.
            Dlaczego pani Abramska tak nie lubi Pauliny? Jaki sekret skrywa
jej rodzina? I kim jest tajemniczy „Dziki”? Je li chcesz pozna  odpowiedzi
na te pytania, koniecznie si gnij po t  fantastyczn  ksi ! Polecam:)

K.R.

CIK MOTORYZACYJNY

Mitsubishi w czo ówce rankingu ADAC

Kolejny raz legendarna niezawodno  samochodów Mitsubishi znalaz a
potwierdzenie w wynikach
rankingu sporz dzanego corocznie
przez niemiecki automobilklub
ADAC. Badanie, które sprawdza o
zadowolenie kierowców
z posiadanych przez nich
pojazdów sporz dzono na
podstawie 43 tysi cy ankiet,
wype nionych przez

ytkowników samochodów.
Marka Mitsubishi znalaz a si  w nim na trzecim miejscu. Respondentów
zapytano o zadowolenie z marki producenta, satysfakcj  z posiadanego
auta i serwisu oraz czy ponownie zdecydowaliby si  na zakup samochodu
tej samej marki.
 Oceniaj c zadowolenie z samochodu, ankietowani poddawali ocenie
niezawodno , jako  i w ciwo ci pojazdu – w tej kategorii Mitsubishi
zaj o 4 miejsce. Marka spod znaku Trzech Diamentów by a drug
najwy ej ocenion  w kategorii „jako  serwisów”, wyprzedzaj c Lexusa
i Hond .
 W ciciele Mitsubishi, obok posiadaczy Subaru, Lexusa, Jaguara i Hondy
byli najbardziej sk onni do ponownego zakupu auta tej samej marki.
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 Sukces marki Mitsubishi, która uplasowa a si  na trzeciej pozycji
w ostatecznym podsumowaniu by  tym wi kszy, e producent ten
awansowa  o trzy miejsca w porównaniu do bada  z 2009 roku.
Oto najnowszy ranking ADAC:

1. Subaru
2. Lexus
3. Mitsubishi
4. Honda

Autor: Dawidos Kreskos

Aparat naszej mowy
Wstaj c z ka powinni my pami ta  o wykonywaniu codziennych wiczeniach
porannych, czyli o tak zwanej gimnastyce. Jest to niezb dne, by móc na d ugo
cieszy  si  zdrowiem. A co zrobi , by nasz g os dzisiaj i przez d ugie lata pi knie
brzmia ? Jak „czarowa ” innych barwom naszego g osu? Oto par  cennych rad…

wicze , z których korzystaj  m.in.: aktorzy, nauczyciele, muzycy, prezenterzy
telewizyjni, dziennikarze radiowi. Podczas porannej toalety, po wi my sobie
kilka minut. To tak niewiele, a mo e zdzia  cuda. Sta my przed lustrem i …
   Zawsze zaczynajmy od gimnastyki rozlu niaj cej aparat artykulacyjny:
 - liczymy z by (j zykiem oblizujemy dolne i górne dzi a, przyspieszaj c
tempo),
- napinamy policzki (robimy z nich „balonika”),
- dotykamy j zykiem do nosa, brody, uszu (staramy si  dosi gn ),
- przekuwamy policzki j zykiem,
- k apiemy uchw  (ostro nie i z wolna),
- cmokamy,
- parskamy,
- rozlu niamy doln  szcz  na boki  (robimy tzw. wahade ko),
- ziewamy (szeroko otwieraj c usta i na jednym wydechu),
- uk adamy wagi do samog oski „i” oraz „u” (naprzemiennie),
- masujemy twarz (delikatnie opuszkami palców).

wiczmy wyd anie fazy wydechowej. Jest to potrzebne, by nie zabrak o nam
powietrza
w trakcie wymawiania jakiego  wyrazu. Musimy nauczy  si  gospodarowa
naszym oddechem. Nabierzmy powietrza przez nos i na ladujmy odg osy (na
jednym wydechu ka dy):
- szum lasu (szszszsz…),
- odg os jad cego samochodu (d …),
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- syczenie w a (sssssss…),
- odg os jad cego poci gu (p-f-t-p-f-t-p-f-t…),
- szybko wymawiamy sylaby: koko koko koko koko…; fifi fifi fifi fifi…; bebe
bebe bebe…
No to czas na „ amij zyki”:
- Hula w chaszczach halny wiatr.
- Szczypiorek szczypie, e szkoda s ów, strasznie dra ni c j zyk mój.
- Wó  wlók  wóz przez dó , wióz  wór próchna i piórek wora pó .
- Czarny kos gwi e wspak, drozd te piewa co  nie tak.
- W czwartek, w czasie jesiennej szarugi, szara sowa szy a kubraczek d ugi.
- Wrona wrogo kracze, sroka skrzeczy i skacze.
- te kacze ce na ce patrz  prosto w s ce.
Tych wicze  jest naprawd  mnóstwo. Ch tni mog  si gn  po ksi
Miros awa Oczkosia „Sztuka poprawnej wymowy, czyli o be kotaniu i
faflunieniu”.
   Pami tajcie, tylko d ugotrwa e i systematycznie wykonywane wiczenia,
pozwol  Wam cieszy  si  pi kn  wymow . Mo e nawet pomog  zosta  idealnym
mówc . Jedno jest pewne, nie b dziecie musieli si  zastanawia , jak poprawnie
mówi . Solidne wiczenia naucz  Was unikania podstawowych i cz sto
pope nianych b dów dykcyjnych oraz niechlujno ci artykulacyjnej. ycz
wytrwa ci i przyjemnej zabawy z… j zykiem.

p. M. Paczy ska

CIK KULINARNY
Muffinki - Sk adniki na 12 sztuk

150 g m ki pszennej
100 g tej m ki kukurydzianej
2 eczki proszku do pieczenia
1/2 eczki sody oczyszczonej
150 g drobnego cukru do wypieków (mo na doda  mniej)
125 ml oleju
125 ml ma lanki lub kefiru lub jogurtu naturalnego
1 jajko
100 g borówki (mo na doda  wi cej)

Sposób wykonania
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W miseczce wymiesza  sk adniki suche: m  pszenn , kukurydzian ,
proszek, sod , cukier.
W drugiej wymiesza  sk adniki p ynne: olej, ma lank , jajko.
Zawarto  obu naczy  i krótko wymiesza , tylko do po czenia si
sk adników. Wsypa  po ow  borówek i wymiesza .
Form  na  12  muffinek  wy  papilotkami.  Ciasto  podzieli  mi dzy  12
foremek , rozla  je do 2/3 wysoko ci. Wierzch posypa  pozosta ymi
borówkami, (lub czym chcesz).
Piekarnik rozgrza  do temperatury 200º C . Piec ciasteczka przez 20
minut. Smacznego :)

Serdecznie polecamy: Daniel Wieczorek i Damian Góra kl. 6a

H O R O S K O P
BARAN:

ywio em tego znaku jest ogie ,
a planet  opieku cz  Mars. Ulubione
kolory to czerwony i pomara czowy,
a kamienie: rubin i diament. Ludzie,
którzy  urodzili  si  w  tej  cz ci  roku
cechuj  si  niezwykle siln  wol
i wielkim uporem w realizacji
zamierzonych celów.
BYK:

ywio em tego znaku jest ziemia,
a opieku cz  planet  Wenus. Ulubione
kolory to niebieski i zielony,
a kamienie: szmaragd, agat, szafir
i per a. W znaku tym rodz  si  ludzie
najcz ciej silni, odporni psychicznie
o mocnym charakterze. Swoje cele
w yciu potrafi  wyra nie sformu owa
i z uporem do nich d .
BLI NI TA:

ywio em tego znaku jest powietrze,
a opieku cz  planet  - Merkury.
Ulubione kolory to: b kitny, jasno ty
i bia y, a kamienie: topaz, akwamaryn
i kryszta  górski. Wiod  cech  u ludzi
urodzonych w znaku Bli ni t jest dualizm
osobowo ciowy. Wyra a si  on
zmienno ci  nastrojów, atwo ci  zmiany
pogl dów na ka dy temat, bardzo
szerokim wachlarzem zainteresowa
RAK:

WAGA:
ywio em tego znaku jest powietrze,

a planet  opieku cz  - Wenus.
Ulubione kolory: ró owy, niebieski,
fio kowy, kamienie: akwamaryn, szafir
i opal. Wagi wol  omija  problemy, ni
je rozwi zywa . Maj  k opoty ze
stawianiem czo a przeciwno ciom losu.
SKORPION:
Patronem tego znaku jest planeta
Pluton, ywio em woda. Kolory to
bordo, purpura i czer , a kamienie:
rubin, granat i ametyst. Skorpion jest
nieprzeci tny i pozostaje
nieodgadniony. Szczególnie ceni sobie
luksus i przepych, zna warto
pieni dza.
KOZIORO EC:
Jego ywio em jest ogie , planet
opieku cz  - Jupiter. Kolory kojarzone
z tym znakiem to: oliwkowy, czerwony
i fiolet, a kamienie: turkus i onyks.
Strzelec jest wiecznie spragniony
wiedzy i nowych wra . Uwielbia
prowadzi  d ugie dyskusje z innymi, w
których jednak brakuje mu taktu
i cierpliwo ci
WODNIK:



14
ywio em tego znaku jest woda,

a planet  opieku cz  - Ksi yc. Ulubione
kolory: bia y i srebrny, a kamienie: opal
i szmaragd. Rak nierzadko bywa egoist
w dodatku dnym pochwa ,
nieznosz cym krytyki i bardzo upartym.
Jest jednak ambitny i cierpliwy,
energiczny i aktywny zarówno w yciu
zawodowym jak i osobistym
LEW:

ywio em tego znaku jest ogie ,
a planet  opieku cz  - S ce. Ulubiony
kolor: z oty, a kamienie: diament,
chryzolit, rubin. Zgodnie z tym, co
symbolizuje ich opieku cza planeta, Lwy
lubi  b yszcze  i by  podziwiani. Cz sto
prowadzi to do pewnej pompatyczno ci w
stylu ich bycia i my lenia.
PANNA:
Boisz si  rozczarowa , dlatego zdarza

ywio em tego znaku jest woda,
a planet  opieku cz  - Merkury.
Ulubione kolory to: szary, per owy
i b kitny, a kamienie: jaspis, lazuryt,
nefryt. Osoby spod znaku Panny maj
predyspozycje do pracowito ci
i rzetelno ci. To znak ludzi pilnych,
pedantycznych, perfekcyjnych w ka dym
calu.

Patronem tego znaku jest planeta
Pluton, ywio em woda. Kolory to
bordo, purpura i czer , a kamienie:
rubin, granat i ametyst. Skorpion jest
nieprzeci tny i pozostaje
nieodgadniony. Szczególnie ceni sobie
luksus i przepych, zna warto
pieni dza.
KOZIORO EC:
Jego ywio em jest ogie , planet
opieku cz  - Jupiter. Kolory kojarzone
z tym znakiem to: oliwkowy, czerwony
i fiolet, a kamienie: turkus i onyks.
Strzelec jest wiecznie spragniony
wiedzy i nowych wra . Uwielbia
prowadzi  d ugie dyskusje z innymi, w
których jednak brakuje mu taktu
i cierpliwo ci
WODNIK:
Jego ywio em jest ziemia, a planet
opieku cz  Saturn. Ulubione kolory to:
granatowy, br z i wrzosowy,
a kamienie: onyks i chalcedon.
Kozioro ec jest z pozoru ch odny
i oboj tny, w rzeczywisto ci - bardzo
wra liwy i uczuciowy. Niech tnie
podejmuje ryzyko, wszystko poddaj c
ch odnym kalkulacjom.
STRZELEC:
Jego ywio em jest powietrze, planet
opieku cz  - Uran. Ulubione kolory to:
niebieski, zielony i fio kowy,
a kamienie: akwamaryn i agat. Wodniki

 niekonwencjonalne, cz sto wr cz
ekscentryczne. To ideali ci, którzy
poddaj  si  natychmiast, jak tylko ycie
nie uk ada si  w sposób, jakby tego
sobie yczyli.
RYBY:

ywio em tego znaku jest oczywi cie
woda, a planet  opieku cz  - Neptun.
Kolory: ziele , turkus, fiolet,
a kamienie: per a, ametyst i koral.
Osoby spod tego znaku s  bardzo
subtelne i wra liwe, skoncentrowane
mocno na swojej sferze uczuciowej.
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J.K

 CZY WIESZ, E...
Dynamit wynalaz  przemys owiec i chemik szwedzki Alfred Bernhard Nobel.
W Nowym Jorku znajduje si  konny pomnik W adys awa II Jagie y,
(ods oni ty 15 lipca 1945 roku).
 Szachy to jedna z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych gier
wiata. Gra ta pochodzi z Indii sprzed VI w., w Polsce znana od XII wieku.

Rycerz Zawisza Czarny wzi ty do niewoli przez Turków zosta
zamordowany w 1428 roku.
 Koloseum, staro ytny amfiteatr w Rzymie w obwodzie ma 524 m, a
wysoko  wynosi 48,5 m.
 Najwi kszy szafir wiata (563 karaty) to "Gwiazda Indii".
Niektóre okazy australijskiej d ownicy osi gaj  d ugo  cia a 3 m.

CIEKAWOSTKI

Cz owiek ma rednio oko o 5 litrów krwi.
Podczas snu zimowego temperatura cia a je a spada z 35 stopni do 10 stopni,
puls zmniejsza si  ze 190 uderze  serca na minut  do 20 uderze .

by krokodyli i aligatorów mog  odrasta  ponad 40 razy.
Sowa uszata mo e przekr ci  swoj  g ow  o ponad 270 stopni.
Kichni cie wytwarza tak  pr dko  jak huragan 5. kategorii (250 km/h).
Noworodki nie produkuj ez do 6. tygodnia ycia.
Fizycznie niemo liwe jest kichni cie z otwartymi oczami.

Absurdy wiata
Absurd numer 1
W Sacco w Missouri (USA) kobiety nie mog  nosi  kapeluszy, poniewa
mog yby przestraszy  dzieci, osoby wra liwe i zwierz ta.

Absurd numer 2
 Ka dy Brytyjczyk usi uj cy sprzeda  np. odkurzacz w miejscu
publicznym, nara a si  na kar  ograniczenia wolno ci (3 miesi ce) i 180
funtów grzywny.
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Absurd numer 3
W Tanzanii istnieje limit d ugo ci w osów - maksimum 36cm.
Absurd numer 4

W Atenach, prowadz c samochód w stroju k pielowym, ryzykujesz utrat
prawa jazdy.

Absurd numer 5
 W stanie Alabama (USA) zabroniona jest gra w domino w niedziel .

Absurd numer 6
 Kolegium do spraw wykrocze  w Koszalinie nakaza o pewnemu

czy nie przez miesi c my  naczynia w restauracji, bo nie zap aci
rachunku za obiad.

ród o:  ciekawostka.pl , http://precyl.pl/fun/373191-rekordy-ciekawe-
rekordy.html

K.R. i B.P.

MAS EM W DÓ  – NIEWIDZIALNA SI A
    Grawitacja jest jedn  z najwa niejszych si  natury. To ona decyduje
o tym, e kanapka spada. Ale dlaczego mas em w dó ?

    Z liwo  przedmiotów martwych jest tematem wielu celnych
powiedzonek, znanych jako prawa Murphy'ego (Marfiego). Pod tym
tematem zapisana zosta a moja poprzednia teoria, jak ju  wspomina em,
jest ona b dna. Na to, e kanapka spada mas em w dó , dzia a wiele
czynników: globalne ocieplenie, g sto  powietrza (nie wiem, w jaki
sposób) i oczywi cie grawitacja, która jest dzisiejsz  bohaterk .

Co nieco o Newtonie:
Isaac Newton urodzi  si  4 stycznia 1643 r,, zmar  31
marca 1727 r. Pewnego razu, kiedy siedzia  w cieniu
jab oni, owoc uderzy  go w g ow . Po tym zaj ciu,
zacz  si  zastanawia : „dlaczego jab ko zawsze
spada
w dó ? Dlaczego nie na boki? Dlaczego nie leci ku
górze?”

Smaczne... nie inaczej

http://precyl.pl/fun/373191-rekordy-ciekawe-
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Sk adniki:

2 banany
6 dag szynki (ok. 4 plasterki)
8 dag sera tego (ok. 4 plasterki)
3 ki g stej mietany

Sposób przygotowania:
1. Banany obra  ze skórki.
2. Ka dy zawin  w szynk .
3. Wy  na pergamin, na blasze.
4. Pola  g st mietan  i posypa tym serem .
5. Zapieka  w 160 stopniach przez 15 minut.

Wi cej informacji
Grawitacja, nazywana czasami ci eniem powszechnym, to jedno z
czterech oddzia ywa  podstawowych. Grawitacja... dlatego rzeczy
spadaj ... no ale kanapki smakuj  lepiej nie zrzucone na ziemi …

Krzysztof Gilek

   Z cyklu palcem po mapie

Hiszpania – pa stwo w Europie, po one na Pó wyspie

Iberyjskim ze stolic  w Madrycie. Na zachodzie Hiszpania graniczy
 z Portugali , na po udniu z Gibraltarem oraz przez Ceut  i Melill
z Marokiem. Na pó nocy przez Pireneje, kraj graniczy z Francj
i Andor .
           Mo e nie wszyscy z Was wiedz , ale Hiszpania jest bardzo
wa nym producentem  samochodów osobowych (m.in. Seat).

Historia, która pozostawi a lad w postaci
bardzo wielu zabytków i licznych, bogatych w eksponaty muzeów oraz
jeden z najcieplejszych klimatów w Europie, przyci ga turystów z
ca ego wiata.
         Wi c je li tylko chcecie wybra  si  na wycieczk  do Hiszpanii to
nie powinni cie si  waha .  Na pewno b dziecie si  dobrze bawi .
Najbardziej charakterystyczne hiszpa skie ta ce to flamenco i paso
doble.
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          Oprócz tego Hiszpania odnosi bardzo wiele sukcesów w sporcie.
Mo e si  pochwali  zdobyciem Mistrzostw wiata 2010 i Mistrzostw
Europy 2008 w pi ce no nej. Trzykrotny zwyci zca Tour de France –
Albert Contador , tenisista Rafael Nadal i kierowca Formu y1 -
Fernando Alonso, pochodz  z Hiszpanii.

                              Ma y s owniczek hiszpa ski:

Noche Vieja – Sylwester
                                            Como te llamas? – Jak si  nazywasz?
                                            Vivo en Zagórnik  – Mieszkam w Zagórniku.
                                            Que hora es? – Która jest godzina?
                                             el arco iris – t cza
                                             la casa – dom
                                             los patatas fritas – frytki
                                             la muchacha – dziewczyna

G.P.
Rekordy Guinessa:

Najwy szy cz owiek wiata to Sultan Kosen, który pochodzi z Turcji (2,47m).

Najci szy cz owiek wa  635 kg

Najd ej a pewna Japonka - 120 lat i 237 dni.

Najwy sza temperatura naturalna zmierzona zosta a w Libii 58 stopni
Celsjusza. Najni sz  zanotowan  jest -89,2 - na Antarktydzie.

Najwy sza osi gni ta przez cz owieka temperatura wynosi a ok. 400 mln
stopni - podczas wybuchu bomby j drowej.

Najg niejszy d wi k mia  najprawdopodobniej 210 decybeli i by  s yszalny
z odleg ci 60 km. By  to odg os startuj cej rakiety Saturn 5.

Humor :D
Jasiu, jak d ugo Adam i Ewa byli w raju? - pyta ksi dz na lekcji religii.
- Do jesieni!
- Dlaczego Jasiu?
- Bo Ewa czeka a, a  dojrzej  jab ka!
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Ja  zwierza si  koledze:
- Moi rodzice chyba mnie nienawidz !!
- Dlaczego tak my lisz?
- Daj  mi dziwne zabawki do k pieli...
- Ale przecie  ró ne rzeczy bierze si  do k pieli.
- Tak? Toster, suszark , radio?! Te ?!

Pani odpytuje Jasia na lekcji biologii:
- Jasiu, jakie znasz komórki??
- Nokia, Samsung, Sony Ericsson.

Dziadek da  Jasiowi 50 z otych na urodziny.
- Jasiu, podzi kuj dziadziusiowi - mówi mama.
- Ale jak?
- Powiedz tak, jak ja mówi , kiedy tatu  daje mi pieni ki.
Ja  zwraca si  do dziadka:
- Czemu tak ma o?

Na lekcji plastyki w szkole.
- Jasiu, dlaczego narysowa  swojemu dziadkowi niebieskie w osy? - pyta
nauczycielka.
- Bo nie mia em ysej kredki! - odpowiada Ja .

Dlaczego blondynka u miech si  podczas burzy?
Bo my li, e jej zdj cia robi ...

Alpinista spada w przepa . Koledzy krzycz :
- Piotr, yjesz?
- yj !
- R ce masz ca e?
- Ca e!
- Nogi masz ca e?
- Ca e!
- To wstawaj!
- Nie mog ! Jeszcze lec …!

Jasiu wbiega do szko y.
Na schodach stoi dyrektor i wo a:
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- Dziesi  minut spó nienia!
- Hmm.. ja te  tyle samo - mówi Ja  ze zrozumieniem.

Pani nauczycielka rozdaje klasówki.
Podchodzi do Jasia i pyta:
- Dlaczego ci ga ?
- Sk d pani wie, e ci ga em?
- Bo w ostatnim pytaniu Marysia napisa a: "nie wiem", a ty "ja te ".

Humor z zeszytów uczniowskich
Uosobienie – to cz owiek, który jest w co  uosobiony, czyli jaka
posta .
Made in Chna – trzy dni i ni ma.
Osoba mówi ca w wierszu to stylistyk.
Jak otrzymam jedyneczk , dostan  od tatusia w pupeczk .

 wpe  na drzewo, zerwa  jab ko i zjad .
KRZY ÓWKA   NR 2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pytania do krzy ówki :
1.Obecny miesi c.
2. Leczy z by.
3.Wys ana w kosmos.

Kupon Krzy ówki nr.2

Imi , Nazwisko i klasa

_________________________
Has o
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4.Na deszcz.
5.God o Polski.
6.Pora roku zaczynaj ca si  23 IX.
7.Najwi ksza planeta.
8.Trzy miesi c.
9.Ta cowa a ig a z…

CHWILA ROZRYWKI - REBUS


