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Zapraszamy do współpracy. 

Redakcja 

 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA 
IM.JANA PAWŁA II 
WW 
 
 



 

WIOSNA 
Wiosną życie się zaczyna, 

Powstaje śpiąca zwierzyna, 

Dookoła się zieleni, 

Człowiek się zaczyna lenić. 

 

Podziwiamy też kwiatuszki, 

Co puszczają już pączuszki,  

Które zaraz się zapyli, 

A to za sprawą motyli. 

 

     M. Czapliński 
 

 

 
 

 

 

TŁUSTY CZWARTEK - 3 MARCA 
 

Ostatni czwartek przed Wielkim Postem (Środą Popielcową) 

rozpoczynający ostatni tydzień karnawału. W ten dzień zwyczajowo 

objadamy się pączkami i faworkami (w niektórych rejonach Polski 

zwanych chrustem). Jeszcze jakiś czas temu w polskich  domach 

obok słodkości przygotowywało się też tłuste kiełbasy, kasze, 

słoninę, skwarki i inne potrawy jak najbardziej tłuste. W regionie 

podkrakowskim tłusty czwartek znany jest także jako „Combrowy 

Czwartek”, było to święto wszystkich krakowskich kramarek 

i służących.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przepis na pączki 
 

Przygotować: 
     - 500 g mąki 

- 50 g drożdży 

- 250 ml mleka 

- 6 żółtek 

- 100 g cukru 

- cukier waniliowy 

- 125 g margaryny 

- 200 g marmolady 

 

 

Drożdże rozetrzeć z łyżką cukru i mąki w połowie szklanki letniego 

mleka. Odstawić do wyrośnięcia. Żółtka utrzeć z cukrem, dodać 

pozostałe składniki, rozczyn drożdżowy oraz roztopioną margarynę. 

Pozostawić w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. Ciasto rozwałkować 

na grubość 2 cm, wycinać szklanką krążki. Na każdy nakładać 

marmoladę i formować pączki. W rondlu z rozgrzanym olejem 

smażyć pączki do zarumienienia. Posypać cukrem pudrem. 

                                                                                    

SMACZNEGO :) 

 
Przygotowała Martyna Olejnik Vb 

DZIEŃ KOBIET 
 

Marzec pięknie się wystroił, 
W kole między dziećmi stoi 
I gromadkę uśmiechniętą 
Pyta: jakie dzisiaj święto?... 
Zapamiętaj sobie – dzisiaj jest DZIEŃ KOBIET! 
Marzec wyjął grosik srebrny, 
Teraz będzie mu potrzebny. 
Do kwiaciarni marzec pobiegł, 
Kupić bukiet na święto kobiet. 

                                        
Skąd się wzięło święto kobiet? 
Przez lata obchodzono MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET 
z pompą. Teraz niektórzy mężczyźni próbując się wyłgać 

od wręczania symbolicznego kwiatka, tłumaczą, że jest to święto 

wymyślone przez komunistów. Nic bardziej mylnego. Po raz 

pierwszy DZIEŃ KOBIET obchodzono w kraju najczystszego 

kapitalizmu, Stanach Zjednoczonych. Amerykanki zaczęły 

świętować przed pierwszą wojną świtową, w 1909 roku. Dwa lata 

później zwyczaj przywędrował do Europy, najpierw do Austrii 

i Danii, potem do Niemiec i Szwajcarii. Datę 8 marca przyjęto 

w 1922 r. na pamiątkę fali marcowych strajków kobiecych w Sankt 

Petersburgu w 1917 r. W Polsce święto kobiet zostało zauważone 

dopiero po II wojnie, pasowało do socjalistycznej propagandy. 

W zakładach pracy były życzenia i prezenty – rajstopy, mydełko 



albo kawa – i obowiązkowo samotny tulipan – którego każda 

pracownica musiała pokwitować. Centralne obchody święta kobiet 

zniknęły w 1993 roku, kiedy definitywnie zniosła je premier Hanna 

Suchocka. Dziś 8 marca świętują najchętniej przedszkolaki, 

przygotowując dla swoich wychowawczyń i mam – piękne laurki. 

Z sympatią o DNIU KOBIET wypowiadają się młode dziewczęta, 

przepraszam, kobiety – do lat 25, które w przeprowadzonych 

badaniach aż w 90% były „za kwiatkiem dla Ewy”. Nieco starsze 

panie odnoszą się do tego święta nieco bardziej sceptycznie, 

opowiadając się za DNIEM KOBIET w 46%. Bardziej 

zainteresowane są zrównaniem swoich zarobków z mężczyznami, 

gdyż w wielu zakładach pracy kobiety zatrudnione na tych samych 

stanowiskach i wykonujące tę samą pracę otrzymują z reguły niższe 

uposażenia. Zajmują znacznie mniej stanowisk kierowniczych.  

 

 
Przygotowała Asia Sierak Va 

 
 

 
 

 

Kiedy zaczyna się wiosna? 

Wiosna to jedna z czterech podstawowych pór roku. W przyrodzie 

charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza 

z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu 

atmosferycznego. Świat roślin i zwierząt przechodzi okres 

budzenia się do życia. Ptaki przylatują z ciepłych krajów. 

Na drzewach pojawiają się liście. 

Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy 

wiosennej (20/21 marca) i trwa do momentu przesilenia letniego 

(21 czerwca). Podczas wiosny astronomicznej dzienna pora dnia jest 

dłuższa od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą dnia 

przybywa, a nocy ubywa. 

Za wiosnę klimatyczną przyjmuje się okres roku, w którym średnie 

dobowe temperatury 

powietrza wahają się 

pomiędzy 5°C a 15°C. 

Zasadniczo wiosnę 

poprzedza zima, jednak 

pomiędzy tymi okresami 

znajduje się klimatyczny 

etap przejściowy - 

przedwiośnie. 

Za początek wiosny fenologicznej (czyli wyznaczanej przez rozwój 

liści, kwitnienie, rozsiewanie nasion, zrzucanie liści i inne fazy 

rozwoju) przyjmuje się początek wegetacji oraz kwitnienie 

przebiśniegów i krokusów. 

 

Przygotował Julek Potocki Va 
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WYWIADY Z NAUCZYCIELAMI  
 

 

Jolanta Kołpaczyńska - Koza 
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 
 

- Od ilu lat pracuje Pani w naszej szkole? 
- Pracuję tu od 10 lat. 
 
- Czy lubi Pani swoją pracę? 

- Bardzo lubię. 
 
- Gdyby mogła Pani zmienić zawód, co chciałaby Pani robić? 

- Nie chcę zmieniać zawodu, ale wcześniej pracowałam w szpitalu, 
byłam rehabilitantką, skończyłam AWF na kierunku Rehabilitacja 
Ruchowa. 
 
- Dlaczego zdecydowała się Pani zostać nauczycielem w-fu? 

- Zostałam przez przypadek nauczycielem w-fu, miałam być osobą 
prowadzącą korektywę. 
 
- Kim chciała Pani zostać w dzieciństwie? 
- Chciałam być lekarzem, piosenkarką, sportowcem.  
 
- Jakie jest Pani hobby? 

- Lubię słuchać muzyki POP i muzyki KLASYCZNEJ. 
 

Dziękujemy za wywiad. 

Wywiad przeprowadziły Natalia Gajewska Va i Karolina Deja Va 

 

Stosowne zachowanie w szkole... 
 

 

Powszechnie mówi się, że uczeń ma być spokojny i grzeczny, 

zwłaszcza na lekcjach. Jednak, co to tak naprawdę oznacza? 

Zaczniemy od właściwego zachowania na przerwach. Podczas nich 

nie wolno biegać po korytarzu ani krzyczeć. Najlepiej spokojnie 

usiąść w jednym miejscu, np. na ławce, podłodze i porozmawiać 

z kolegą lub koleżanką. Nie powinno się siadać na schodach, gdyż to 

blokuje ruch. Przerwę można spędzić w bibliotece czytając 

książkę. Wiosną, gdy jest ładna pogoda można posiedzieć przed 

szkołą na świeżym powietrzu. Na przerwach nie powinniśmy bić się 

z kolegami i koleżankami! Wszelkie wulgarne zachowania powinny 

być natychmiast zgłaszane nauczycielowi. 

Na lekcjach całkowicie zabronione jest granie w jakiekolwiek gry, 

robienie rzeczy niezwiązanych ściśle z tematem lekcji oraz 

jedzenie drugiego śniadania. Na testach nie wolno ściągać ani 

pozwalać na ściąganie. 

Pozostałe zasady DOBREGO zachowania są następujące: 

- w przypadku, gdy widzimy bójkę musimy to zgłosić osobie 

pracującej w szkole, 

- w przypadku zauważenia jakiegoś wypadku musimy pomóc osobie, 

której on się przydarzył, nawet jeśli to nasz wróg. 

 

Reasumując musimy reagować na wszelkie źródła przemocy i agresji, 

pomagać innym w potrzebie!!! 

                                       

 

Redakcja „Wagarowicza” 
 

 

 



 

 

             
 
 

 

Mucha – zakochasz się 

 

Gwiazda – odniesiesz sukces 

 

Frytki – przytyjesz 

 

Tablica – dostaniesz piątkę 
 

 

 

 
Redakcja „Wagarowicza” 

 

 

W szkole wcale nie jest nudno. 

Pozory mylą, czyli uczniowski 

humor. 

 
Gość w hotelu zamówił budzenie telefoniczne.  

Rano budzi go miły głos:  

- Czy to pan zamawiał budzenie na siódmą?  

- Tak.  

- No to szybciutko, bo jest już dziewiąta. 

 

 
 

Pani w szkole pyta Jasia: 

- Powiedz mi, kto to był: Mickiewicz, Słowacki, Norwid? 

- Nie wiem. A czy pani wie, kto to był: Zyga, Chudy i Kazek? 

- Nie wiem. 

- To co mnie pani swoją bandą straszy? 

 

Przygotowała Karolina Deja Va 
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Z zeszytów: 

 

 Azja jest największym kontynentem na Ziemi, a nawet 

na świecie. 

 Temperatura zależy od termometru. 

 Europa to kontynent ziemski. 

 Wars i Sawa zbudowali Warszawę z jednej i z drugiej strony 

stolicy. 

 Sosny raz do roku znoszą szyszki. 

                                                                                                                              

     
                  

 Z dzienniczków: 

 Wkładał kolegom kaktusy za koszulę. 

 Pogryzł koleżankę. 

 Wyrzucił koledze teczkę za okno i powiedział, że „jak 

kocha to wróci’’. 

                                                                                                               

Przygotowała Justyna Michalak IVa  
 

 

 

 

 

 

 

        

                                                       

Poznajcie sekrety swojego imienia. Możecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

 

 

Greta - leniwa, lubi oglądać telewizję 

 

Paweł - ma szalone pomysły, dusza towarzystwa 

 

Małgorzata - sumienna, lubi pomagać 

innym 

 

Mirosław - ambitny, często robi psikusy 

 

Wioletta - zwinna, ma poczucie humoru 

 

Krystian - nieśmiały, lubi sport 

       
 

Redakcja „Wagarowicza” 
 

 

 



 

 

 

 

 

                                   
                                    
 

 

 

 

 

Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistrz Ortografii 

 

 

Dnia 14.01.2011 r. przeprowadzono II etap konkursu 

ortograficznego. Uczniowie z klas IV - VI pisali dyktando 

i rozwiązywali test ortograficzny. 

 

Komisja w składzie:  

1. Katarzyna Styczeń - przewodnicząca  

2. Agnieszka Pastuszek  

3. Małgorzata Harla 

 

przyznała następujące miejsca:  

 I miejsce – Michał Trzciński kl. VIb  

 II miejsce – Matylda Kupka kl. Vb  

 III miejsce – Joanna Dudek kl. Va  

   Przemysław Bedełek kl. VIb 

 

Gratulujemy!!! 

 

 

 

 

 
 

 



Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2010/11  

w klasach IV-VI 

 

 

24.01.2011 r. odbyły się apele podsumowujące osiągnięcia uczniów 

naszej szkoły w I semestrze roku szkolnego 2010/11. W klasach 

młodszych wzorowi uczniowie zostali nagrodzeni wielkimi brawami. 

Wręczono nagrody i dyplomy zdobyte w konkursach szkolnych, 

gminnych i ogólnopolskich. Zostali wyróżnieni najlepsi czytelnicy 

w szkole. Wszyscy poznali uczestników reprezentujących naszą 

szkołę m.in. w konkursach wokalnych, plastycznych oraz najlepszych 

sportowców.  

 

                                          Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!!! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik 

 

 

27.01.2011 r. wszystkie klasy piąte wybrały się na wycieczkę 

do Centrum Nauki Kopernik. 

Sprzed szkoły ruszyliśmy o godz. 9.30. Po godzinie spędzonej 

w autokarze dojechaliśmy na miejsce. Centrum Nauki Kopernik 

znajduje się na Wybrzeżu Kościuszkowskim nad Wisłą. Bardzo 

trudno jest zdobyć bilety wstępu do muzeum, ale dzięki staraniom 

p. Moniki Dąbrowskiej mogliśmy zwiedzić to ciekawe miejsce. 

Wewnątrz znajdowało się 340 eksponatów. Niestety, nie udało nam 

się zobaczyć wszystkich, ponieważ zajęłoby to nam bardzo dużo 

czasu. Eksponaty prezentowane były w zespołach zwanych galeriami.  

 

Oto one: 

Człowiek i środowisko, Korzenie Cywilizacji, Strefa światła oraz 

Świat w ruchu. Najlepiej zapamiętałam:  

 Bieżnie - na której użytkownik ściga się z poruszającymi się 

wzdłuż niej obrazami hipopotama, koguta i węża.  

 Wehikuł czasu - maszynę, w której użytkownik na podstawie 

zdjęcia swojej twarzy dowiaduje się jak będzie wyglądał 

w przyszłości.  

 Trzęsienie ziemi - eksperymentator wchodzi 

do pomieszczenia przypominającego windę. Gdy naciśnie guzik 

„start” zaczyna odbierać prawie rzeczywiste wrażenie 

trzęsienia ziemi. 

 

 

 



Była to bardzo ciekawa wycieczka. Chętnie zwiedziłabym Centrum 

Nauki Kopernik jeszcze raz i „poeksperymentowała” we wszystkich 

galeriach.  

 

                                         Maria Wyszomirska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KĄCIK ŁAMIĄCYCH SIĘ JĘZYKÓW... 

 

 

Gimnastyka języka : 

 

„Język każdego ząbka dotyka. 

  Wyborna to gimnastyka.” 

                               

 

 

                             TO DYMI DOM BO PŁONIE 

TO PŁYNIE DYM NA BŁONIE 

 

  

 
 

 

 

 

 



Podróże ze smakiem… 

 
KALAREPKA Z MARCHEWKĄ I BRZOSKWINIĄ 

 

 2 kalarepki 

 3 marchewki 

 mała puszka brzoskwiń 

 mały pojemnik jogurtu naturalnego 

 2 łyżki soku z cytryny 

 curry 

 sól, pieprz, cukier 

Kalarepkę obrać, opłukać i zetrzeć na tarce o dużych otworach. 

Marchewki oskrobać, opłukać i pokroić na cienkie słupki. 

Brzoskwinie wyjąć (syrop zostawić), pokroić w cienkie plasterki. 

Składniki sałatki ostrożnie połączyć. Skropić syropem z brzoskwiń. 

Jogurt wymieszać z sokiem z cytryny, przyprawić, a następnie polać 

sałatkę. 
 

 
 
Przygotowała Kasia Markowska IVa 
 
 
 

 

BISZKOPT Z ANANASEM 
BISZKOPT: 

- 4 jajka 

- 1/2 szklanki oleju 

- 15 dkg cukru 

- 15 dkg mąki pszennej 

- 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 

MASA Z ANANASA: 

- 1 puszka ananasa w kawałkach 

- 1 budyń waniliowy bez cukru 

- 4 żółtka 

- 3 łyżki wody 

- 4 łyżki cukru 

- 1 kostka masła 

 

Ubić z białek sztywną pianę, dodawać do niej stopniowo po jednym 

żółtku, cukier, olej i mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia. 

Rozdzielić ciasto na dwie części. Każdą z nich przelać do osobnej 

foremki, wstawić do rozgrzanego piekarnika i piec przez 35 minut 

w 175 stopniach.  

Odsączyć ananasa. Jego sok połączyć z budyniem, cukrem 

i żółtkami. Zagotować i ostudzić. Dodać masło i zmiksować. Połączyć 

z kawałkami ananasa i wymieszać.  

Ostudzony biszkopt wysmarować masą i przykryć drugim 

biszkoptem. Według uznania, całość można przybrać bitą śmietaną 

i owocami. 

 
Przygotowała Milena Zembrzuska IVb 



NASI MŁODZI POECI… 
 
 

Marzec 

 
Marzec, marzanna                                                                                                                                                                             

Marznąć, marzenie                                                                                                                                                                            

Podobne słowa mają korzenie                                                                                                                                  

Wyrzućmy jednak marznąć szybciutko                                                                                                                           

by znów nie wpaść w zimę bielutką                                                                                                                                      

Zostawmy wiosną tylko marzenie ciepła,  

radości, planów spełnienie  

Z tęsknotą można wyglądać maja,                                                                                                                                      

kiedy się pisklę wykluje z jaja 

 

 

 
Autor wiersza 

                               Marysia Wyszomirska kl. Vb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mój szczęśliwy miś                 

 

Mój miś kochany pluszowy                                                                

Nie trzyma w ręku podkowy. 

Mimo to szczęście mi daje 

Gdy go przytulam – złość ma ustaje. 

Każdy powinien posiadać misia 

Czy Radek, czy Ola, czy Maciek, czy Krysia. 

Zawsze i wszędzie trzeba go chcieć 

I zawsze, i wszędzie trzeba go mieć.  

Bo to pluszowy miś dzieciństwa dotyka, 

On właśnie w snach po łąkach bryka, 

Bez niego dzieciństwo zmarnowane 

Bez niego rankiem wstaniecie zaspane.  
 

 
Autor wiersza 

                               Kaja Modzelewska kl. Va 
 

 

 



 

Mój ukochany miś 

 
Może i mój miś nie jest kolorowy, 

I może ma łapkę podobną do podkowy, 

Kiedy jest ciemno, wiem, że zawsze mnie obroni, 

W mego pokoju czarnej toni. 

Dla mnie jest żywy, 

Chodzi ze mną do lasu na grzyby. 

Jeździ ze mną na zakupy, 

I nigdy nie wybrzydza zupy. 

Lody je najchętniej truskawkowe, 

Lubi też te cytrynowe. 

Biszkoptów nie tknie nigdy bez dżemu, 

Ptysiów nie je, bo nie lubi kremu. 

Ja go kocham, i on mnie też, 

chociaż to tylko pluszowy zwierz. 

       Anonim 
 

 

 
 

 

Przyjaźń 
Przed Tobą droga daleka 

przed Tobą sam życia kwiat. 

Bądź przez wszystkich kochana. 

Nigdy nie zaznaj goryczy- 

tego Ci serce życzy! 

 

Przyjaźń 

Kamienie się kruszą, 

woda wciąż się sączy, 

lecz naszej przyjaźni, 

nikt nie rozłączy!!! 

 

Przyjaźń 

Jedni żądają szczęścia, 

drudzy słów miłości, 

a ja pragnę tylko, 

wspomnij mnie  

w przyszłości!!! 

 
Autor wiersza 

                               Zuzia Wal kl. IVc 

 
 

 



Ciekawostki     
                 
 

 

ŻUCIE GUMY JEST OK! 
 
Z badań przeprowadzonych przez naukowców wynika, że żucie gumy 

pomaga skupić się na bieżących czynnościach. Łagodzi napięcie 

mięśniowe, a tym samym rozluźnia, redukuje stres i pomaga się 

zrelaksować. Oczywiście pomaga również zadbać o świeży oddech!  

 

           
 

 
 

Przygotowała Asia Sierak Va 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Pochodzenie niebieskich oczu 
 

Według naukowców uniwersytetu w Kopenhadze, na początku 

wszyscy mieszkańcy naszej planety mieli brązowe oczy. Fenomen 

niebieskich oczu pojawił się dopiero około 6-10 000 tysięcy lat temu  

na skutek mutacji genetycznej. 

Zróżnicowanie koloru ludzkich oczu można wyjaśnić ilością melaniny 

w tęczówce, ale wszyscy niebieskoocy mają jej bardzo niewiele. 

Dodatkowo u niebieskookich istnieje niemal identyczna sekwencja 

genetyczna w części DNA decydująca o barwie tęczówki. Natomiast 

u ludzi mających brązowe oczy zróżnicowanie w tym obszarze DNA 

jest znaczne. Możemy z tego wnioskować, że ludzie z niebieską 

barwą oczu mają wspólnego przodka! 

 

  
 
      

Przygotowała Jagoda Arkabuz IVb 

 
 
 
 
 
 
 



                      LICZBA 13 
 

 Bardzo dużo ludzi się jej boi. Przerażonych na świecie jest tak 

wielu, że w Stanach Zjednoczonych nie znajdzie się 13 piętra! 

We Francji pomija się ten numer w numeracji domów i mieszkań, 

za to zastępuje się go tabliczkami np. 12a. Czasami w sportach 

motorowych nie ma pojazdów, ani zawodników z numerem 13.  

Skąd się to wzięło? Naprawdę nie wiemy…  

Ponoć z mitologii skandynawskiej. Na ucztę w Walhalli zaproszono 

12 bogów. Niestety, jak to bywa, trzynasty przybył nieproszony. 

Wywiązała się walka, w której zginął ulubieniec bogów, Balder. 

Dlaczego ta cyfra przynosi pecha, większość ludzi nie ma pojęcia. 

Na wszelki wypadek wolą jej nie mieć w numerze telefonu czy 

rejestracji samochodu!  

                                           

13 

Przygotowała Justyna Michalak IVa 
 
 

 
 

Shaun White 

 

Shaun Roger White (ur. 3 września 1986 r.) - amerykański 

profesjonalny snowboardzista i skateboardzista, dwukrotny złoty 

medalista Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Znany jest z "burzy" 

czerwonych włosów, dzięki której zyskał przydomek "latającego 

pomidora". Jego pierwsze snowboardowe próby miały miejsce 

w Okemo Mountain i Bear Mountain, małych ośrodkach narciarskich 

w stanie Vermont, a także w Górach San Bernardino w Karolinie 

Południowej. Kariera skateboardowa White'a zaczęła rozkwitać 

w tym samym okresie, co jego popularność snowboardowa. W wieku 

9 lat zwrócił na siebie uwagę m.in. Tony'ego Hawka, którego poznał 

w lokalnym skateparku. Dzięki niemu Shaun, mając 17 lat, zaistniał 

na profesjonalnej scenie skateboardowej. Od tego czasu zdobył 

wiele mistrzowskich wyróżnień oraz prestiżowy tytuł Action Sports 

Tour Champion, zdobyty za umiejętności skateboardowe, a także 

osiągnięcia w X-Games (igrzyska sportów ekstremalnych).  

 

 

 

 
Przygotował Julek Potocki Va 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/3_wrze%C5%9Bnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1986
http://pl.wikipedia.org/wiki/Snowboard
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skateboard
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_igrzyska_olimpijskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Vermont
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ry_San_Bernardino
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karolina_Po%C5%82udniowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karolina_Po%C5%82udniowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tony_Hawk
http://pl.wikipedia.org/wiki/X-Games
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W obronie wystrzelają swoje wnętrzności? 
 

Czy wiesz, że fakt ten dotyczy niezwykłych bezkręgowców żyjących 

w morzach. Strzykwy w momencie zagrożenia przed drapieżnikami  

potrafią wystrzelić przez odbyt część swoich wnętrzności.  
 
 
 

Kurczak bez głowy! 
 

Czy wiesz, że kurczak o imieniu Mike pomimo utraty głowy żył 

jeszcze przez 18 miesięcy. Okazało się bowiem, że po odcięciu głowy 

w górnej części kręgosłupa została jeszcze część mózgu ptaka. 

Dzięki temu mógł on kontrolować wszystkie funkcje życiowe. 
 

 

 
Przygotował Kacper Szewczyk Va 

 
 
 
 
 

 
NAJWIĘKSZA CZEKOLADA ŚWIATA!!!  
 

Największa czekolada świata wyprodukowana została w Armenii 

przez fabrykę czekolady Grand Candy. Ma 5,6 m długości, 2,75 m 

szerokości, 25 cm grubości i waży, a raczej ważyła 4,5 tony (została  

zjedzona przez konsumentów). 

                                                                                                                                                                              

     

 
 
 

Przygotowała Klaudia Ciuk Vc 

 
 
 
 



 
Ciekawostki ze świata zwierząt 

 

         Polatucha 

Ssaki te zaliczane są do rodziny wiewiórkowatych. Zamieszkują lasy 

mieszane od Finlandii na zachodzie, po północną Japonię 

na wschodzie. Osiągają do 20 cm długości ciała i ok. 12 cm ogona. 

Są to ssaki o gęstej sierści i bardzo puszystym ogonie. Ubarwienie 

jest jasnoszare, spód ciała biały. Charakterystyczne dla polatuch są 

fałdy skóry u boków, co umożliwia im skoki ślizgowe, które wynoszą 

nawet 60 m. Gryzonie te żyją na koronach drzew, poruszają się 

głównie nocą. Żywią się roślinami, a jednocześnie mogą jeść owady, 

jaja ptaków i czasami atakują małe zwierzaki. Dzień spędzają 

w dziuplach, ale umieją też budować skromne gniazda. Nie zapadają 

w sen zimowy, choć raczej nie są wtedy zbyt aktywne. Polatuchy 

żyją parami lub małymi grupkami.  

 

 
Przygotowała Martyna Olejnik Vb 

 

Śpiew ptaków 
 

 
Od czego zależy rodzaj melodii śpiewanej przez ptaki? Każdy 

doskonale wie, że przede wszystkim od gatunku. Ale czy tylko? 

Jak się okazuje, nie. Podobno śpiew uzależniony jest od wielu innych 

czynników, w tym od gałęzi, na której przysiadł sobie ptak. 

Udowodnił to jeden z wiedeńskich naukowców. Z całą ekipą 

postanowił wyruszyć do Ameryki Południowej i zanalizować śpiew 

zamieszkujących lasy deszczowe ptaków. Bardzo szybko doszedł 

do wniosku, że tempo pieśni zależy od wysokości, na której one 

przebywają. Te, które znajdowały się najniżej, śpiewały najwolniej 

i odwrotnie. 

 

 
 

 
Przygotowała Natalia Gajewska Va 

 

 



Jamnik 

Jamnik  – jedna z ras psów pochodząca z Niemiec. Niemiecka nazwa 

oznacza w dosłownym tłumaczeniu "borsuczy pies". Etymologia 

nazwy związana jest z jego zbliżoną do borsuków budową oraz 

wykorzystywaniem tej rasy do polowania na zwierzęta ryjące nory. 

Jamniki to bardzo radosne, ruchliwe psy znane ze skłonności 

do ścigania małych zwierząt i ptaków. Cechuje je upór 

i nieustępliwość, co utrudnia ich tresurę. Szczekają wyjątkowo 

głośno, dlatego mają predyspozycje do bycia dobrym psem 

stróżującym. Znane są ze swojego przywiązania i lojalności 

w stosunku do właściciela. Są towarzyskie, jednak obcych traktują 

z rezerwą i nieufnością.  

Informacje ogólne:  
krótkowłosy, długowłosy i szorstkowłosy,  

oraz w trzech wielkościach: króliczy, miniaturowy i standardowy,  

maść w każdym kolorze. Najczęściej występują jamniki 

rudobrązowe lub czarne podpalane. Jamniki szorstkowłose mają 

także umaszczenie dzicze, wysokość w kłębie: 17 do 25 cm, waga 

jamnika standardowego nie powinna przekroczyć 10 kg, obwód klatki 

piersiowej: jamnik króliczy od 30 cm; miniaturowy do 35 cm; 

standardowy powyżej 40 cm, przeciętna długość życia – 12 lat. 

 
 

 Przygotowała Zuzia Grochowska IVa                                                                                               
 

 

 

Rosyjski Toy Terrier 

 

W lutym 2006 roku oficjalnie została uznana rasa rosyjski toy, 

która jeszcze niedawno była znana jako „moskiewski toy terier”. 

Charakterki to te pieski mają i temperament nie do opisania. 

To rasa jedna z najmniejszych na świecie - waga do 3 kg, wzrost 

20-28 cm. Koty prawie zawsze są od nich większe. Umaszczenie 

czarne, brązowe, biszkoptowe, czerwone we wszystkich odcieniach. 

Występują, jako długowłose (te są śliczne) i mniej popularne 

krótkowłose. Nie chorują. To pieski wyhodowane w Rosji. Selekcja 

naturalna zrobiła swoje. Tam nikt nie reanimuje cherlawego 

szczenięcia. Smutne, ale dobre dla rasy. Są bardzo przywiązane 

do właściciela. Mają swoje zdanie. Jedzą wszystko bez problemu 

i tylko raz dziennie. Uwielbiają się kłaść na kolana, żeby je głaskać. 

Bardzo są odważne. Aby bronić swojego pana nie cofną się przed 

niczym. Są jeszcze mało popularną rasą w Polsce. Jego szczeniaki 

należą do najdroższych. Za rasowego szczeniaczka trzeba zapłacić 

ok. 4000-6000 tys.  

 
         Przygotowała Kasia Markowska klasa IVa 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jamnik_kr%C3%B3tkow%C5%82osy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jamnik_d%C5%82ugow%C5%82osy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jamnik_szorstkow%C5%82osy


Krowa na dachu? 
 

Krowa na dachu? To musiałby być cud! Jednak 

we francuskim departamencie Gers, cud taki się zdarzył... 

Kiedy posiadacz zwierzęcia zawiadomił o tym straż 

pożarną, osoba odbierająca telefon w pierwszej chwili 

myślała, że to kawał! Krówka Marguerite weszła na dach 

domu dzięki stojącej obok niej niewysokiej szopie 

o pochyłym dachu. 

 

 
 

 
Przygotowała Natalia Gajewska Va 

 

 

 

 

 

CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE… 

 
… istnieją pająki, które wytwarzają tak mocną pajęczynę, że robi się 

z niej sieci rybackie?  

 

… istnieją robaki, które mają 30 m? 

 

…najszybciej pływającą rybą jest żaglica, która osiąga szybkość 

100 km/h? 

 

...w całym królestwie zwierząt kałamarnica olbrzymia ma największe oczy, 

a ich średnica dochodzi nawet do 40 cm? 

 

…największe budowle w świecie zwierząt tworzą bobry? Najdłuższa tama 

miała długość 780 m długości. 

 

… zaraz po urodzeniu małe jeże mają ok. 3000 kolców, a dorosłe osobniki 

mają ich mniej więcej dwa razy więcej? 

 

…niedźwiedzie mają znakomity węch? Potrafią wyczuć pokarm oddalony 

nawet o 16 km. 

 

…najmniejszym kotem jest pers himalajski, który mierzy zaledwie 7 cm 

wzrostu i 19 cm długości? 

 

…język kameleona bywa dwa razy dłuższy od jego ciała? 

 

…ryby latające mogą przebywać w powietrzu nawet 40 sekund, 

a wyskakują z wody z prędkością 30 km/h? 

 

…najmniejsze małpki żyjące w Ameryce Południowej mają zaledwie 15 cm 

wzrostu? 

 
Przygotowała Ola Trendak IVb 



% 
 

 
- Wybudowana prawdopodobnie w 2560 r. p. n. e piramida Cheopsa 

jest jedynym zachowanym w  całości cudem świata. Każdy blok waży 

od 2,5 do 10 ton.  

 

- Wnętrze Ziemi złożone jest głównie ze stopionego żelaza. 

Niestety nie znamy dokładnie temperatury jego topnienia, więc 

wszystkie badania i pomiary jakie są dokonywane mogą być jedynie 

przybliżone do rzeczywistych. Badania jakie zostały 

przeprowadzone przez naukowców sugerują, że temperatura 

w jądrze Ziemi może sięgać nawet do 4500oC. 

 

- Miano najmniejszych ptaków na świecie przypada kolibrom 

zamieszkującym Amerykę. Te malutkie ptaki  mają długość 

od 6 do 22 cm i ważą od 2 do 20 gramów!  Co ciekawe, kolibry 

bardzo dużo jedzą, w ciągu 24h potrafią zjeść dwa razy więcej niż 

wynosi ich waga. 

 

 
Przygotował Hubert Kaczorowski Va 

 

 

 

 

 

 

 

Książki z mojej półki... 
                                     

    Alfabet Garfielda 

 
Kolejna książka Jima Davisa, rysownika. Tym razem gruby kot, 

uwielbiany na całym świecie, w zabawny sposób opisuje różne 

czynności, rzeczy oraz ludzi, np. kawę, golf, wrestling, disco itp. 

Zawsze wyraża swoje zdanie (które nie zawsze jest skromne). 

Zabawne teksty, rysunki i sceny z życia wzięte sprawiają, że 

książka  jest ciekawa i niepowtarzalna. Mnóstwo haseł, rysunków 

i komentarzy ożywia ją.  Jeśli chcesz dowiedzieć się, co to jest 

wrestling, co Garfield twierdzi na temat heavy metalu i co oznacza 

tak naprawdę twój znak zodiaku, to koniecznie przeczytaj tę 

książkę! Gorąco polecam!  

UWAGA! Książka nie jest odpowiednia dla ponuraków!!!! 

                                

                                         
                                                          
 
 

    Przygotowała Matylda Kupka Vb 
        



Z kamerą wśród gwiazd…      

                                                                          
 

Demi Lovato 
Demi jakiś czas temu wystąpiła w filmie „Camp Rock 2: Wielki Finał”. 

Ma dwie dobre przyjaciółki S. Gomez i M. Cyrus. Na planie filmu 

zapoznała się z braćmi Jonas oraz innymi aktorami. Bardzo lubi 

nosić kapelusze. Aktorka  gra w kilku serialach i filmach, np. 

„Program ochrony księżniczek’’, „Słoneczna Sonny’’, „Camp Rock‘’.  

 

 

 
 

 
Przygotowała Ola Trendak IVb 

 

 

Gdzie warto wybrać się na wycieczkę... 

 

                          

Chiny 
 

Jest to państwo we wschodniej i środkowej części Azji nad Morzem 

Żółtym, Wschodniochińskim i Południowochińskim. Najważniejszym 

zabytkiem jest oczywiście Mur Chiński, który ma długość 

ok. 2400 km. Dawniej Chiny miały wiele nazw. Rzymianie nazywali je 

Serica. Od czasów Marco Polo przyjęła się nazwa Kataj. Potem było 

ich wiele więcej. Dawniej ludy chińskie wyznawały monoteizm. Teraz 

religia jest podzielona. Historia tego państwa ma ok. 5 000 lat 

i od zawsze fascynuje ludzi. Chiny bardzo szybko się rozwijają. 

Teren ten jest różnorodny, ciekawy i zaskakujący. 

 

 

            
 

Przygotowała Martyna Olejnik Vb 
 

 



Rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru: 

 
1. p. Andrzej Olęcki 

2. p. Elżbieta Kwiatkowska 

3. p. Kamil Połodziuk 

4. p. Aneta Wąsowicz – Ciechomska 

5. p. Paweł Zacny 

6. p. Monika Mikunda 

7. p. Agnieszka Grajewska 

8. p. Małgorzata Cendrowska 

9. p. Agnieszka Affek 

10. p. Małgorzata Sieradzka 

11. p. Maria Kuran 

12. p. Anna Kaczorowska 

 

 

Zwycięzcą konkursu została:  

JULIA ROGUSKA kl. IVb 
 

Gratulujemy!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


