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Z okazji Dnia Kobiet 
Wszystkiego co najlepsze: 

spełnienia marzeń,          
zadowolenia z siebie,  

dużo szczęścia i uśmiechu  
oraz wiele radości życiowej! 

wszystkim kobietom i kobietkom życzy  

Redakcja Trójkowej Gazetki! 
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CIEKAWOSTKI II WOJNY ŚWIATOWEJ 
 Oto znane postacie związane z II Wojną Światową: 

 Władysław Sikorski 

Przed I wojną światową był jednym ze współzałożycieli i członków kilku 

nielegalnych polskich organizacji niepodległościowych. Walczył 

w Legionach Polskich w trakcie I wojny światowej, potem w nowo utwo-

rzonej armii polskiej podczas wojny polsko-bolszewickiej (1919–1921). 

Odegrał w niej pewną rolę, zwłaszcza podczas bitwy warszawskiej w 

20. W pierwszych latach II Rzeczypospolitej Sikorski pełnił ważne funk-

cje rządowe, włączając w to stanowisko premiera (1922–1923) i ministra 

spraw wojskowych. Wkrótce potem jednak, po przewrocie majo-

wym Józefa Piłsudskiego w 1926 roku został odsunięty od pełnienia eks-

ponowanych stanowisk. W trakcie II wojny światowej został premie-

rem rządu RP na uchodźstwie, Naczelnym Wo-

dzem Polskich Sił Zbrojnych. Zginął prawdopo-

dobnie w katastrofie lotniczej koło Gibraltaru w 1943r. Według oficjal-

nych ustaleń, katastrofa nastąpiła z przyczyn technicznych, co jest przed-

miotem kontrowersji i teorii o zamachu. 

                                   

Władysław Raczkiewicz 

Polityk polski żyjący w latach 1885-1947, działacz polityczny, społeczny 

i wojskowy, uczestnik I wojny światowej i walk z bolszewikami, minister 

spraw wewnętrznych w czterech rządach II RP, senator i marszałek Sena-

tu III kadencji, wojewoda nowogródzki, wileński, krakowski i pomorski, 

prezes Światowego Związku Polaków z Zagranicy. Po rezygnacji 

I.Mościckiego był prezydentem RP na uchodźctwie. Stanowisko to piasto-

wał do roku 1947 r. 

                                                                                                 Zuzanna Bilińska 

Quiz historyczny 
 1.Jak często odbywały się igrzyska w starożytnej Grecji? 

 A) co 5 lat 

B) co 2 lata 

C) co 4 lata. 

2.Brony służyły do: 

A) orki 

B) przykrywania ziarna warstwą ziemi 

C) wyrównywania pola. 

 3.Żakami nazywano w średniowieczu: 

A) lekarzy 

B) rybaków 

       C) studentów. 

 4.Tubylcy mieszkający w Ameryce to: 

A) Aztekowie 

B) Hindusi 

C) Mongołowie. 

 5.W 1569 Polska zawarła unię z : 

A) Litwą 

B) Rosją 

C) Węgrami. 

Przygotował: Cisu. 
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Historia dla każdego… 
            III rozbiór Polski i koniec Rzeczpospolitej 

              Klęska powstania kościuszkowskiego przesądziła o losach państwa. W 1795 roku 

nastąpił III rozbiór Polski. Wzięły w nim udział, jak za pierwszym razem: Prusy, Rosja i Austria. 

Polska zniknęła z mapy Europy. Król Stanisław August Poniatowski został zmuszony 

do abdykacji.  

             Na spotkaniu w Petersburgu władcy trzech państw rozbiorowych przyrzekli sobie nie 

używać nazwy Królestwa Polskiego. Zaborcy mogli zadecydować o rozdrapaniu ziem 

Rzeczpospolitej i likwidacji państwa, mieli przecież ze sobą siłę swych armii. Wiele do 

powiedzenia wciąż mieli sami Polacy. Pogodzili się z nową rzeczywistością, stali się poddanymi 

rosyjskimi, austriackimi i pruskimi. Natomiast garstka patriotów nadal szukała sposobów i 

sprzymierzeńców w walce o niepodległość. Jedni i drudzy swym przykładem chcieli wpłynąć na 

przytłaczającą, obojętną większość. Jak się okazało, przyszłość narodu polskiego ponad wiek 

stała pod znakiem zapytania. Polska mogła się już nigdy nie odrodzić, a Polacy mogli stać się 

Rosjanami, Prusakami i Austriakami.  

             Państwo przestało istnieć, ale losy narodu mogły potoczyć się różnie! 

Cisu 

       

 

Oto konkurs dla dociekliwych czytelników: 

Jaki jest tytuł tego obrazu i kto go namalował? 

Z odpowiedziami należy się zgłaszać do Maćka Ciska z kl. 6 b. 

Osoba, która jako pierwsza odpowie, kolejny numer Trójkowej Gazetki otrzyma za darmo!  
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„„Zima”  Natalia Kazimierska  

Przyszła Pani Zima, 

Nasypała śniegu do komina. 

Już słychać dzwonki sań, 

To Mikołaj wiezie prezenty nam. 

A ze wszystkich stron, 

Słychać kolęd ton. 

Zwierzęta chłodu nie czują, 

I wytrwale polują. 

Ludzie do świąt się szykują, 

I różne potrawy gotują. 

Oto kolejny dowód na to, że poeci są wśród nas! Przed Wami zimowa poezja w wykonaniu 

czwartoklasistów. Wiersze napisali w grudniowej lidze polonistycznej. Gratulujemy…  

Redakcja TG 
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„Śnieg” Aleksandra Czarniecka 

Mroźna zima już tuż, tuż . 

Kożuch, szalik, czapkę  włóż. 

Biało i zimno wszędzie, 

Słońca długo już nie będzie. 

Mrozik od rana szczypie w uszy, 

a śnieg coraz bardziej prószy. 

Wkrótce napada na dachy, ulice 

pod białym puchem ukryje całą okolicę. 

Ale nie straszne nam mrozy i śniegi, 

 bo my lubimy zimowe biegi. 

„Zimowe zabawy” Emilia Szelest 

Gdy zjawia się upragniona zima 

o wszystkich smutkach się zapomina. 

Białym puchem okrywa się ziemia 

każdy się bawi, wiek nie ma znaczenia. 

Teraz na sanki wszyscy ruszają 

dzieci śnieżkami się obrzucają. 

Dorośli domy lampkami ustrajają 

a pod choinką prezenty czekają. 

KĄCIK LITERACKI 

TRÓJKOWA GAZETKA 

„ Radość” – Igor Jabłonowski 

Kiedy nadchodzi zimy czas 

Radość ogarnia nas 

Wkładajmy czapki i szaliki 

Będziemy lepić bałwanki. 

 

Sanki, łyżwy oraz  narty 

Czekają na nas - to  nie żarty! 

Będziemy zjeżdżać z górki, 

Wesoło- na pazurki! 

„Zimowy czas” – Natalia Sala 

 

Gdy zimowy czas nastanie, 

dzieci cieszą się niesłychanie. 

Na ogrodzie bałwan stoi, 

zimnych dni się nie boi 

Wszystkie górki obsypane 

białym śniegiem niesłychanie. 

Każdy narciarz się raduje, 

bo sobie w  końcu poszusuje. 

Sanki jadą z Mikołajem i 

prezentów wiozą wór. 

Nowy rok się też zaczyna, 

o upływającym czasie przypomina. 

A więc pamiętaj drogi kolego, 

zimą możesz się bawić na całego. 
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,, Zima” Hanna Majdanik 

Nadchodzi zima, 

towarzystwa nam dotrzyma. 

Jaś i Małgosia bałwana lepią, 

małą kulkę do dużej przyczepią. 

Drzewa przez śnieg przyozdobione, 

wyglądają jak ręcznie zrobione. 

Chałupka cało ozdobiona, 

bierze choinkę małą w ramiona. 

,, Piękna zima” Katarzyna Dziadzio 

Już nadeszła piękna zima, 

mroźna, biała to dziewczyna. 

Sypie śniegiem mrozi pola, 

szroni drzewa i jeziora. 

My się zimy nie boimy, 

ciepłe buty dziś włożymy: 

czapki, rękawiczki, płaszcze, 

wnet z tą zimą zatańczymy właśnie. 

Ulepimy też bałwana, 

niech ta zima ma kompana. 

,, Czarodziejka”  Zuzanna Wieczorek 

 

Czarodziejka zima 

Zaczaruje świat 

Każdy na to czekał 

Już od wielu lat 

Zima jest wesoła 

Pora szybko wstać 

Ponieważ na drzewach 

Jest piękna biała szadź 

,, Wieczna zima” Małgorzata Rogula 

 

Zima chucha chłodem, 

świat owiała lodem. 

Sople już zwisają, 

góry ochładzają. 

 

Śnieżki na dzieci czekają, 

no i wszystkie pozdrawiają. 

I nareszcie bałwan stoi, 

i z tym zimnem się oswoi. 

 

Kolor biały ma na sobie, 

no i śpiewa ślicznie Tobie. 

Trzyma w rękach miotełeczkę, 

oraz małą buteleczkę. 

 

Z buteleczki łyknął raz, 

no i stanął cały czas, 

A gdy stanął, była zima, 

która w zimnie śnieżki trzyma. 

 

,,Ferie zimowe” Wiktoria Pocztańska 

Kiedy ferie zimowe się zbliżają, 

buzie nam się uśmiechają. 

Komputer, zabawki zostawiamy na potem, 

bo zdrowsze są zimowe figle za płotem, 

Po śniadaniu idziemy lepić bałwanki, 

a po obiedzie na narty lub sanki, 

Radosną zabawą na śniegu się cieszymy, 

bo z daleka od ruchliwych ulic się bawimy. 

Dlatego po feriach szczęśliwi i zdrowi, 

wracamy do szkoły zupełnie ,,nowi”. 



 

 

Ciekawe życiorysy 
Cześć kochani! Dziś chciałabym przedstawić Wam mojego ulubionego poetę. 

Według mnie był genialny w tym co robił, co pisał i jak żył…  i uwielbiam czytać 

jego wiersze. 

Może znacie to zdanie „Śpieszmy się kochać ludzi – tak szybko odchodzą”? Są to 

słowa ks. Jana Twardowskiego, człowieka, który zachwycał i nadal zachwyca mnie 

swoją twórczością. Urodził się Warszawie. W dzień chrztu przyszłego poety i 

księdza jego rodzina (wraz z nim) musiała przymusowo ewakuować się w głąb 

Rosji. Wrócili do ojczyzny dopiero po trzech latach. Rok po maturze ukazał się jego 

pierwszy tomik pt. „Powrót Andersena”. Był żołnierzem Armii Krajowej, walczył w 

Powstaniu Warszawskim. Na wskutek przeżyć wojennych, w tym zniszczenia 

rodzinnego domu, postanowił zostać księdzem. Wielką popularność przyniósł mu 

wydany w 1970 tom „Znaki ufności”. 

W 1948 roku przyjął święcenia kapłańskie, w tym roku również otrzymał tytuł 

magistra filologii. 

W późniejszych latach głosił kazania dla dzieci i to im zadedykował  m.in. 

zbiory: „Zeszyt w kratkę” oraz „Patyki i patyczki”. Był również wieloletnim 

wykładowcą i wychowawcą pokoleń kleryków w warszawskim seminarium. 

 

„Aby się stało” 

 

Gwiazdy by ciemniej było 

smutek by stale dreptał 

oczy po prostu by kochać 

choć z zamkniętymi oczami 

 

wiara by czasem nie wierzyć 

rozpacz by więcej wiedzieć 

i jeszcze ból by nie myśleć 

tylko z innymi przetrwać 

 

koniec by nigdy nie kończyć 

czas by utracić bliskich 

łzy by chodziły parami 

śmierć aby wszystko się stało 

pomiędzy światem a nami 

 

Przygotowała: Jadźka. 
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 W dzisiejszym numerze Trójkowej Gazetki po raz pierwszy publikujemy wywiad z rodzicem! Tej 

zaszczytnej dla nas roli podjęła się mama naszej dziennikarki – Izy. Oto wywiad z panią Anną Krupą – 

Żelazo, której serdecznie dziękujemy za współpracę. 

- Jak  Pani motywuje swoje dziecko do sprzątania pokoju? 

- Motywuję, tłumacząc że najlepszym sposobem na porządek jest odkładanie rzeczy od razu na miejsce, potem nie 

musi tracić czasu na generalne sprzątanie i ma więcej czasu dla siebie. 

- Czy pomaga Pani córkom odrabiać lekcje? Jeśli tak, to jak? 

- Mam takie szczęście, że Iza sobie świetnie radzi z lekcjami sama, ale jak już się tak zdarzy, że jej pomagam to 

poprzez naprowadzenie na temat albo podanie analogicznego rozwiązania. 

- Czy ma Pani problemy z córkami? Jakie? 

- Nie mam problemów ze swoimi córkami, są zdrowe, szczęśliwe a drobne problemiki rozwiązujemy od razu i 

szybko idą w niepamięć. 

- W jakich obowiązkach domowych pomagają Pani córki? 

- Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że we wszystkim mi pomagają… aczkolwiek nie zawsze chętnie. 

- W jaki sposób pomaga Pani realizować marzenia swoich dzieci? Czy je Pani rozpieszcza? 

- Staram się w miarę możliwości zapewniać im to, co dla nich ważne i co je interesuje. Nie rozpieszczam, ale 

zdarza się, że czasami ulegam ich zachciankom. 

- Ile ma Pani czasu dla siebie? 

- Nie narzekam, czasu starcza i na moje zachcianki. 

- Czy wychowywanie dzieci jest łatwe? 

- Zależy jak do tego się podejdzie, zdrowy rozsądek, dużo miłości i czasu a wychowywanie nie jest żadnym 

specjalnym wyzwaniem., 

- Co Pani przeszkadza u córek? 

- Trudne pytanie i bardzo ogólne. Nie ma takich zachowań, które mi przeszkadzają, ale niekiedy drażni mnie ich 

upór w sytuacjach, w których i tak nic nie wywalczą. 

- Jakie oceny Panią satysfakcjonują, a z których jest Pani niezadowolona? 

- Jak każdy rodzic lubię, gdy córka przynosi najlepsze oceny, ale nie mam tzw. „parcia” na to, żeby była najlepsza. 

- Czy podbierają Pani kosmetyki? 

- Jeszcze nie, sporadycznie się zdarza na jakieś zabawy, ale bardziej jako inscenizacja do danego tematu zabawy 

niż upiększanie siebie, ale wiem, że niebawem mnie to czeka. 

- Prosimy o dedykację dla czytelników Trójkowej Gazetki. 

Pytania przygotowały i opracowały: Zuzanna i Natalia.  
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Czytelnik zwraca się do bibliotekarza:  

- Czy mógłbym sobie przedłużyć książkę?  

- A o ile centymetrów?  

*************************************** 

Poproszę taki kryminał, w którym rozwiązanie 

zagadki jest na końcu -  

zwraca się czytelnik do bibliotekarki.  

- O, proszę, ten jest świetny. Dopiero na 

ostatniej stronie okazuje się, że złodziejem 

obrazów jest ten ogrodnik.  

***************************************** 

Student oddaje książki w bibliotece:  

- Czy mogłaby pani sprawdzić czy jestem czysty? 

- zwraca się do  

bibliotekarki.  

- Proszę bardzo...Zechce pan pokazać swoje ręce, uszy i szyję?  

*************************************************************************** 

Przychodzi milicjant do biblioteki i prosi o jakąś książkę do czytania. Po długim błądzeniu między 

półkami z bibliotekarką wraca z pustymi rękami do lady bibliotecznej. W tym momencie wzrok 

jego pada na książkę telefoniczną. 

 - O! Tę chciałbym wypożyczyć! - rzecze wskazując na opasłe tomisko.  

Bibliotekarka z dziwną miną wypożycza milicjantowi książkę. Po pewnym czasie policjant wraca 

do biblioteki i oddaje książkę telefoniczną. Bibliotekarka pyta z przekąsem:  

- I jak? Ciekawa była? Na co milicjant:  

- No, akcja niezbyt wartka, ale ilu bohaterów! 

*************************************************************************** 
KRZYŻÓWKA ZE ZNAJOMOŚCI BAŚNI. 

 

1. Kto zabrał dziewczynkę z zapałkami do Pana Boga? 

2. Rządził w Chinach. 

3. Gatunek literacki, utwór pisany prozą, zawiera elementy fikcyjne, często posiada morał. 

4. Imię malutkiej dziewczynki. 

5. Państwo, w którym działa się akcja baśni „Słowik”. 

6. Zakochał się w Stokrotce. 

1

2

3

4

5

6
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         Kącik Książkomaniaka 

Tym razem mam Wam do polecenia kilka książek, które uważam za dobre. Nie jest pewne, że Wam się 

spodobają, ale zawsze warto spróbować … 

-„Zagrożeni” -  Daugherty C.J. 

-„Bądź Swoją Siłą Przez 365 Dni W Roku” – Demi Lovato 

-„Urodzona O Północy” – Hunter C.C. 

-„Dziedzictwo” – Daughery C.J. 

-„Rycerz Siedmiu Królestw” - Martin George R.R. 

-„Nomen Omen” – Kisiel Marta 

-„W Objęciach Casanowy” – Foryś Robert 

-„Mechaniczny Anioł” – Clark Cassandra 

-„Gra Edena” – Card Orson Scott  

-„Atomowy Eden” – Maniewski Marek 

-„Sezon Burz” – Sapkowski Andrzej 

-„Ciemny Eden” – Beckett Chris 

-„Opowieści Sieroty Tom 1” – Valente Catherynne M. 

-„Długa Wojna” – Baxter Stephen, Pratchett Terry 
  

 Dzisiaj krócej, bo coś nie mam weny. Mam nadzieję, że w następnym numerze będę miała. I mam też 

nadzieję, że ktoś przeczyta którąś z tych książek. 

                                                                                                         Potteromaniaczka =] 
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        CCCZYTADEŁKAZYTADEŁKAZYTADEŁKA   

„Zgon” Gina Damico 

Piękna książka na walentynki! Lex nie jest dobrą dziewczyną. Od dłuższego 

czasu sama nie wie, co się z nią dzieje. Stała się agresywna i nieprzewidywalna. Rodzi-

ce wysyłają ją do wujka na wieś. Wuj Mort nie jest typowym farmerem, jakiego sobie 

wyobrażała. Nie hoduje krów, tylko przeprowadza duszę na drugą stronę… Gdy zabie-

rają dusze z ciała, mogą się dowiedzieć jak dana osoba zmarła. Ale pojawiają się dziw-

ne rzeczy – ludzie, którzy umierają bez powodu… 

Książka niezwykle humorystyczna: 

„W życiu każdej młodej dziewczyny nadchodzi moment, kiedy całkowicie obcy człowiek każe jej wspiąć się po wysokiej dra-

binie na obiad na dachu. Niemal w każdym przypadku najlepiej w takiej sytuacji odmówić i biec do domu, żeby zadzwonić do 

psychiatryka, z którego ten człowiek uciekł.” 

Trylogia „Igrzysk Śmierci” Suzanne Collins 

 Dużo osób widziało filmy. Mało osób czytało książki. I to jest złe. Potem nazywają się wielkimi fanami, a nawet nie 

umieją opowiedzieć historii broszki z kosogłosem.  Jest tyle różnic, a kiedy prawdziwy trybut o nich opowiada, inni marudzą, 

że tak nie było. Różnice: 

1 Historia broszki 

2 Brak Mage i rudej awoksy 

3 I inne szczególiki… 

Polecała: Monia 



 

 

Dobra książka na ferie  

Książki wymienione poniżej są świetną 

rozrywka na ferie. Każdy znajdzie coś dla siebie. 

Polecam… 

1.,,Alicja w Krainie Zombie”- Showalter Gena 

Jej ojciec miał rację. Potwory istnieją... By pomścić 

śmierć rodziny, Alicja musi się nauczyć, jak walczyć z 

zombie. Nie spocznie, dopóki nie odeśle każdego 

żywego trupa z powrotem do grobu. Na zawsze! 
 

2.Igrzyska śmierci cz.3 ,,Kosogłos”- Golins 

Suzanne 

Katniss Everdeen wraz z matką i siostrą 

mieszka w Trzynastce – legendarnym 

podziemnym dystrykcie, który wbrew kłamliwej 

propagandzie Kapitolu przetrwał, a co więcej, 

szykuje się do rozprawy z dyktatorską władzą. 

Katniss mimo początkowej niechęci, 

wykończona  psychicznie i fizycznie ciężkimi 

przeżyciami na arenie, zgadza się zostać 

Kosogłosem – symbolem oporu przeciw 

kapitolińskiemu tyranowi. 

3.,,Zgubiony klucz do Asgardu”- Agnieszka 

Stelmaszyk 

Nowa książka Agnieszki Stelmaszyk pt. 

„Zagubiony klucz Asgardu" przenosi nas na 

wyspę Wolin. Dla biorących udział 

w wykopaliskach archeologicznych Ani i  Bartka 

to istny raj! Pewnego dnia przypadkiem poznają 

Helenkę i sprawy przybierają zaskakujący 

obrót. Podejrzani ludzie wyciągający w środku 

nocy z głębin rzeki tajemnicze skrzynie, 

rozbudzają ich wyobraźnię wizją ogromnego 

skarbu. Gdy spotykają się z Gardnerami na 

Bornholmie, dodatkowo zaostrzają sobie apetyt 

na nowe przygody. Zaginięcie profesora Ragnara 

Storma oraz widok nieznajomego mężczyzny 

rzucającego się z klifu wprost we wzburzone 

morze, wywołuje w nich strach i grozę. Czy ten 

skarb aby na pewno wart jest takiego ryzyka? 

Przekonaj się sam, co odkryli młodzi 

poszukiwacze przygód. „Zaginiony klucz do 

Asgardu” to szósty tom bestsellerowej serii 

Kroniki Archeo. 

4.,,Być kimś, być sobą”- Jarosław 

Podsiadlik  

Krzysiek to zwykły chłopak w wieku 

gimnazjalnym żyjący w rodzinie bez wsparcia i 

wzorca. Trudna sytuacja, problemy alkoholowe i 

przemoc to podstawowe elementy jego życia, z 

którymi zdążył się już pogodzić. Jedynym 

miejscem, w którym odnajduje spokój jest jego 

własny pokój. Z czasem jednak i on staje się 

więzieniem, gdzie monotonia i pytania bez 

odpowiedzi coraz mocniej oddziaływają na chęć 

zmian. Alternatywą staje się muzyka. 

5.,,One Direction. Zero Granic”-O’ 

SheaMick 

Jest to prawdziwa gratka dla wszystkich 

directionerek. Przepełniona jest fotografiami 

członków zespołu. Nie pozbawiona jednocześnie 

kolejnych ciekawych informacji z życia pięciu 

wspaniałych chłopaków z boysbandu. Zero 

granic jest znakomitym dodatkiem dla każdego 

prawdziwego fana One Direction - zespołu o 

światowej sławie. 

6.,,Łza”-Lauren Kate 

Początek nowej serii Lauren Kate, autorki 

bestsellerowych „Upadłych”, to epicka opowieść 

pełna zapierających dech w piersi uczuć, 

wstrząsających tajemnic i mrocznej magii… 

Świat, w którym można utracić wszystko, co się 

kocha. „Nigdy, przenigdy nie płacz” – tego przed 

laty nauczyła Eurekę Boudreaux jej mama. Ale 

teraz nie żyła, za to dziewczyna na każdym 

kroku natyka się na Andera – wysokiego, 

bladego, jasnowłosego chłopca, który wydaje się 

wiedzieć rzeczy, jakich wiedzieć nie ma prawa, i 

który ostrzega Eurekę, że jest w śmiertelnym 

niebezpieczeństwie, i prawie doprowadza ją do 

łez. Ander nie zna jednak najmroczniejszej 

tajemnicy Eureki – od kiedy jej matka zginęła w 

tajemniczym wypadku, dziewczyna również 

pragnie umrzeć. Niewiele jej w życiu pozostało, 

jedynie stary przyjaciel Brooks i dziwny spadek: 

medalion, list, tajemny kamień i starożytna 

księga, której nikt nie rozumie. Księga opisuje 

niepokojącą historię dziewczyny o złamanym 

sercu, której łzy zatopiły cały kontynent. Eureka 

wkrótce odkryje, że starożytna opowieść nie jest 

czystą fantazją i Ander może mówić prawdę, a w 

jej życiu kryją się mroczniejsze tajemnice, niż się 

kiedykolwiek spodziewała… 

Źródło informacji:empik.com 

                                                                                                                     

Wasza: Weronika Szylińska 
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Pedagog radzi 
 

Jak reagować na kłamstwa? 
 

Jeżeli zauważysz, że Twoje dziecko kłamie, należy przeprowadzić z nim spokojną 

rozmowę.  

1.Nie unoś się i  nie zawstydzaj dziecka. Pokaż mu najlepiej na przykładzie, że 

kłamstwo sprawia innym ból, przykrość i że za jakiś czas i tak prawda wyjdzie 

na jaw. 

 

2. Sprawdź, co jest przyczyną. Może dziecko  boi się kary? Może boi się, że przestaniesz je kochać? Może 

wstydzi się jakiegoś wydarzenia. Poznaj powody kłamstwa dziecka i szukaj z nim wspólnych rozwiązań w 

sytuacji których dopuściło się do mówienia nieprawdy. Jeśli dziecko opowiada  bajkę, np.: o smokach, 

rycerzach,  to wysłuchaj, wejdź w świat jego wyobraźni stań się partnerem, taki rodzaj kłamstwa nikomu 

nie szkodzi, a świadczy o bujnej wyobraźni. 

 

3. Stosuj pochwały za mówienie prawdy, gdy dziecko przyzna się do winy. Jeżeli zaczniesz od krzyku 

i nałożenia kary, możesz być pewna, że następnym razem dziecko nie przyzna się i znowu usłyszysz 

kolejną zmyśloną historyjkę. 

 

4. Zapewnij dziecku zdrowy rozwój osobowości, atmosferę miłości i wzajemnego zaufania, niech dziecko 

wie, że w każdej nawet najtrudniejszej sytuacji może bez obawy zwrócić się do Ciebie o pomoc, bez obawy 

o srogą karę. 

 

5. Staraj się nie kłamać, niech dziecko ma w Tobie swój autorytet. 

 

6. Nie dręcz dziecka, raczej pomóż mu przyznać się do winy stosując zwrot: „Wiem, że nie chciałeś tego 

zrobić.” To już się stało, porozmawiajmy, jak tego uniknąć w przyszłości. 

 

7. Nie nakłaniaj dziecka do mówienia nieprawdy jest to częste np. gdy dzwoni koleżanka, a Ty prosisz 

dziecko: ,,Powiedz cioci, że mnie nie ma.” 

 

8. Wspieraj dziecko w mówieniu prawdy, powiedz, że czasem jest trudno, ale że przyznanie się do winy 

jest aktem odwagi i że bardzo podziwiasz dziecko, że to zrobiło i że jesteś bardzo dumna. 

 

9. Jeżeli dziecko nagminnie kłamie i nie możesz sobie z tym poradzić, udaj się do psychologa dziecięcego, 

który pomoże Ci wspólnie przejść ten trudny etap. 

Podsumowując, można przyjąć, że okres szkolny jest również dla nas dobrym czasem, aby uczyć i 

wspierać dziecko w przestrzeganiu podstawowych zasad kontaktów z drugim człowiekiem, a w tym 
i uczciwości.  

Powodzenia! Z poważaniem pedagog szkolny:  R. Bilińska. 
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Oto nasze propozycje: 

1. Redfoo – Let’s Get Ridiculous 

2. Jason Derulo – Talk Dirty Ft. 2 Chainz 

3. Avicii – Hey Brother 

4. Adele – Skyfall 

5. Dj Assad feat. Mohombi, Craig – Addicted 

6. Jeden Osiem L – W.I.P. 

7. The Wanted – Show Me Love (America) 

8. Eminem – Monster Ft. Rihanna 

9. Flo Rida – How I Feel 

10. One Direction – Story Of My Life 

11. Natalia Szroeder – Tęczowy 

12. Swedish House Mafia – Miami 2 

13. Inna feat. Yandel – In Your Eyes 

14. Jamal – Peron 

15. Dj Antoine vs Mad Mark feat. B-Case & U-Jean – House Party 

TRÓJKOWA GAZETKA 

Sylwia Grzeszczak: 

Data urodzenia:7 kwietnia 1989 r. Poznań 

Gatunek muzyki: pop , R&B  

Największy hit muzyczny: Sen Przyszłości i Małe Rzeczy  

Najnowsza piosenka Sylwii: Karuzela ma ponad 10 tysięcy 

fanów na całym świecie.  

Ciekawostki: Już w wieku 5 lat wzięła udział w programie 

„Od przedszkola do Opola”, w którym wykonała piosenkę z 

referatu Krzysztofa Krawczyka. Uczęszczała do Państwowej 

Szkoły Muzycznej I stopnia im. H. Wieniawskiego oraz do 

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. M. Kar-

łowicza w Poznaniu Ukończyła Państwową Szkołę Muzycz-

ną II stopnia im. Fryderyka Chopina w Poznaniu, w klasie 

fortepianu. Piosenkarka wystąpiła w drugim półfinale II edycji programu Polsat „Must Be 

the Music- Tylko muzyka”, gdzie wykonała utwory „Małe rzeczy" oraz „Sen o przyszłości". 

4 stycznia 2012 ukazał się jej trzeci singel „Karuzela". W 2012 album „Sen o przyszło-

ści” osiągnął status dwukrotnie platynowej płyty…  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polsat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Must_Be_the_Music._Tylko_muzyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Must_Be_the_Music._Tylko_muzyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karuzela_(singel)
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1Direction  

Witam ponownie. Tym razem mam do zaproponowania kilka rad na temat „Jak być 

idealną fanką/fanem?” Mam nadzieję, że nie okaże się to beznadziejne. Kocham pisać takie 

rzeczy, po prostu uwielbiam *sarkazm*. Ok. zabieram się, bo mam trzy artykuły do 

napisania… Na początek taki mały test odnośnie tego jak wielką/-im fanką/fanem jesteś. 

Odpowiedz sobie na jedno pytanie: Ile znasz piosenek 1D? Nie zaglądaj nigdzie, tylko po prostu 

wymień w myślach. A teraz odpowiedzi: 

Od zera do pięciu piosenek - masakra; nie ma tu nic dla 

Ciebie. Przykro mi, ale trochę za mało wiesz.  

Od sześciu do dziesięciu - może być; jesteś Trochę 

niedoświadczony/a, ale to się zaraz zmieni… 

Od jedenastu do siedemnastu - bardzo dobrze; widać, że 

interesujesz się tym zespołem. Trzymaj tak dalej!  

Od osiemnastu do dwudziestu pięciu - wspaniale; Twoja 

wiedza mnie przeraża, heheh!!!  

Od dwudziestu sześciu wzwyż - rewelacja! To jak bardzo interesujesz się One Direction 

jest porażające! Gratuluję. 

A teraz te rady dotyczące „Idealnego/ej fana/fanki”.  

1. Ważne jest, żeby rzucać się w oczy. Chcesz być fanem/fanką? Zrób coś, żeby inni o tym 

wiedzieli. Możesz kupić sobie torbę albo koszulkę z 1D. To ważne, bo ludzie wtedy wiedzą z kim 

mają do czynienia. 

2. UWAGA!!! Jak już być fanem, to z prawdziwego zdarzenia, więc nie podniecaj się 

chłopakami, dlatego że są ładni i w ogóle, ale SŁUCHAJ ICH PIOSENEK, a nie tak jak robią 

niektóre fałszywe fanki/fani – kochają ich „bo są słit”. 

3. Wiem, że to bardzo trudne, ale możesz spróbować zdobyć bilet na ich koncert. Nie łudź się, że 

uda się to łatwo, o nie. Bilety na koncerty na całym świecie sprzedają się w dziesięć minut, 

więc… to niełatwe. 

4. Dowiaduj się więcej o chłopakach z zespołu. To bardzo proste. Wchodź w internet, kupuj 

książki i gazety. W Internecie jest prawie wszystko na temat chłopców z One Direction, 

a w książkach są podstawowe informacje z ich dzieciństwa i kariery; kupując gazety, możesz 

dowiadywać się najnowszych plotek i szczegółów na ich temat. 

5. Rozmawiaj… Jeśli chcesz być prawdziwą/-ym fanką/fanem, to należałoby rozmawiać o tym 

z koleżankami/kolegami. Po prostu ludzie będę wierzyć, że ich lubisz, jeżeli będziesz o nich 

rozmawiać. 

To chyba wszystko, bo strona mi się kończy, heheh ;D. Mam nadzieję, że Wam się to podobało 

i  będziecie czytać kolejne artykuły.  

                                                                                          Directionerka ;D 
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PAMIĘTNIK FIKUSIA I QUSI  

02.01.2014 r. 

      Niedawno były święta. Moje (czyli Qusi) odbyły się u cioci. 

Zaszalała, ponieważ zrobiła więcej niż 12 potraw. Fikuś w 

dzień przed Wigilią przyszedł do kolegi wraz z innym 

chłopcem. Jeden z nich udawał, że jest królem i powiedział do 

Fikusia, że od dziś ma na imię Cako i będzie jego służącą. Do 

brata Fikusia powiedział że będzie… urwał się i zapytał jak 

chce mieć na imię. On powiedział, że Kark. Wtedy „Król” 

powiedział, że nie i nadał mu imię Izrael. 

       Chciałyśmy teraz opowiedzieć Wam o naszych nowych gwiazdkowych prezentach.  

Fikuś dostał mini toaletkę (Chłopcy – nie WC) z szufladami i lusterkiem. Ja – Qusia – 

dostałam profesjonalny strój na badmintona (białą bluzkę i spódniczkę z NIKE), 

słuchawki, staniki i majtki do kompletu, perfumy PUMA JAM, bluzkę, od kuzynki nowy 

plecak z REBOOKA, a od wujka RAFAELLO. 

         Kto się cieszy z 2014 r.? Ja i Fikuś spędziłyśmy sylwester bardzo miło. Było 

wspaniale. U  Fikusia były mówiące węże, a u nas obydwóch parę szkód. Ja – Qusia – 

zaprosiłam do domu dwie koleżanki i urządziłyśmy świetną zabawę. Tańczyłyśmy, 

bawiłyśmy się w berka po całym domu, co nie spodobało się mojej mamie. Krótko mówiąc, 

robiłyśmy prawie wszystko. Jedna z moich koleżanek dostała dwa takie same magazyny i 

jeden mi oddała. Dodatkiem w tym magazynie, co mi się bardzo spodobało była gra 

komputerowa. Niestety (przynajmniej moim zdaniem) Fikusia przy mnie nie ma i nie 

może opowiedzieć o swoim sylwestrze. Szkoda. No i z grubsza to tyle, ale nie martwcie się. 

Widzimy się w następnym wydaniu „TRÓJKOWEJ GAZETKI”. 

02.02.2014 r. 

Ha! Ha! Ha! Nie ma Qusi, więc teraz ja rządzę pamiętnikiem. Tylko nikomu o tym nie 

mówcie,  dobra? Niech ja tylko wymyślę, o czym będę pisać… No tak walentynki! Zbliża się 

święto zakochanych. Ja (Fikuś) razem z Qusią, gdy myślimy o tych wszystkich 

pocałunkach, miłościach i całej reszcie, robi nam się  niedobrze… A Wy? Lubicie to święto? 

 

 

                                                                                                                        Fikuś i Qusia 
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Ciekawostki „Trójkowej Gazetki” 

Kto wynalazł gumkę do mazania? 

  Gumkę do mazania zawdzięczamy odkrywcy tlenu - 
Josephowi Priestleyowi. W 1770 roku, przygotowując rysunki do 

książki, równie ważnego dla uczniów i artystów, jak tlen dla 
chemików, zauważył, że kawałek kauczuku świetnie nadaje się do 

wycierania śladów ołówka. Grafitowy pył schodzi z włókienkami 
celulozy, nie uszkadzając papieru. Połączenie ołówka z gumką 

nastąpiło około 1850 roku, za sprawą amerykańskiego wynalazcy 
- Hymana Lippmana. W marcu 1858 roku ołówek z gumką opatentowano. 

 

Kto wynalazł papier? 

 Papier został wynaleziony w Chinach w 105 roku n.e. - W Meksyku 

Majowie tworzyli papier z kory drzewa, a w Egipcie papier wykonywano z 
papirusu i ubrań mumii. Pierwsza europejska papiernia (fabryka, gdzie 

wytwarza się papier) została założona ok. 1100 r.n.e. przez Arabów na 
Sycylii. Popularny obecnie recycling, czyli ponowne przetwarzanie papieru 

znane było już Japończykom w XI wieku. 

 

Podniebne rozbłyski. 

Pierwsze sztuczne ognie odpalone zostały około roku 1000 w Chinach, dzięki 
wcześniejszemu wynalazkowi prochu.  Początkowo miały tylko żółty kolor . W wieku XIX 

zastosowano w nich związki magnezu oraz glinu, poszerzając gamę barw. Popularne 
„rakiety” strzelają pod niebo wynoszone przez bardzo silny strumień ognia. Gdy 

fajerwerki wybuchają, ich energia chemiczna zamienia się w energie świetlną, cieplną 
oraz kinetyczną. 

 

Koń na biegunach. 

Został wynaleziony w 1780 roku w Anglii z myślą o tym, aby dzieci mogły jeździć 
na koniku nie ryzykując zdrowia. Do czasu rewolucji przemysłowej tylko bogaci rodzice 
mogli sobie pozwolić na jego kupno. Później zabawka ta stała się bardziej dostępna. Na 

początku XIX wieku rumaki były mocowana na bardziej wygiętych biegunach, przez co 
jazda bywała bardziej ryzykowna. Pierwsze konie na 

biegunach miały szare umaszczenie i były z drewna.   

 

 

 

 

 

Przygotowała: Ania L. 
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Policz to sam...  

Oto porcyjka kolejnych zadanek ćwiczących Wasze główki. Szóstoklasiści czas 

zabrać się do przygotowań przed Wielki Sprawdzianem!!! Kwiecień już niedaleko… 

 

Zad. 1 

Pociąg, jadąc ze stałą prędkością 70 km/h, przebył trasę 350  km, 

nie zatrzymując się. W jakim czasie przebył tę trasę? 

 

Zad. 2 

Drogą idą dwaj turyści. Jeden z nich stawia o 0,1 krótsze kroki niż drugi, ale stawia je o 0,1 

częściej. Który z turystów idzie szybciej? 

 

Zad. 3 

Jak długo trwać będzie podróż z Paryża do Marsylii, oddalonych od siebie o 800 km, 

samochodem, który jedzie z prędkością 80 km/h? 

5 godzin  b) 9 min  c) 3 dni     d) 10 godzin    e) 8 godzin. 

 

Zad. 4 

Koń biegnąc kłusem osiąga prędkość 2 m/s, a cwałując biegnie z 

prędkością 7 m/s. Przez pierwsze 5 minut koń biegł kłusem, a 

następnie przez 2 minuty cwałował. Z jaką średnią prędkością 

biegł przez te 7 minut? 

 

Zad. 5 

Jacek biega trzykrotnie szybciej niż jego młodsza siostra Zosia. Startują oni jednocześnie z 

tego samego punktu P i biegną w przeciwnych kierunkach po drodze, której obraz 

przedstawiono na rysunku obok. W jakim punkcie drogi się spotkają? 

           a) A   b) B  c) C  d) D  e) E   

 

Zad. 6 

Z miasta A do miasta B samochód jechał z prędkością 40 km/h, a następnie wracał on z 

miejscowości B do A z prędkością 60 km /h. Oblicz średnią prędkość tego samochodu. 

 

   Z książki „Miniatury Matematyczne dla szkół podstawowych” 

przygotowała jedna z Delicji. 
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ZŁUDZENIA OPTYCZNE 

 

Zad.1 Różne oblicza muzyki 

 

Kiedy patrzymy na ten obrazek z lewej strony, widzimy 

sylwetkę jazzmana z dużym nosem grającego na saksofonie, a 

kiedy z prawej – twarz kobiety pogrążonej w cieniu. 

 

Zad. 2 Portret pozytywny 

 

 Oto zjawisko zwane „powidokiem”. Długo oglądany obraz 

„wypala się” na siatkówce oka w przeciwstawnych kolorach. Gdy 

zwracamy wzrok na białą płaszczyznę, widzimy go we właściwych 

kolorach (komórki oka odpowiedzialne za nie, nie były wcześniej 

stymulowane). Popatrzmy w oczy portretu Jerzego Waszyngtona 

przez pół minuty, a potem szybko spójrzmy na białą płaszczyznę lub 

czystą kartkę papieru. Co zobaczymy? Oczywiście ten sam portret, 

ale już w „pozytywie”. 

 

 

Zad.3 Test psychologiczny 

 

W latach dwudziestych XX w. lekarze pokazywali 

pacjentom plamy z atramentu i pytali o treść obrazka. 

Badania nazywane było – od nazwiska jego twórcy – testem 

Rorschacha. Poniżej nienaukowa wersja takiego obrazka – 

nasze oczy widzą tylko rozlane plamy, ale mózg dopełnia 

obraz i widzimy… 

 

 

 

Przykłady zaczerpnięte z książki: „Nie uwierzysz własnym oczom” 
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Dla miłośników wędrówek 

WYCIECZKA NA FERIE ZIMOWE!!! 

          W tym numerze napiszę,  gdzie najlepiej jest się wybrać na ferie zimowe. Proponuję Wam wybrać się do Szklarskiej Poręby, ponieważ 

jest tam przepięknie, a na dodatek … niedaleko. Warte odwiedzenia są następujące miejsca: 

Leśna Huta     

Jest ona obecnie jedyną hutą szkła w Szklarskiej Porębie, w której doświadczeni szklarze kontynuują 

średniowieczne tradycje wytwarzania szkła dmuchanego. 

 

Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej - przyroda 

Karkonoskiego Parku Narodowego i Karkonoszy, ekologia, 

biologia, działalność człowieka, fauna i flora oraz klimat 

Karkonoszy zaprezentowane w interaktywny sposób. 

 

 

 

Krucze Skały - okazała grupa skalna na prawym brzegu rzeki Kamiennej na  wysokości 718  m n. p. 

m. (doskonały punkt widokowy). Na Kruczych Skałach funkcjonuje ośrodek sportów ekstremalnych – 

Szkoła Górska „puasar”. Więcej informacji na stronie internetowej WWW.puasar.net.pl 

 

Wodospad Kamieńczyka - najwyższy wodospad w polskich Karkonoszach. Próg wodospadu 

znajduje się na wysokości 843  m n. p. m. Woda spada trójstopniową kaskadą z wysokości 27  

m do przepięknego Wąwozu Kamieńczyka. Za środkową kaskadą wodospadu znajduje się 

jaskinia tzw. „Złota Jama” ze skupiskiem pegmatytów i ametystów  (to takie piękne kamie-

nie). Przy wodospadzie schronisko „Kamieńczyk” i Szałas „Sielanka”.    

 

 

Szrenica - górujący nad miastem szczyt w Głównym Grzbiecie Karkonoszy o wysokości 1362  m 

n. p. m., na który prowadzi krzesełkowa KOLEJ LINOWA SKI ARENY Szrenica (sprawdźcie 

ceny i godziny na stronie: www.sudetylift.com.pl). Na szczycie znajduje się znane schronisko 

górskie „Szrenica”. Mimo iż Szrenica nie jest górą wysoką, panują tu warunki klimatyczne, takie 

jak w Alpach na wysokości 2000  m n. p. m. 

Zakręt Śmierci - najsłynniejszy zakręt w Polsce znajduje 

się na trasie ze Szklarskiej Poręby do Świeradowa Zdroju w odległości ok. 3,5  km od centrum Mia-

sta. Zakręt jest bardzo niebezpieczny – ma pełne 180 stopni. Na poboczu szosy stoi luneta, z której 

podziwiać można panoramę Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej. 

 

Skałki Karczmarz - główna arteria Szklarskiej Poręby- ul. 

Jedności Narodowej, zawęża się między skałkami, które 

stanowią charakterystyczny element miejskiego krajobrazu. Nazwa pochodzi od stojącej tu w daw-

nych czasach popularnej karczmy, słynącej ze smakowitego jadła. 

 

 

Rzeka Kamienna - nazwę swoją Kamienna wzięła od kamieni-

stego koryta rzeki. W Kamiennej i jej dopływach Walończycy wydobywali złoto i kamienie szlachetne. 

Świadczą o tym nazwy strumieni „Czarna Płóczka”, „Półcznik”, „Złoty Potok”, „Szafirowa Struga” i 

„Rudnik”. 

Złoty Widok - malowniczy, wysoko położony próg skalny, z którego rozciąga się przepiękna panorama 

na Karkonosze. 

Do podróży zachęcała: Roksana. 

TRÓJKOWA GAZETKA 
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Europa – nasz kontynent 
 

Jeżeli jest jeszcze ktoś, kto czyta ten artykuł … to będzie mógł dowiedzieć się dużo o 

Grecji i o jej zabytkach. Góruje tam prosta, lecz smaczna kuchnia. Grecy uwielbiają jagnię-

cinę, warzywa, owoce, oliwę i cuuudowne słodycze, które dostępne są w rozlicznych cukier-

niach.  

W skład państwa greckiego wchodzi aż 1400 wysp m.in. Kreta, Dodekanez, Cyklady i 

Wyspy Jońskie. Gdy szukałam informacji dla Was na temat Grecji, zaciekawiły mnie Mete-

ory, ale tu nie chodzi o świecący ślad, który zostawia meteoroid, otóż greckie Meteory to 

klasztory mnichów. Znajdują się na skałach piaskowców. Skały osiągają wysokość do 540 

m n.p.m. Początkowo wszelkie materiały potrzebne do budowy i życia mnichów wciągane 

były na linach, również odwiedzający mogli dostać się do monastyrów jedynie w taki spo-

sób. Obecnie część z monastyrów udostępniona jest dla zwiedzających i dla ich wygody wy-

budowano schody i pomosty. W sumie wybudowano 24 klasztory (każdy na innej skale). 

Współcześnie tylko sześć klasztorów jest zamieszkanych i toczy się w nich normalne życie. 

Tłumaczenie metéoros z greckiego to: wzniesiony w górę lub będący wysoko w powie-

trzu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stolicą tego kraju są Ateny, a w nich znajduje się słynna na cały świat świątynia 

Partenon - oddana ku czci bogini Ateny (zerknijcie na zdjęcie po lewej stronie). 

CIEKAWOSTKI: 

 W Grecji nie obowiązują  żadne godziny pracy sklepów,  między 13 a 17 miasta są wymar-

łe, bo trwa sjesta, czyli wielka przerwa na odpoczynek!!! 

W Atenach, prowadząc samochód w stroju kąpielowym, ryzykujesz utratę prawa jazdy!!! 

Machanie  otwartą dłoniom uważane jest przez Greków za zniewagę!!! 

To właśnie Grecja nadała nazwę naszemu kontynentowi ,, Europa”. 

Jedna z Delicji  

TRÓJKOWA GAZETKA 

http://pl.wikipedia.org/wiki/N.p.m.
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AZJATYCKIE PORÓŻE 

 
 Witajcie po świę-

tach. Wszyscy jesteśmy star-

si o rok, a ja mam aplikację 

w telefonie, która pokazuje 

godzinę w Tokio i nie tyl-

ko… Jeśli już zaczęliśmy 

mówić o Tokio, to porozma-

wiajmy o Japonii, a co za tym idzie o Kawaii. Pewnie py-

tacie, co to takiego kawaii? Już wyjaśniam... Kawaii to 

polski magazyn o mandze i anime. Dobrze, ale to rodzi 

kolejne pytanie: co to jest manga i anime? Otóż manga to 

anime tylko w formie książki lub komiksu. Ale nie o tym 

dzisiaj. W tym numerze porozmawiamy o… różnych rze-

czach. Dokładniej o  poradach modowych wprost z Azji . 

 

Azjatycka moda pewnie kojarzy nam się (a może 

mi) z tradycyjnymi strojami, z dziwnymi znakami, literami 

… albo z  kolorowymi włosami, przesłodkimi strojami i 

dziwnym makijażem. Może zaczniemy od początku… 

Chiny powoli stają się potęga gospodarczą, a więc nic 

dziwnego, że i w modzie zabierają głos. Japonia jest naj-

bardziej rozwiniętym krajem świata, a więc i  ich modę 

omówimy. I może będzie coś o dbaniu o cerę.  

  

Chiny… W czasie kiedy my nosiliśmy skóry zwie-

rząt, Chińczycy ubierali jedwab, najczęściej czerwono-

złoty, biało-czarny lub w pastelowych barwach. Tylko ce-

sarze mogli nosić kolor żółty lub mieć wyhaftowanego 

smoka. Takie ubiory nosiło się przez całe wieki, aż do re-

wolucji kulturalnej 1966 roku, która tak naprawdę znisz-

czyła dotychczasowy dorobek kulturowy Chin. Dwa razy 

do roku w Pekinie odbywa się Wielki Tydzień Mody. Jest 

to bardzo wyjątkowy pokaz, bo oprócz stylu amerykań-

skiego i europejskiego można zobaczyć tam kreacje inspi-

rowane chińskimi strojami lub architekturą. Wszechobecny 

jest chiński motyw smoka lub pagody. Wszystko jest boga-

to zdobione i szyte z jedwabiu.  

 

Japonia… Chociaż Japonia jest dziwna i oryginal-

na, tam wszystko zaczęło się od kimona zwanego przez 

niektórych ludzi, którzy nic o tym nie wiedzą: szlafrokiem. 

Kimono było dopasowane do każdej figury. To ubiór dla 

kobiet jak i dla mężczyzn, składają się na niego dwie 

płachty materiału, zszyte z tyłu i związane w talii. Dam-

skie kimono różniło się nieco od męskiego.  W kobiecym,   

pas był lżejszy i  bogato zdobiony. Panny nosiły kimona z 

długimi i szerokimi rękawami,  mężatki zaś miały rękawy 

krótsze i węższe. Kimono zmieniało się także z porą roku, 

na wiosnę i lato był jaśniejszy i lżejszy. Często zdobiony 

charakterystycznymi dla Japonii kwiatami wiśni. Zakłada-

ło się do niego skarpetki z dwoma palcami i japonki. Teraz 

kimona nosi się bardzo rzadko, zakłada się je na śluby, 

pogrzeby, do sztuk walki, tradycjonaliści zakładają je rów-

nież do picia herbaty, który w Japonii ma ceremonialny 

charakter. W związku z tym, że w Kraju Kwitnącej Wiśni 

od zawsze etykieta była ma wysokim poziomie, już od 

najmłodszych lat Japończycy chodzą w mundurkach. Do 

pracy ubierają się bardzo oficjalnie i nie pozwalają sobie 

na żadne ekstrawagancje. Za to w weekendy mogą odre-

agować. Właśnie wtedy zakładają te  stroje, na które reszta 

świata patrzy z ogromnym zdziwieniem, czyli na przykład 

dziwią nas: kolorowe włosy, wielkie kolorowe  suknie i 

dziwne makijaże. Japońskie społeczeństwo ma dużą po-

trzebę manifestowania swojej indywidualności i wyrażania 

osobowości poprzez ubiór. Z drugiej jednak strony bardzo 

popularne są subkultury, a więc jednocześnie potrzebują 

identyfikacji dla swojej odmienności. We współczesnej 

modzie japońskiej rzadko znajdziemy nawiązania do kimo-

na, inspirują się raczej Europą. Najpopularniejszy jest 

ubiór na „Lolitkę”. Interpretacji tego stylu jest wiele, od 

cukierkowego po barok, aż do gotyku. Zależy im na tym, 

aby dorosła kobieta przypominała  dziewczynkę w wieku 

przedszkolnym. W związku z tym nosi się naprawdę 

ogromne ilości koronek, kokardek, motywów małych słod-

kich zwierzątek, Hello Kitty, kwiatków, owoców i w za-

leżności od nurtu: róż lub czerń. A teraz kilka styli dla 

oswojenia tematu… 

Ganuro - jest to dziewczyna z utlenionymi blond włosami, 

opalona w solarium (na mandarynkę), a wokół oczu ma 

jasne okręgi ( coś jak odwrócone ubarwienie pandy). 

Decora - polega on na przyozdobieniu się jak największą 

ilością dodatków. Kończy się na tym, że przedstawicielki 

tego stylu mają na głowie plastikowy hełm, zbudowany z 

kolorowych spinek, na każdym palcu noszą po kilka pier-

ścionków, w dodatku ubrane są warstwowo, co daje efekt 

przesytu. 

Cosplay - ten styl jest inspirowany mangą i anime. 

 

Nawet do tego rynku dostosowali się projektanci. 

Dla jednego ze sklepów dla Lolitek projektuje Vivienne 

Westwood, a Luis Vuitton ubiera wirtualną japońską pio-

senkarkę Hatsune Miku, która koncertuje jako hologram. 

Wiele do powiedzenia mają także japońscy projektanci, 

którzy zdobyli międzynarodowa sławę, jak Kenzo, Junya 

Watanabe, przełamująca wszelkie zasady w modzie Rei 

Kawakubo, Issey Miyake, Junko Koshino itd. Są to projek-

tanci kształceni na Zachodzie i tworzący na modłę europej-

ską, ale lubią czasem sięgać po tradycyjne motywy japoń-

skie, z czym coraz częściej spotykamy się na światowych 

pokazach mody. 

Wasza Azjatomaniaczka: Julka 
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Psiaczki i chomaczki 

Ciekawostki na temat beagla  

Historia rasy :  

Rasa angielskich psów gończych istniejąca już w 
XIV wieku, używana do polowań w sforach na lisy i zają-

ce, powstała najprawdopodobniej z krzyżówek francuskich 
psów gończych i harrierów z terierami. Istnieją dwie teo-
rie pochodzenia Beagla. Pierwsza, do której skłaniali się 
Bourdon i Dutheil na postawie starożytnych dzieł Kseno-
fonta, mówiła o antycznych praprzodkach greckich psów 

gończych. Trafiły one z Rzymianami do Anglii, gdzie krzy-
żowały się z psami Normanów. Druga teoria odnosi się do 
dwóch ras psów gończych pochodzących z południa Fran-
cji - Gaskonii i Saintonge. Dały one początek southern 
houndsom, które przybyły do Anglii z kontynentu w okre-
sie wojny stuletniej.  

 

Budowa ciała: 

Głowa jest średniej wielkości, mocna, ale nie ciężka, bez zmarszczek i fałd; mózgoczaszka lekko wysklepiona, 
średniej szerokości, z nieznacznym guzem potylicznym; stop wyraźnie zaznaczony; kufa nie spiczasta; nos 
czarny, u psów jasno umaszczonych może być jaśniejszy; zgryz nożycowy. Oczy są dosyć duże, nie osadzone 
głęboko, ani zbyt wyłupiaste, szeroko rozstawione, o łagodnym wyrazie; kolor ciemnobrązowy lub orzecho-
wy. Uszy są długie, nisko osadzone, z zaokrąglonymi końcami, zwisające wzdłuż policzków. Grzbiet jest pro-

sty; klatka piersiowa głęboka, sięga poniżej łokci; żebra dobrze wysklepione i zachodzące daleko do tyłu; lędź-
wie krótkie i mocne; brzuch niezbyt podkasany. Kończyny przednie są proste, stabilnie ustawione pod klatką 
piersiową, dobrze umięśnione; łopatki dobrze kątowane; łokcie mocne, nie odstające ani zbyt mocno przylega-
jące; stopy silne, palce zwarte. Kończyny tylne mają uda muskularne; stawy kolanowe dobrze kątowane; 
stawy skokowe mocne, nisko umieszczone; stopy jak u kończyn przednich. Ogon jest mocny, średniej długo-
ści, wysoko osadzony; noszony wesoło, ale nie zakręcony ponad grzbietem; dobrze porośnięty włosem, szcze-

gólnie na spodniej stronie.  

 

Umaszczenie beagla 

Szata krótka i przylegająca; każde umaszczenie psa gończego jest w tej rasie dopuszczalne (najczęściej trico-
lor: czarno-brązowo-biały).  

 

Charakter i zachowanie: 

Wesoły i żywy, z natury niezależny, ma tendencje do włóczęgostwa. 

  

DODATKOWO Z CIEKAWOSTEK: 
Dobrze odżywiane i zadbane psy dożywają aż do 18 lat, suki z reguły nieco mniej. 
W serialu Star Trek: Enterprise występuje też fikcyjny pies Porthos, pupil kapitana Archera, który też jest Be-

aglem. 
Beaglem jest Snoopy z komiksów Charlesa Schulza. 
W filmie „Underdog" polski : „Ultra pies" występuje w roli głównej Beagle bicolor. 
W filmie „Moja macocha jest kosmitką” występował Beagle – Dave, z amerykańskiej hodowli Lanb. 
W filmie „Psy i koty" również występuje Beagle. 
Beagle to także główny bohater filmu „Pies na wagę diamentów" 

Beaglem jest pies „Smok" pojawiający się w jednym odcinku serialu Czarodzieje z Waverly Place. 

 

Emilka i Klaudia 

. 
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Dzisiaj o królikach  jako,  że takiego zwierza po-

siadam.  

Zacznijmy od  ras. Króliki nie wiele różnią się od innych 

czteronożnych przyjacieli i wyróżnia się u nich wiele ras. 

Każda ma swoją historię, każda ma swój wzorzec, czyli 

ogólnie cechy, które ją charakteryzują. W tym można 

znaleźć podział ras oraz opisy tych najczęściej spotyka-

nych w Polsce.  Można śmiało powiedzieć, że istnieje 

około 100 ras królików różniących się miedzy sobą 

znacznie. Jednak nie wszystkie mają znaczenie gospodar-

cze. Możemy zatem podzielić rasy królików na rasy 

użytkowe i amatorskie. W zależności od długości włosa 

króliki dzieli się na: długowłose - powyżej 60 mm, wyso-

kowłose 40-60 mm, normalnowłose 25-40 mm, oraz 

krótkowłose - poniżej 25 mm 

Ze względu na kierunek użytkowania wśród ras użytko-

wych rozróżnia się cztery typy:  

typ mięsny 

typ mięsno-futerkowy  

typ futerkowy 

typ wełnisty 

Kryterium, któremu chciałybyśmy poświęcić trochę wię-

cej uwagi jest podział ras królików ze względu na masę 

ciała dorosłych zwierząt. Możemy tu wyróżnić cztery 

grupy: 

rasy duże ważące powyżej 5,5 kg, 

rasy średnie ważące 3.5-5,5 kg, 

rasy małe ważące 2,0-3,5 kg, 

rasy miniaturowe (karzełki) ważące poniżej 2 kg. 

Króliki są bardzo żywiołowymi zwierzątkami, 

więc przy ich zakupie trzeba rozważyć czy u nas będą 

miały odpowiednio dużo ruchu. Pod żadnym pozorem 

nie można trzymać je cały czas w klatce. Klatka nie może 

być za mała. Trzeba pamiętać, aby zakupić poidełko, że-

by królik mógł pić.  

       

      O i K 

 

 

Jak ubrać się na jazdę konną? 

Nakrycie głowy 

Toczek z zapięciem pod szyją  lub kask 

jeździecki. 

Buty 

Muszą być z płaską i twardą podeszwą 

oraz z niewielkim obcasem. Najlepiej 

za kostkę. Ewentualnie buty typu pół-

buty zapinane na rzep. 

Należy unikać butów sznurowanych. 

Spodnie 

Najlepiej typowe jeździeckie. Muszą 

być długie do kostki i dobrze przylega-

jące do nogi. Ewentualnie legginsy. 

Unikamy spodni jeansów, sztrukso-

wych i krótkich. 

 

 

 

 

 

Rękawiczki 

Najlepiej rękawiczki skórzane lub jeź-

dzieckie. Unikać rękawiczek z materia-

łu lub zimowych. 

        Jedna z Delicji !!! 

 

 

 



 

 

Zęby i pazury 
Najmniejszym dinozaurem był kompsognat . Mierzył ok. 1 metr długości. Gdy znaleziono mło-

dego, myślano, że naprawdę był wielkości kurczaka (a nie był).

 

Spinozaur miał na grzbiecie wielki żagiel, który mógł służyć do regulacji temperatury ciała 

(dinozaur mógł go wystawiać na słońce lub pod wiatr, aby się ocieplić lub ochłodzić).

 

Zauroposejdon miał szyję długą aż na 12 metrów! 

 

Utahraptor to największy z ,,raportów” (dromeozaurów) , ważył 700 kg, był długi na 6,5 m!  Na 

stopie miał cztery palce, przy czym na drugim znajdował się potężny, hakowaty szpon. U wyrośnię-

tego osobnika ów szpon mógł mieć nawet 38 cm długości. Mniejsze pazury znajdowały się na 

palcach kończyn przednich. Ten zwinny drapieżnik łączył zapewne szybkość z siłą, co pozwa-

lało mu obezwładnić stosunkowo dużą zdobycz. Zadawał ciężkie rany, kopiąc stopami uzbrojo-

nymi w śmiercionośne szpony w nieosłonięte części ciała ofiary – na przykład w brzuch – jed-

nocześnie wczepiając się w nią chwytnymi przednimi łapami i wgryzając ostrymi, piłkowany-

mi zębami. 

Przygotował: Janek. 
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TooManyItems 
 

TooManyItems to mod pozwalający dodawać do swojego ekwipunku wszystkie 

przedmioty (raz sobie wzięłam pół drzwi :D) na każdym trybie gry… Bardzo przydatne, 

zwłaszcza kiedy ma się inne mody, np. jak zabije Was Herobrine… można zapisać swój ak-

tualny stan ekwipunku używając przycisku po lewej stronie „Save [cyferka]” i przywołać 

go z powrotem tym samym przyciskiem, ale zmieni on nazwę na „Load [cyferka]”. Modyfi-

kacja umożliwia nam także zobaczenie ID każdego przedmiotu, można też sobie 

„zenczantować” broń (lub mięso, aby zabijało jednym uderzeniem :D) i dodać ją do ulu-

bionych… Można z niej wtedy skorzystać w każdej chwili. Jeżeli po zainstalowaniu moda 

nie pokażą się takie opcje jak na obrazku (powinien być gdzieś na tej stronie, chyba że p. 

Cenzura go usunie…), należy nacisnąć „o”. 

Jest to bardzo krótki mod, więc nie ma za bardzo o czym pisać… 

 

 

Wasza Kotik  
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Mistrz z Brazylii 

Neymar da Silva Santos Junior jest mo-

im ulubionym piłkarzem i w tym artykule pra-

gnę Wam o nim napisać. 

Neymar urodził się 5 lutego 1992 roku w 

Moji das Cruzes. Ma synka i prowadzi takie 

życie, o jakim marzy każdy człowiek. Swoją ka-

rierę zaczął w wieku 17 lat. Już gdy miał 13 lat 

zapraszano go do Realu Madryt. Pierwszy swój 

mecz zagrał w barwach Santosu przeciwko 

Oeste. Pozostałe mecze grał jako podstawowy 

zawodnik. Strzelał dużo goli i świetnie dryblo-

wał. Został  wybrany na najbardziej utalento-

wanego piłkarza Ameryki Południowej. Jego 

kupnem zainteresowały się następujące kluby: 

Real Madryt , Manchaster United , FC Barce-

lona i Chelsea. Neymar, 26 maja 2013 roku, 

podpisał kontrakt z FC Barceloną. 

Dziś widzimy go na ekranach telewizo-

rów właśnie w jej barwach i w barwach Brazy-

lii. Z Leo Messim tworzą atak marzeń. 

W reprezentacji i w klubie gra z legendarnym 

numerem 11.  

 

 

Przygotował: Nikodem R. 

Samba 

Samba to brazylijski taniec towarzy-

ski. Najprawdopodobniej wywodzi się od afry-

kańskiego tańca „w kółko”. Wchodzi w zestaw 

pięciu tańców latynoamerykańskich obok 

rumby i cha-chy (czyt. czaczy). Podobnie jak 

w innych tańcach latynoamerykańskich, figu-

rami podstawowymi można tańczyć w trzy-

maniu zamkniętym (prawa dłoń partnerki 

trzymana przez lewą dłoń partnera mniej 

więcej na wysokości ich wzroku, lewa ręka 

partnerki leży luźno na prawym barku part-

nera, prawa dłoń partnera na lewej łopatce 

partnerki) lub w trzymaniu otwartym (prawa 

dłoń partnerki trzymana przez lewa dłoń 

partnera na wysokości bioder, prawa ręka 

partnerki oraz prawa dłoń partnera odprowa-

dzone naturalnie do boku na wysokości bar-

ku). Stroje do samby są bardzo okazałe i pięk-

ne. Różnobarwne sukienki i spódnice dla ko-

biet oraz bardzo eleganckie ubrania dla męż-

czyzn. By zwiększyć dynamikę i progresję 

tańca, ciało jest utrzymywane nad przednią 

częścią stóp. Charakterystyczny falujący ruch 

w sambie w znacznej mierze wypływa z pracy 

przepony polegającej na wypychaniu do przo-

du bioder i potem ich powrócenie do tyłu. Na 

turniejach tańca samba tańczona jest jako 

pierwsza, natomiast na turniejach par zawo-

dowych jest ona drugim tańcem.  

Jest karnawał, a właściwie to kończy 

się, ale możecie spróbować zatańczyć sambę. 

Powodzenia! 

                                                          

                                                                                   

Anonimek 
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SZKOLNA SONDA  

Ankieta przeprowadzana wśród uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankieta przeprowadzana wśród nauczycieli. 

Ankietę przeprowadziły Natalia i Zuzanna 
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Sportowe sukcesy 

 W dniu 14.01.2014 r. najlepsi pływacy naszej szkoły zmagali 

się w sztafetach pływackich w dalekiej Kamiennej Górze, był to finał 

strefy jeleniogórskiej. Zawody jak zawsze przebiegły sprawnie dzięki 

Gospodarzom, którzy niezmiennie dbają o dobrą atmosferę podczas 

naszych sportowych zmagań. 

Drużyna dziewcząt w składzie: Karolina Polak, Iga Szczotka, 

Aleksandra Bem, Estera Łuków, Julia Gajek, Justyna Sławińska, 

Hanna Kuś i Anita Chojnacka wypływała tego roku „nielubiane” 4 miejsce z czasem 

2:35, 94 s. Dziewczęta dały z siebie wszystko i pomimo braku medalu, jesteśmy zadowole-

ni z ich występu. 

Drużyna chłopców w składzie: Igor Remian, Krystian Rogulski, Michał Ślązak, 

Jarosław Wysocki, Mateusz Ruszała, Jakub Twerd, Jakub Gnacy i Kacper Krawczyk 
wypływała 2 miejsce i awans do finału wojewódzkiego. Wielkie brawa! Dodatkowo w kon-

kurencjach indywidualnych chłopcy Igor Remian w stylu klasycznym na 50 m wypływał 

złoty medal i jego kolega Krystian Rogulski w stylu dowolnym na 50 m również złoty me-

dal. Hurrra! 

Opiekę podczas zawodów nad pływakami sprawowali Bogumiła Nowak i Andrzej 

Walczak. Sportowcom życzymy dalszych sukcesów. 

GRATULUJEMY!!! 

Redakcja TG 

 

 

 

 

 

Sprawdź się i zostań Mistrzem/ Mistrzynią w kręceniu 

hula-hop 

  

WYMAGANIA: 

dobry stan zdrowia 

dobre chęci 

własne koło hula- hop 

 

Możliwość trenowania na każdej 1 długiej przerwie na sali sportowej. 

  
Koordynatorzy konkursu 

Bogumiła Nowak – Piotr Kupczyk 



 

 

 

Syrena 

          W 1955 roku na targach w Poznaniu pokazano małolitrażowy samochód dla ludu, 

któremu nazwę nadali  pracownicy fabryki. Społeczeństwo szybko ochrzciło syrenę 

„skarpetą”, a później „królową polskich poboczy”. 

           W 1957 roku rozpoczęto produkcję modelu 100, opartego całkowicie na polskiej my-

śli technicznej. Wyjechało wówczas zaledwie sto sztuk samochodu! W syrenie wykorzysta-

no wiele części z warszawy (to także marka starego auta). Na początku miała drewnianą 

konstrukcję oraz dwusuwowy silnik o pojemności 746 cm sześciennych i mocy 27 KM. Mo-

gła osiągać 105 km/godz. 1 maja 1960 roku pokazano światu syrenę sport, wzorowaną na 

mercedesie 190 SL. W 1960 roku z taśmy zjechała syrena 101, którą nieco zmodyfikowano 

w porównaniu do syreny 100.  W latach 1962-1963 produkowano  syrenę 102 i 102S (miała 

silnik wartburga, 992 cm sześcienne, 43KM). W 1971 roku produkcja została przeniesiona 

do nowej fabryki w Bielsku-Białej. Kolejna wersja samochodu „syrena 105”, była produko-

wana od 1972-1983 przez FSM w Bielsku-Białej. Jej drzwi nie otwierały się pod wiatr, zy-

skała również nowy układ hamulcowy, znacznie bezpieczniejszy niż dotychczas.  Kon-

strukcja syreny stała się mało nowoczesna. Model 105 to już ostatnia modernizacja tego 

samochodu. Od 1960 roku syreny startowały w rajdzie Monte Carlo, docierając do mety 

bez większych przeszkód :-). 

 Ciekawostki: 

-Dla komfortu podróżujących nowy model 104 został zaopatrzony w układ ogrzewania wnętrza. 

-Masa właściwa modelu 104 wynosiła 910 kg, a dopuszczalne obciążenie to 375 kg 

-Syrena R-20 miała być samochodem dla rolników, jej ładowność wynosiła około 400 kg. 

Autumaniak: Cisu 
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SMACZNIE I ŚMIESZNIE 

 

 

 

Składniki: 
lody Carte d'Or Tiramisu  

1 łyżka cukru brązowego 

150 ml świeżo zaparzonej kawy 

40 ml brandy (jeśli rodzice się zgodzą) 

pół tabliczki białej czekolady 

włoskie ciasteczka amaretti 

świeże truskawki i listki mięty 

kakao 

 

Sposób przygotowania: 

1. W rondelku rozpuść cukier, następnie zalej go ka-

wą i poczekaj, aż wszystko się dokładnie połączy. Do-

daj brandy, ponownie zagotuj i odstaw do ostygnięcia. 

2. Dobrze schłodzony sos wlej na dno pucharka, dodaj 

lody i jedno ciasteczko. 

3. Tabliczkę czekolady rozpuść w wodnej kąpieli, na per-

gamin nanieś łyżką odpowiednią jej ilość rozsmarowując 

brzegi. Dekorację na chwilę wstaw do lodówki. 

Deser posyp kakao i pokruszonymi ciasteczkami, udekoruj truskawkami, pła-

tem czekolady i listkami mięty. 

 

 

 

 

Polecają 2 Delicje 
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świat HUMORu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Jesteś w Internecie 

2.Jesteś na czyimś profilu  

3.Czytasz 

5.Nie zauważyłeś, że nie ma punktu 4 

6.Właśnie to sprawdzasz  

7.Śmiejesz się… 
 

SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA! 

Geografia - Discovery Channel 

WF - Szkoła przetrwania 

Religia - Dotyk anioła 

Chemia - Szklana pułapka 

Historia - Sensacje XX-wieku 

J. Polski - Magia liter 

Muzyka - Jaka to melodia? 

Poprawka - Stawka większa niż życie 

Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie Lotto 

Wywiadówka - Z archiwum X 

Wakacje z rodzicami - Familiada 

Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa 

Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka  

Szkoła - Świat według Kiepskich 

 

Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu wołają: 

- Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs klasowy 

"Czyja mama jest najpiękniejsza?". Wszyscy 

głosowali na swoje własne mamy, a Ty dosta-

łaś  dwa głosy.... 

 

Wiki 
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JAK  MODNIE, CIEPŁO I WYGODNIE UBRAĆ SIĘ NA ZIMĘ? 

 

 Nie wiecie jak ładnie ubrać się na zimę, przy tym czuć się kom-

fortowo? Dam Wam radę jak to zrobić!!! 

   Pierwsze i najważniejsze: nigdy, ale to nigdy przy 

wybieraniu kurtki zimowej nie mów rodzicom, że podoba 

Ci się wybrana przez nich rzecz, chociaż nie jesteś z niej 

zbytnio zadowolona. Powinnaś mówić im wszystko, bo 

później nie będzie Ci wesoło… Jeśli coś Ci się podoba, po-

wiedz to rodzicom, a jeśli nie, proponujemy to samo roz-

wiązanie. Tylko nie dajcie się ponieść cenie!!! 

   Po drugie: żeby ubiór „rzucał się w oczy” proponuję wybierać kurtki koloro-

we, ale nie krzykliwe. Gdy jesteście ciągle uśmiechnięte jak my, polecam ubierać 

strój we wzorki, a jak nie za często się uśmiechacie, możecie nosić kurtki różowe 

bądź jasne np. fioletowe. Twoi rówieśnicy pomyślą, że się cieszysz. To naprawdę po-

może!!!  

   Po trzecie i ostatnie: spodnie na śnieg- jeżeli myślisz, że wyglądasz grubo, nie 

martw się tym i nie wstydź się (najważniejsze to, aby czuć się dobrze!) Może zdarzyć się tak, że 

inni nie założą takiego ubioru.  Nie krępujcie się, powinniście się cieszyć, ponieważ jesteście wyjąt-

kowe. Niektóre z Was mogą się uprzeć i  nie założyć „śniegowców”, a więc proponujemy kupić 

odzież termiczną. 

 

A teraz coś dla chłopaków… 

  Wy też na pewno chcecie świetnie wyglądać w zimę! Owszem, 

nie jesteśmy płci męskiej, lecz możemy Wam pomóc. Jeśli bywacie fa-

nami MARVEL, to polecamy kurtki z nadrukami Spider-Mana, Bat-

mana bądź Iron mana. Wielu z Was może nie przepadać za bohatera-

mi MARVELA, więc  będą na Was pasować wesołe, kolorowe kurtki 

we wzorki. 

 

 

W co się ubrać na karnawał? 

   W   tym numerze polecamy indiańskie inspiracje. W tym stroju będziesz wy-

glądać szałowo i oryginalnie. Przed tym musisz tylko wybrać się na szalone za-

kupy. O to kilka pomysłów: 

W sklepie F&F za 62 zł znajdziesz kombinezon w etniczne wzory. Wykonany 

został z bawełny, sprawdzi się nie tylko na karnawale, ale także na plaży. Lek-

ka sukienka z River Island za 139 zł jest gęsto haftowana na ramiączkach. Ca-

łość dopełnią korale ze sklepu Maramba za 79 zł oraz kolczyki z centrum han-

dlowego Mango mają one kolorowe chwosty, czyli frędzelki. 

 

Proponowały: Roksana i Iza. 
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Zwariowane ozdóbki 

Na walentynki i mamy dla Was coś oryginalnego. 

 

BRELOCZEK Z SERDUSZKIEM 

 

Potrzebne nam będą: 

 

-skóra lub inny materiał, 

-metalowe kółeczko do breloczka, 

-szczypce, 

-łańcuszek, 

-szpikulec,  

-igła, 

-nożyce, 

-nitka, 

-wata. 

 

Przygotowanie: 

 

1. Na lewej stronie materiału narysuj dowolnej wielkości połowę serduszka. 

2. Złóż materiał, z którym pracujesz na pół - wzdłuż środkowej linii serca i wytnij je nożyczkami. 

3. Odrysuj od wyciętego serduszka jeszcze jedno takie samo i je wytnij. 

4. Kładziemy jedno serduszko na drugim i robimy szpikulcem dziurki, obok kontur ozdoby tak, 

żeby igła mogła je razem zszyć  

(jeśli pracujesz z materiałem, a nie ze skórą, dziurki zrobione narzędziem nie będą potrzebne; igła 

łatwo przejdzie przez materiał). 

5.  Zawlecz nitkę na igłę i zacznij zszywać ze sobą dwa serduszka (pamiętaj, żeby nie zaszywać go 

do końca). 

6. Tam, gdzie nie zszyliśmy serca, wpychamy watę tak, aby całe się zapełniło i było wypukłe. 

7. Teraz kiedy ozdóbka jest już wypchana watą, możemy ją zaszyć do końca. 

8. Za pomocą szczypiec oddziel kilka ogniwek od jakiegoś łańcuszka i załóż je na kółko od brelocz-

ka. 

9. Weź raz jeszcze szpikulec i zrób w serduszku małą dziurkę. 

10. Załóż na serduszko jedno ogniwko i ciesz się pięknością nowego serduszka-breloczka, które 

możesz podarować swojej ukochanej osobie. 

         

Polecają: Asia i Hania. 
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KINOMANIAK 

Polecamy film „Robaczki z Zaginionej Doliny”, który to nie-

dawno wszedł  na ekrany kinowe. Waleczny robaczek zasila sze-

regi Czarnych i wspólnie z nimi broni skarbu przed czerwonymi 

łakomczuchami. To zaledwie początek niezwykłych przygód ma-

łej biedronki i jej przyjaciół w bajecznie kolorowej Zaginionej 

Krainie. 

W kinach od 17 stycznia.  

„HOBBIT” 

,,Hobbit pustkowie Smauga” stanowi kontynuację niezwykłej wyprawy Bilbo Bag-

ginsa, który  przemierza pełne magicznych miejsc i postaci Śródziemie. Wyrusza 

w towarzystwie czarodzieja Gandalfa oraz trzynastu krasnoludów prowadzonych 

przez Thorina Dębową Tarczę. Celem ich podróży jest odzyskanie Ereboru, króle-

stwa utraconego niegdyś przez krasnoludy oraz zgładzenie Smauga, smoka strze-

gącego legendarnego skarbu. 

Film już w kinach!!! 

„BELIEVE” 

Jest to film o Justinie  Biebrze. Tak! O Biberze, o tym Biberze! 

Jest to sequel filmu z 2011 roku pt.: „Justin Bieber: Never Say 

Never” i przedstawia dalsze dokonania kanadyjskiego piosenka-

rza popowego – Justina Biebera. 

„WKRĘCENI” 

Oto film dla miłośników komedii! Franczesko, Fi-

koł i Szyja znają się od lat, razem pracują i razem spędzają wolny 

czas. Kiedy tracą pracę w lokalnej fabryce, postanawiają spędzić 

szalony weekend w stolicy. Jednak prawdziwa przygoda ma się do-

piero zacząć, gdy - podczas przymusowego postoju w urokliwych 

okolicach Zarzecza - trójka kumpli zostaje omyłkowo wzięta za nie-

mieckich inwestorów… 

„WĘDRÓWKI DINOZAURÓW  3D”    

 Kinowa wersja słynnego serialu BBC o prehistorycznych gadach, zrealizowana w 

cyfrowym 3D. Film, który sprawia wrażenie, jakby nakręcono go 70 milionów lat 

temu, pełen jest zapierających dech scen akcji, porywających przygód i niezwy-

kłych krajobrazów, które na zawsze zniknęły z powierzchni Ziemi. 

  

Polecały: 2 WIKCIE 
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1.Ulubiony kolor zakochanych.      

2.Którego dnia lutego obchodzi imieniny Jakub i Leon? 

3.Wysyłasz miłosny …  do ukochanej/nego.   

4.Po angielsku „kocham”.       

5.Składasz je np. na kogoś urodziny.     

6.Mężczyzna daje je kobiecie.      

7.Drugi miesiąc roku.       

8.Chłopak zaprasza dziewczynę na … .    

9.Malutki prezent.        

10.Bezgraniczna między kobietą, a mężczyzną.   

Opracowała: Ania L. 


