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NOMINACJA DO KADRY
NARODOWEJ

           RODZINNY 
TURNIEJ    SZACHOWY

        Leon Gniadek, którego znamy choćby ze szkolnych korytarzy, bo jest
obecnie uczniem klasy III naszego Gimnazjum, 7 grudnia 2018 roku
otrzymał nominację Polskiego Związku Żeglarskiego do Kadry Narodowej
Juniorów na sezon 2019 w klasie Laser 4.7.
     Pływać na żaglówkach zaczął w wieku 10 lat. Do tego sportu zachęcił go
jego tata, który, będąc dzieckiem, pływał w Lubinie, na Zalewie Małomickim i
tam trenował. Pasja w nim tkwiła zawsze i chciał zaszczepić ją również
synowi. Kiedy przeprowadzili się do Krakowa, znaleźli klub żeglarski „Horn
Kraków” i tym razem to Leon miał rozpocząć przygodę z żeglarstwem. Na
początku nie podobało mu się to, jednak po jakimś czasie bardziej
zainteresował się żeglowaniem. Szybko też okazało się, że ma do tego
talent. Po dwóch pierwszych miesiącach treningów już wygrał swoje
pierwsze zawody, konkurując z osobami z większym doświadczeniem. To
były zawody na zalewie Bagry Wielkie o Puchar Prezydenta Miasta
Krakowa. Ten tytuł obronił już trzy razy. Przez pierwsze dwa lata przechodził
treningi pięć razy w tygodniu. Potem zaczął brać udział w „Regatach
Podwórkowych”. Pięć lat temu pierwszy raz wziął udział w „Regatach
Ekologicznych”. Wtedy to zajął drugie miejsce. Były również eliminacje na
Mistrzostwa Świata i Europy w Zatoce Puckiej, Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży w Gdyni.
      Z biegiem czasu stawał się coraz lepszy. Został zakwalifikowany do
kadry Małopolski. Później przeszedł do grupy „A”, która zrzesza
najlepszych. W II klasie gimnazjum zaczął pływać na większej łódce i
jeździć na ważniejsze regaty do Hiszpanii, Włoch, Grecji. Dobre wyniki na
zagranicznych zawodach sprawiły, że był szósty w Polsce. Najważniejsze
osiągnięcia Leona to: 3 razy pod rząd „Mistrz Małopolski” w Otwartych
Mistrzostwach Małopolski w klasie Laser 4,7; V miejsce w Pucharze Polski
Centralnej; II miejsce w Pucharze Śląska; I miejsce w Pucharze Dąbrowy
Górniczej. Teraz przyszedł czas na Kadrę Narodową.
     Leon tak opowiada o swojej pasji: „W sezonie od kwietnia do października
chodzę do klubu 3 do 4 razy w tygodniu. Treningi trwają 4 godziny: 2 godziny
na sali i 2 na wodzie. W sezonie od listopada do marca klub organizuje
wyjazdy do Hiszpanii. Pływamy po morzu około 7 godzin dziennie. W domu
również ćwiczę fizycznie.Poza tym muszę uczyć się teorii. Wbrew pozorom
jest ona bardzo ważna. Trzeba wiedzieć jak zachować się w określonych
sytuacjach. Jadąc na regaty, biorę ze sobą książki. Staram się również na
bieżąco dowiadywać, co się dzieje w szkole.” Jak wyglądają takie
regaty?„Przede wszystkim obowiązują w nich zasady, przepisy, których
łamanie może doprowadzić do dyskwalifikacji. Ważne są ustawienia flag. Ale
najistotniejszy w całym wyścigu jest dobry start, od niego zależy końcowy
wynik i  wygrana.”
          Zatem życzymy samych pomyślnych wiatrów i trzymamy kciuki za
sukcesy na mistrzostwach.

        Od 7lat w naszej szkole prowadzone są zajęcia  szachowe. Od
początku cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Obecnie
mamy 3 grupy: początkującą, średniozaawansowaną i zaawansowaną,
dostosowane do różnych grup wiekowych oraz poziomu umiejętności.
Dzieci biorą udział w turniejach, aby zyskać wyższy poziom
zaawansowania i móc zmierzyć się z szachistami z innych szkół.
Zajęcia w szkole prowadzone są pod patronatem firmy „Femina- Gmina
Ruchu” przez instruktora szachowego, który ma również uprawnienia
sędziowskie.
      Dzięki uprzejmości pani dyr. Moniki Musiał- Taźbirek dnia 23 lutego u
nas w szkole odbył się „Rodzinny Turniej Szachowy”. Warunkiem
uczestnictwa dziecka było zgłoszenie również osoby dorosłej z rodziny np.
rodzica, dziadka, wujka, brata. W turnieju startowało 74 szachistów.
Dzięki temu, że turniej został rozegrany w obecności sędziego, który ma
uprawnienia do przyznawania kategorii, większość naszych małych
szachistów te kategorie otrzymała. Najbardziej zaskoczeni byli rodzice,
gdyż nie spodziewali się, że oni również dzięki wygranym mogą takie
kategorie otrzymać. To był ich wielki sukces.
        W kategorii starszych cały turniej wygrał rodzic z Rząski- pan Maciej
Tobiasiewicz, zaś wśród najmłodszych najlepsze miejsca uzyskali Michał
Soliński (kl. 4) oraz Dawid Jędrzejowski (kl.3).
       Turniej trwał wyjątkowo długo, gdyż rywalizacja była tak zaciekła, że
nikt nie chciał się poddać i wszyscy z ogromnym zaangażowaniem
walczyli do końca. Każdy z uczestników otrzymał puchar, dyplom,
natomiast zwycięzcy- medale i nagrody rzeczowe....
      Wkrótce będzie organizowany kolejny, tym razem wiosenny turniej, na
który już dzisiaj wszystkich chętnych mieszkańców z gminy Zabierzów
zapraszają organizatorzy: pani Aneta Klęsk oraz Stowarzyszenie Przyjaciół
Oświaty w Rząsce „Na 6+”.
                         
                                                                 Aneta Klęsk
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Ostatni nosorożec
biały nie żyje

Tajemnice Marszałka
Józefa Piłsudskiego

Klasy czwarte wzięły udział w warsztatach w Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej poświęconych Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Oto, na
jakie pytania udało im się uzyskać odpowiedź:

Czy wiecie, że Marszałek Piłsudski wydał zarządzenie dotyczące instrukcji
składania flagi polskiej zbudowanej z 13 kroków. Ciekawe, czy nasza
szkolna flaga w „sześćdziesiątce” leży właśnie tak złożona.

Na czym polegał eksperyment z niebieską wstążką?
Kiedy Piłsudski jechał do Rumunii nad Morze Czarne, córki poprosiły go, aby
zamoczył zdjętą z włosów wstążkę i sprawdził, czy woda jest czarna i czy
wstążka zmieni kolor.
Marszałek mógł dać im od razu odpowiedź, ale on wykonał osobiście
eksperyment i kazał sporządzić z niego raport, w którym napisano, że
wstążka po zamoczeniu w wodzie zmieniła kolor, ale po wyschnięciu wróciła
do pierwotnej barwy.

Ile łyżek zupy mieści się w talerzu?
Na to pytanie córki Piłsudskiego odpowiadały codziennie podczas obiadu
przez kolejnych osiem lat. Był to sposób ojca na córki niejadki.
Dziewczynki jadły, liczyły, a następnie spisywały wnioski, tworząc roczne
raporty.

Jak to się stało, że wraz z rodziną zamieszkał w Sulejówku?
Dworek otrzymał jako dar wdzięczności od narodu polskiego.

Dlaczego Marszałek nosił tak długie wąsy?
W wieku 17 lat stracił dwa przednie górne zęby „jedynki” i nie chciał wprawić
sobie nowych złotych (a tylko takie były możliwe w tamtych czasach). 
Wolał  te pieniądze  przeznaczyć  na  wyposażenie  wojska   np. karabiny,
buty i mundury. Zatem  te wąsy  zakrywały  ogromną szparę w jego zębach.

Skąd się wzięła nazwa klubu piłkarskiego Legia Warszawa?
Ponieważ legioniści Piłsudskiego bardzo lubili grać w piłkę nożną, ale nie
taką, jaką mamy dziś. Zwijali mundur i mocno związywali go paskiem, a
następnie grali na bosaka, żeby nie znieważyć munduru.

Jak wabił się jego pies i jak nazywał się koń?
Pies wabił się po prostu „PIES”zaś koń nazywał się „KASZTANKA”

Jak miały na imię córki Marszałka?
Były to „WANDA” i „JADWIGA” (na którą mówił „JAGODA”).

Jaka była ulubiona zabawa Piłsudskiego w dzieciństwie?
To była gra w "Zośkę".

Jak żołnierze nazywali Piłsudskiego?
Nazywali go „Dziadkiem” lub „Ziukiem”.

                                                     Uczniowie klasy IVA

      Zwierzę o imieniu Sudan miało 45 lat. Sudan od dawna był leczony z
powodu chorób związanych z wiekiem. Nosorożec  miał coraz słabsze
kości, dlatego postanowiono uśpić zwierzę, żeby nie cierpiało. Badacze już
od dawna stwierdzili, że zwierzę już  nie da rady żyć. Naukowcy chcieli
uratować część materiału genetycznego uśpionego nosorożca. Teraz mają
nadzieję, że uda się zapłodnić jedną samicę. 
       "Był delikatnym olbrzymem, jego nastawienie było niesamowite, biorąc
pod uwagę rozmiar. Wielu ludzi się go bało, ale nie było w nim nic złego"
– powiedziała Elodie Sampere, przedstawicielka Ol Pejeta.  Historia
nosorożca była już wcześniej przedstawiana przez media. W czerwcu
2017 r. BBC wyemitowała dokument pt. „Sudan. Ostatni nosorożec”.
 
    
       Przypomniano, że zwierzę w latach 70. XX wieku trafiło do czeskiego
zoo w Dvur Kralove. "Na ostatnie lata swojego życia Sudan wrócił do
Afryki, gdzie skradł serca wielu ludzi swą godnością i siłą".
- Wszyscy w Ol Pejeta jesteśmy zasmuceni śmiercią Sudana. Był wielkim
ambasadorem swego podgatunku - oświadczył Richard Vigne, kierujący
rezerwatem.
   

- Znałem Sudana osiem lat był moim przyjacielem. Był bardzo łagodny,
ludzie go głaskali i podchodzili bardzo blisko. Był delikatny i spokojny
otoczyliśmy go opieką i smuci nas to, że go nie ma - powiedział Zachari
Mutai, opiekun Sudana.
 

                                                                        Filip Nowak
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                Ciekawostka
1.Czy wiesz że...  zanim psy trafią do służb specjalnych, muszą przejść
specjalne szkolenie. Zależnie od tego, do jakiej służby ma trafić pies, od
tego jakiej jest rasy, szkolenie może trwać od kilku miesięcy aż do trzech
lat.

2.Czy wiesz że… w niektórych służbach specjalnych są
charakterystyczne rasy psów np. w straży pożarnej najczęściej widuje się
dalmatyńczyki, a w policji owczarki niemieckie.

           Zajęcia Kryminalistyczne 
                 - Kto to zrobił?
         Grudzień był bardzo  przyjemnym  miesiącem. Mikołajki,  Boże
Narodzenie......  i  dużo różnych  zajęć. Jednymi  z nich  okazały  się
warsztaty  kryminalistyczne. Pani dr Stojer- Polańska bardzo  ciekawie
prowadziła zajęcia, a  nawet  przyszła z  psem.  Był  to specjalnie
wyszkolony  labrador, który  na co dzień  zajmuje się pomaganiem śledczym
w badaniu tropów.  Prowadząca opowiadała nam o pracy kryminalistyka, 
badaniu  tropów,  utrwalaniu i  ukazywaniu śladów oraz o udziale w tym
wszystkich zwierząt.  Każdy mógł  odcisnąć swój odcisk palca, wziąć  do
ręki kajdanki (nawet dwóch chłopaków z klasy 6 skuło się nimi.)  
        Można było  też kupić  książkę opowiadającą  o pracy  w dziale
kryminalistycznym.  Pani przedstawiła  prezentację  o tym, jak wygląda jej 
codzienna praca,  a potem pozwoliła  nam skorzystać  z proszku
ukazującego  odciski dłoni.  Pokazała też  ślady  butów  na różnych
powierzchniach. Chętnym zaś  rozdała łuski po nabojach. 
      Wszyscy świetnie się bawili, a po zajęciach z chęcią głaskali psa.
Ciekawe, czy ktoś z nas nabrał już ochotę, by w przyszłości wykonywać ten
zawód?

Czy wiecie, że:
Nawet u bliźniaków linie papilarne różnią się.
Żeby znaleźć jakąkolwiek osobę, wystarczy jej jeden włos.
Każdy pistolet ma inną łuskę, po której można rozpoznać, 
jakiego jest kalibru.
W policji mogą służyć nie tylko psy ale też konie.
Na śniegu ślady są mniej widoczne niż w błocie.
Linie papilarne przez całe życie ma się te same.

                                                      Eliza Halij, Kinga podgórska
                                                               Nikola Wóltańska

Kinga Podgórska

Kinga Podgórska
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Ciekawostki o kotach
1.  Koty wydają z siebie ok. 100 różnych dźwięków.
2.  Ludzie, którzy są uczuleni na koty, nie są uczuleni na jego sierść, tylko na kocią ślinę lub drobinki
naskórka osadzające się na siebie.
3. Koty pocą się tylko na podeszwach łapek.
4. Kot nie widzi tego, co znajduje się bezpośrednio przed jego nosem. Dlatego często nie może znaleźć
małych kawałeczków (np. jedzenia) na podłodze.
5.  Każdego roku w krajach azjatyckich zjada się ok. milion kotów.                                       6.  W ciele
kota znajduje się 230 kości, w ciele człowieka – 206.
7.  Kot może słyszeć dźwięki o dwie oktawy wyższe niż słyszy człowiek.
8.  Kąt widzenia kota wynosi około 185 stopni.
9.  Koty widzą na odległość 36 metrów.
10.  W większości miotów znajduje się od 1 do 9 kotków. W rekordowym miocie było 19 kociąt, z
których aż 15 przeżyło.
11.  Koty mają tzw. trzecią powiekę. Zapobiega ona wysychaniu oczu oraz powstawaniu innych
uszkodzeń. Kiedy kot jest chory, jego trzecia powieka często zamyka się połowicznie.
12.  Koci grzbiet jest bardzo elastyczny, bo składa się aż z 53 luźno ze sobą połączonych kręgów.
Ludzki kręgosłup ma tylko 34 kręgi.
13.  Kocia szczęka nie porusza się na boki, dlatego koty nie są w stanie przeżuć dużych kawałków
pokarmu.
14.  Koty mają 32 mięśnie kontrolujące ruchy ucha zewnętrznego – ludzie mają ich tylko 6. Kot może
obracać obojgiem uszu, niezależnie od siebie, o 180 stopni.
15.  Maksymalna prędkość podczas biegu kota to 49km/h. 
16.  Puls kota wynosi 110-170 uderzeń na minutę.
17.  Koty posiadają dodatkowy zmysł - połączenie zmysłu powonienia i smaku i dodatkowy receptor,
tzw. organ Jacobsona w górnej części podniebienia. Cząsteczki zapachowe osiadają na języku, który
po przyciśnięciu do błony śluzowej organu Jacobsona wysyła impulsy nerwowe do mózgu.
18.  Koty są wyjątkowo wyczulone na wibracje i drgania. Podobno są w stanie wyczuć zbliżające się
trzęsienie ziemi na 10-15 min. przed człowiekiem.
19.  Koty mogą żyć do 20 lat, które odpowiadają 98 ludzkim latom.
20.  Dorosłe koty mają 30 zębów. Kocięta rodzą się bezzębne, a następnie wyrasta im 26 zębów
mlecznych, które tracą, gdy mają ok. pół roku.
21.  Większość białych kotów o niebieskich oczach jest głucha. Białe koty, u których tylko jedno oko
jest niebieskie, są głuche na ucho znajdujące się po stronie niebieskiego oka. Nie dotyczy to kotów o
oczach zielonych lub pomarańczowych.                   
22.  Każdy koci nos jest tak unikalny, jak linie papilarne u człowieka.                    

                                                                                Melve Yalcinkaya                     
                                                                                 Małgorzata Kusa    
                                                                            

   "Przyjaźń z kotem opiera się
na  obopólnym 
poszanowaniu wolności"
             

Niestety już w przyszłym roku tak będzie wyglądać to miejsce .
Kto teraz zamówi kebaby i frytki?
Kto pomyśli o tłustym czwartku i przyniesie pączki?
Kto wrzuci do skrzynki walentynkę?
Kto będzie pouczał jak ojciec i przyjaciel?
Kto będzie robił awanturę o zdjęcia zamieszczone w internecie?
Na samą myśl robi się smutno. Ach, jak żal, że czas tak szybko mija!
                                                                             
                                                           Ciche wielbicielki (x3)

Tak pięknie, a tak pusto...
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Wymówki jak nie iść do
szkoły

O pamięci człowieka...

.

     Uczeń znajdzie wiele wymówek, aby nie pójść  do szkoły.  A oto kilka z
nich. Jeżeli chcesz symulować jakąś przewlekłą chorobę,  najlepiej zacząć
w trakcie  nocy lub wieczorem.  Jednak trzeba uważać, gdyż choroby takie
jak ból głowy  lub brzucha  mogą przejść po  kilku godzinach. Jeżeli  chcą
Cię  posłać do  szkoły, to  w żadnym wypadku nie bądź zły, tylko spokojny
i nadal udawaj tę chorobę.

1.Infekcja
Jeżeli kilka lub kilkanaście dni wcześniej miałeś jakiegoś wirusa bądź
infekcję bakteryjną, jest szansą nawrotu choroby. Gdy powiesz mamie, że
spotkałeś daną osobę, która miała jakieś objawy i dreszcze, możesz też je
udawać, a rodzice raczej w to uwierzą. Gdy będą chcieli zmierzyć ci
temperaturę, to gdy nie będą patrzeć, włóż termometr do herbaty.

2.Dreszcze i grypa
Oddychaj przez usta tak, jakby twój nos był zatkany. W obecności
rodziców staraj się mówić przez nos. Załóż na siebie kilka warstw ubrań
tak, aby wyglądało, że masz dreszcze. Przy rodzicach kichaj i wysmarkuj
nos. Gdy rodzice nie widzą, pocieraj czoło i oczy, aby były zaczerwienione
i wyglądały na chore.

3.Ból gardła
Ta technika działa tylko wtedy, gdy twoi rodzice są przesadnie opiekuńczy.
Jeśli masz zaś za bardzo nadopiekuńczych rodziców, to poślą cię do
lekarza i kłamstwo natychmiast wyjdzie na jaw. Dzień przed rozpoczęciem
udawania choroby powiedz rodzicom, że drapie cię w gardle.

         inspiracja:
  https://tipy.interia.pl/artykul_3937,jak-nie-isc-do-szkoly.htm
         autorzy:Alek Nowakowski i Jakub Stachura                    

       Czy wiedzieliście, że oglądając film, zapamiętujecie więcej niż czytając
książkę?
     Według badań, czytając, zapamiętujemy zaledwie 10% zawartości!
Oglądając film bez dźwięku, zapamiętujemy 30%, zaś z dźwiękiem całkiem
sporo, bo aż 50%. Jeśli chcemy komuś powiedzieć, co powiedzieliśmy
komuś innemu, powiemy mu 70%, bo o tamtych 30% zapomnimy. Właśnie
dlatego zawsze przy lekturze szkolnej jest też dobrze oglądnąć film, aby
więcej zapamiętać. A więc teraz postawmy sobie pytanie: Jak lepiej
zapamiętywać?

Oto kilka porad:
-Bardzo dobrym sposobem są fiszki. Jeśli nie wiesz co to, to za chwilę Ci
powiem. Są to karteczki z zapisanymi informacjami. Twoim zadaniem jest
podzielenie informacji na segmenty, a następnie przeniesienie na fiszkę. W
dalszej kolejności czytasz je i odwracasz, mówisz do siebie, co
zapamiętałeś i to powtarzasz.

-Często recytuj sobie, powtarzaj w myślach informacje, które zapamiętałeś,
aby nie wypadły Ci z głowy.

-Gdy coś czytasz, możesz nagrać swój głos na dyktafonie w telefonia, a
następnie puszczać to sobie.

-Jak przeczytasz tekst, wyobrażaj go sobie, myśl o nim. 

         Myślę, że te porady mogą Ci się przydać, gdy chcesz zapamiętać
informacje na kartkówkę lub sprawdzian.

                       Michał Pawełkiewicz i  Jakub Stachura

.
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        W   mroku      i 
w  nadziei  (cz. I)
                                         Wstęp

-Ej, Sinde, słyszałeś o wczorajszym ataku na jakiegoś bogacza? – zapytał
swojego niezawodnego druha Terrin.
-Nie, a coś się stało? – zdziwił się.
-Podobno – zaczął – to jakiś urzędnik prezydenta Stanu Revi. Napastnicy
zranili jego strażnika w rękę i ukradli mu jakieś ważne dokumenty.
-A  to co …? - przerwał mu nagle dowódca oddziału pan Piverson. -Wracać
do pracy!   
  Po skończeniu krótkiej rozmowy wzięli się do pracy. Musieli oni wypełnić
trochę dokumentów i innych papierkowych rzeczy. Zwykle się to nie
zdarzało, że musieli wypełniać tyle „papierków” ,dlatego trochę się zdziwili.
Po skończeniu „papierkowej roboty” poszli pod główne wyjście, gdy nagle
przybiegł zdyszany posłaniec informatora, dał im jakieś kartki i pobiegł dalej.
Terrina zaciekawiło to, co jest na kartce, lecz Sinda jeszcze bardziej. Dlatego
zanim jego przyjaciel zdążył coś przeczytać z kartki, on począł z ciekawości
od razu wypytywać o to, co jest na tej kartce. Lecz po chwili się uspokoił i
jego starszy brat Terrin zaczął czytać:
-Drodzy Sindzie i Terrinie! Z wielką przyjemnością zapraszam was na… -
przerwał mu Shilock.
-I co, jedziecie? – zapytał, nie wiedząc, że dwaj towarzysze nie zdążyli
nawet dobrze zacząć czytać.
-No, ale na co? – spytał Terrin, mając nadzieję, że mu powie wszystko
dokładnie.
-To wy nie wiecie? – zdziwił się bardzo Shilock. – Przecież już za trzy dni
jest okazja na awans.
-O czym ty mówisz? – zdziwił się bardziej od Shilocka. – Jest jakaś nowa
misja?
-Nikt ci nie mówił? – spytał z zaskoczeniem i lekkim gniewem.
-Właśnie dostałem zaproszenie na „Coś” od informatora, ale przerwałeś nam
i… - przerwał mu straszny dźwięk dochodzący z pokoju sprzątaczki.
-Słyszeliście…? – spytał, myśląc, że oni też słyszeli ten mrożący krew w
żyłach nawet u najodważniejszych odgłos.
-Ale co? – zdziwił się Sinde.
-Ten dźwięk… - przeraził się bardziej.
-Nikt nic nie mówił. Musiało ci się wydawać – i Sinde, chcąc go odprężyć, jął
mówić dalej – ale ja wiem, co ci pomoże. Wystarczy tylko … „Dobry drink”.
-No nie wiem – począł się zastanawiać, aż w końcu kontynuował rozmowę –
ale skoro tak mówisz, to dobra.
  Terrin zrobił to nie z powodu „ochoty” na „Dobrego drinka”, lecz nie chciał,
żeby jego młodszy brat Sinde zaczął się o niego martwić.
      Kiedy bohaterowie znaleźli się w „Barze pod Laskiem” ,Sinde zafundował
wszystkim pysznego drinka z dodatkiem plastra owoców cytrusowych.
Wiedział bowiem, że Terrin je lubi tak jak wiele roślin spoza Stanu Revi. 

      Kiedy już prawie skończyli swoje drinki, zobaczyli grzmot. Był to
oczywiście znak, że niedługo zacznie się ostra burza, lecz oni skupili się na
jakiejś postaci, która stała tuż koło miejsca grzmotu. 
       Zdziwiło ich jeszcze to, że niedawno była piękna pogoda, a tu nagle taki
sztorm. Zobaczyli coś dziwnego za jego plecami. Wydawało się, jakby to
była jakaś maszyna z nietypową anteną i czymś w rodzaju rury zakończonej
kulą i skierowaną w niebo. Po tym krótkim zdziwieniu pracownik baru
podszedł i zasłonił zasłony, co całkowicie uniemożliwiło dojrzenia na
zewnątrz czegoś  innego niż pioruny. Po tym zdarzeniu Sinde powiedział, że
ma jeszcze 50* i stać go na kupienie kolejnych trzech drinków, dlatego rzekł:
-Lecimy po następną rundę …na Fochne (Fochne – jedna z najwyższych gór
w stanie Revi).
-Nie wiem – zaczął Terrin – czy zdążymy.
-No, w sumie – powiedział Shilock – …on niestety ma rację.
-Przecież jest burza – próbował ich przekonać - …a poza tym i tak jutro
mamy tylko uporządkować i wyczyścić bronie, a później będzie jakaś
narada, więc…
       I w tym momencie przerwał mu Terrin, mówiąc:
-Jaka narada?
-To ty o niczym nie wiesz? – zdziwił się Sinde – Przecież szef nam wczoraj
przy obiedzie o tym mówił.
-Mnie wtedy nie było – próbował to odkręcić – bo zostałem wezwany do
generała.
-To wiele wyjaśnia – rzekł ironicznie Sinde.
        
         Minęła godzina. Wszyscy skończyli pić drinki. Mieli już wyjść, ale
Sinde musiał pójść do toalety. Terrin i Shilock czekali w milczeniu. Nie
wiedzieli, co powiedzieć. Nagle usłyszeli krzyk. Głos dochodził z toalety. To
był Sinde! Obydwaj zerwali się w tym samym momencie i kiedy już mieli
przejść przez drzwi, to nie przecisnęli się, ponieważ dobiegli do nich w tym
samym momencie. Terrin i Shilock w tej samej chwili powiedzieli, żeby ten
drugi przeszedł, lecz nikt nie przechodził, dlatego znowu obydwaj w tym
samym czasie chcieli się przecisnąć, lecz na darmo. Po krótkiej sprzeczce
znów usłyszeli krzyk. Po tym krzyku przebiegli rozmijając się zaledwie o
ułamek sekundy. 
          Gdy już tam weszli zobaczyli …

Koniec części pierwszej.     Ciąg dalszy nastąpi.

                                              Gabriel Józefczyk

Gabriel Józefczyk
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        Co   ciekawego
dzieje  się   na   świecie?

Najciekawsze
rekordy Guinnessa
1.  Rekord ilości wepchniętych słomek do picia do ust.
Rekord ten został pobity w 2009 roku przez Brytyjczyka Simona Elmora.
Wepchał on aż 400 słomek i utrzymał je przez 10 sekund bez pomocy rąk!
2.  Najdłuższe rzęsy.
Rekord ten należy do Chinki, która nazywa się You Jianxia.
Miała ona rzęsy o długości ponad 12 centymetrów!
3.  Najdłuższe paznokcie. 
No to lecimy z kolejnym rekordem. Ten rekord należy do Shridhara
Chillaliego. Nie obcinał on paznokci od 1952! Jego paznokcie mają
kolejno: Kciuk – 2m, palec wskazujący – 164.5cm, środkowy palec 186.6cm,
serdeczny – 181.6 cm oraz mały – 179.1cm .
4.  Największy ciężar podniesiony paznokciem.
Ten rekord nie jest jeszcze zatwierdzony, ale postanowiliśmy o nim napisać, 
ponieważ jest naprawdę niesamowity. Rekord ten należy do Chikki Bhanu
Prakasha. Uniósł on ponad 8 kilogramów tylko jednym paznokciem!
5.  Najwięcej warstw farby na piłeczce do tenisa.
Michael Carmicheal nałożył na piłeczkę od tenisa niemalże 23000 warstw
farby! Waży ona teraz 1587 kilogramów!
6.  Balansowanie ławkami w zębach.
W Chinach pan o imieniu Li Hongxiao utrzymał przez 11 sekund 23 ławki.
Ważyły one łącznie 70 kilogramów!
7.  Rekord w pisaniu na klawiaturze nosem
Pan Mohammed Khurshid Hussaina pobił dwa rekordy Guinessa, ale
opowiemy wam o jednym. A mianowicie jest to najszybciej napisany alfabet
angielski nosem! Zajęło mu to mniej niż minutę.

źródła: https://biurorekordow.pl/ 
Wybrali: Michał Pawełkiewicz, Jakub Stachura i Igor Sośnicki     

 1.  Kanada ma 3 miliony jezior, co stanowi 9% jej powierzchni i 60%
wszystkich jezior na świecie.
 2.  4 ludzi na milę kwadratową – to zagęszczenie najsłabiej zaludnionego
kraju na Ziemi. Dla porównania weźmy Mong Kok, dzielnicę Hong Kongu,
która ma największe zagęszczenie ludzi na Ziemi – 340 tysiące ludzi na
milę kwadratową.
 3. Ciężko sobie to wyobrazić, że choć Arabia Saudyjska jest dość dużym
krajem, to wydawałoby się, że jest tam choćby jedna rzeka. Niestety.
Większość wody w tym kraju pochodzi z destylarni albo zbiorników
podziemnych.
 4.  91% powierzchni Surinamu jest pokryte dżunglą, więc pół miliona
obywateli żyje blisko stolicy, wzdłuż wybrzeża. Tylko 5% populacji (w
większości rdzenni mieszkańcy) żyje w dżungli.
 5.  Chociaż angielski jest językiem oficjalnym, tylko 1-2% populacji się nim
posługuje. W Papui Nowej Gwinei używa się 820 języków, czyli 12% ze
światowej puli.
 6.  W Chinach jest zakazane przytulanie drzew.
 7.  Większość ludzi bardzo lubi żuć gumę. Jeżeli jesteś jednym z nich, to
nie najlepszym pomysłem byłoby udanie się do Singapuru. Dlaczego? bo w
Singapurze jest zabronione żucie gumy!
 8.  Ziemia jest jedyną planetą w naszym układzie słonecznym, której
nazwa nie pochodzi od imienia boga.
 9.  Liczba rozmaitych form życia, które zasiedlają się na ludzkiej skórze,
przekracza... liczbę ludzi żyjących na Ziemi.
 10.  Trzy najbogatsze rodziny na świecie mają w sumie trzy razy więcej
środków i zasobów niż 48 najbiedniejszych krajów łącznie.
 11.  W trakcie oddychania żebra poruszają się rocznie 5 milionów razy.
 12.   Drugi września to międzynarodowy dzień lodów o smaku borówek.
 13.  George Washington w swoim ogrodzie hodował konopie.
 14.  Szminki mogą zawierać rybie łuski.
 15.  Od 1945 roku wszystkie brytyjskie czołgi są wyposażone w zestaw do
zaparzania herbaty.
 16.  Najwięcej rozmów telefonicznych rejestrowanych jest zawsze w Dzień
Matki.
 17.  Żeby wejść na wieżę Eiffla, trzeba pokonać 1710 stopni.
 18.  Tylko 15 % Sahary jest pokryte piaskiem.
 19.  W naszej galaktyce jest 100 miliardów gwiazd (w całym kosmosie
nawet 300 sekstylionów).
 20.  Kobiety mają więcej kubków smakowych niż mężczyźni

                                           Julia Bulka i Nikloa Wóltańska
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       Magiczne drzewo           Prask

                         Recenzje

      P.R.A.S.K to ściśle tajny program prowadzony przez FBI, który ma na
celu ochronę świadków koronnych, ukrywając ich w wiktoriańskiej Anglii.
Główny założyciel tego programu także tam przebywa zapatrzony w klucz,
w razie wypadku przenoszący do czasów teraźniejszych, w których nad
programem czuwa jego syn agent Orange. Niestety, we śnie pada on ofiarą
płatnego zabójcy. Klucz działa z opóźnieniem, przenosząc jego ciało wraz z
uczniem zabójcy, czternastoletnim Rileyem. Poznaje on tam młodą agentkę
Chewie Sawano. Wkrótce zabójca Albert Garrick, czyhając na oddział
Oranga, morduje wszystkich, po czym sam przenosi się w czasie, ścigając
swego ucznia Rileya. 
      On wraz z młodą agentką wraca do przeszłości, aby zdobyć ostatni
klucz. Problemem jest też to, że Garrick może przyjmować postać swoich
ofiar... Czy uda im się odnaleźć kapsułę i odesłać zabójcę z powrotem do
przeszłości? Aby się tego dowiedzieć, przeczytajcie książkę. Jest to książka
fantastyczno- kryminalistyczna. Polecana jest ona fanom kryminałów jak i
książek fantastyczno- przygodowych. Książka nie jest długa, bo nie ma
nawet 200 stron. 
       Nie powinny jej czytać dzieci poniżej 10 lat.

                                          Polecam:  Aleksander Nowakowski

     Magiczne Drzewo to cykl książek opowiadających o losach kilku
nastolatków, którzy odnaleźli magiczny przedmiot i na ich barkach
spoczywa los całego świata.
     Książki mają charakter przygodowy i mają  ok.300-400 str.(w zależności
od tomu). Mogą one przypaść do gustu fanom serii tj. "Spirit Animals" i "Felix
Net i Nika". Magiczne drzewo to książka, którą  czyta się szybko ze względu
na treść, która nawet na moment nie staje się nudna oraz na duże litery i
wiele obrazków. W każdej części dzieci znajdują nowy przedmiot który
posiada inne moce np. w 2 części dzieci odnalazły łóżko, na którym spełnia
się sen śpiącego na nim. Zaś w innej części dzieci odnajdują globus, którego
jeden obrót cofa czas. Czytając tę książkę, możesz natknąć się na problemy
współczesnej młodzieży. Ta książka podoba się ze względu na poruszane
tematy interesujące współczesnych nastolatków.

                                                    Polecam
                                                      Aleksander Nowakowski
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          The Stanley Parable ULTRA Deluxe

       
        Najnowsza gra od Williama pugha, a może powinienem powiedzieć najnowsze DLC, gdyż nowa
aktualizacja dodaje nowe zakończenia a niekoniecznie całą nową grę. Ja jako fan Stanley Parable
bardzo się na nią napaliłem i wydam na nią każdy grosz. Jednak dla tych, którzy nie wiedzą i w 2014-
2015 siedzieli i ssali palca, Stanley Parable to bardzo ironiczna gra o tobie (Stanley) i narratorze.
Wszyscy twoi współpracownicy zniknęli i ty musisz ich odnaleźć. Grę można przejść  wiele razy  na
różne sposoby.  Sama gra  jest dostępna  na Steam (wspominaliśmy o nim w poprzedniej gazetce) i
nawet bez DLC jest warta zobaczenia. DLC na rynek wychodzi w tym roku.

                                                                 Autor: Mateusz Krzywicki

Ironiczny zwiastun Stanley Parable:                       
https://www.youtube.com/watch?v=SLOP7xTyUA8

(12/18/2018)                        Strona Stanley Parable Ultra Deluxe:      Uwaga dla Polaków:
Cena: 53,99zł                        https://stanleyparable.com                     Gra dostępna tylko 
                                                                                                             z polskimi napisami
Cena DLC: __,__zł                                                            

    Szybka strzelanka od firmy Digital Rewolwer, wybierz jedną z czterech postaci i biegnij ku przygodzie. Gra jest o tyle zabawna, że kręci się wokół giwer,
więc wszyscy wrogowie oraz ozdoby są pistoletami. Historia kręci się wokół artefaktu z lochu, Legendarnej Spluwy, która może zabić czas. Teraz jeden z
naszych bohaterów idzie ją odzyskać.
Do wyboru jest na przykład:           
                                            Daje solidne: 8,4/10
                                                  Za szybki Gameplay i fajną oprawę
 
                                                                                  Autor: Mateusz Krzywicki           
 Hunter (Lowczyni)            Lub      Pilot                               
Posiada:                                     Posiada:                 I wiele więcej, przekonaj się........
psa, który szuka skarbów,            Mini pistolet
kusze i rewolwer.                      Oraz mniejsze ceny                 
                                                  u sklepikarza.

Cena: 53,99zl
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            Gra na: B

       "Bio Shock" 2, ładna prosta i ciekawa, wydana ponad 10 lat temu gra horror. Grasz w niej jako "Big
Daddy" i musisz  chronić niejakich  siostrzyczek.  Jednak pewna kobieta hipnozą zmusza cię do
samobójstwa, budzisz się parę lat później, i co wtedy?  Gra jest straszna i ma bardzo dużą fabułę. Do
walki dostajesz wiertło, które ma ograniczoną ilość paliwa. Teraz musisz tylko przedrzeć się przez 
świat pełen dziwnych  wrogów,  niebezpiecznych miejsc  i WODY, gdyż całe miasto jest właśnie  pod
nią.  Wszyscy grający  w pojedynkę będą  łatwo rozumieć  fabułę, lecz  jeżeli  grasz zaczynając od
dwójki, możesz nie połapać się na początku. Jednak gra nadal pamięta o graczach nowych, więc nie
musisz się bać, że czegoś nie zrozumiesz.

                                                                      Autor: Mateusz Krzywicki
           Ocena: 7,9/10

                                                                                                   UWAGA:
                                                                                          Gra jest dla użytkowników
Cena: 85,90zł                                                              starszych. Proszę o konsultację
                                                                                       w sprawie kupna gry
                                                                                                                             
      Zwiastun:
     https://www.youtube.com/watch?v=j9btcfmntC8                                                                          

(Tak, wiem, że jest trzecia część. Może napiszę o tym w następnym numerze)

 
  TF2 potrafi być męczący oraz nudny, lecz gdy już się nudzisz, zawsze możesz pograć na
Serwerach Community, dziś pokażę parę takich miejsc   (TF2 JEST DOSTĘPNE ZA DARMO NA
STEAM)
  Deathrun:  (pl)
w tym trybie chodzi o skakanie po blokach i unikanie pułapek uruchamianych przez innych graczy,
więc uwaga na kości.
Ip: 185.73.228.158:25000
  Versus Saxton Hale: (pl)
W tym trybie jeden z graczy wciela się w niejakiego "Bossa", teraz ty musisz go pokonać.
Ma więcej zdrowia niż wy i jest dużo silniejszy. Musicie się więc wykazać sprytem.
Ip: 193.218.154.65:27025
  100 % crits: (pl/eu)  (wymagany 16 Level)
Na tym serwerze wszyscy mają krytyczne obrażenia. Niektóre bronie są nawet zbyt silne,
więc teraz walczysz z "bogami" bez skrupułów.
Ip: 185.30.124.110:25002
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  Ciekawostki o kwiatach

             Narcyz
Nazwa kwiatu pochodzi od imienia pięknego chłopca, w którym kochały się
wszystkie nimfy, ale on kochał tylko łowy i nie chciał słyszeć o innej miłości.
Gdy jednak nachylił się nad strumieniem, by napić się wody, ujrzał własne
odbicie. Zdumiał się nad swą pięknością i z owego zdumienia zrodziła się
miłość. Narcyz zakochał się sam w sobie. Nie mogąc odwzajemnić miłości,
stale spoglądał w źródło.
           Mimoza
Mimoza wstydliwa to gatunek, który uczciwie zapracował na swoją nazwę.
Jak bowiem inaczej określić kwiaty, które dosłownie chowają się pod
wpływem silniejszego spojrzenia? Wystarczy lekko dotknąć czy nawet
dmuchnąć na mimozę, by natychmiast złożyła swoje liście. Nietypowy
mechanizm obronny przykuł uwagę naukowców, jednak nie udało się
jeszcze ze 100%-ową pewnością ustalić, co konkretnie doprowadziło do jego
wytworzenia.
           Kwiaty bambusa
nie są częstym widokiem – niektóre gatunki bambusa kwitną dopiero po 60,
a nawet 120 latach, jednak co ciekawe, wszystkie w tym samym czasie
niezależnie od tego, w której części świata się znajdują. Bambus uwalnia o
30% więcej tlenu niż inne rośliny, dzięki czemu oczyszcza powietrze i
zmniejsza ilość gazów cieplarnianych w atmosferze.

Aster- wyraża, że z daną osobą jesteśmy szczęśliwi

Bratek- oznacza szczęście

Fiołek- wyraża skromność

Goździk- tak jak róża wyraża miłość

Hiacynt- oznacza traktowanie miłości nie do końca serio

Irys- ma wzbudzić zaufanie

Konwalia- wyraża piękno

Lilia- oznacza czystość zamiarów

Margaretka- podobnie jak konwalia ma wyrazić piękno

Narcyz- oznacza pozbawienie uczuć

Niezapominajka- jak sama nazwa wskazuje, ma pozostać w pamięci

Orchidea- wyraża skrywane uczucie

Róża- miłość

Słonecznik- wyraża uwielbienie

Stokrotka- wyraża radość

Tulipan- oznacza sympatię

Wrzos- wyraża zachwyt

                                                Melve Yalcinkaya
                                                Julia Bulka                

Nikola Wóltańska i Melve Yalcinkaya

.
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     Prawa kobiet
Najdziwniejsze
sporty świata

1.  Wyścigi na kosiarkach
Ten sport wywodzi się z Wielkiej Brytanii. Wymyślili go amatorzy sportów
motorowych. Trzeba przebudować ją, ale zostawić oryginalny silnik.

2.  Zawody w najlepszym kłamstwie
Każdy na tym konkursie dostaje swoje 5 minut. Zadaniem uczestników jest
opowiedzenie jak najbardziej przekonującej historii, aby ludzie uwierzyli.
Angielska nazwa tego konkursu to World's Biggest Liar Competition.

3.  Rzucanie telefonem na odległość
Tak, dobrze przeczytaliście. W Finlandii – państwie Nokii – są
organizowane zawody w rzucaniu telefonem. Organizatorzy zapewniają
uczestnikom stare modele telefonów takie jak legendarna i niezniszczalna
Nokia 3310. Rekord został ustanowiony w 2013 roku przez studenta. Rzucił
on swoją Nokią na ponad 120 metrów (120.65)! Jednak nie było to w
Finlandii lecz w Anglii.

4.  Ekstremalne prasowanie
Dyscyplina ta polega na prasowaniu w różnych ciężko dostępnych
miejscach. Przykładowo na szczycie drzewa, na ostrym zboczu lub nawet
na paralotni!

5.  Head- pong
Jest to sport na stole do tenisa stołowego. Gra się go piłką do piłki nożnej.
Piłkę – jak sama nazwa wskazuje – uderza się głową! Możecie oglądnąć
urywki ze spotkań tej dyscypliny w internecie, polecam, bo wygląda to
niesamowicie.

6.  Żużel na lodzie
Najlepsi w tej dyscyplinie są Rosjanie którzy totalnie wyprzedzają inne
nacje – są po prostu najlepsi. Zawody te są organizowane w bardzo
egzotycznych miejscach.

7.  Rzut kaloszem
Jest to kolejny fiński sport z rzucaniem. Rekord należy do Fina Anttiego
Ruuuvirta, Rzucił on kaloszem na odległość około 68 metrów. Sport ten
wywodzi się z już XIX wieku.

8.  Piłka nożna robotów
Młodzi inżynierowie konstruują roboty. Problem polega na tym, że nie mogą
one być sterowane przez ludzi!

źródła: https://zalajkowane.pl/10-dziwnych-dyscyplin-sportowych/ 
https://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/dziwne-zawody-sportowe-dziwaczne-
sporty-swiata/8ycm22f  https://www.fly4free.pl/najdziwniejsze-zawody-
sportowe-swiata-chcielibyscie-wziac-w-nich-udzial/nggallery/image/tapati2?
hotload=1550581239501/#galeria133 

Michał Pawełkiewicz ,Igor Sośnicki, Jakub Stachura 

     Zbliża się Dzień Kobiet (8 marca), dlatego chciałybyśmy Wam
przybliżyć temat o prawach kobiet w różnych krajach. 
Zacznijmy od  Polski:
Jeszcze około 100 lat temu kobiety nie mogły brać udziału w wyborach,
teraz na szczęście już mogą, ale warto zaznaczyć, że żadna kobieta w
Polsce jeszcze nie była prezydentem kraju. Pierwszymi Polkami
zasiadającymi w polskim parlamencie zostały Gabriela Balicka, Jadwiga
Dziubińska, Irena Kosmowska, Maria Moczydłowska, Zofia Moraczewska,
Anna Piasecka, Zofia Sokolnicka oraz Franciszka Wilczkowiakowa.
Aktualnie kobiety w naszym kraju mają takie same prawa jak mężczyźni,
jednak czasami można się spotkać z twierdzeniem, że kobiety są tylko do
prac domowych. W niektórych krajach sytuacja wygląda gorzej.
Francja:
Do 1999 roku kobiety nie mogły brać udział w wyborach. Toteż, żeby temu
francuskiemu zapóźnieniu praw kobiet zaradzić, socjaliści przeforsowali
w 2000 r. ustawę o parytecie. Nakazuje ona, by partie polityczne
wystawiały do wyborów listy przynajmniej w połowie zapełnione
kandydatkami. Zwolennicy tego prawa nie tylko zabiegali o równość, ale
myśleli o uszlachetnieniu życia politycznego. Dowodzili bowiem, że kobiety
– dzięki swym najzupełniej naturalnym cechom – staną bliżej codziennych
trosk wyborców, wezmą się za problemy konkretne. Anita Werner z TVN,
która przeprowadziła kilkanaście długich wywiadów z kobietami-politykami
w telewizyjnym cyklu „Dama Pik”, wyciąga z tego cyklu trzy spostrzeżenia:
1. że każda z tych kobiet przeżyła zwycięsko trudną próbę, co stworzyło
postaci zahartowane; 2. że uderzała ich pracowitość, gdyż chodziło także
o matki i żony, które nie zaniedbywały „drugiego etatu”, a przy tym nie
próbowały kreować się na mężczyznę, nie zatracały też kobiecości, były
zadbane i eleganckie; 3. cechą wspólną było ciepło i serdeczność, którymi
potrafiły zjednywać sobie ludzi.
Kraje skandynawskie:
Wydaje się, że w krajach skandynawskich sytuacja praw kobiet jest bardzo
zła, a tymczasem prawda wygląda zupełnie odwrotnie, co widać
szczególnie w Finlandii, zwłaszcza na tle Europy Południowej: Finki już
w średniowieczu zdobyły prawa ekonomiczne, na które inne Europejki
czekały do czasów nowożytnych. To fińskie kobiety pierwsze na świecie
zostały posłankami. Musiało jednak minąć prawie sto lat, by wybór Tarji
Halonen na prezydenta rozpoczął erę dam stanu w fińskim życiu
publicznym. Halonen wiosną 2003 r. wspólnie z Anneli Jäätteenmäki
stworzyła pierwszy na świecie kobiecy duet prezydent–premier.

 Chciałybyśmy jeszcze zachęcić do poczytania o prawach kobiet,
ponieważ jest to bardzo ważny, ciekawy i szeroki temat.

Na Międzynarodowy Dzień Kobiet cytat z Margaret Thatcher: 
„Prawda, że kogut pieje, ale to kura znosi jaja”. A premier nie była
przecież feministką.
                                         (część informacji jest z Polityka.pl)
                                      Karolina Winczewska i Małgorzata Kusa
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Horoskop szkolny
Baran (21 marca-19 kwietnia)
Będziesz miał w tym roku świadectwo z
paskiem, ale musisz się o to postarać. Spotka
cię wielka miłość, za tydzień lub za miesiąc. W
tym roku spełnisz swoje marzenie o wielkiej
podróży. Twój szczęśliwy dzień to piątek, a
liczba to 10.

Wodnik (20 stycznia – 18 lutego) 
Jesteś osobą, która lubi poczucie wolności i
siedzenie w miejscu może być dla ciebie istną
katorgą. Masz bardzo nerwowy charakter, przez
co z niektórymi osobami popadasz w konflikty.
Twój szczęśliwy dzień to sobota, a liczba to 14.

Byk (20 kwietnia-20 maja)
W tym roku spotka cię wielka przygoda, podczas
której poznasz swojego prawdziwego przyjaciela.
W szkole będzie różnie, ale zdasz do następnej
klasy. W twojej klasie pojawi się nowa osoba,
która będzie dla ciebie konkurencją. Twój
szczęśliwy dzień to poniedziałek, a liczba -13.

Bliźnięta (21 maja-20 czerwca)
Ten rok będzie dla ciebie i szczęśliwy i
pechowy. Będziesz miał problemy sercowe, ale
sukcesy sportowe. Nie wszystko co mówisz jest
śmieszne i mądre. Bądź milszy dla kolegów i
koleżanek, a tym samym się odwdzięczą. Twój
pechowy dzień to czwartek, a liczba to 22.

Rak (21czerwca-22 lipca)
W tym roku zaczniesz pracować nad sobą- idź
wreszcie na siłownię. W szkole nie będziesz
gwiazdą, a raczej małą gwiazdką. Masz trudny
charakter. Przez swoją kłótliwość będziesz miał
problemy z  nauczycielami. Twój pechowy dzień
to wtorek, a szczęśliwa liczba to 6.

Lew (23 lipiec-23 sierpnia)
Lwy bywają czasami nerwowe, ale na ogół są
bardzo spokojne. Zazwyczaj mocno stawiają na
swoim i w wielu przypadkach mają rację.
Masz niezwykłe poczucie humoru. W szkole nie
będziesz miał większych sukcesów, ale
nauczyciele docenią twój wysiłek. Twój
szczęśliwy dzień to poniedziałek, a liczba to 4.

Panna (23 sierpnia-22 września)
Jesteś osobą uparcie dążącą do wyznaczonego
celu, nawet jeśli jest on mało realny. W szkole
prawie same 6, ale nie płacz gdy dostaniesz 4.
Jest ktoś, komu na tobie bardzo zależy i chce się
z tobą umówić-otwórz wreszcie oczy! W życiu
liczy się nie tylko nauka. Twój szczęśliwy dzień to
środa, a liczba to 2.

Waga (23 września-22października )
Na ogół jesteś osobą wyważoną, ale czasami
zdarza ci się być szalonym. Jesteś zazwyczaj
bardzo miły, chociaż potrafisz wystawić pazury,
które trzeba  trochę  naostrzyć.   W tym roku
poznasz  miłość  twojego życia, nastąpi to w lipcu
lub październiku. Twój szczęśliwy dzień to
sobota, a liczba- 14

Skorpion (23 październik-21 listopada )
Jesteś osobą o nietypowych i szalonych
pomysłach. Zazwyczaj masz dużo pozytywnej
energii. Lubisz przebywać na świeżym powietrzu.
Jesteś osobą towarzyską. W szkole radzisz sobie
świetnie. Ciągle szukasz swej miłości, a ona
może jest tuż obok ciebie. Twój szczęśliwy dzień
to wtorek, a liczba - 7.

Strzelec (22 listopada-21 grudnia)
Jesteś  inteligentny  i  masz  szalone  pomysły.   
W szkole otaczasz się grupką znajomych, z
których jedna osoba nie jest ci życzliwa.
W tym roku twoja sympatia  wyzna ci miłość.
Jesteś osobą niezwykle tajemniczą. Twój
szczęśliwy dzień to czwartek, a liczba to 12.

Koziorożec (22 grudnia-19 stycznia)
Jesteś osobą, która jest bardzo szczera, czasami
aż do bólu. Lubisz być w centrum uwagi, jesteś
niezwykle gadatliwy. Jesteś osobą towarzyską i
lubianą przez innych. Niestety w tym roku spotka
cię fałszywa miłość.Twój pechowy dzień to
wtorek, ale szczęśliwa liczba to 29.

Ryby (19 lutego – 20 marca) 
Każde przedsięwzięcie, za które się weźmiesz,
jest udane. Jesteś osobą bardzo lubianą dzięki
twojemu poczuciu humoru. Jesteś osobą
wyjątkowo skromną, chociaż inni często cię
chwalą. Twój szczęśliwy dzień to piątek, a liczba
to 19.
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