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           NAUKOWY ZAWRÓT GŁOWY

      NAJGROŹNIEJSZE        
          STWORZENIE

                         SAMOCHODY OSOBOWE

    CIEMNA STRONA
NAJDROŻSZEJ  KAWY 

Pierwsza lalka
Barbi ujrzała
świat w 1959 r.
Kosztowała 3
dolary. Stała się
najlepiej
sprzedawaną
zabawką na
świecie.

Nie jest
prawdą, że
psy widzą na
czarno biało,
ale
faktycznie
wielu
kolorów nie
odróżniają.

DLACZEGO
PO DŁUGIM
BIEGU PIES
WYSTAWIA
JĘZYK?
Człowiek traci
nadmiar ciepła
przez pory w
skórze tzw
"pocenie się".

Psy nie pocą
się, a ich sierść
skutecznie
powstrzymuje
 schładzanie
ciała. Dlatego
zmęczony pies
wystawia język,
by tym
sposobem

pozbyć się
ciepła.

Tyrannosaurus
rex ( królewski
jaszczur tyran)
żył około 70
milionów lat
temu. Mierzył 12
m długości i był
trzykrotnie

wyższy od
człowieka. To
jedno z
największych i
najgroźniejszych
stworzeń, jakie
kiedykolwiek
żyły na lądzie.

Zęby
tyranozaura
miały 18 cm
długości.

Na świecie
jeździ ponad
400 mln
samochodów.
Pojazdy typu
SEDAN mają
czworo drzwi,
zamknięte
pomieszczenia
dla pasażerów i
oddzielny
bagażnik.
COUPE

 to samochody
dwudrzwiowe ze
składanymi
tylnymi
siedzeniami.
Modele
HATCHBACK
mają też
składane
siedzenia, ale
otwierane z tyłu
drzwi podobnie
jak kombi.

Luwak zawsze
odnajdzie
najdojrzalsze,
ziarenka kawy i
zje je ze
smakiem. Po
około 12
godzinach

zwierzę, razem
z odchodami je
wydala.Ludzie
wybierają wtedy
ziarna ręcznie z
kupy, suszą je i
palą. No i piją! .

.

.

.

.

najdroższy model Lamborghini

.
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  ZADZIWIAJĄCE ZWYCZAJE ŚWIATECZNE

      Dziady Śmiguśne

Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata!
Kiedy w kwietniu posusza, nic się z ziemi nie rusza! 

   Wielkanocne huśtanie

Pogrzeb żuru
polegał na
wylewaniu
garów z tą
zupą.
Podawano ją
często podczas
postu, więc
znudziła się
wszystkim. 

Na Wielkanoc,
 dokładnie
podczas
Wielkiego Postu,
zasłaniano
lustra, co
oznaczało
wyrzekanie się
wszelkiej
próżności.
Podczas

Wielkiej Soboty
święcono ogień i
wodę.Woda
święcona
odpędza zło, 
a ogień ma
zapewnić
bezpieczeństwo
domowników.

Zwyczaj
związany jest 
z najazdem
Tatarów na
klasztor w
Szczyrzycu 
w 1259r.

Schwytanym
jeńcom
obcinano wtedy
 języki. Dziś na
tych terenach
chodzą
mężczyźni

okryci
słomianymi
 chochołami.
Leją wodą.
Nic nie mówią,
jakby mieli
obcięte języki. 

Kolejną
estońską
osobliwością
wielkanocną są
skoki na desce.
Według tradycji,
wysokie skoki
zwiastują
szczęśliwy rok.
Znany jest także
zwyczaj
toczenia jaj  ze
wzgórza.

Robi się to w
specjalnych
rynnach. Jajo,
które zostanie
dotknięte przez
jajo innego
zawodnika,
przechodzi na
jego własność.
Wygra ten, kto
zgromadzi
najwięcej jaj. .

.

Mycie twarzy
w wodzie,
 w której
gotowały 
się jaja
 miało
zapewnić
piękną cerę
bez piegów.

.

W Estonii
Wielkanoc
rozpoczyna
sezon na
huśtanie, które
symbolizuje
witalność,
szczęście.

Huśtawki
rozstawiają
młodzi chłopcy,
którym
dziewczęta
dziękują
rękawiczkami
albo jajkami.

.

.

.
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                     TO CIĘ ZASKOCZY!

   Warto dbać o wygląd          Inni to docenią

Powinnyśmy 
traktować
nasze włosy
jak najlepszy,
ukochany
sweter: nie
szarpać, nie
tarmosić, nie
trzeć
ręcznikiem. 

Istnieje
powszechny
pogląd, że
dziewczęta,
bardziej niż
chłopcy, dbają 
o swój wygląd.
Większą wagę
przywiązują

 do kolorów,
uczesania,
dodatków. Nie
jest to jednak
regułą. W naszej
szkole są
chłopcy,

dla których ten
temat jest
istotny. Mają
swój styl 
i strojem
podkreślają
indywidualność.
   

Nie zobaczysz
 ich w byle
jakim,
rozciągniętym
dresie. Lśniące
włosy,
wyprasowana
koszula, czyste,

dobrane do
stroju obuwie 
to  standard. 
W dodatku
ładnie pachną,
aż miło się do
nich zbliżyć!

4a
 IGOR
 REDEL

4b PATRYK
CHOJNACKI

 4s ALAN
GOLACIK  

 5a MACIEK
CHARZYŃSKI

 5b JAKUB
PISIAK              
                           
                           
 5s
BARTŁOMIEJ
GONTAREK 
 
 6a  JAKUB
GOLATOWSKI
                         

6b PIOTREK
JÓZEFCZYK

6c KACPER
WENGER
                           
                      6s 
KACPER
PAWELEC

.

.

Najdłuższe
włosy w
szkole mają
Ola Matusik
kl. 2b 
 (74cm)
 i Wiktoria
Staszewska
 kl. 5a 
(66 cm) .

Włosy szybciej
rosną latem niż
zimą (promienie
UV stymulują
włosy do
wzrostu).Mokre
włosy mają
 zdolność
do samoistnego
rozciągania.
Warto o tym

pamiętać
podczas
strzyżenia
włosów na
mokro
(zwłaszcza
grzywki).

.

Poznajcie zawsze  zadbanych i eleganckich chłopców    
     /wyboru dokonywały dziewczęta z każdej klasy/

.

.

.
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    POSŁUCHAJ  PSYCHOLOGA  Niebezpieczne    
             gry

Od pewnego czasu
spotykam się z
chłopakiem. Ja mam 12 lat
a on 14. Nie mówiłam o
nim mamie. Zawsze, kiedy
z nim szłam to mówiłam że
idę z przyjaciółką. Czy
powinnam powiedzieć o
nim mamie?
Tak, powiedz o
spotkaniach.Zaufaj swoim
bliskim. Kłamstwo ma krótkie
nogi i kiedy sprawa wyjdzie  

na jaw, mama będzie miała
do Ciebie żal. Jako dorosła
osoba ma większe
doświadczenie. Zaproś
chłopca do domu, by go
mogła poznać.
Porozmawiajcie później
szczerze. Jeśli macie
wspólne zainteresowania,
opowiedz o tym rodzicom. 
To lepsze rozwiązanie, niż
kierowanie się kłamstwem.

Wszyscy mówią
o Niebieskim
Wielorybie ale
czy znacie
chociaż jedną
osobę, która
 w nią grała?
Według mnie -
mówi Pani
Natalia
Pawelec,
psycholog
 z Gimnazjum 
nr 6 - gra nie
istnieje.

To zwyczajny
Fejk, czyli
fałszywka,
podpucha.
Bądźcie jednak
czujni, gdyż
może się
znaleźć ktoś,
kto na fali
zaintereso
-wania zechce
niebezpieczną
grę stworzyć.

W Internecie
funkcjonują 
tzw. Trolle. 
To osoby,
podające
fałszywe
informacje,
celowo
wprowadzające
innych w błąd.
Ostatnio
pojawiły się
np.dość liczne
doniesienia 
o śmierci

znanych osób
ze świata
artystycznego.
Nie wierzcie
ślepo we
wszystko,
 o czym
przeczytacie 
w Internecie.
Trollowanie
 to drażnienie,
denerwowanie
 i obrażanie
innych. 

. .
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          NAJWYŻSI                
        EUROPEJCZYCY

        SETKI MOSTÓW

Miasteczko
Gouda
odwiedza
rocznie pół
miliona
turystów.
Zachwyca
bogata historia
 i słynne sery. 

Piknik
Europejski
odbędzie się
w sobotę 
13 maja.
Będziemy
prezentować
Holandię. 

    POZNAJ HOLANDIĘ  PRZED PIKNIKIEM         

Holandia
 to kraina
wiatraków, to
miejsce gdzie
wytwarza się
wspaniałe sery,
a także gdzie
liczne pola
pokrywają
wiosną cudowne

połacie
tulipanów. Kraj,
w którym
większość ludzi
używa rowerów
do
przemieszczania
się po mieście.

.

Jest jednym 
z mniejszych
krajów,
 jednak
najgęściej
zaludnionym.
Prawie

25% państwa
znajduje się
poniżej poziomu
morza. 
W stolicy
znajduje się
1281 mostów!

Mało kto wie, 
iż Holendrzy 
są najwyższymi
Europejczykami
Znane natomiast
jest nam
zamiłowanie
mieszkańców

tego kraju do
jazdy rowerem,
których to jest
dwa razy więcej
niż
samochodów.
Ponadto
Holandia

posiada ponad
15000 km dróg
rowerowych.

Łyżwiarstwo-to
coś, co każdy
Holender ma
zapisane w
genach. Gdy
tylko przyjdzie
mróz, Holender
bierze wolne i
idzie na kanały
ślizgać się na
“naturalnym
lodzie”.

Od
najmłodszych
lat dzieci uczone
są zarabiania
pieniędzy.
Zaczynają
od sprzedaży
swoich starych
zabawek na
pchlim targu. 

.

.

        Malarz Van Gogh (ten od słoneczników)
             ma swoje muzeum  w Amsterdamie.

.

.

.

.
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              "KOT CZYTA, NIE BŁĄDZI"

     FESTIWAL   NAUKI!      SZKOLNY  FESTIWAL!  

Na apelu klas
starszych, który
odbył się 5.04,
dowiedzieliśmy
się, że czytanie
może być
naprawdę fajną
przygodą. 
Pod "kocim
patronatem"
dziać się będą

w szóstce
interesujące
zajęcia. Tuż po
świętach
wybierać
będziemy
np.książkową
listę przebojów.
Powstanie też
ściana cytatów.
     

 Największe
zainteresowanie
wzbudził 
wśród uczniów
Festiwal Nauki.
Tego dnia każdy
sam wybierze 

lekcje, które go
interesują. 
A będą one
niezwykłe!
Pszczelarstwo,
ogrodnictwo,
fryzjerstwo,

taniec, hand
made, podróże,
fizyka,
kreatywna 
  

matematyka,
lekcja smaków,
czy język map
przyszłości, na
sali zapanował
twórczy hałas.
Uczniowie już
umawiali się na 

wybrane lekcje. 
-Idziesz z nami
na optykę? -
wołał ktoś do
kolegi.
- Nie, wolę
smaki! 

W kwietniu
grupa uczniów z
różnych klas
wyruszy
 z kamerą
tropem
powstającej
książki "Czarny
kot w walizce",
by poznać
 proces
wydawniczy.

Pani Nadrowska
zachęcała
wszystkich do
konkursu na
książkową
zakładkę.
Najlepsze,
 w ramach
nagrody,
zostaną
wydrukowane
 w drukarni.     

Na Festiwalu
Nauki zajęcia 
z drukarkami
najnowszej
generacji - 3D
zaprezentują
informatycy 
z Orlenu.
 To będzie
niesamowite!

.

.

.
Dziś ludzie
niewiele
czytają.
Czarny kot
ma na to
swoje
sposoby!

     Zajrzyj na stronę i pobierz darmowy audiobook
https://www.facebook.com/Czarny-Kot-401103326924870/

.

.

.
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-To jest
właśnie Aśka,
a to Lucyna –
zapoznaje nas
na lotnisku
Wiesia.
Będę z Asią
mieszkać 
w pokoju.
Wcześniej
rozmawiałam z
nią tylko chwilę
przez telefon,
nie znamy się
wcale, ale tak
często bywa
wśród
podróżników.
Nie martwię
się tym
absolutnie,
wiem już, że
ludzie głodni 
świata są
bardzo otwarci
i pasja
poznawania 

łączy ich bez
problemu od
pierwszego
wejrzenia.
Na lotnisku w
Pekinie wita
nas ścisk nie
do opisania.
Na szczęście
Adam ze
swoim
słusznym
wzrostem
góruje niczym
latarnia
morska nad
niewyrośniętymi
Chińczykami
 i staje się
naszym
świetnym
punktem
orientacyjnym.
Odtąd idzie
jako pierwszy,
a my za nim
jak olbrzymy

w krainie
liliputów.
Nawet ja ze
swoim 156 cm
wzrostu
miałabym tu 
w dowodzie
„wzrost bardzo
wysoki”. Dla
190 cm Adama
chińskiej miary
nie ma, 
więc pewnie
wpisaliby mu
„Jasny
wieżowiec we
mgle” albo
„Długie nogi o
poranku”. Oni
uwielbiają takie
metaforyczne
imiona.
Od pierwszej
chwili
wzbudzamy
ogólne
zainteresowanie.

Ze wszystkich
stron czujemy
na sobie
ciekawskie
skośne
spojrzenia, ale
nie takie
ukradkowe,
 jak u nas. W
Chinach nie
istnieje
zupełnie
pojęcie
prywatności.
Jeśli coś cię
interesuje, to
się gapisz, coś
ci się podoba -
dotykasz tego.
Stajemy się 
z miejsca
obiektem
dogłębnej
obserwacji.
Niemal
zaglądają nam
do plecaków,

patrzą w oczy,
dziwią się
jasnym
włosom,
wskazują
palcami, robią
bez pardonu
zdjęcia.
Czujemy się
jak
międzynarodowe
gwiazdy.
Właściwie, to
tylko czekamy,
żeby wręczyli
nam kwiaty na
powitanie. No
heca, mówię
Wam!
W hotelu na
szczęście
rozmiary
normalne, to
znaczy 
europejskie.
 A już się
martwiłam,

że będzie
wszystko w
miniaturce.
Czekamy, aż
hotelowi boye
dowiozą nam
walizki. Aśka
już swoją ma
 i zażywa
upragnionej po
dwunastogodzinnym
locie kąpieli. Ja
nadal  czekam.
Mija kwadrans,
pół godziny,
czterdzieści
pięć minut i
nic, walizki
brak.
- Zadzwoń do
recepcji,
zapytaj –
radzi.Fajnie.
Zadzwoń. 
A w jakim
języku się z
nimi dogadam?

Może po
polsku? Ich
angielski jest
absolutnie nie
do
zrozumienia.
To jakiś
orientalny
powykręcany
miks. 

Te oryginały
Chińczycy mają
wszystko inne:
gniazdka,
włączniki,
ubrania,
jedzenie, no i ten
język!
-Jezu, Aśka!
Jeśli zginęła
moja walizka to
ja tu nawet
majtek sobie nie
kupię. Ile masz
swoich?
Pożyczysz mi
ze dwie pary? –
pytam
spanikowana .
Na szczęście
zapukała pilotka,
żeby sprawdzić,
czy mamy
swoje bagaże.
Okazało się, że
moja walizka

pojechała do
innego hotelu,
ale tu w Pekinie,
a nie np. w
Ameryce
Południowej.
Mała godzinka 
i też siedziałam
pod cieplutkim
prysznicem.
Następnego
dnia
zerwałyśmy się
z Asią przed
szóstą. Ich
szóstą
oczywiście, bo u
nas w Polsce to
była już
dwunasta 
w południe.
Postanowiłyśmy
na własną rękę
pokręcić się po
okolicy.
Turystom

pokazuje się
zawsze tylko
miejsca ściśle
określone 
w programie, 
a przecież
najciekawsze
jest zwykłe
życie. Idziemy,
rozglądamy się
na prawo i lewo.
Wszędzie 
tłum malutkich
ludzików 
o skośnych
oczkach. Oni
się na nas
gapią, a my na
nich, bo już
wiemy, że w
Chinach  wolno
na każdego
bezkarnie
wybałuszać
ślepia.

.

          Zapraszamy do przeczytania 
                 fragmentu książki 
       "CZARNY KOT W WALIZCE" 

autorstwa Pani wicedyrektor Lucyny
Małolepszej. Już wkrótce ukaże się  
w sprzedaży. Opowiada o pechowych
historiach, jakie naprawdę przydarzyły
 się autorce podczas podróży.

 

.
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Naszą uwagę
zwrócił
nieprzebrany
wprost tłum
zgromadzony
 w jednym
miejscu.
Normalnie jak
pielgrzymka do
Częstochowy.
Podchodzimy
bliżej, okazuje
się, że czekają
na otwarcie
sklepu. To i my
czekamy.
Kolejki w
Chinach nie
uświadczysz
nigdzie, oni nie
znają tego
pojęcia.
Pchasz się i
tyle, to jedyna
zasada. 
Pchamy się i
my. Otwierają

drzwi,
wszyscy w te
pędy lecą do
środka.
Najwięcej z
nich gna do
kukurydzy.
Może
najtańsza? Nie
wiemy, nie
umiemy
przecież
odczytać cen
napisanych „w
krzaczkach”.
Wyjmujemy
aparaty
 i cykamy.
Wszystko jest
takie ciekawe!
Stosy ryżu
ogromne, jak u
nas hałdy
węgla. Jakieś
dziwne
warzywa
giganty

w kolorze
śliwkowym,
tuż obok
piętrzy się
przeźroczyste
galaretowate
coś, dalej kupa
najeżonych
durianów.
Wąchamy,
faktycznie
śmierdzą
okropnie. Nic
dziwnego, że
nie wolno ich
wnosić na
lotniska.
-Asia, co to
może być? –
pytam, choć
wiem, że nie
usłyszę
właściwej
odpowiedzi.
- Może
halucynogenne
grzyby?

Faktycznie,
trochę
przypominają
grzyby, tylko
są bardzo
cienkie, białe
 i powiązane
 w pęczki jak
 u nas
rzodkiewka.
Cyk, cyk,
pstryk – gadają
bezustannie
nasze
rozgrzane do
czerwoności
aparaty. Inny
świat. Ludzie
zaaferowani
zakupami mało
na nas
zwracają
uwagę,
spieszą się, by
wyłapać
najlepsze
okazje. Szósty

zmysł każe mi
się obejrzeć za
siebie. Mam
dziwne
przeświadczenie,
że ktoś nas 
śledzi. Mówię
o tym Asi.
Teraz już
jesteśmy obie
pewne, że
mamy swoich
chińskich
aniołów stróży.
Łażą za nami
krok w krok,
obserwują
każdy ruch, nie
spuszczają
 z oka. My
 w prawo, oni
też. My
udajemy, że
wybieramy
czarne
kuleczki
przypominające

fasolę – oni
natychmiast
decydują się
na to samo. 
Żeby chociaż
powiedzieli, co
to takiego, ale
nie, tylko
człap, człap za
nami.
Czujemy się
nieswojo z
tymi dwoma
przyklejonymi
do nas
towarzyszami.
Licho wie, jakie
mają zamiary.
To są przecież
Chiny. Tu
wolność jest
nadal tylko
złudnym
przeświadcze
niem.Chyłkiem
się
wycofujemy.

 w stronę
wyjścia i
dajemy dyla 
do hotelu. Nie
zniechęcamy
się jednak
 i wieczorem
znów
wyruszamy na

Czy wiecie, że książka "Czarny kot 
w walizce" jest efektem pracy jeszcze
innych nauczycieli z naszej szkoły?
Okładkę i ilustracje wykonała 
Pani Dorota Nadrowska - Guściora, 
skład komputerowy- Pan Tomasz Dolny,
zaś korektę tekstu 
Pani Dagmara Szczechowicz.

          Książka ukaże się nakładem
    Wydawnictwa Psychoskok z Konina

.

Wieczorem
kontynuujemy
poszukiwanie
śladów
prawdziwego
skośnookiego
życia.
Chińczycy nie
gotują w
domach.
Wieczorem
Pekin zamienia
się w jedną
wielką
jadłodajnię.
Każdy może,
nawet na jeden
dzień, otworzyć
swoją uliczną
„restaurację”.
Wystarczy mieć
tylko jakieś
danie do
zaoferowania.
Chętnych jest
zawsze w bród.

 Obok nas
podjeżdża
riksza poobijana
i przerdzewiała
jak większość
na tutejszych
ulicach. Na niej
piętrzą się stosy
malutkich
plastikowych
krzesełek 
i stołów. Część
jest bez jednej
nogi, krzywych,
z połamanym
oparciem.
Nikomu to nie
przeszkadza.
Pracowity
Chińczyk
otwiera właśnie
swoją
restaurację.
Rozstawia kilka
sprzętów 
i gotowe. Klienci
już siedzą 

 czekają na
danie. Chińczyk 
serwuje zupę.
Gapimy się 
z Aśką, bo
jesteśmy
ciekawe w
czym nasz
uliczny
restaurator
umyje talerze.
Przecież nie ma
wody!
Otwieramy
szeroko buzie
ze zdziwienia,
gdy poznajemy
jego genialny
sposób na
„czyste
naczynia”:

1. Podaj pierwszemu klientowi  zupę na talerzu.
2. Odbierz pusty talerz i włóż go w reklamówkę.
3. Zawiąż na talerzu reklamówkę i ręką zrób lekkie
wgłębienie, nie zdejmując jej absolutnie.
4. W to wgłębienie nalej zupę i podaj ją klientowi.
5. Gdy ten zje, zdejmij brudną reklamówkę z talerza
 i wyrzuć ją.
6. Na to samo naczynie nałóż czystą reklamówkę
 i znowu zrób wgłębienie dłonią.
7. Nalej zupę i podaj kolejnemu klientowi.
Czy rozumiecie już jak działa uliczna chińska
restauracja bez wody? No geniusz by tego lepiej 
nie wymyślił! .
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Przychodzi dzięcioł do lekarza
 i mówi:
- Ma pan coś na wstrząs mózgu?

.

.

.

.

.

       - Jakie są ulubione ryby              
                 matematyków?
                       -Sumy 

Dzwoni telefon.
Pies odbiera 
i mówi:
- Hau!
- Halo?
- Hau!
- Nic nie
rozumiem.
- Hau!

- Proszę mówić
wyraźniej!
- H jak Henryk,
A jak
Agnieszka, 
U jak Urszula:
Hau !!!

.

pokoloruj mandalę

znajdź różnice

połącz kropki

odszukaj drogę w labiryncie

.

.
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             SZKOLNE AKTUALNOŚCI

I Szkolny Konkurs
Piosenki

            Grand Prix 
  dla Oliwii Maciejewskiej

Zuzia
Kanigowska
 z 4s Mistrzem
Rymowania!

"Jestem
Zuzanna,
jedenastoletnia
panna.
Szybko coś
Państwu
przedstawię,
bo nie mam
dziś czasu
prawie".

.

Zgodnie 
z tradycją,
21 marca
obchodziliśmy 
PIERWSZY
DZIEŃ
WIOSNY.
W tym celu,
każda klasa
wykonała
kolorowe 
kwiaty z
papieru.
W związku

 z kapryśną
pogodą,
powitanie 
WIOSNY
 odbyło się 
w sali
gimnastycznej,
gdzie wszyscy
uczniowie
chórem prosili 
o jej przybycie.

.

I miejsce 

Weronika
Smolińska 6b
 Amelia
Chełkowska 6c

II miejsce 
Jakub Pisiak
 z klasy 5b

.

      6.04 

   pięknie
zatańczył dla
 nas zespół 
  z Ukrainy    
  Kwieciste    
  Gwiazdy

.

.

.

Mistrzyni Rymowania

.

.

.

.

.
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             STREFA ROZRYWKI

   

   Życzymy wszystkim wokół,
      by mieli święty spokój!

.

.

.

.

.

.

STOPKA
REDAKCYJNA

A. Kalwasińska
A.Chełkowska
A. Wiśniewska
K.Zarębowska

O. Lemanowicz
J.Dąbrówka
W.Kaczmarek
N.Krakiewicz

opiekun
L.Małolepsza

Julia Szymańska

.

.

.

.

.


