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Zapraszamy do czytania Gazetki w wersji 

elektronicznej na stronie naszej szkoły. Znajdziecie 

tam również wszystkie poprzednie numery gazetki. 



 

Niestety, bardzo wiele osób już w młodym wieku sięga po 

alkohol nie zdawając sobie sprawy z tego jak bardzo jest 

to niebezpieczne. Zazwyczaj mówimy: ,,mała ilość nie 

uzależni”, albo: ,,jeden kieliszek to nie jest picie” – jednak to nie jest 

prawda. Badania wykazują, że już jednym kieliszkiem możemy się uzależnić. 

Jak to działa? Otóż w mózgu posiadamy coś takiego jak tzw. ’’ośrodek 

przyjemności’’. Kiedy przyjmiemy jakąś dawkę szkodliwej substancji np. 

alkoholu i stwierdzimy, że nam to pomogło, poczuliśmy się lepiej wówczas 

mózg taką substancję zapamięta. Co wtedy? Wtedy mózg będzie się 

domagał więcej, a my po więcej będziemy sięgać i sięgać… To tylko jeden 

ze szkodliwych przykładów brania używek. Dokładniej przedstawiliśmy to w 

tabeli poniżej. 
 

Mity Fakty 

• Alkohol pomaga się uspokoić i spokojnie zasnąć 
 

• Alkohol pozytywnie wpływa na układ 
pokarmowy 

• Alkohol pozwala ocieplić się zimą 
 

 

• Po alkoholu ludzie mniej boja się wyzwań 

• Alkohol powoduje niezdrowy sen-po wybudzeniu 
dalej jesteśmy zmęczeni 

• Alkohol powoduje m.in.  nowotwory (jamy ustnej 
i gardła), marskość wątroby itp. 

• Alkohol daje rozwiązanie ocieplenia tylko na 
chwilę, rozszerza nasze naczynia krwionośne co 
powoduje, że zaraz robi nam się zimniej 

• Po alkoholu nie jesteśmy w stanie ocenić czy 
dana czynność jest dla nas bezpieczna czy nie, 
dlatego łatwo możemy sobie wyrządzić krzywdę 

 
Dodatkowe fakty to m.in.: opóźniona koordynacja ruchowa lub jej brak, gorsze wyniki 

w nauce, zaburzenia psychiczne, uniemożliwiane regeneracji organizmu oraz 
zagrożenie dla życia 

Oprócz tego bardzo dużo osób pije alkohol, dlatego, że są nie akceptowani. Brak 
akceptacji u rówieśników to obecnie bardzo duży problem. Zazwyczaj, aby dołączyć 

do jakiejś paczki musimy wykonywać challange (wyzwania), za które możemy zapłacić 
życiem. PAMIĘTAJ! PRAWDZIWYCH PRZYJACIÓŁ POZNAJE SIĘ W BIEDZIE! 

 
 
 
 

Czy wiesz, że…? 
W szpitalach, kiedy przyjeżdża osoba, która wzięła jakiś narkotyk i nie 

udało się ustalić jaki, (a potrzebna jest operacja) zostaje operowana bez 

jakiegokolwiek znieczulenia (aby nie podawać organizmowi narkotyku, 

od którego być może jest uzależniony)? 



Pszczoły potrafią tańczyć. 

Poprzez zataczane w powietrzu 

okręgi sygnalizują nowe źródło 

pyłku czy nektaru. 

Prawdopodobnie nie istnieją dwa identycznie tygrysy, 

ponieważ paski zdobią zarówno ich futra jak i skórę i są 

unikalne dla każdego osobnika. 

 

Słoń jest jedynym ssakiem, który nie 

potrafi podskoczyć. 

Mrówki nie posiadają 

płuc i niepotrzebny jest 

im sen. 

Język żyrafy jest dwukolorowy: niebiesko-czarny. 

          Krew pasikoników jest biała.  

 

Psy, które odczuwają 
zadowolenie, będą machały 
ogonem w prawą stronę. Jeśli 
machają w lewą, będzie to 
oznaczać, że czują się zasmucone. 

              Ośmiornice posiadają aż 3 serca. 



 
 

  Ludzkie oczy nie  zmieniają   
swojego   rozmiaru od  urodzenia 

 

 

W Singapurze zabronione 
jest żucie gumy 

 

 

    Drugi września to 
międzynarodowy dzień lodów o 

smaku  borówki 

 

 

Aż pięć planet jesteśmy w stanie 
zobaczyć gołym okiem 
:Wenus,Merkury,Mars,Jowisz i 
Saturn 
 



 

MEGA DZIWNE FAKTY O NASZYM ŚWIECIE 

Mózg zdrowego człowieka waży ok. 

1400g i składa się w ok. 85% z wody. 

Mózg mężczyzny jest o około 150 

gramów cięższy niż mózg kobiecy. 

 

 

Każdy z nas po urodzeniu widzi 

wszystko do góry nogami. Widzimy 

tak do czasu, kiedy nasz mózg 

nauczy się odwracać obrazy, 

docierające do naszej siatkówki. 

W 2016 roku wyprodukowano aż 45 

miliardów klocków Lego. 

Podobno w snach możemy zobaczyć 

tylko twarze tych osób, które 

widzieliśmy już wcześniej na jawie.   

Wielka Brytania kojarzy się nam z herbatą. 

Ciekawe czy wiecie, że od 1945 roku każdy 

brytyjski czołg jest wyposażony w zestaw do 

zaparzania herbaty!   

Kichnięcie „podróżuje” z prędkością 

44m/s.   

W czasie snu nie kichamy. 

Nie należy powstrzymywać 

kichnięcia. 



 

WIOSENNE KWIATY 

Śnieżyczka przebiśnieg jak sama nazwa wskazuje, 

przebiśniegi to najszybciej pojawiające się wiosenne 

kwiaty – prawdziwe zwiastuny końca zimy wyglądające 

spod śniegu już w lutym! Jak wyglądają przebiśniegi? 

Zwykle rosną w kępach, a zakwitają białymi delikatnymi 

kwiatkami. 

Krokusy jako kwiaty kwitnące wczesną wiosną często można spotkać w 

towarzystwie delikatnych przebiśniegów – świetnie czują się na 

trawnikach, skalniakach, brzegach rabat i pod drzewami. W ogrodnictwie 

krokusy występują w kilkudziesięciu odmianach różniących się od siebie 

m.in. kolorem – najpopularniejsze są krokusy liliowe oraz jasno- i 

ciemnoniebieskie. 

Pierwiosnki to, obok przebiśniegów i krokusów, pierwsze 

wiosenne kwiaty, na co wskazuje sama ich łacińska nazwa, 

pochodząca od słowa primus, czyli wczesny. Prymulki 

występują w niezwykłym bogactwie odmian – do najbardziej 

popularnych, kwitnących wiosną gatunków należy 

pierwiosnek wyniosły, lekarski, gruziński, bezłodygowy, 

ząbkowany, omszony czy omączony. 

Zawilce to kwiaty wiosenne występujące w 

wielu odmianach – zarówno pospolitych i dziko 

rosnących, jak i nieco bardziej egzotycznych. 

Rosną one w dużych skupiskach, które szybko 

się powiększają, dlatego hodowanie zawilców w 

przydomowych ogrodach wymaga uwagi. 

Narcyz to wiosenny kwiat często nazywany 

żonkilem, który w rzeczywistości jest jego 

podgatunkiem. Narcyz wyglądem przypomina 

małe słońce – żółty, o gwiaździście 

rozchylonych kwiatkach, zdaje się rozświetlać 

kwiatowe rabatki. 



Owoce na każdą kieszeń 

truskawkowe 
szaleństwo 

-150g cukru 

-150ml wody 

-500g truskawek 

-sok z 1 dużej cytryny 

Cukier zagotowujemy z wodą. Od momentu zagotowania gotujemy jeszcze ok. 3minut. Gorący syrop 

wlewamy do truskawek i miksujemy. Dodajemy sok z cytryny. Gotową mieszankę przelewamy do 

pojemników po jogurtach lub foremek do lodów wtykamy patyczek i dajemy do zamrażarki na całą 

noc. 

Czekoladowe fondue  

Czekolada                                            owoce                                              posypki 

-200ml śmietanki 30%                       -150g truskawek                            - 50g orzeszków pistacjowych 

-200g czekolady gorzkiej 81%          -150g zielonych winogron            - 50g orzechów nerkowca 

-300g czekolady mlecznej                 - 2 kiwi                                              - 50g ziaren słonecznika 

                                                               - 2 banany 

                                                               - ½ Świerzego ananasa 

Śmietankę wlewamy do garnka. 

Dodajemy pokruszoną mleczną oraz 

gorzką czekoladę i podgrzewamy na 

małym ogniu, cały czas mieszając, aż 

do gładkiej masy. Truskawki i 

winogrona myjemy i osuszamy na 

papierowym ręczniku. Kiwi, banany i 

ananas obieramy ze skórki i kroimy 

w kostkę o wielkości ok. 2 cm. 

Owoce nadziewamy na patyczki do 

szaszłyków. Orzeszki  i ziarna osobno wysypujemy na blaszki i wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 

1800C na ok. 6 minut, aby się zarumieniły. Po wyciagnięciu  z piekarnika studzimy je i rozdrabniamy. 

Czekoladę wlewamy do miseczki, do mniejszych rozdrobnione orzech, następnie owoce zanurzamy w 

czekoladzie i w orzechach 

 



Drugi maja 2004 roku jest to jedna z ważniejszych dat dla Polski w XXI 
w. Data ta jest rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.  
Unia Europejska jest jedną z większych organizacji gospodarczo-
politycznych zrzeszających narody. Polska złożyła wniosek o przyjęcie 
do tej wspólnoty w 1993 roku. Prezydentem wtedy był Aleksander 
Kwaśniewski a premierem Leszek Miller.  
 

Referendum w sprawie wstąpienia 

Polski do UE odbyło się 7 i 8 czerwca 

2003 roku. Do urn poszło 58% 

uprawnionych. Głosującym zadano 

pytanie: „Czy wyraża Pan/Pani zgodę 

na przystąpienie Rzeczypospolitej 

Polskiej do Unii Europejskiej?” 

Odpowiedzi „Tak” udzieliło 77% 

głosujących. Wraz z Polską do Unii 

Europejskiej weszło 9 innych państw 

były to: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, 

Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia, 

Węgry. Największą korzyścią dla Polski 

są dofinansowania z funduszy 

europejskich. W roku 2021 mija 17 

rocznica wstąpienia Polski do Unii 

Europejskiej. Z tej okazji organizowne były koncerty np. na błoniach Stadionu 

Narodowego.  



         Konstytucja 3 maja 
 

Konstytucja 3 Maja, ustawa zasadnicza z 1791 uchwalona na Sejmie 

Czteroletnim przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze 

stronnictwem królewskim, będąca wynikiem dążeń do naprawy stosunków 

wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze (Rozbiory Polski), ustalająca 

podstawy ustroju nowożytnego w Polsce. 

 
 

Zniesiono wolną elekcję, po śmierci Stanisława Augusta tron miał być dziedziczny, tylko w razie wymarcia 

rodziny królewskiej szlachta miała wybierać nową dynastię. Konstytucja zapowiadała reorganizację 

sądownictwa, postulując konieczność stworzenia stale urzędujących sądów ziemskich i miejskich oraz 

sprawujących nad nimi nadzór w drugiej instancji Trybunałem Koronnym i sądem asesorskim.  

 

 

Ciekawostki 
• co trzeci sygnatariusz Konstytucji 3 maja należała do lóż wolnomularskich - byli 

to Król Stanisław August Poniatowski, marszałek Sejmu Czteroletniego Ignacy 

Potocki, marszałek Konfederacji Litewskiej Kazimierz Nestor Sapieha, Prymas 

Michał Poniatowski 

• twórcą Konstytucji 3 maja był wolnomularz Hugo Kołłątaj 

• Konstytucja 3 maja została napisana w krótkim czasie i zbiegła się z Rewolucją 

Francuską również przygotowaną przez wolnomularzy. Istnieje podejrzenie, że 

Królestwo Polskiego zostało poświęcone aby uratować Republikę 

 
 

Konstytucja 3 Maja, ustawa zasadnicza z 1791 uchwalona na Sejmie Czteroletnim 

przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, 

będąca wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I 

rozbiorze (Rozbiory Polski), ustalająca podstawy ustroju nowożytnego w Polsce. 



Gdzie można zobaczyć piękne ogrody kwiatów? Oczywiście w Wojsławicach. Jest to miasto 
położone za Dzierżoniowem, które po prostu słynie z ogrodów kwiatowych. Szczególnie 

rozsławione są tutaj rododendrony. 
Datą przyjmowaną obecnie za powstanie Arboretum jest rok 1811, kiedy to właściciele wsi z 

rodu von Prittwitz i von Aulock aklimatyzowali pierwsze drzewa obcego pochodzenia, 
głównie północnoamerykańskie. Obecny kształt Arboretum nadał w 1880 roku Fritz von 

Oheimb (upamiętnia go Staw Fritza), śląski ziemianin oraz znawca roślin. Został on 
właścicielem 150-hektarowego majątku w Wojsławicach, którego częścią był park 

romantyczny założony w 1821 r. przez ród von Aulock. Nowy właściciel rozpoczął 
przebudowę parku, systematycznie gromadząc nowe gatunki roślin, zwłaszcza różaneczniki, 
które stały się specjalizacją jego hodowli na początku XX wieku. W 1920 r. odnotowano na 
terenie ogrodu ok. 300 odmian różaneczników. Oheimb zmarł w 1928 r. i został pochowany 

na terenie ogrodu, a jego dzieło kontynuował syn.  

 

 

 

 

 

 

 



Humor szkolny 
 

Na przerwie uczeń do ucznia: 
-Dlaczego przerwy w szkole są takie krótkie? 

-Dlatego, abyśmy nie mieli czasu na zaplanowanie ucieczki 

Przybiega dzieciak 
na stację 

benzynową z 
kanistrem: 

-Dziesięć litrów 
benzyny. Szybko! 
-Co jest, pali się? 
-Tak, szkoła, ale 
jakby przygasa… 

Na lekcji polskiego: 

-Jasiu powiedz nam kiedy używamy wielkich 

liter? 

-Kiedy mamy słaby wzrok! 

-Nie rozumiem, jak jeden człowiek, w 

tak krótkiej pracy mógł zrobić tyle 

błędów?! 

-A kto pani powiedział, że jeden?! 

Pomagali mi: ojciec, brat, dziadek, wujek 

i ciocia… 

-Przeczytałeś trylogię 

Sienkiewicza? 

-To trzeba to było przeczytać? 

O kurcze, a ja przepisałem… 

-Dlaczego woda 

nie zdałą 

egzaminu? 

-Bo oblała… 

-Dlaczego długopisy nie chodzą 

do szkoły? 

-Bo się wypisały… 



ZJAWISKA POGODOWE 

 

Burza - zachodzi gdy wznoszące się 

powietrze zawiera dużo pary wodnej. W miarę 

ochładzania się powietrza zawarta w nim 

para skrapla się. Wydziela się dużo ciepła. 

Uwalniające się ciepło powoduje, że powietrze 

wilgotne stygnie wolniej i jest stale cieplejsze, a 

więc lżejsze od otoczenia. To jest właśnie 

mechanizm, który powoduje, że w obszarze 

burzy powietrze bardzo gwałtownie wznosi się i 

osiąga wysokość powyżej 16 km. Na tej 

wysokości temperatura jest bardzo niska (około −60 °C). Dość chłodne powietrze, gdy tylko 

dotrze do powierzchni Ziemi, zaczyna rozprzestrzeniać się na boki, dlatego zwykle przed burzą 

wieje chłodny wiatr. Wkrótce potem niebo przeszywa błysk (który może mieć ponad 

kilkadziesiąt kilometrów długości), rozlega się grzmot i spada ulewny deszcz. W pojedynczej 

komórce burzowej po 20–30 minutach zaczyna dominować prąd zstępujący i chmura 

wyparowuje. 

 

Tęcza – zjawisko optyczne i 

meteorologiczne, występujące w postaci 

charakterystycznego wielobarwnego łuku 

powstającego w wyniku rozszczepienia światła 

widzialnego, zwykle promieniowania 

słonecznego, załamującego się i odbijającego 

wewnątrz licznych kropli wody mających kształt 

zbliżony do kulistego. 

 

 

Tornado - to trąba powietrzna 

gwałtownie wirująca kolumna powietrza będąca 

jednocześnie w kontakcie z powierzchnią ziemi i 

podstawą chmury - cumulonimbusa. Trąby 

powietrzne osiągają różne rozmiary. Zwykle 

przyjmują postać widzialnego lejka z węższym 

końcem dotykającym ziemi. Dolna część lejka 

jest często otoczona chmurą odłamków i pyłu.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Para_wodna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skraplanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciep%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wir_powietrzny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cumulonimbus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lej_kondensacyjny


   

 

 

 
 

,,Strażniczka książek” 
Tytułowa Bohaterka, 17letnia Amy,jest strażniczką książek i przez 

Porta Literaria może przenikać do ich światów. Swoją przygodę zaczyna 
od Księgi Dżungli, a rodzina Lennoxów uczy ją, jak postępować w 
książkach, by broń boże nie wypaczyć nawet pobocznych wątków. 

niestety jakiś złóczyńca zagraża uświęconemu porządkowi i wykrada co 
ważniejsze elementy z wspaniałych książek. Najpierw to tornado z 
"Czarnoksiężnika z Oz", potem zło z "Wichrowych wzgórz, Królika 

pozbawia mowy, fraka i zegarka. Towarzyszem w tropieniu siejącego 
zniszczenie i chaos złodzieja staje się sam melancholijny Werter. Czy uda 

im się zapobiec wykradzeniu lata ze "Snu nocy Letniej"? Kim jest 
złośliwiec i jaki ma cel, po co mu przemiana Gregora Samsy? 

 

 

,,Klub latających ciotek” 

Zero internetu. Jedna przemądrzała kuzynka. Dwa miesiące na wsi. Trzy stare ciotki do 

towarzystwa. A do tego chmary komarów, rower bez przerzutek i dieta warzywno-

owocowa. Brzmi jak przepis na koszmar, prawda? Emil też tak uważał… dopóki 

wydarzenia nie potoczyły się w zupełnie nieprzewidzianym kierunku! 



 

Pewnego dnia Zenek ze swoją najlepszą przyjaciółką Ewą bawił się 

w chowanego. Zenek otworzył szafę, aby się w niej schować. Ale zamiast 

ubrań 

i zabawek zobaczył dziurę, a w niej kolorowy świat. Postanowił tam wejść. 

-Jak tutaj jest pięknie, zostałbym tu na zawsze! Zaraz, zaraz, ale gdzie ja 

właściwie 

jestem? 

Nagle zza krzaków wyskoczyły cztery dziwne i kolorowe postacie. 

-Hejka chcemy się z tobą zaprzyjaźnić.  

-Okej możemy się zaprzyjaźnić. 

Chłopiec w najlepsze bawił się ze swoimi nowymi przyjaciółmi. Zapominając o 

tym,  

że Ewa dalej go szuka. Ewa wpadła na pomysł, że Zenek mógł schować się w 

szafie. 

Gdy otworzyła drzwi szafy zobaczyła tajemniczą dziurę. Postanowiła wejść 

do środka. Ewa spadła na mięciutką chmurkę. Zobaczyła Zenka i cztery 

dziwne 

postacie skaczące po chmurkach.  

-Zenek co to jest za miejsce? 

-To jest kolorowy świat! 

-Zenek chodź! Twoja mama woła nas na obiad. 

-Okej. Później do was zajrzę.  

Zenek i Ewa wrócili do domu. Po obiedzie Ewa poszła do domu.  Zenek przez 

najbliższy tydzień codziennie wchodził do portalu. Pewnego dnia portal się 

 ZENEK I KOLOROWY ŚWIAT 



zablokował. Zenek się bardzo zezłościł. Nie wiedział o tym, że kolorowy świat 

ma swoje zasady.  

Po kilku dniach portal się odblokował. Zenek znów mógł spokojnie bawić się 

ze swoimi przyjaciółmi. Gdy szli sobie spokojnie przez kolorowy świat 

zobaczyli 

zepsuty balon. Postanowili go naprawić i wzbić się w powietrze. Gdy lecieli 

balon się 

przebił i spadli na czarno-biały świat. Nagle pojawiła się mała wróżka. Chciała 

ukarać Zenka. 

-Jak śmiesz złamać zasady! Zostaniesz tu na zawsze!  

-Proszę już nigdy tak nie zrobię 

-Trzymam cię za słowo. 

Zenek z umiarem wchodził do portalu i już nigdy nie zapuszczał się w czarno-

biały 

świat. 

 

KONIEC ! 
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Dzień Matki pierwszy raz obchodzono w Polsce w 1914 roku w Krakowie. Jako jedyni obchodzimy go 

26 maja 

DZIEŃ MATKI 
 HISTORIA ŚWIĘTA 

Źródeł święta można dopatrywać się w 

wielu kulturach, ale jedno z nich prowadzi 

do starożytnego Egiptu, gdzie ludzie czcili 

boginię Izydę będącą ucieleśnieniem 

doskonałej matki i żony. 

Inne początki święta sięgają czasów 

starożytnych Greków i Rzymian. Kultem 

otaczano wtedy matki-boginie, symbole 

płodności i urodzaju. Zgodnie ze swoimi 

politeistycznymi wierzeniami celebrowali 

nadejście wiosny podczas barwnych 

festynów. 

Nieco inaczej świętowali Rzymianie, 

którzy oddawali cześć bogini Cybele – 

uroczystości trwały trzy dni i nazywane 

były Hilariami (Święto Radości). 

CIEKAWOSTKI O DNIU MATKI 

❖ Dzień Matki pierwszy raz obchodzono w Polsce w 1914 roku w Krakowie. Jako 

jedyni obchodzimy go 26 maja. 

❖ Natomiast w krajach dawnej Jugosławii obowiązuje w święto mam tak zwane „łóżkowe 

więzienie”. Oczywiście przebywa w nim mama. Dopóki nie da dzieciom słodyczy musi 

wypoczywać w łóżku, a one zastępują ją w codziennych obowiązkach. 

POMYSŁY NA PREZENT DLA  MAMY 

❖ Dzień Matki jest też bardzo ważny dla Włochów, którzy są wyjątkowo rodzinni. Z okazji tego święta 

piecze się ciasteczka w kształcie serca. Pomaga się też mamom we wszelkich domowych pracach. 

❖ Na świecie w różnych krajach święto to wypada innego dnia. I tak na przykład 

Meksykanie uczczą go 10 maja, Armeńczycy 7 kwietnia, a Indonezyjczycy 22 grudnia. 

https://www.youtube.com/watch?v=GCS5xqD

WenU 

https://www.youtube.com/watch?v=LV

gI6T16RUE 

https://www.twojediy.pl/pomysly-na-

prezent-diy-dla-mamy/ 



 
To święto wszystkich dzieci, które jest 

obchodzone na całym świecie. Oczywiście 

sposób oraz data świętowania jest uwarunkowana tradycjami 

religijnymi i narodowymi danego regionu.Tego dnia w każdym 

miejscu na ziemi najważniejsze są.. dzieci! :)      

 

        Ciekawostki o dniu Dziecka 

• W Japonii z myślą o dzieciach obchodzi się dwa 

święta: chłopców i dziewczynek. 

• Argentyńskie dzieci swoje święto celebrują w 

drugą niedzielę sierpnia. 

• W Australii w czwartą środę października, zaś na 

Węgrzech w ostatnią niedzielę maja. 


