
  

 

 

 
 

 
 

 

 Co w dzisiejszym numerze? 

 

 Od redakcji 

 Z życia szkoły… 

 Kącik Młodego Kuchcika 

 Poradnik savoir vivre 

 Ciekawostki 

 Angielski na wesoło 

 Jesienne zagadki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli masz ochotę zamieścić swój ciekawy artykuł, zdjęcie 

 

                                              zapraszamy do sali 42 

 



 

 

 

OD REDAKCJI… 
 

 

 

 

 

 

Witajcie po wakacjach! 

  Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i pozostali Czytelnicy naszego pisma, 

witamy w piątym numerze naszej szkolnej gazetki 92 KLEKSY. 

 

 Rok szkolny znów zaczął się na dobre. Jednak w naszej szkole ten czas 

wcale nie jest taki nudny. Nie brak tutaj przeróżnych i niecodziennych 

wydarzeń. Sami zobaczcie czytając kolejny numer naszego pisma.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

    2 października, cała szkoła na galowo. Panuje podniosły nastrój, 

uczniowie mają poważne miny. Dlaczego? Wybory do Samorządu 

Uczniowskiego. Wszystko przebiega prawidłowo, nad porządkiem 

czuwa komisja złożona z uczniów klas szóstych. Głosują wszyscy – młodzi 

uczniowie, dla których to pierwszy udział w wyborach, starsi, dla których 

oczywistą sprawą jest wziąć w nich udział, nauczyciele i pracownicy 

administracji. To święto całej szkoły i chętnie co roku kultywujemy tę tradycję. 

 

 

SEJMIK SAMORZĄDOWY 
   

 Skoro wszyscy uprawnieni do głosowania na wybory do Samorządu 

Uczniowskiego się stawili, to znaczy, że Sejmik Samorządowy czas zacząć.  

 11 października kandydaci spotkali się, by podjąć decyzję w 

głosowaniu tajnym i jawnym, kto będzie czołowym reprezentantem. Słowem 

zarząd został powołany, więc nadszedł czas, by pochylić się nad zadaniami. 

W tym celu młodzi samorządowcy opracowali nowy plan pracy, który 

zamierzają stopniowo wdrażać przy pomocy swoich kolegów i nauczycieli. 

Trzymamy kciuki za nowych reprezentantów, życząc im wielu sukcesów.  

 

 

 

            

 

 

 



                  POŻEGNANIE LATA 
 

 Dnia 19 września 2013 roku nasi najmłodsi Milusińscy         

kl. 0 – III żegnali lato, a witali jesień. Uczniowie klas II i III  

przygotowali występy artystyczne o tematyce jesiennej. Były 

piosenki „W kasztanowym mieście” w wykonaniu kl. IIa, „Zawsze razem” –      

kl. IIb oraz „Zielony ogórek” kl. IIId. Nie zabrakło też pokazu mody jesiennej w 

wykonaniu kl. IIIc. To wszystko odbyło się na małej sali gimnastycznej. 

Wszystkie występy były przyjmowane z wielkim entuzjazmem i owacjami na 

stojąco przez uczniów i rodziców. Dziewczynki miały na głowach wianuszki z 

symbolami jesieni.  

 

Po zakończeniu części 

artystycznej wszyscy uczestnicy 

imprezy udali się na dolny korytarz 

w celu degustacji wcześniej 

zgromadzonych „Darów Jesieni” 

– warzywa i owoce. Nad całą 

imprezą czuwali wychowawcy 

klas.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       DZIEŃ NAUCZYCIELA  

W NASZEJ SZKOLE 
 

 
11 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej. Aby uczcić to święto, 

uczniowie klasy VIa przygotowali występ dedykowany 

nauczycielom i wszystkim pracownikom naszej szkoły. 

 

Inscenizacja była okazją do nauki oraz rozrywki. 

Młodsi koledzy poznali historię powstania Komisji Edukacji 

Narodowej, starsi utrwalili wiedzę na ten temat.  

Nie zabrakło lżejszych akcentów: piosenek, wierszy  

w interpretacji uczniów klasy 6a. Nad całością czuwała 

pani Alicja Mossakowska oraz nasza wychowawczyni - 

pani Małgorzata Kotecka. 

 

W ten sposób dziękowaliśmy naszym nauczycielom 

za przekazaną  wiedzę i trud włożony w kształtowanie 

naszych umysłów. 

 
Natasza Pierzchała-Suska 

Aleksandra Kurzyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CHÓR „WIWAT” ŚPIEWAJĄCO W TRASIE 

 
To już kolejna podróż naszego chóru do Niemiec, tym razem chórzystki 

jako jedyny zespół reprezentowały Polskę na Festiwalu Eurotreff Musik                  

w Wolfenbuttel. Była to zatem świetna okazja do pokazania swoich 

umiejętności wokalnych wśród chórów z Portugalii, Estonii, Białorusi, Szwajcarii, 

Grecji, Włoch, Turcji, Niemiec, Czech, Rumunii i Austrii. 

 

Uczestnicy tego festiwalu oprócz wielu koncertów, które dawali                     

w kościołach i szkołach, spotykali się razem na warsztatach, gdzie uczyli się 

nowych utworów oraz umiejętności przekazu różnych dźwięków natury. 

Przede wszystkim jednak zawarte tam zostały przyjaźnie z ludźmi różnych 

narodów, widać więc po tym, jak pięknie śpiew łączy ludzi. 

 

Po takich wrażeniach wraca się zawsze bogatszym – o przeżycia, 

doświadczenia, nowe znajomości… Mamy nadzieję, że „Wiwat” jeszcze 

długo dzielić się będzie z nami swoją pasją i radością śpiewania. 

 

 

 

 

 



ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH  
 

           Dnia 10 października 2013r. o godz. 17:00 odbyło się 

ślubowanie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 92           

im. Jana Brzechwy  w Warszawie. 

  

 

W uroczystości tej wzięły udział trzy klasy pierwsze:  

 Ia – wych. Ewelina Mazur-Downar 

 Ib – wych. Jolanta Piłatowska 

 Ic –wych. Joanna Kukla 

oraz zaproszeni goście: pani Dyrektor Magdalena Rupniewska, pani 

Wicedyrektor Małgorzata Niesiołkowska, grono pedagogiczne i licznie 

zgromadzeni rodzice pierwszoklasistów.  

 

 Przygotowywania do uroczystości trwały od początku roku 

szkolnego.Panie wychowawczynie klas pierwszych z dużym zaangażowaniem 

przygotowywały wraz z dziećmi na dzień ślubowania część artystyczną, która 

prezentowała ich umiejętności i zdolności wokalno-recytatorskie przed licznie 

zgromadzoną publicznością. Całą uroczystość prowadzili starsi koledzy z kl. VI. 

Na początku uroczystości zabrała głos pani Dyrektor, aby przywitać 

wszystkich zgromadzonych gości oraz najważniejsze osoby dnia dzisiejszego – 

Pierwszoklasistów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Potem wystąpiła pani Wicedyrektor z życzeniami dla uczniów 

kl. I i zaprosiła niezapowiedzianego gościa – Dobrą Wróżkę, która ciepłymi 

słowami przywitała się z dziećmi. Jednak w ślad za nią pojawiła się Zła 

Wróżka, która zaczarowała pierwszaków w NIEZDARY. I tak zaczęła się podróż 

do trzech Krain: Miłości, Mądrości i Śpiewu…. Jedynym ratunkiem według 

Dobrej Wróżki było zdobycie przez każdą klasę symbolu z danej Krainy.  



Jak przystało na pierwszoklasistów ze SP nr 92 im. Jana Brzechwy 

zadania zostały wykonane na 6. Dzięki temu uczniom udało się zdobyć 

symbole: kl. Ia z Krainy Miłości – SERCE, kl. Ib z Krainy Mądrości – SOWĘ, kl. Ic z 

Krainy Śpiewu – KLUCZ WIOLINOWY. Bez namysłu Dobra Wróżka odczarowała 

naszych milusińskich. 

Uroczystość tą swoim występem uświetnił chór szkolny wraz z opiekunem -

panią Alicją Mossakowską.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego oraz Ody do Radości 

przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, a 

następnie pani Dyrektor każde dziecko z kl. I pasowała na ucznia poprzez 

dotknięcie jego ramienia wielkim piórem wiecznym. Na koniec uroczystości 

przedstawiciele Rodziców pierwszoklasistów zabrali głos i wręczyli kwiaty pani 

Dyrektor i pani Wicedyrektor.  

 Była chwila na pamiątkowe zdjęcia grupowe i indywidualne. 

W swoich salach wychowawczynie wręczyły uczniom legitymacje szkolne i 

maskotki – miś w birecie przekazane przez panią Dyrektor i panią 

Wicedyrektor oraz Rożki Obfitości pełne słodyczy przygotowane przez 

rodziców. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem na dolnym 

korytarzu dla wszystkich kl. I i zgromadzonych gości. Pełni wrażeń, w 

towarzystwie wzruszonych rodziców już pełnoprawni nasi pierwszoklasiści udali 

się do domów. 

 

 
 

 

 

 

 



                 OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH 
 

Dzień 10 października 2013 roku nasi pierwszoklasiści na długo 

zapamiętają. W tym dniu, w godzinach przedpołudniowych odbyły się ich 

Otrzęsiny. Pierwszoklasistami „trzęśli”  trzecioklasiści pod kierunkiem p. Izabeli 

Zdunek przygotowując dla nich 5 konkurencyjnych krain: 

I KRAINA – łowienie żołędzi w krochmalu, 

II KRAINA – „łowienie” rybek, 

III KAINA – rzut piłeczkami do celu, 

IV KRAINA – małpki wiszące na drabinkach, 

V KRAINA – gol do bramki. 

 Każde dziecko po zaliczeniu wszystkich konkurencji, otrzymywało od 

swojej wychowawczyni, płatek kwiatka, na którym wpisywało swoje imię. Z 

płatków tych został stworzony piękny kwiat na pamiątkę. Na sali 

gimnastycznej, gdzie odbywały się otrzęsiny było dużo śmiechu i świetnej 

zabawy.  

 O pierwszoklasistach nie zapomnieli też koledzy z klas II. Przygotowali im 

bardzo miłe powitanie na dolnym korytarzu oraz wręczyli upominki 

samodzielnie wykonane. 

 Uczniowie klas: Ia, Ib, Ic byli bardzo mile zaskoczeni tyloma 

niespodziankami.  

 

     AKCJA CHARYTATYWNA 

 
 W dniach 21 – 24.10.2013r. odbyła się w Naszej szkole 

zbiórka kartek urodzinowych dla Oliwki, dziewczynki 

mieszkającej w Zielonej Górze.  

 6 września 2012 roku u Oliwii zdiagnozowano białaczkę. 

Pomimo choroby, Oliwka nie poddaje się i realizuje swoje  

          marzenia.  

Dzięki wsparciu i pomocy społeczności szkolnej, udało zebrać się 

kilkanaście kartek urodzinowych, które zostały wysłane do Oliwki z okazji Jej 

szóstych urodzin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NA CMENTARZU W PALMIRACH 
 

18 października uczniowie klas szóstych i piątych wyruszyli na rajd, 

którego celem był Cmentarz w Palmirach. W ten sposób uczciliśmy pamięć 

poległych za Ojczyznę.  

Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej pracować, jeszcze trudniej 

umrzeć, najtrudniej cierpieć. – napis umieszczony na bramie cmentarza 

skłania nas do refleksji. Zastanawiamy 

się, czym dla nas jest Polska. 

 Przy grobie Macieja Rataja 

odbyła się krótka uroczystość 

patriotyczna. Hubert, Maciej, Kuba i 

Tadek z przejęciem i wzruszeniem 

recytowali wiersze patriotyczne; Ala i 

Zuzia przypomniały zdarzenia, które 

rozegrały się w Palmirach. Pieśni 

patriotyczne odśpiewane przez 

zgromadzonych uświetniły uroczystość. 

Jesteśmy dumni, że mogliśmy wziąć w 

niej udział. 

 Bardzo cieszymy się, że nasi 

wychowawcy stworzyli nam możliwość 

zwiedzenia otwartego niedawno 

Muzeum Walki i Męczeństwa w 

Palmirach. Nowoczesna ekspozycja oraz nagrania wspomnień byłych 

więźniów Pawiaka przybliżyły nam bolesną historię naszego kraju. Byliśmy 

poruszeni i jednocześnie dumni, że nasi Rodacy walczyli, abyśmy mogli żyć we 

własnej Ojczyźnie i mówić po polsku. To bardzo ważne miejsce dla każdego 

Polaka. Nie zapomnijmy o nim! 
Antek, VIb 

 



Wspomnienia uczestników 
 

Podczas zwiedzania cmentarza w Palmirach byłam poruszona. 

Uświadomiłam sobie, że zajęci codziennymi sprawami, nie zastanawiamy się 

nad tym, jaka cenę zapłacili ci ludzie, abyśmy mogli żyć w Niepodległej 

Polsce.  
Ala, VIB 

Cmentarz w  Palmirach – miejsce hitlerowskiej zbrodni ukryte w gąszczu 

Puszczy Kampinoskiej i nowo wybudowane Muzeum Walki i Męczeństwa  od 

dziś są dla mnie bardzo ważne. Wiedziałam o wydarzeniach, które tutaj 

rozegrały się, ale dziś tu byłam, stąpałam po ziemi uświęconej krwią Polaków. 

To wielkie przeżycie!  
Marcelina, VIB 

Palmiry to miejsce ze szczególnie poruszającą historią. Tutaj spoczywają 

setki Polaków – mężczyźni, kobiety, młodzież. Gdy zatrzymywałam się przy 

grobach, przeżywałam  wielkie emocje. Smutek, współczucie, żal to uczucia 

towarzyszące mi tego dnia.  
Zosia, VIB 

To bardzo wzruszająca chwila. Kiedy roześmiani, przekroczyliśmy bramę 

cmentarza i znaleźliśmy się w miejscu tak strasznych wydarzeń, od razu 

spoważnieliśmy. Film oglądany w muzeum wzruszył nas do łez. Była to 

wspaniała lekcja historii. Niejeden, wracając do domu, zadawał sobie 

pytanie: „Czy byłbym w stanie ponieść taką ofiarę za Ojczyznę?” 
 Iga, VIB 

Nigdy nie zapomnę rajdu do Palmir! Wzruszenie, niedowierzanie, podziw 

to uczucia, które towarzyszyły mi podczas uroczystości i zwiedzania Muzeum 

Walki i Męczeństwa  
Paweł, VIB 



  I Z WARZYWAMI MOŻNA POETYCKO… 
 

 Temat warzyw nie brzmi zachęcająco? Nic bardziej mylnego! 

Prawdziwy poeta inspirację znajdzie wszędzie, nawet na działce warzywnej 

pod lasem, w ogrodzie, za płotem u sąsiada… Natura to bogactwo, także 

poetyckie, o czym zresztą wiedzą uczniowie naszej szkoły. Czytajcie to, 

chrupiąc w wyobraźni smakołyki, o których tak smacznie piszą autorzy 

poniższych wierszy. 

 

WIERSZE NA KONKURS Z WARZYWAMI ŻYJĘ W ZGODZIE I JEM JE NA CO DZIEŃ 

 

WARZYWNA TERAPIA 
Justyna Sadłocha, VIa 

 

 

 

Gdy jestem chora, nie chcę 

doktora! 

Wtedy jest pora na pysznego pora! 

 

Ewentualnie moja matula 

Zobaczy, gdzie leży cebula, 

Przyrządzi zdrową potrawkę z rana, 

Gdzie będzie jeszcze papryka, 

sałata. 

 

W międzyczasie zjem marchewkę 

lub dwie 

To nie zaszkodzi - każdy to wie! 

 

 

 

Chętnie też chłonę cykorię, buraki, 

żeby być zdrową jak z klasy 

chłopaki. 

Na kanapkach mam dużą 

rzodkiewkę 

I proszę o dokładkę – taką mam 

chętkę! 

 

I wy też jedzcie codziennie 

warzywa! 

Do tego Was autorka tych rymów 

wzywa! 

Bardzo bym chciała byście krzepcy 

byli! 

Pełni wigoru! Najwyższy czas mili! 

 

 

JEDZMY ZDROWO 
Zuzanna Wróblewska, VIb 

 

Panowie i panie! 

Chłopaki i dziewczyny! 

Zawsze na śniadanie  

Jedzcie zdrowe jarzyny! 

 

Mężczyźni, kobiety! 

Wszystkie chłopy i baby! 

Warzywne kotlety 

Są smaczniejsze niż schaby! 

 

Kumple i kumpelki! 

Dorośli i dzieci! 

Jedzcie mirabelki,  

Bo słodycze to śmieci! 

 

Gorsza oranżada 

Od soków owocowych. 

Ważna ta zasada: 

Jedzmy to, co zdrowe! 

 



Z warzywami żyję w zgodzie i jem je na co dzień! 
Gabriela Wąsik, VIb 

 

Co dzień rano do śniadania  

W pas ogórek mi się kłania. 

A do niego pan szczypiorek 

Dzisiaj będzie zdrowy wtorek! 

 

W szkole zamiast chipsów z teczki 

Ja wyjmuję marcheweczki. 

Wszak to zdrowe, nietuczące, 

A do tego też chrupiące. 

 

Kiedy obiad się gotuje  

ja swym nosem brokuły czuję! 

A może to jest kabaczek? 

Ja na niego też mam smaczek! 

 

Za to, gdy kolacji pora, 

Chętnie uszczknę pomidora 

Lub sałaty listków kilka –  

Dla mnie jest to mała chwilka! 

 

Bo warzywa, wiecie sami, 

Muszą współgrać razem z nami. 

Moc witamin w nich i zdrowia! 

Przy nich cukier niech się schowa! 

 

 

Warzywa to witaminy 
Magda Szymańska, Vc 

 

Mam jedenaście lat 

I choć nie jest to życia szmat, 

Już o swój organizm dbam, 

Bo interes w tym też mam. 

Lubię jeść warzywa,  

gdyż w nich się wiele skarbów 

skrywa! 

Trzeba jednak o tym wiedzieć, 

Że warzywa brudne przecież, 

Więc je myć należy wciąż, 

Aby się z bólu nie skręcać jak wąż. 

Witaminy są w ogórkach, 

W pomidorach, w patisonach,  

w kalarepkach i marchewkach, 

w grochu, dyni i kapuście. 

Są w buraczkach i w kabaczkach, 

W brukseleczkach zieloniutkich 

I w cukiniach okrąglutkich, 

Nawet ziemniak też je zna, 

Choć pospolitą nazwę ma. 

Choć cebula w oczy szczypie, 

Trzeba jeść ją nawet skrycie,  

Bo witamin wiele ma 

I o nasze zdrowie dba. 

Co dzień, gdy kanapkę jem, 

Liść sałaty do niej zjem. 

Jest witamin całe mnóstwo! 

Rolę mają bardzo słuszną: 

Dbają o gojenie ran, 

O nasz wzrok i włosów dar, 

O odporność, uzębienie i o bólu 

uśmierzenie. 

Witaminy mają moc, 

Choć nie widać tego wprost. 

Cóż, kochani, sami wiecie,  

że warzywa są na świecie 

wszystkim ludziom dobrze znane 

i wciąż przez swe bogactwo 

wychwalane! 

Gdy bakterie wraz z wirusem 

Wejść by chciały w nasze ciałka, 

Tarczą nas osłonią szczelnie 

Nasi wierni przyjaciele! 

Niech nas bronią przed katarem, 

Kaszlem, chrypką oraz grypką. 

Jedzmy więc warzywa śmiało, 

Aby zdrowie nam sprzyjało!!! 

 

 

 



                                     

 

KMK                 Kącik Młodego Kuchcika  

 

  KMK to miejsce, w którym zawsze znajdziecie przepis na proste, 

zdrowe i bardzo smaczne przekąski. W dzisiejszym numerze zaskakujący … 

BANANOWY DUCH 

Będziesz potrzebować: 

- banana 

- czekoladę 

- płatki migdałowe 

- patyczek do lodów 

- folię aluminiową. 

 

Wykonanie: 

 Banana obieramy ze skórki, przecinamy na pół, 

zawijamy w folię aluminiową i zamrażamy (2-3 godziny).  

Wkładamy kawałki czekolady do miseczki i rozpuszczamy 

w mikrofalówce (lub do rondelka i rozpuszczamy nad 

ogniem).  

 Gdy czekolada jest płynną masą, wyjmujemy 

banana z zamrażalnika, nabijamy na patyczek i polewamy 

czekoladą.  

 Ozdabiamy płatkami migdałowymi i wkładamy z 

powrotem do zamrażalnika na 3-4 minuty. 

 

Smacznego! 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

„KINO NIE w CIEMNO”  
Recenzja filmu pt: „Dary Anioła: Miasto Kości” 

 

 

 

 

Film „Dary Anioła” opowiada o łowcach demonów, tzw. Nocnych 

Łowcach. Dokładnie chodzi o dziewczynę, która okazuję się być jedną z nich. 

Zakochuje się w chłopaku, który potem okazuje się być jej bratem. Moim 

zdaniem historia opowiedziana w filmie nie jest nudna, wciąga ludzi i wciąż 

zaskakuje. Film jest z polskimi napisami i ograniczeniem wiekowym od 12 lat. 

Całość uświetniają efekty 4D, czyli ruchome fotele, mgła i woda tryskająca w 

twarz. Serdecznie polecam ten film, jest świetny. 

NIE  



 

 
 

 

„Dobre Rady Nie Od Parady”  
czyli słów kilka na temat zasad dobrego wychowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

ZNAJDŹ  SWOJE HOBBY ! 
 

Dobrze mieć hobby, czyli coś co nas pasjonuje, inspiruje, sprawia 

przyjemność.  

 Moim pomysłem na ciekawe spędzanie czasu jest rękodzieło. Bardzo  

lubię tworzyć biżuterię z modeliny i myślę, że i Wam by się to zajęcie 

spodobało. Tego typu aktywność  to fantastyczna recepta na nudę. Zamiast 

snuć się po mieszkaniu w deszczowy jesienny dzień można zająć się 

tworzeniem figurek, breloczków, kolczyków lub naszyjników! Pomysłów jest 

wiele, trzeba tylko chęci.  

 



  

  

 

…Kwiatem wanilii płacono podatki w 

królestwie Azteków? 

 

... 70% ciepła człowieka ucieka przez 

głowę?  

 

... Największy kryształ na Ziemi znaleziono 

na Madagaskarze (ważył 380 ton!)? 

 

... Najgrubszy na świecie pień drzewa ma 

kasztan rosnący na zboczu Etny            

(57,9 m obwodu!)? 

 

... Najwyższym drzewem świata jest 

sekwoja Hyperion, mierząca 115,55 

metrów? 

 

... W ciele człowieka znajduje się ponad 600 różnych mięśni? 

 

... Księżyc oddala się od Ziemi z szybkością 4 cm rocznie? 

 

... Największe skupisko aktywnych wulkanów znajduje się w Indonezji             

(aż 167!)? 

 

... Gdyby Ziemia była tak mała jak piłka tenisowa, Słońce miałoby wielkość 

domu? 

 

... Najcięższy wyhodowany arbuz ważył 118 kg (USA, Arkansas)? 

 

... Indonezja obejmuje 13 tysięcy wysp (to największy archipelag na świecie)? 

 

... Najwyżej położone jezioro na świecie to Titicaca w Peru  

(leży na wysokości 3810 m n.p.m.)?  

 

... Na języku człowieka znajduje się około 10 tysięcy kubków smakowych? 

 

... Najszerszym wodospadem świata jest wodospad Khone w Loasie  

(ma 10,8 km szerokości!)? 

 

... Wielki Kanion Kolorado w Arizonie ma długość 350 km i głębokość do  

1830 m? 



 

... Nacieki jaskiniowe zwane stalaktytami, "rosną" z prędkością 1 cm na  

1000 lat? 

 

... Każdego dnia na Ziemi ma miejsce około 45 tysięcy burz z piorunami? 

 

... Temperatura jądra Ziemi wynosi około 4500°C? 

 

... Wieloryb, płetwal błękitny waży tyle, co 18 dużych słoni (ok. 140 ton)? 

 

... Około 250 milionów lat temu, wszystkie kontynenty były ze sobą 

połączone? 

 

... W Himalajach i w Karakorum jest 96 spośród 100 najwyższych gór świata? 

 

... Najszybciej pływającą rybą na świecie jest żaglica (osiąga prędkość        

109 km/godz.)? 

 

... Słońce również się obraca (pełny obrót wykonuje w ciągu 25-36 dni)? 

 

... Ciało ludzkie składa się z około 10 bilionów komórek? 

 

... Koliber hawański jest najmniejszym ptakiem świata              

(ma 5,5 cm długości i 1,6 g wagi)?  

 

... Najstarsze fragmenty skorupy ziemskiej mają 4,3 mld lat? 

 

... Najwyżej wyrastającymi drzewami były australijskie 

eukaliptusowce (osiągały wysokość do 150 metrów!)? 

 

... Woda pokrywająca powierzchnię Ziemi waży około 1,5 tryliarda kg? 

 

... Dąb Bartek, jedno z najstarszych drzew w Polsce, ma około 700 lat? 

 

... Drzewa mangrowe jako jedyne na świecie rosną w słonej wodzie? 

 

... Kukawka srokata woli bieganie od latania, a biega z szybkością                   

20 km/godz.? 

 

... w ciągu całego życia, człowiek wykonuje średnio 500 milionów 

oddechów? 

 

...Temperatura wewnątrz pioruna może osiągnąć 

ponad 15 tysięcy stopni Celsjusza? 

 

 

 



 

 

 

   Podróż do wnętrza czarnej dziury 

 

Czarna dziura to pozostałość po zapadającej się gwieździe, 

wypełniona antymaterią o ogromnej gęstości, która uniemożliwia 

przeniknięcie przez nią nawet promieni świetlnych.  

Co stałoby się z człowiekiem, gdyby wpadł do czarnej dziury? Niestety 

jego scenariusz nie wyglądałby optymistycznie, gdyż zwyczajnie by tego nie 

przeżył, nawet gdyby posiadał maskę tlenową. W miarę zbliżania się do tego 

złowieszczego obiektu, jego ciało zaczęłoby zostawać w coraz większej 

mierze wydłużane do tego stopnia, aż uległoby zniszczeniu, także w praktyce 

niemożliwa jest taka niewiarygodna podróż.  

A co widziałby człowiek, gdyby jednak przeżył podróż do czarnej 

dziury? Jej wnętrze przypomina tunel, jednak nie ten, który znamy z życia - 

prosty, lecz zupełnie inny zakrzywiony w taki sposób, iż przypomina pętlę. 

Jeżeli człowiek stałby w nim i przed sobą widział, np. swój statek kosmiczny, 

gdy spojrzałby za siebie, ujrzałby - ten sam statek.  

Jak wiadomo czarne dziury miażdżą wszystko, co tylko spotkają na swej 

drodze, dlatego raz pochłonięty obiekt, już nigdy nie zdoła się z nich 

wydostać? Brzmi przerażająco, jednak najgorsze jest to, że pochłaniają one 

coraz większe ilości materii znajdującej się we Wszechświecie, przez co stają 

się niewyobrażalnie potężne i bezlitosne. 

 
 



ENGLISH CORNER 
“A day without laughter is a day wasted." 

 
 

 

FUNNY SCHOOL JOKES   

Q: Why did the teacher wear sunglasses? 

A: Because his class was so bright! 

Q: Why did the teacher go to the beach? 

A: To test the water. 

Teacher: If I had 6 oranges in one hand and 7 apples in the other, what would 

I have? 

Student: Big hands. 

Teacher: What is the shortest month? 

Student: May, it only has three letters. 

Teacher: How many letters are in The Alphabet? 

Student: There are 11 letters in The Alphabet. 

Teacher: How can you spell cold with two letters? 

Student: IC (icy). 

Teacher: What is the centre of gravity? 

Student: The letter V! 

Teacher: How many months have 28 days? 

Student: All of them! 

 

5 listopada 1605 roku -  Dzień Guy'a Fawkes'a 

 To jedno z najbardziej niezwykłych i najhuczniej 

obchodzonych świąt angielskich, nazywane także "Świętem Prochowym" jest 

dość nietypowe. Jest ono obchodzone 5 listopada. 

 

Tego dnia, w 1605 roku, grupa wyznawców religii rzymsko - katolickiej 

próbowała wysadzić w powietrze Parlament (Izbę Lordów) z rządem, królem 



Jakubem I - gorliwym wyznawcą kościoła anglikańskiego, 

królową oraz ich synem. Nienawidzili oni króla z całego serca, 

ponieważ od początku sprawowania władzy prześladował 

purytan i katolików. Mieli nadzieję, że jeśli go zamordują, 

angielscy katolicy będą mogli przejąć władzę w państwie 

angielskim. Spisek ten nazwano Spiskiem Prochowym.  

 

 Konspiratorzy wynajęli piwnicę pod 

budynkiem Izby Lordów, a Guy Fawkes ukrył trzydzieści sześć 

beczek prochu kilka dni przed uroczystym otwarciem obrad 

parlamentu. Miał on podpalić lont dokładnie 5 listopada. 

Jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. Jeden ze 

spiskowców ostrzegł swego krewnego, lorda Monteagle, aby 5 listopada nie 

szedł do parlamentu. Lord Monteagle zaalarmował wtedy rząd i Guy Fawkes 

został znaleziony w piwnicy i aresztowany. Został poddany torturom, podczas 

których zdradził tożsamość innych uczestników spisku. Skazano go, a także 

innych konspiratorów, na śmierć przez powieszenie. Jednak również to 

wydarzenie było dość nietypowe. 31 stycznia 1606 roku Guy Fawkes miał 

stanąć naprzeciw swego losu. Tego dnia miała odbyć się w Londynie jego 

publiczna egzekucja (pozostałych konspiratorów, którzy przeżyli, stracono 

dzień wcześniej). Jednak gdy Guy wchodził już na szafot, niespodziewanie 

zeskoczył z drabiny i skręcił sobie kark. Zmarł natychmiast.  

 

 Dzień 5 listopada w Wielkiej Brytanii jest dniem publicznego 

dziękczynienia. Jest znany pod nazwą "Dnia Guy'a Fawkes'a" (Guy Fawkes' 

Day) lub "Nocy Guy'a Fawkes'a (Guy Fawkes' Night). Dzieci niosą przez miasto 

kukły Guy'a, wykonane ze starych ubrań wypchanych słomą, papierami i 

liśćmi, krzycząc: "Pensy dla Guy'a!". Następnie kukły są palone, czemu 

towarzyszą pokazy sztucznych ogni (Bonfire Night), festyny i barbecue w 

ogrodach i parkach.  

 

Dzień Guy'a Fawkes'a jest jednym z najbardziej niezwykłych świąt w Europie - 

niewiele krajów świętuje rocznice nieudanego zamachu na swojego króla i 

parlament i to jeszcze w tak wyszukany sposób...  

 

 Jest także wierszyk dotyczący tego święta, który zna każde 

dziecko w całej Wielkiej Brytanii:  

 

Remember, remember the fifth of November, 

Gunpowder treason and plot. 

We see no reason 

Why gunpowder treason 

Should ever be forgot! 

 

 

 

 



 

JESIENNA KRZYŻÓWKA 
 

Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło. 

1.Czerwone korale wiszące na drzewie. 

2.Owoce dębu. 

3.Owoc drzewa, ukryty w kolczastej skorupce. 

4.Ptak, który odlatuje jesienią do ciepłych krajów. 

5.Mienią się różnymi kolorami jesienią na drzewie. 

6.Miesiąc zaczynający kalendarzową jesień. 

 

 
  

 

ZAGADKI O JESIENI 
 

Co to za pani, w złocie, w 

czerwieni, 

sady pomaluje, lasy przemieni, 

a gdy odejdzie gdzieś w obce 

kraje, 

śnieżna zawieja po niej zostaje. 

(jesień) 

 

Co to za miesiąc, który niesie: 

grzyby i wrzosy liliowe w lesie, 

w sadach soczyste jabłka 

czerwone, 

a także pierwszy szkolny dzwonek. 

(wrzesień) 

 

On dziesiąty jest  w kolejce gdzie 

stoi dwanaście miesięcy. 

(październik) 

 

 

To miesiąc smutny taki, 

bo odleciały już ptaki, 

i liść ostatni już opadł. 

Ten miesiąc zwie się (listopad) 

 

Kiedy rośnie – to się zieleni. 

Kiedy spada – złotem się mieni (liść) 

 

Wiosną zielono rosną, 

latem – gadają z wiatrem, 

jesienią – barwy zmienią, 

a zimą – śnią pod pierzyną.  (liście) 

 

Co to jest? Odgadnij! 

Leci tylko w dół. 

Jest tylko na dworze. 

Suchy być nie może.(deszcz) 

 

 


