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Artur G. Kami ński 
 

� Mało ważne jest, co widzisz, istotne jest, co dostrzega Twój umysł. 
� Bez względu na to, co robisz i kim jesteś nie zmienia to Twojej 

wartości, jako człowieka... 
� Uśmiech w oczach ukochanej osoby jest najlepszym 

podziękowaniem, bez względu na to, co zrobisz... 
� Nie bój się odnaleźć szczęście nawet, gdybyś musiał szukać go  

w ziarnkach piasku na plaży. 
� Zbyt łatwo utracić spokój ducha, odzyskać go, jakże trudno... 
� Promień Słońca tak wiele potrafi zmienić każdego dnia.. 
� Wciąż przed Tobą najlepsza chwila Twego życia.. 
� Nie ma głupich pytań, są jedynie nieprzemyślane odpowiedzi. 
� Nie szukaj mądrości w bibliotekach całego Świata, znajdziesz ją  

w Sobie. 
� Zazdrość i zawiść zawsze idzie w parze z głupotą ludzką.. 
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Gabriela Polak, Bernadetta Polak, Katarzyna Rokowska,  Sylwia Dudek, 
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Bizoń, Krzysztof Gilek, Izabela Snażyk, Natalia Snażyk 
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Nabór do drużyny HARCERSKIEJ 

W każdy czwartek o godzinie 16:00 odbywają się zbiórki 
harcerskie. Jeśli jesteś z IV lub z V klasy - przyjdź koniecznie! 
Spotykamy się przy przedszkolu. Mam nadzieję, że uda nam się 
stworzyć drużynę.  

Harcerstwo to jedna wielka przygoda. Na każdej zbiórce bawimy się  
i gramy w różne gry. Harcerstwo to również okazja do zawarcia nowych 
znajomości. 

A, więc Czuwaj i do zobaczenia na następnej zbiórce.  

 

Rajd WiosennyRajd WiosennyRajd WiosennyRajd Wiosenny    
 
      Dnia 29 kwietnia klasa I A gimnazjum, razem z wychowawcą, panem 
Krzysztofem Gałoszem, wzięła udział w 42. Wiosennym Rajdzie 
Turystycznym. W tym roku meta znajdowała się na Kocierzu. 
 Ze szkoły wyruszyliśmy około godziny 8:00. Nasza trasa prowadziła przez 
Rzyki, Sułkowice – Bolęcinę i Potrójną -  jeden ze szczytów  
w Beskidzie Małym (884 m. n.p.m.), to właśnie tam odbyła się dłuższa 
przerwa na „odsapnięcie”. Potem Przełęczą Kocierską doszliśmy prosto do 
celu. Po pokonaniu około 13 km w czasie 3 godziny i 40 minut, dotarliśmy 
na metę rajdu. Na miejscu mieliśmy czas dla siebie. Otrzymaliśmy puchar  
i dyplom dla naszej szkoły. Około godziny 13:30 przyjechał po nas 
autokar, którym wróciliśmy do domów. 
 Mimo że trasa była bardzo ciężka i męcząca, rajd był udany. 

                                                                                
G.P. 

Dzień Ziemi 
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11 maja, z okazji Dnia Ziemi uczniowie klas trzecich przygotowali 
przedstawienie pt. "Na ratunek lasom", będący zachęceniem do 
dbania o lasy. Tegoroczny Dzień Ziemi był częścią  obchodzonego przez 
naszą szkołę Tygodnia Ekologicznego. Dzień Ziemi to dzień, który 
charakteryzuje się nauką o przyrodzie, głównie o lesie. Klasy I - III 
wykonały plakaty na konkurs, który odbył się w Inwałdzie. Jego 
tematem było hasło "Czysty świat wokół nas".  

Cały Tydzień Ekologiczny, poprzedzający Dzień Ziemi, był 
tygodniem nauki o lesie i jego mieszkańcach. "Las całkiem blisko 
nas" - tak brzmiało hasło przewodnie obchodów tego wielkiego dla 
przyrody tygodnia. 

                  
-NS- 

 

WYCIECZKA KLAS 5 DO KRAKOWA 
 

12.05.2011r. odbyła się wycieczka do Krakowa. O godz.7:15 
była zbiórka. Na wycieczkę jechały klasy piąte razem z panią 
Katarzyną Semik oraz panią Anną Jamróz. 

Piętnaście minut później weszliśmy do czarnego autokaru  
i wreszcie wyruszyliśmy. Po upływie 1,5 godziny dotarliśmy na 
miejsce. Było to centrum handlowe "Bonarka". Szybko weszliśmy do 
ogromnego budynku, ale wszędzie było pusto. Pojechaliśmy 
ruchomymi schodami na górę do "Cinema City". Czekaliśmy aż pani 
kupi bilety. 

Odpoczynek po podróży trwał 20 minut. Potem pani rozdała nam 
specjalne opaski. Weszliśmy do kina i czekaliśmy na panią 
przewodniczkę. Było sześć seansów w pięciu różnych salach. 

Po filmie mieliśmy czas na posiłek i zwiedzanie "Bonarki". 50 
minut później odbyła się zbiórka i wyjechaliśmy do domu. Wróciliśmy 
do Zagórnika ok. godziny 15:50. 

Moim zdaniem wycieczka do Krakowa udała się. Film "4 żywioły" 
bardzo mi się podobał.       

              Karolina Potempa 
 „Chłopiec w pasiastej pi żamie” 

John Boyne 
Wzruszająca opowieść o przyjaźni dwóch chłopców: Bruno oraz Shmuel. 
Różni ich wszystko prócz wieku. Obaj mają osiem lat. I na tym 
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podobieństwa się kończą. Bruno jest synem Gestapo, Niemcem. Rodzina 
nienawidzi Żydów, uważa ich za godny potępienia naród, który należy 
wyeliminować. Shmuel jest Żydem osadzonym w obozie koncentracyjnym. 
Nie wolno mu lubić Niemców. 
     Akcja dzieje się podczas II wojny światowej. Mały Bruno, żyjąc  
w jego rodzinnym Berlinie, zupełnie tego nie odczuwa. Spokój ów zostaje 
zburzony, gdy ojciec chłopca dostaje awans, co wiąże się  
z przeprowadzką na wieś. Wraz z rodzicami i starszą siostrą, mały Bruno 
zmuszony jest zaaklimatyzować się w nowym  środowisku.  
Z czasem odkrywa, że nowa praca jego taty ma coś wspólnego ze 
znajdującym się nieopodal dziwacznym miejscem, które wygląda jak 
farma, z taką jednak różnicą, że ogrodzona jest drutem kolczastym, a jej 
pracownicy chodzą nieustannie w śmiesznych, pasiastych piżamach… Z 
czasem dziecko, wymykając się z domu, zaprzyjaźnia się ze swoim 
żydowskim rówieśnikiem, przebywającym w obozie Shmuelem,  
z którym rozmawia rozdzielony ogrodzeniem. 
     Jak dalej potoczą się losy bohaterów? Czy przyjaźń dwóch małych 
chłopców jest w stanie przetrwać? Jeżeli tylko chcecie zatrzymać się w 
czasach II wojny światowej oraz śledzić dalsze losy chłopców,  sięgnijcie 
po książkę Johna Boyna. 
     Naprawdę warto ją przeczytać… Polecam ☺ 

B.P;)  

 

KĄCIK HISTORYCZNY - KONSTYTUCJA 3 
MAJA 

 
Pierwsza w Europie, a druga na świecie, po Konstytucji Stanów 
Zjednoczonych. Uchwalono  ją 3 maja 1791r. w czasie Sejmu 
Wielkiego(zwanego też Sejmem Czteroletnim).  
Była to uchwała sejmowa. Uchwalono ją w niepełnym składzie, gdyż na 
sali sejmowej znajdowali się w większości zwolennicy reform wraz  
z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim. Konstytucja znosiła 
liberum veto, ustalała tron dziedziczny, podniesiono stan armii do stu 
tysięcy. Konstytucja została  obalona w 1792r. po klęsce w wojnie  
z Rosją, gdyż caryca Katarzyna II wsparła Konfederację Targowicką, 
która żądała obalenia reform. 
                                                                         Marcin Bizoń 
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KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCHKALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCHKALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCHKALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH 
 

CZERWIEC 
 
1 czerwca – Święto Bułki, Dzień Dziecka, Dzień bez Alkoholu 
2 czerwca – Dzień Leśnika, Dzień Sąsiada, Dzień bez Krawata 
3 czerwca – Dzień Dobrej Oceny 
4 czerwca – Dzień Drukarza, Dzień Demokracji 
5 czerwca – Dzień Ochrony Środowiska 
6 czerwca – Dzień bez samochodu, Światowy dzień pocałunku 
7 czerwca – Dzień Chemika 
8 czerwca – Dzień Informatyka, 
10 czerwca – Dzień Straży Granicznej 
12 czerwca – Święto Biura Ochrony Rządu, Dzień Stylisty Paznokci 
13 czerwca – Święto Dobrych Rad 
14 czerwca – Dzień Dziennikarza Obywatelskiego, Światowy Dzień 
Krwiodawstwa 
15 czerwca – Dzień Wiatru 
16 czerwca – Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim 
17 czerwca – Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszami 
18 czerwca – Dzień Ewakuacji 
19 czerwca – Teksański Dzień Emancypacji 
20 czerwca – Światowy Dzień Uchodźcy 
21 czerwca – Światowy Dzień Deskorolki 
22 czerwca – Światowy Dzień „Garbusa”, Dzień Kultury Fizycznej 
24 czerwca – Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę, Dzień Przytulania 
25 czerwca – Dzień Stoczniowca 
26 czerwca – Dzień Zapobiegania Narkomanii 
27 czerwca – Światowy Dzień Rybołówstwa 
28 czerwca – Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 
29 czerwca – Dzień Marynarki Wojennej i Ratownika WOPR 
30 czerwca – Dzień Kapustnika i Dzień Rozwalania Zabawek 

IMIENNIK 
W tym numerze dowiecie się, co oznaczają imiona: Paulina, 

Karolina, Maciej oraz Sławomir. 
 
     Paulina- Ma charakter refleksyjny, skłonna jest do zadumy, zagłębiania 
 w sobie. Jako dziecko jest spokojna i grzeczna, woli siedzieć w kąciku nad 
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swoimi sprawami, niż „dokazywać” w gronie rówieśników. W dorosłym życiu 
też raczej nie przyciąga na siebie uwagi publiczności. Działa metoda małych 
kroków – jest, jak cicha woda. Ale zwykle dobrze zna swój cel i nie rozprasza 
sił na błądzenie i pomyłki. Pauliny są obdarzone dobrą intuicją. Starają się 
wokół siebie i swojego miejsca na świecie zachować spokój, porządek i zdrowe 
reguły. Wiele z nich osiąga profesjonalną biegłość  
w zawodach wymagających wiedzy  i doświadczenia. 
 
     Karolina- Kobieta o tym imieniu jest wszechstronna, wykształcona, 
pracowita, o szerokich zainteresowaniach, chętnie studiuje i pogłębia swoją 
wiedzę. Nierzadko osiąga tytuły naukowe. Ciągle pragnie dojść do sedna 
sprawy, jest dociekliwa. Nie umie jednak pracować systematycznie. Karolina 
jest miła, zmysłowa, towarzyska, lubi być otaczana przez adoratorów. W 
miłości niestała, w małżeństwie konkretna i nie przewrotna. Kocha rodzinę, 
ale nie przywiązuje się zanadto do ogniska domowego. Posiada uzdolnienia 
przywódcze. 
 
       Maciej- Człowiek tak nazwany, jest człowiekiem szczęśliwym, wszystko mu 
w życiu sprzyja, ma zdolne dzieci, szanowanych ojców, zajmuje wysokie 
stanowiska. Sam jest inteligentnym, kulturalnym, dobrym, pracowitym 
 i uzdolnionym przywódcą. Spotyka go uznanie w społeczeństwie i szacunek 
współziomków. Jest przy tym odważny, potrafi łanie przemawiać, prezentuje 
się korzystnie. Jest wrażliwy na ludzką dolę, posiada twórczy umysł, chętnie 
służy innym. Dba również o rodzinę, dom prowadzi wzorowo. Troszczy się  
o dobre imię swoich współpracowników. Jest dobrym współmałżonkiem, 
uczciwym rodzicem, i wzorowym gospodarzem. 
 
       Sławomir- Osoba ta jest człowiekiem żądnym władzy, sceptycznie 
nastawionym do współpracowników, udającym, że jest zapracowany  
i zajęty. Posiada wielki umysł, który zdolny jest do przeprowadzania analizy 
wszystkich zjawisk życiowych i oceny ludzi. Jest psychologiem, dlatego 
potrafi dobierać metody pracy do zestawu typów ludzkich. Nie posiada zbyt 
dużego temperamentu, jest mało towarzyski, lubi by go ceniono  
i wywyższano. Nie ma za grosz poczucia humoru, nie znosi krytyki pod 
swoim adresem. Jest dobrym przywódcą swej rodziny. Nie uznaje 
zmienności w małżeństwie, dobrze wychowuje własne dzieci. Może być 
pedagogiem. 

   P.P.             http://imiennik.info/ 
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TRZYNAŚCIE PYTA Ń DO… 
 Tym razem na nasze pytania odpowiedziała 
pani Jadwiga Cibor.  
1. Czego uczy Pan w naszej szkole?  
Uczę matematyki.  

2. Czy lubi Pani swoj ą prac ę? 
Tak, lubi ę. Pracuj ę jako nauczyciel ju Ŝ 18 lat  
i uwa Ŝam, Ŝe jestem na wła ściwym miejscu. Ciesz ę 
si ę, Ŝe robi ę to co robi ę.  

3. Kim chciała Pani zosta ć w dzieci ństwie?  
odk ąd pami ętam to zawsze chciałam by ć nauczycielk ą. 
we wczesnym dzieci ństwie bawiły śmy si ę z kole Ŝankami 
w szkoł ę i to ja zawsze byłam nauczycielk ą.  

4. Czy jest Pani przes ądna?  
Raczej nie, chyba nie wierz ę w takie rzeczy, chocia Ŝ 
czasami magia "wisi w powietrzu". Powiedzmy, staram  
si ę nie kusi ć losu, ale jak si ę co ś wydarzy(np. 
czarny kot przebiegnie drog ę) to si ę tym nie 
przejmuj ę.  

5.Jakie s ą Pani zainteresowania?  
Moje zainteresowania s ą szerokie. Interesuje mnie 
tak po trochu wszystko. Lubi ę podró Ŝe, czytanie 
ksi ąŜek, a od pewnego czasu ucz ę si ę j ęzyka 
włoskiego. 

6. Jakie jest Pani najwi ększe marzenie?  

Mam marzenia jak ka Ŝdy człowiek, ale słyszeli ście, 
Ŝe podobno aby marzenie si ę spełniło nie mo Ŝna o nim 
gło śno mówi ć (to jest to kuszenie losu).  

7. Jest Pani optymistk ą? 
Staram si ę ni ą by ć, gdy Ŝ lepiej si ę Ŝyje jak si ę 
jest optymist ą i mam nadziej ę, Ŝe mi si ę udaje. 
Nawet gdy mam kłopoty,  zawsze staram si ę u śmiecha ć 
i wtedy wszystko wydaje si ę lepsze,  a kłopoty 
mniejsze.  

8. Najpi ękniejszy dzie ń w Pani Ŝyciu to…?  
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Było w moim Ŝyciu du Ŝo pi ęknych dni, ale mam 
nadziej ę, Ŝe ten najpi ękniejszy jest jeszcze przede 
mną.  

9. Jakie ksi ąŜki lubi Pani czyta ć? 
Czytam bardzo ró Ŝne ksi ąŜki. Od podró Ŝniczych 
poprzez historyczne, romanse, kryminały do 
fantastyki. Ostatnio czytałam "Ojca chrzestnego". 
Lubi ę te Ŝ czyta ć ró Ŝnego rodzaju czasopisma 
popularno naukowe i poradniki, Ŝeby poszerzy ć swoj ą 
wiedz ę.  

10. Jakie filmy Pani ogl ąda?  
Rzadko chodz ę do kina, ale jak ju Ŝ id ę to na jak ąś 
dobr ą komedi ę lub film SF.  

11. Pani ulubiony film to…?  
Nie mam jakiego ś szczególnie ulubionego filmu, no 
chyba, Ŝe "Sami swoi"  

12. Jakiej muzyki Pani słucha?  
Oj Tutaj to chyba łatwiej by mi było wymieni ć muzyk ę 
której nie słucham. Niektórzy z Was odczytaj ą to, 
jako jak ąś masakr ę, ale nie lubi ę Techno ani Hip 
Hop-u  

13. Pani ulubiona piosenka to…?  
Jest kilka takich, ale w tej chwili przychodzi mi n a 
myśl M. Grechuta i piosenka "Dni których nie znamy"  

Dzi ękujemy.  

W nast ępnym numerze przedstawimy wywiad z pani ą 
Mart ą Paczy ńsk ą 

 

Nasza twórczość 
Motylek 
Żółty motylek, mały motylek 
Wyleciał właśnie teraz na chwilę: 
By powitać muchy wyszkolone, 
Kupić w sklepie chleb i majonez, 
Lampkę od koleżanki pożyczyć 

Piórko 
Co to? Patrzcie! Co tam leci, 
Nad zieloną górką? 
Tam, gdzie jasno słońce świeci. 
Hmm... Już wiem! To piórko! 
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Wśród mchu i traw skłony 
poćwiczyć, 
Tyle rzeczy ma na głowie... 
-mija kwiaty kolorowe 
-trawy, mchy i jeziora 
-wielki, zielony las 
Ma odwiedzić koleżankę, która 
jest chora. 
Wraca do domu, bo już jest piąta, 
A on się jeszcze w tych sprawach 
krząta, 
Już czas. 
                             Natalia Snażyk 
 

Pewnie zgubił je jakiś ptak, 
Śliczny ptaszek mały. 
W tym rzecz. 
To prawda! O, tak! 
Lecz- 
Już ptaki odleciały. 
  
O! Usiadło piórko na trawie. 
Teraz będę je łapać. 
Nie ucieknie mi wcale. 
Ale- 
Piórko jak latawiec: 
Leci. 
Oj, to moja strata! 
  
                             Natalia Snażyk 

 
 

Czy wiesz, że…? 
  

• 20 amerykańskich dolarów, czyli około 70 złotych, wynosi średnia 
pensja w Białorusi. 

• 20-letni student z Instytutu Technologii w Kalifornii ustanowił 
nowy rekord  w układaniu kostki Rubika. Leyan Lo ułożył kostkę  
w czasie 11.13 sekund. 

• 26.06. 1974r. klient sklepu Marsh w miasteczku Troy w Ohio kupił 
opakowanie gum do żucia Juicy Fruit - pierwszy produkt oznaczony 
kodem kreskowym sprzedanym  w sklepie detalicznym. 

• 34 miliony cegieł użyto do budowy Pałacu Kultury i Nauki  
w Warszawie. 

• 40,2 stopnie Celsjusza to rekord temperatury w Polsce, a miało to 
miejsce 29 lipca 1921 roku w Pruszkowie koło Opola. 

• 5 miliardów sms wysłali Polacy w 2003 roku. 

• Chart Angielski Greyhound jest najszybszym psem świata. Osiąga on 
nawet 100 km/h. 
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                                   K.R. -  źródło: www.ciekawostka.pl 
 

 

KĄCIK MOTORYZACYJNY 

 Nissan Qashqai w rankingu jakości ADAC 

 
Już czwarty rok z rzędu Nissan 
QASHQAI utrzymuje się  
w czołówce jednego  
z najbardziej wymagających, 
europejskich rankingów 
niezawodności. Popularny 
crossover uzyskał ocenę "bardzo 
niezawodny"  
w prestiżowym rankingu 
awaryjności, opracowywanym 
przez niemiecki ADAC - 

największy europejski automobilklub zrzeszający ponad 16 milionów 
członków. Qashqai, najwyższej sklasyfikowany japoński model, został 
pokonany tylko przez prestiżowe niemieckie marki i uplasował się na 
szóstym miejscu (na 22 pozycje) w swojej klasie, przed takimi rywalami, jak 
VW Tiguan, Ford Kuga czy Toyota RAV4. 
 
Qashqai nie po raz pierwszy odnosi sukcesy w rankingach ADAC. Na początku 
bieżącego roku zajął trzecie miejsce w plebiscycie  
o nagrodę Żółtego Anioła (Gelber Engel), przyznawaną w uznaniu 
niezawodności modelu i zadowolenia klientów. Nissana pokonały wtedy tylko 
Audi i Porsche.  
 
W celu zagwarantowania, że ranking ADAC Pannenstatistik przedstawia 
rzeczywisty obraz jakości samochodów, uwzględnia się w nim modele  
w wieku od 1 roku do 6 lat, których sprzedaż  w Niemczech przekracza 
7000 sztuk rocznie. Ranking powstaje na podstawie analizy awarii, przy 
których pomocy udzielał ADAC, a jego wyniki są publikowane  
w wydawanym przez stowarzyszenie piśmie ADAC Motorwelt 
docierającym do około 19 milionów czytelników. 
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        D.K. 
Źródło: http://www.motonews.pl 

 
 

W KRĘGU TAJEMNIC  
Czy wszystkie rekiny są niebezpieczne? 

Nie. Tylko niewielka część ogromnej 
rodziny rekinów, zagraża 
człowiekowi. Ze względu na 
wielkość, siłę, agresywność, 
najniebezpieczniejszy jest ludojad- 
największy schwytany osobnik 
mierzył ponad 9 metrów. Niektóre 

rekiny nie przypominają  swoich olbrzymich krewniaków. Najmniejszy 
rekin ma zaledwie 15 cm długości, to jest 120 razy mniej niż największy 
rekin wielorybi. 
 

Czy diament to węgiel?  
Tak. W przeciwieństwie jednak do 
znanego nam węgla diament zbudowany 
jest z regularnie ułożonych maleńkich 
cząsteczek. Ta regularna budowa 
sprawia, że ma postać kryształu i ładnie 
błyszczy. Diament jest nie tylko 
najpiękniejszym i najdroższym 
minerałem na Ziemi, ale i najtwardszym. 
Dlatego wykorzystuje się go, jako ostrze narzędzi tnących np. szkło. 
Oszlifowany diament nazywa się brylantem. 
 
 
Czy wąż może żyć bez jedzenia?  
Zwykle wąż może bardzo długo przeżyć 
bez jedzenia, pod warunkiem, że ma co pić. 
Zaobserwowano, że najdłużej bez 
pożywienia wytrzymują węże żyjące w 
niewoli. Pewien wąż nie jadł nic przez całe 
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cztery lata! W tym czasie stracił tylko połowę swojej wagi. 
 
Jak bóbr powala drzewo?  

Narzędziem do ścinania drzewa są dla 
bobra mocne zęby, które nieustannie 
zużywają się i rosną. Bóbr obgryza drzewo 
z dwóch stron na wysokości około pół 
metra i drzewo przewraca się. W ten 
sposób zwierzęta powalają nawet stare, 
grube dęby i inne drzewa liściaste. Nie 

interesują się drzewami iglastymi.   
 
             Krzysztof Gilek 

 

Zdumiewające fakty z życia zwierząt 
• Bóbr potrafi ściąć drzewo o średnicy pnia równej 25cm w czasie 6min. 
• Misie koala nigdy nie piją. Potrzebną do życia wodę pobierają, żując 

liście eukaliptusa. 
• Słoń przy pomocy tzw. palców znajdujących się na końcu trąby może 

podnosić nawet bardzo małe przedmioty, na przykład igłę. 
• Jeżeli obliczamy prędkość, jako stosunek wielokrotności długości ciała 

do czasu, jaki jest potrzebny na przebycie odcinka drogi, to chrząszcz 
trzyszcz amerykański jest sześć razy szybszy od geparda. Gdyby 
człowiek chciał pobić jego rekord, powinien osiągnąć prędkość 
1150km/h. 

• Żyrafy mają taką samą liczbą kręgów szyjnych, co ludzie – siedem. 
• Dzięcioł wykonuje ponad 20 uderzeń na sekundę. W przypadku 

człowieka zakończyło by się to poważnym urazem głowy. Dzięcioł 
u nasady dzioba posiada gąbczastą strukturę absorbującą siłę 
uderzenia. 

• Ryjówka pancerna posiada największy, w stosunku do rozmiarów 
swojego ciała,  i najbardziej wytrzymały kręgosłup – z 
powodzeniem wytrzyma ciężar 63-kilogramowego człowieka. 

• Młode słonie nie mają pojęcia o trąbieniu. Nauka prawidłowego 
trąbienia zajmuje  6 miesięcy. 
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• Australijski moloch straszliwy odżywia się tylko gatunkami mrówek 
o odpowiednim       smaku. Co prawda chwyta je po jednej, ale 
potrafi zjeść ich 45 na minutę, co daje ponad 3000 za jednym 
posiedzeniem.       

                                            K.R. -  źródło:www.sadowski.edu.pl.  

 

CIEKAWOSTKI 
☺☺☺☺ Kichnięcie powoduje zatrzymanie wszystkich  funkcji życiowych, 

wliczając w to bicie serca. 

☺☺☺☺ W osiemnastym tygodniu  ciąży u dziecka wykształcają się odciski 
palców. 

☺☺☺☺ Zjedzenie około 20 kwaśnych wiśni pomaga zwalczyć ból głowy. 

☺☺☺☺ Ziewnięcie trwa ok. 6 sekund. 

☺☺☺☺ Podczas oglądania TV spalamy 1-2 kalorię na minutę. 

☺☺☺☺ Spalisz 3,5 kg tłuszczu spacerując przez rok, codziennie około 20 
minut. 

☺☺☺☺ W wieku 30 lat człowiek zaczyna się kurczyć. 

☺☺☺☺ Włosy i paznokcie są zrobione z tej samej substancji. 

☺☺☺☺ Leworęczni są lepsi w sportach, które wymagają szybkich reakcji 
 i dobrej orientacji w terenie. 

☺☺☺☺ Słuchanie muzyki wpływa korzystnie na trawienie. 

☺☺☺☺ Ludzie z Holandii są najwyżsi w Europie. 

☺☺☺☺ Przeciętnie zasypiamy w przeciągu 12 do 14 minut. 

☺☺☺☺ Miejsce opierania dłoni o biurko (np. podczas spędzania czasu przed 
komputerem), zawiera około 10 milionów bakterii. Występuje tam ich 
więcej niż na muszli klozetowej. 

P.P. 

JĘZYKOŁAMACZE  
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☺ Twe ekstremalne imponderabilia egzemplifikują w mym ego 

dyrambiczną akronimiczność w aspekcie gnostycznym. 

☺ Trzódka piegży drży na wietrze, chrzęszczą w zbożu skrzydła 

chrząszczy, wrzeszczy w deszczu cietrzew w swetrze drepcząc w 

kółko pośród gąszczy. 

☺ Bzyczy bzyk znad Bzury zbzikowane bzdury, bzyczy bzdury,  

bzdurstwa bzdurzy  i nad Bzurą w bzach bajdurzy, bzyczy bzdury, 

bzdurnie bzyka, bo zbzikował i ma bzika! 

☺ W trzęsawisku trzeszczą trzciny, trzmiel trze w Trzciance trzy 

trzmieliny, a trzy byczki znad Trzebyczki z trzaskiem trzepią trzy 

trzewiczki. 

☺ Czy trzy cytrzystki grają na cytrze? Czy jedna gwiżdże, a trzecia łzy 

trze? 

                                                                   K. R. 

 

 
� Najbliższym żyjącym krewnym ptaków jest... krokodyl. 

� Tygrys widzi w ciemnościach 5 razy lepiej niż człowiek. 

� Żaby w ogóle nie piją wody. Pobierają ją przez skórę. 

� Słoń morski jest w stanie zanurkować na głebokość1200 metrów 
i pozostać tam przez 2 godziny. 

� Noworodek kangura ma zaledwie 2 cm długości i wazy poniżej  
1 grama. To 1/30000 wagi jego matki. Dla porównania ludzki                 
noworodek waży zwykle 1/20 wagi swojej matki. 

� Turkucie podjadki są najgłośniejszymi owadami świata, można je  
usłyszeć z odległości pół kilometra. 

� Pingwin cesarski nigdy nie stawia nogi na stałym lądzie. Całe swoje 
życie spędza na morzu albo na lodowcach Arktyki. 

� Jedynymi gadami, które maja uszy są krokodyle. 

� Motyl monarch przebywa największe dystanse ze wszystkich 
owadów. W ciągu roku przelatuje 6 tysięcy kilometrów – z Kanady 
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do Meksyku  i z powrotem. 

� Papuga kakapo jest jedyną nielotną papugą świata. Żyje w Nowej 
Zelandii, obecnie należy do gatunków zagrożonych wyginięciem. 

P.P. 
  

KACIK KULINARNY- Przepis na nale śniki:  
 

Składniki : 
• 150 g mąki  
• 1 łyżeczka cukru pudru 
• 2 jajka  
• 240 ml mleka  
• szczypta soli  
• 3 łyżki roztopionego masła lub oleju  
• olej roślinny do smażenia  
 
Wykonanie:  
Mąkę przesiać, dodać cukier puder, jajka, mleko i sól. Zmiksować, 
przykryć ściereczką i odstawić na 30 minut. Przed samym 
smażeniem dodać do ciasta roztopione masło lub olej i wymieszać. 
Naleśniki można smażyć na suchej 
patelni  (tylko pierwszego naleśnika 
usmażyć na oliwie) lub też wszystkie 
kolejne naleśniki smażyć na tłuszczu .  

Opracował: Daniel Wieczorek 

HU M O RHU M O RHU M O RHU M O R 
 
Na sklep napada złodziej. Wchodzi, widzi 
tam starą kobietę i mówi: 
- Dawaj kasę! 
- Spokojnie – odpowiada kobieta. Jaką 
gryczaną, czy jęczmienną? 
 
Przyjeżdża mężczyzna na stację benzynową i mówi: 
- Ile kosztuje litr benzyny? 
- 5 zł 
- A jedna kropla? 
- No co pan, za darmo. 
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- To proszę nakapać cały bak…. 
 
Przychodzą dwie blondynki do sklepu. Jedna mówi: 
- Poproszę zeszyt w kółka. 
Sprzedawca na to: 
- Niestety, ale nie ma takich zeszytów. Są tylko w kratkę, w linię lub 
czyste. 
Blondynka odchodzi. Na to druga mówi: 
- Ale ona głupia chciała zeszyt w kółka. 
- No cóż – mówi sprzedawca – różni są ludzie. No ale co dla pani? 
- Poproszę globus Krakowa…. 
 
- Mamo kup mi małpkę. 
- A czym będziesz ją karmił? 
- Kup mi taką z ZOO, bo takich tych nie wolno karmić…. 
 
 Szkot czyta książkę. Od czasu do czasu gasi światło, a potem znowu je 
zapala. 
- Co ty robisz? – pyta żona. 
- Przecież kartki mogę przewracać po ciemku…. 
 
Mąż i żona wpadają zdyszani na dworzec, ale niestety spóźnili się, 
pociąg już odjechał. 
Mąż do zony: 
- Gdybyś się tak nie guzdrała to byśmy zdążyli. 
Ona na to: 
- Jak byś mnie tak nie poganiał to krócej czekalibyśmy na następny. 
Blondynka poznała chłopaka na czacie. Dużo rozmawiali i w końcu 
chłopak pyta: 
- Spotkamy się w realu? 
Na to blondynka: 
- Ale u nas nie ma Realu, może być w Biedronce? 
 
Na pustyni wyczerpany turysta pyta Beduina: 
- Jak dojść do Kairu? 
- Cały czas prosto, a w czwartek w prawo. 
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W szkole pani prosi Jasia: 
- Wymień cztery zwierzęta afrykańskie. 
- Słoń i trzy żyrafy. 
                                                                                     G.P. 
 

REBUS 
 

  

Zagadki ;) 
 

Dlaczego blondynka wlewa wodę do komputera?  
- Bo chce poobserwować. 
 

Dlaczego mężczyźni lubią kawały o blondynkach? 
- Bo tylko te rozumieją. 
 

Dlaczego kopciuszka nie przyjęli do drużyny piłkarskiej? 
- Bo gubił buty. 
 
Czego boi się śpiący nietoperz? 
- Biegunki. 
 
Nic nie je, nie pije, lecz chodzi i bije? 
- Zegar. 
 

Po co blondynka wkłada trawę do kontaktu? 
- Bo chce mieć kontakt z przyrodą. 
 

- Na jakie pytanie nie można odpowiedzieć "tak"?  
- Na pytanie - "śpisz?". 
- A na jakie nie można odpowiedzieć "nie"?  
- Na pytanie - "żyjesz?". 
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Co powstanie z krzyżówki jeża z wężem? 
- Drut kolczasty. 
 

Kiedy krzesło jest w depresji? 
- Gdy nie ma oparcia. 
 

Dlaczego blondynka biega wokół komputera? 
- Bo szuka wejścia do sieci. 
 

Blondynka i brunetka skaczą z 9 piętra. Która spadnie szybciej?  
- Brunetka, ponieważ blondynka zabłądzi po drodze. 
 

Które koło najmniej zużywa się na zakrętach? 
- Zapasowe. 
 

Jakie kroki należy podjąć, gdy spotka się wściekłego psa? 
- Jak najdłuższe. 
 

Jak brzmi liczba mnoga od rzeczownika - dziecko? 
- Bliźnięta. 
 

Dlaczego mleko zawiera tłuszcz? 
- Żeby nie skrzypiało podczas dojenia. 
 

 Jak poznać wiek ryby? 
- Po oczach. Im oczy dalej od ogona, tym ryba starsza. 
 
Źródło: Żartujemy.pl 

B.P;) 

Sudoku  
Należy wypełnić diagram w taki sposób, aby w każdym poziomym 
wierszu, w każdej pionowej kolumnie i w każdym dziewięciopolowym 
kwadracie 3x3 znalazły się cyfry od 1 do 9. Cyfry w kwadracie oraz 
kolumnie i wierszu nie mogą się powtarzać. 
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Z cyklu palcem po mapieZ cyklu palcem po mapieZ cyklu palcem po mapieZ cyklu palcem po mapie… 
 

Francja – państwo w Europie ze stolicą w Paryżu. Graniczy  
z Hiszpanią, Belgią, Andorą, Szwajcarią, Niemcami, Włochami, 
Monako i Luksemburgiem. 
Klimat we Francji jest łagodny. Temperatury rzadko spadają poniżej  
10 °C, a często przekraczają 30 °C. Jednak najlepszą porą roku do 
zwiedzania jest wiosna. 
Można tu zobaczyć m.in. słynną Wieżę Eiffla (324 metry wysokości). 
Najpopularniejszym sportem we Francji jest piłka nożna. Właśnie w tej 
dyscyplinie reprezentacja narodowa wygrała raz Mistrzostwa Świata i 
dwa razy Mistrzostwa Europy. Oprócz tego, dużą popularnością cieszy 
się piłka ręczna. Sukcesy w tej dyscyplinie nie są mniejsze, cztery razy 
Mistrzostwo Świata i dwa razy Mistrzostwo Europy. 
Ciekawostka – we Francji jest 365 gatunków sera, a kuchnia francuska 
jest uważana za najlepszą na świecie. 
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MaMaMaMały sy sy sy słowniczek franowniczek franowniczek franowniczek francuski:cuski:cuski:cuski: 
 

Bonjour Bonjour Bonjour Bonjour – Dzień dobry 
SalutSalutSalutSalut - Cześć 
Comment tu t’appelles?Comment tu t’appelles?Comment tu t’appelles?Comment tu t’appelles? – Jak się nazywasz? 
Ja m’appelle…Ja m’appelle…Ja m’appelle…Ja m’appelle… - Nazywam się… 
Je viens de PolonieJe viens de PolonieJe viens de PolonieJe viens de Polonie – Jestem z Polski 
Au secours!Au secours!Au secours!Au secours! – Pomocy! 
le matinle matinle matinle matin – rano 
Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner – obiad 
PuisPuisPuisPuis----je avoir un verre de jusje avoir un verre de jusje avoir un verre de jusje avoir un verre de jus – Poproszę szklankę soku 

G.P. 
                                                                                                                                                                   

10 SPOSOBÓW NA STRES 
 
1. Naucz się zarządzać swoim 
czasem. 
Masz wrażenie, że życie przecieka ci 
przez palce i niczego nie kontrolujesz? 
Naucz się zarządzać swoim czasem. 
Gdy to zrobisz, wyeliminujesz ze 
swojego życia 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. 
Jeżeli 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 dłuższego 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. Oddychanie 
przeponą pozwala wypełnić powietrzem całe płuca, obniża też napięcie w 
mięśniach przez co czujemy się mniej zmęczeni. 
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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. Załóż na chwilę różowe okulary i spróbuj 
przyjaźnie spojrzeć na świat. Może więc warto pokusić się o odrobinę 
entuzjazmu? 
 
6. W zdrowym ciele zdrowy duch. 
Ćwiczenia fizyczne pomagają usunąć z organizmu wiele toksycznych 
substancji oraz obniżyć poziom adrenaliny wytworzonej podczas sytuacji 
stresowych. 
 
7. Zrezygnuj z rzeczy niemożliwych. 
Nie stawiaj sobie celów niemożliwych do osiągnięcia - to nikomu nie służy. 
 
8. Naucz się mówić NIE. 
Jeżeli nie możesz zrobić tego, o co cię proszą, bo np. nie masz czasu, po 
prostu grzecznie powiedz nie. Lepiej odmówić od razu, niż 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, niż te, które opowiadają o swoich bolączkach. Zawsze 
warto poznać zdanie "neutralnego obserwatora", kogoś zaufanego, kto 
może udzieli ci znakomitej rady. 
 
10. Zmieniaj swoje życie powoli. 
Z dnia na dzień nie zdołasz przeobrazić się w "luzaka". Zmiany 
wprowadzaj powoli, a nauczysz się żyć bez stresu każdego dnia. 
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WYKRE ŚLANKA 
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M P M A J A G O D A J O S 
A W O K A D O G Ó R E K A 
R I R L B A K Ł A Ż A N 
C N E S Ł U A G B Ó B P Y 
H O L A K M R Z E P A U R 
E G A Ł O E B A B A M S T 
W R R A S K U I K  A A T Y 
O O O T K O Z W S O N A C 
W N P A M A L I N A G A A 
R O I F A L A K O K O S N 
Owoce i warzywa do znalezienia: 

Awokado 
Marchew 
Morela  
Jabłko 
Bakłażan 
Cytryna 

Agrest 
Rzepa  
Por 
Banan 
Mango 
Arbuz 

Jagoda  
Ogórek  
Burak 
Kapusta 
Kokos  
Bób 

Sałata 
Winogrono 
Kalafior 
Kiwi 
Malina 
Soja 

    
 

ALTERNATYWNE DEFINICJE 
���� Schody - bariera architektoniczna używana w służbie zdrowia do 

wstępnej selekcji chorych  

���� Bałagan - przestrzeń zaaranżowana alternatywnie  

���� Komputer - urządzenie służące do rozwiązywania problemów, których 
bez niego w ogóle by nie było  

���� Konsultant - ktoś, kto weźmie zegarek od twojej żony, powie ci która 
godzina, po czym każe zapłacić za informacje.  

���� Kurdupel - osobnik o obniżonym środku ciężkości, z krótszym czasem 
wędrówki impulsów nerwowych, wertykalnie  

���� Węgiel - czarna, brudząca substancja. Składa się głównie z samochodu do 
piwnicy.  
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���� Bankier - Ktoś, kto pożyczy ci swój parasol podczas pięknej pogody, 
natomiast, kiedy zaczyna padać, natychmiast go odbierze. 

���� Ekonomista - Ekspert, który potrafi dzisiaj dokładnie wyjaśnić, czemu jego 
wczorajsza prognoza na dziś się nie sprawdziła. 

���� Pesymista Optymista z bagażem doświadczeń. 

���� Informatyk - Ktoś kto naprawi problem o którym nie wiedziałeś  
w sposób którego nie rozumiesz. 

���� Statystyk - Ktoś, kto jest niezły z liczbami, ale brakuje mu charakteru, aby 
zostać inżynierem. 

���� Fizyka Kwantowa - Murzyn w ciemnym pokoju szukający czarnego kota, 
którego tam nie ma. 

   

 KRZY ŻÓWKA ,,STOLICE ŚWIATA” 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pytania do krzyżówki : 

1. Stolica Irlandii. 
2. Państwo ze stolicą w Lusace. 
3. Stolica Pakistanu. 
4. Państwo ze stolicą w Kairze. 
5. ,,N”z kreską. 

6. Stolica Hiszpanii. 
7. Stolica Holandii. 
8. Stolica Japonii. 
9. Stolica Danii. 
10. Państwo ze stolicą w Reykjaviku 

 

1.             

2.             

3.                   

4.           

5.   

   

6.             

7.                   

8.           

9.                   

10.                 

Kupon Krzyżówki nr.7 
 
 

Imię, Nazwisko i klasa 

 
_________________________ 

Hasło 


