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      Wielkanocne
  jajo w roli głównej  

.

Do budowy mostu
Karola w czeskiej
Pradze
wykorzystano do
wzmocnienia
zaprawy białko z
jajek kurzych.
Naukowo
występowanie
białka w spoiwach

mostu zostało
sprawdzone i
potwierdzone.
Podobno cesarz
Karol IV kazał
przywieźć
okolicznym
gminom 15 tyś jaj
na budowę mostu.
Plotka głosi,

że jajka
przywieziono – lecz
nie zrozumiano
dokładnie w jakim
celu zatem
przygotowano je na
twardo. 

Legenda głosi, że
Krzysztof Kolumb
wygłosił zagadkę na
przyjęciu
zorganizowanym
przez kardynała
Mendozę. Czy
ktokolwiek ze
zgromadzonych
 umie postawić
ugotowane jajko
„pionowo”?
Wszyscy podjęli

 próbę, lecz nikomu
to się nie udało.
 Kolumb ustawił
jajko pionowo,
uderzając nim o
stół, zwyczajnie
niszcząc od spodu
skorupkę. Wszyscy
zdumieni
odpowiedzieli –
przecież to proste!

Powstało wiele architektonicznych modeli wykorzystujących
kształt jajka. Najbardziej widoczne są kopuły starych kościołów,
katedr lub bazylik. Ich autorzy wzorowali się na odciętych
fragmentach kształtu jajka uznając, że jest to kształt doskonały i
najbardziej wytrzymały na obciążenia. Nie mylili się. Przykładem
znanej kopuły może być zaprojektowana przez Michała Anioła
konstrukcja zbudowana na Bazylice Św. Piotra 
w Rzymie.

                   DWUMIESIĘCZNIK DLA KL. 4-6
   Kolorowe wydanie  na stronie szkoły www.sp6plock.pl

..
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             SZKOLNE WYNIKI PO I SEMESTRZE 

       Rywalizacja klas 
     czwartych i piątych

            STYPENDIA ZA SPORT OTRZYMALI

   4,14
śr.ocen 

Spośród 
wszystkich klas
czwartych
najlepsza z
matematyki i
przyrody jest 
kl. 4s, 

z polskiego, 
 angielskiego
 i historii kl. 4b.
Wśród klas
piątych klasa 5b
jest najlepsza z
matematyki , 

polskiego, 
angielskiego,
 historii i
przyrody.

   Puchar    
 Dyrektora  
    Szkoły 
za najlepsze
   wyniki 
  w nauce    
  zdobyła      
    klasa 
       4b .

I
m.

 4b  
4,36

II
m.

4s  4,34

III
m.

6s 4,28

IV
m.

5b 4,26

V
m.

5s 4,21

VI
m.

4c 4,1

VII
m.

4a 4,07

VIII
m 

6a 3,92

IX
m

5a 3,72

Najniższą
średnią ocen 
w szkole
uzyskała 

   klasa 5a 
    3,72

Zmieńcie to!

.

1. Oliwia
Antonowicz  5s
2. Piotr
Szczepanek 5s
3. Natalia
Grudzień 6s

4. Julia
Kwiatkowska 6s
5. Damian
Langholtz 6s
6. Aleksander
Tollik 6s

Porównanie klas
szóstych
 wypada
korzystniej w
klasie 6s, która
osiągnęła we
wszystkich
przedmiotach 

szkolnych
wyniki lepsze
niż klasa  6a.

.

       Porównanie klas 6       

  

.

.

.
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      OTRZYMALI STYPENDIA ZA NAUKĘ 

Uczniowie z najwyższą
średnią ocen w szkole

Uczniowie z najwyższą
średnią ocen w szkole

Brawo!

Wszystkich
wzorowych
uczniów,
czyli tych ze
średnią ocen
powyżej
4,75 jest w
szkole        
40

najlepsza

najlepsi

średnia 5,1
P. Józefczyk 4b

5b
A.Pychińska 
M.Zakrzewska 

5s
D.Matlewski 
M.Kowalkowski
 
J.Król 6s

średnia 5,4
6s
I. Denst 
J.Kuśmirek 
6a
J.Wolińska 
W.Zajączkows
 -ka 

średnia 5,2
J.Kaczmarczyk
6s
O. Kowalczyk
5s
A.Ruszczak 5s

         Radość w najlepszej klasie w szkole - 4b
    Ich wychowawczyni -  to P. Magdalena Niedzielak 

     Klasy 
 z najwyższą
frekwencją:
I m-  klasa 5b
/95,27%/
II m – klasa 4a
/94,25%/
III m – klasa 4s
/94,17%/

Klasa z
najniższą
frekwencją w
całej szkole to
 6a/89,29%

  Wysokość  
 stypendium 
  to 100 zł,
a do tego piękny
list gratulacyjny 
od samego      
 Pana
Prezydenta
miasta Płocka.

4b

w nauce
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PIERWSZE SZKOLNE
SPOTKANIE Z CYKLU 
"LUDZIE SUKCESU"  
Nie wiesz co to za akcja? Otóż do
szkoły zapraszani są płocczanie,
którym udało się osiągnąć sukces.
Na konferencji z wybraną klasą
prezentują swoją drogę do
kariery.Robią to jednak
nieszablonowo, jak na ludzi
sukcesu przystało.

Pomysł organizowania takich spotkań wypłynął od
rodziców, a konkretnie od P.Izabeli Kucińskiej-Świgost.
I to jest właśnie bardzo interesujące, że do szkolnego
życia powiew świeżości wnoszą nie tylko nauczyciele i
uczniowie, ale także rodzice. 
Tym razem zaproszeni goście to ludzie zawodów
cieszących się powszechnym uznaniem: sędzia i
lekarz. Klasą , która brała udział w niecodziennej
 konferencji była  5b wraz z grupą szkolnych
dziennikarzy. Na kolejne ,planowane w maju spotkanie
,zaproszona zostanie inna, zainteresowana sukcesem
klasa.   
Prezentację rozpoczęła Pani Halina Mieszkowicz
sędzia Sądu Okręgowego w Płocku w sprawach
karnych.Okazała się osobą bardzo otwartą i tak
miłą,że trudno wprost było uwierzyć,że na co dzień ma
do czynienia z groźnymi przestępcami. Pani
Mieszkowicz przyniosła ze sobą akta karne (czerwony
pas na teczce) oraz cywilne (zielone
oznaczenie).Wielką atrakcją okazała się toga
sędziowska (to taki strój, w którym pracują prawnicy)
wraz z łańcuchem zdobionym godłem Polski.
Uczestnicy spotkania mogli się więc choć na chwilę
poczuć jak w prawdziwym sądzie. Na dodatek czekało
ich bardzo ciekawe zadanie. Pani sędzina przekazała
w ręce uczniów autentyczną 

.

.

.
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sprawę, w
której musieli
wydać
sprawiedliwy
wyrok. Sprawa
dotyczyła
pewnego
człowieka,
który znęcał
się nad
zwierzętami.
Po zapoznaniu
się z aktami
sprawy
uczestnicy
zaproponowali
dla
oskarżonego
10 lat
pozbawienia
wolności w
zawieszeniu
na 3 lata. Inne
propozycje kar
 to 5 lat prac
społecznych
oraz grzywna

2500 zł. Pani
sędzia
pochwaliła
propozycję
prac
społecznych,
tłumacząc że
jest ona
najbardziej
 wychowawcza
i przynosi
 właściwy
skutek.
Dowiedzieliśmy
się, naprawdę
ciekawych
rzeczy np
informacji o
Temidzie, o
tym kto
ustanawia
prawo w
Polsce, albo
czym różnią
się od siebie
togi sędziego i
prokuratora

(kolorami
obrzeży).
Uczniowie
zadawali
mnóstwo
intrygujących
pytań np
chcieli
wiedzieć, czy
pani sędzia nie
boi się zemsty
skazanych. 
Następnie głos
zabrał Pan
Przemysław
Galfbach
ordynator
chirurgii
ogólnej i
onkologicznej
w szpitalu na
Winiarach.Jest
specjalistą,
który ma na
swoim koncie
blisko

30 publikacji w
polskich i
zagranicznych
pismach
medycznych.
Jest twórcą
jednej z
najnowocze
-śniejszych w
kraju pracowni
do badań
endosko
-powych.
Dzięki tym
badaniom
chorzy nie
muszą
przechodzić
ciężkich
operacji i
zapewnia się
im lepszy
komfort w
ciężkich
chorobach.Nasz

gość
powiedział, że
od
najmłodszych
lat interesował
się
biologią.Łapał
owady i
nadawał im
swoje nazwy
np "Służące",
"Rakietnice".
Pan doktor
świetnie
nawiązał
kontakt z
uczestnikami
spotkania.
Żartował ,
chętnie
odpowiadał na
wszystkie
pytania.W jego
rodzinie nie ma
więcej lekarzy,

więc ma cichą
nadzieję, że
syn pójdzie w
jego ślady.
Podkreślał
jednak, że
trzeba iść w
życiu  swoją
drogą i umieć
dokonywać
własnych
wyborów.
Wszystkich
zaskoczyło
wyznanie, że
gdyby nie mógł
zostać
lekarzem,
byłby
muzykiem
rockowym.
Uczniów
interesowało,
czy podczas
operacji

denerwuje się i
czy trzęsą mu
się ręce. W odpowiedzi

usłyszeliśmy,że
nigdzie nie jest
tak spokojny jak
właśnie na sali
operacyjnej.
Inne  pytanie
brzmiało: czy
zawsze mówi
pan swoim
pacjentom
prawdę, nawet
tę najgorszą?
Odpowiedź
brzmiała "tak,
pacjent ma
prawo znać
prawdę". Pan
doktor pierwsze
swoje operacje
przeprowadzał
na szczurach,
wszczepiając
im protezy
naczyniowe. Na
sali rozległ

się jęk...Wtedy
gość
zapewnił,że
kocha to, co
robi.Nie boi się
najtrudniej-
szych zadań, bo
wykonuje swój
zawód z pasją i
to pasja jest
właśnie
sposobem na
odniesienie
sukcesu.Wtedy
Pani sędzia
uchyliła rąbka
tajemnic
związanych z jej
pasjami.
Okazało 
się ,
że latała na
szybowcach,
uprawiała judo,
interesowała

się także
motocyklami,
pracowała jako
dziennikarz w
szkolnej
gazetce. 
Co o tym
sądzicie? Jakie
Wy macie
pasje? Chętnie o
tym napiszemy i
już dziś
zapraszamy
Was na kolejne
spotkanie z
ludźmi
sukcesu.Tym
razem będzie to
mistrzyni Polski
we
fryzjerstwie.Nie
przegapcie
spotkania!!!        
 

Naszym Gościom
 Pani sędzinie Halinie Mieszkowicz 
i Panu ordynatorowi Przemysławowi Galfbachowi
pięknym dziennikarskim ukłonem dziękujemy za pełne
pasji i wartościowych wskazówek spotkanie. Miłe
słowa kierujemy także w stronę obecnej na
prezentacji Pani redaktorTeresy Radwańskiej -
Justyńskiej zTygodnika Płockiego oraz
pomysłodawczyni spotkania Pani Izabeli Kucińskiej -
Świgost.            

.
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TAJEMNICE PODZIEMIA MAŁACHOWIANKI

Obecnie w podziemiach
jest wspaniałe muzeum

  Zaćmienie słońca dnia 20 marca było sensacją dnia.

Dawny zwyczaj płocczan

Istnieje
od 1180

.

.

.

Najstarsze
skrzydło szkoły
– kolegiata św.
Michała – było
niegdyś
kościołem, a
bliskich przez
wieki chowało
się przecież
obok świątyń.
Łącznie

z wcześniej
odkrytymi
wewnątrz
szkoły
archeolodzy
znaleźli już
szczątki ponad
150 osób.

Przy odkrytych
szczątkach brak
jakichkolwiek
przedmiotów,
Archeolodzy
podejrzewają,
że mógł to być
średniowieczny

zwyczaj
płocczan:
składano ciała
do grobu jedynie
w całunach
/tkanina do
okrycia ciała/. 

Szkoła  stała
się ogólnodo
-stępnym
światowym
zabytkiem,
odsłaniającym
przed
turystami
swoje skarby.

.

STOPKA
REDAKCYJNA

 
M.Świgost 
M.Zakrzewska 

J.Marciniak 
K.
Nadwadowska
A.Chełkowska
J.Dąbrówka
A.Kalwasińska

N.Imielska
J.Jaworski
S.Lechmitz
N.Matuszewska
A.Olszewska
A.Pychińska

opiekun
L.Małolepsza

.

Podczas
remontu
jednej z
najstarszych
 szkół
polskich 
(XII w.)
odkryto 
cmentarz.

.

.

.

.

.
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     CZARNA DAMA              
   MAŁACHOWIANKI

.

Poznajcie
tajemniczą
historię,  która
przekazała
 nam sama
autorka książki
"Nici
Iukundy.Opowieści
o duchach
Małachowianki"
 -Pani Elżbieta
Ciesielska
Zając. Nie od
dziś wiadomo,
że w murach
szkoły dzieją
się rzeczy
całkowicie
niewytłumaczalne. 
Opowieść
rozpoczyna się
pewnego
późnego
wieczoru, w
którym pan
woźny -Józef

Biliński z
powodu
nawału
obowiązków
musiał zostać
wieczorem w
auli.Kiedy
spokojnie
zamiatał
podłogę
 na końcu sali,
 z jej początku
usłyszał
niepokojące
skrzypienie.
Przez drzwi
weszła kobieta
w czarnej
sukni i
czarnym
welonie.Pan
Józef zamarł
ze strachu i
zdziwienia.Kobieta
uklękła

i zaczęła się
modlić. Woźny
ukradkiem ją
obserwował.
Nagle postać
zniknęła.Oczywiście
nikt panu
Józefowi nie
dawał wiary,
gdyż jego
opowieść
wydawała się
nieprawdziwa,
Mijały lata i
historia powoli
odeszła w
zapomnienie.
Woźny nie raz
i nie dwa
zostawał
wieczorami w
auli szkolnej,
ale nic już nie
zakłócało jego
spokoju.

Do czasu
gdy... szkolne
pianino
domagało się
ręki pana
Józefa, gdyż
rozstrojono je
okrutnie.
Zasiadł Józef
przy
instrumencie i
wtedy tymi
samymi co
niegdyś
drzwiami
weszła do sali
czarna dama.
Przyklękła,
pomodliła się i
odeszła.
Kobieta
przychodziła
do auli jeszcze
kilka razy,
niezmiennie

napędzając
stracha panu
woźnemu.Znó
w upłynęły
kolejne lata.
Przyszedł
czas, gdy Pani
Ciesielska
Zając, czyli
nasza
rozmówczyni i
autorka
książki, musiał
a zaczerpnąć
wiedzy o
sławnym
Picassie.W
tym celu
nawiązała
korespondencj
ę z pewnym
Hiszpanem.Bardzo
ja zdziwiło, że
mężczyzna
miał polskie

nazwisko.
Wszystko
wyjaśniło się
dopiero wtedy,
gdy Hiszpan
opowiedział
historię swego
rodu. Otóż, w
czasach gdy
Legiony
Napoleona
szły na wojnę,
wraz z nimi
maszerował
były uczeń
Małachowianki
o imieniu
Kajetan.Po
powrocie miał
on poślubić
swoją
ukochaną
Marię
Emanuelę.
Niestety,

Kajetan zginął,
i do ślubu
nigdy nie
doszło. Wtedy
stało się jasne,
że to właśnie
Maria
Emanuela
przychodzi
pomodlić się
za swego
ukochanego
małachowiaka.
Trzeba
bowiem dodać,
że w miejscu
obecnej auli
znajdowała się
kaplica, a w
niej planowany
był właśnie
ślub Kajetana i
Marii
Emanueli.

Znane są równie
ż opowieści o
dziwnych
zdarzeniach w
szkolnej
bibliotece. Kilka
osób słyszało
dziecięce kroki i
głosy w czasie,
gdy w szkole nie
było już
absolutnie
nikogo. Jedna z
pań woźnych
tak się
wystraszyła, że
poprosiła o
zmianę rewiru
do  sprzątania .
Chciała pracowa
ć jak najdalej od
biblioteki.
Autorka książki
o duchach
Małachowianki
też miała okazję

 przeżyć chwile
grozy.
Pracowała w
opustoszałym
skrzydle, gdy
usłyszała
wyraźne kroki.
Wyszła
zobaczyć, czy
to czasem nie
pan  dyrektor
zasiedział się w
swoim
gabinecie. Kiedy
okazało się, że
w szkole nie ma
żywej duszy, a
kroki znów się
rozległy, Pani
Zając struchlała.
Zamarła po
prostu w swoim
fotelu i bała się
wykonać

najmniejszego
ruchu. Wyraźnie
czuła, że ktoś
przechodzi za
jej plecami. Gdy
kroki ustały,
wystraszona
autorka książki
na boso, czym
prędzej uciekła
ze szkoły. Kto
wie, może
wtedy właśnie
narodził się
pomysł
napisania
książki?
Chcecie poczuć
trochę
adrenaliny?
 Koniecznie
przeczytajcie
książkę!    

.
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           Ruszaj się!    Środa ze sztangistą  

 sport

Co tydzień
zajęcia WF
prowadził inny
zawodnik
wysokiej
klasy.Każdy
uczeń wziął w
nich  udział
Akcja w Płocku
potrwa miesiąc.

Szczypiornis
-ta Adam
Wiśniewski ,
zdobywca
medalu na
Mistrzost
-wach
Świata 2015
  

Od 6 marca trwały  w szkole niezwykłe
lekcje WF-u prowadzone przez Mistrzów  

W Płocku,
odbywają się
niezwykłe
lekcje w
ramach
ogólnopolskiej
akcji  „STOP
zwolnieniom z
WF-u”. Zajęcia
wychowania

fizycznego
prowadzą
sportowcy ,
mistrzowie
olimpijscy,
zdobywcy
złotych medali
na
mistrzostwach
świata .

.

Ogólnopolska
akcja społeczna
została objęta
patronatem
Ministra Sportu
 i Turystyki. Ma
zwrócić uwagę

na problem
nagminnego
lekceważenia
przez uczniów
zasadności
uczęszczania
na zajęcia
wychowania

fizycznego oraz
zachęcić do
aktywności
fizycznej.

.

5s

Tomasz
Zieliński
sztangista,
uczestnik
Letnich Igrzysk
Olimpijskich
2012,gdzie zajął
4 miejsce, 

wicemistrz
Europy 2014
prowadził
zajęcia z
klasami 
11 marca

13 marca lekcje prowadził  Piotr Kantor Mistrz Polski
                      w siatkówce plażowej

 Jak się Pan
czuje, gdy jest
remis, a do
końca meczu
zostaje ledwie
10 sek.?
 A.W. Staram
się nie myśleć
wtedy o
wyniku.
Czy zna się Pan
z nożnymi
piłkarzami Wisły
Płock?

A.W. Jeszcze
dwa lata temu
trenowaliśmy
razem, teraz
już nie.
Jakie utrzymuje
Pan stosunki z
kolegami z
drużyny?
A.W.Jak
najlepsze!

.

.

z Adamem Wiśniewskim
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                                „ Najładniejszy zeszyt przedmiotowy roku szkolnego 2014/2015”
   
                         I miejsce- Julia Szymańska IVC    II miejsce- Magdalena Graczyk VA

                        III miejsce- Karolina Jasińska VIA  III miejsce -Adam Zmudczyński VIS

Koło dziennikarskie podczas zwiedzania L.O im.
Marsz.St.Małachowskiego. Po szkole oprowadzała
nas sama Pani Dyrektor Renata Kutyło-
Utzig.Szkoła wypiękniała po remoncie. Dziś zachwyca
aula im. Kajetana Morykoniego z odrestaurowaną
polichromią pędzla prof. Władysława Drapiewskiego w
dawnej kaplicy . Niesamowite wrażenie robi także
muzeum szkolne w podziemiach, gdzie mieliśmy
okazję oglądać wiele  pięknie wyeksponowanych
cennych elementów i tablic.

.

 I m.  Julia
Szymańska 
kl. 4c /po lewej/
II m. Magda
Graczyk 5a
 /po prawej/

 Drużyna klas 4    
       zdobywcy
           II m. 
       na Turnieju  
         Unihokeja

Największą atrakcją ostatniej dyskoteki szkolnej był
występ grupy tanecznej No Name. Spora część
uczniów miała okazję wystąpić na sali wraz z
utalentowanymi tancerzami, którzy mają na swoim
koncie zwycięstwa na ogólnopolskich zawodach oraz
zabłysnęli w telewizyjnych show.Grupa No Name
to półfinaliści programów Mam Talent oraz Got to
dance. Chłopcy nie tylko pokazali swoje umiejętności,
ale i z powodzeniem uczyli trudnych układów naszych
uczniów. Podczas zorganizowanych przez grupę
konkursów bezapelacyjnie wszystkie wygrywały
dziewczęta z "Odlotu".Nic dziwnego, dla nich taniec to
hobby i żywioł. 

.

.

.

.

. .

.
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Kacper
Kulicki 4c
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HASŁA DO
TEATRALNEJ
KRZYŻÓWKI

1,Na widowni
siedzą panie i
... 
2. Pomagają
aktorowi w
pokazaniu
czegoś.

3. Tworzy
muzykę.

4. Występuje
na niej aktor.

5. Kieruje
teatrem.

6.
Podpowiada
tekst
aktorowi.

7. Odbywają
się tam
przedstawienia
teatralne.

8. Aktor musi
ją mieć
wyprostowaną,
by ładnie
wyglądać.

9. Specjalista
od wizażu.

10.
Publiczność
....gorące
brawa.

11.
Przebierają
się w niej
aktorzy.

12. Opada

po
zakończeniu
spektaklu.

13. Aktorzy
prowadzą
czasami
między sobą.

14.
Odpowiada za
całe
przedstawienie.
15. Odbywa
się tam
przedstawienie
dla dzieci.

16. Zastępują
aktorów w
trudnych
sytuacjach.

17. Inaczej
plakat.

18. Występuje
na scenie
teatru.

19. Oprócz
epiki i liryki.

20. Zabawna
sztuka. 

21. Końcowa
partia utworu
dramatyczne
go.

22.W teatrze
przed sceną.

23 Śpiewane
przedstawienie

A TO CIEKAWE!

 

Teatr Wielki w
Warszawie…
to świątynia i
fabryka sztuki
jednocześnie.
A dlaczego?
Jest
całkowicie
samowystarczalny! 
W służbie
techniczno-
administracyjnej
pracuje tysiąc
osób, zespół
artystyczny
(włącznie ze
stuosobową
orkiestrą)
tworzy grupa
czterystu
osób. To jest
jedyny teatr,
gdzie
wszystko
robione jest
na miejscu:
projekty,

stroje,
scenografia.
W olbrzymich
szafach-
garderobach
przechowywane
jest ponad 20
tysięcy
kostiumów. 
W jednej
takiej szafie
mieści się ich
pięć tysięcy.
Wszystkie
szyte są na
miarę, 
indywidualnie
do każdego
spektaklu. Na
przykład do
„Strasznego
dworu”
trzeba było
uszyć trzysta
kostiumów.

COŚ DLA
MIŁOŚNIKÓW
GIER

Heroes III HD
Edition już jest.
Długo
oczekiwana
wersja okazała
się nie być
warta swojej
ceny. Wersja
HD różni się
tylko
rozdzielczością,
która i tak nie
jest zbyt
duża.Dlatego
własnie
uważamy, że
różnica 30
złotych nie jest
w tym wypadku
opłacalna.

DLA TYCH
KTÓRZY
JESZCZE NIE
GRALI
Heroesy, to
zdecydowanie
jedna z
najlepszych
gier. Dorastali z
nią  dwaj
dziennikarze
Zadry Gag@dki.
Kierowani przez
graczy
bohaterowie
przemierzają
krainy wraz ze
swoimi
wojskami,
odkrywają nowe
terytoria, szukaj
ą magicznych
artefaktów

i skarbów, oraz
prowadzą armie
do boju.
W Heroes III
gracz kieruje
poczynaniami
bohaterów
wykonujących
zadania w
mistycznej
krainie Erathia.
Ma do wyboru
pojedyncze
scenariusze,
całe kampanie
zawierające
wiele misji lub
scenariusze do
gry
wieloosobowej.

.

.

.

.
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      POZNAJCIE MOJEGO AKSOLOTA

          Trochę ryba, 
     a trochę jaszczurka

  Te zwierzęta są wspaniałe. Zachęcam do kupowania. 

     Gatunek zagrożony

   Ola  
  z 5b

Aksoloty jedzą
 ochydne
dżdżownice, ale
nie
zniechęcajcie
się tym.Wy
przecież
możecie dalej
jeść swoje
śniadanko.

Świat
zwierząt jest
zaskakujący.
Mam na
myśli  na
przykład
aksolota
meksykań-
skiego

.

W jeziorze
Xochimilco na
południe od
miasta Meksyk
żyje jedno z
najdziwniej
szych stworzeń
świata - aksolot,
nazywany
inaczej
ambystomą

meksykańską.
To nieduża,
osiągająca do
30 cm
salamandra o
wiecznie
uśmiechniętym
pyszczku. 

To niezwykłe , a
zarazem urocze
żyjątko
dostałam od
mojego taty.
Jest wspaniały i
wyglądem
przypomina

trochę rybę, a
trochę
jaszczurkę.
Pochodzi z
rodziny
ambystono
watych. Trochę
trudna nazwa,
prawda?

Są aksoloty
białe i czarne. 
Z uszu
wychodzą im
śmieszne
skrzela
zewnętrzne.

Czy wiecie ile
składa jaj? 
Otóż od 200 
do 1000, 
a żyje 10-15 lat
Małe są po
prostu piękne!
Mój słodziak

miał około 20
cm długości.
Jest to gatunek
zagrożony. Żyje
w jaskiniach.  Ja
na przykład w
jaskini bym nie
przetrwała. .

.

ZAJĄC NA
WIELKANOC 

 
Kicający od
domu do domu
zając zostawia
dzieciom
skromne
prezenty.
Zazwyczaj są
poukrywane,

np. pod łóżkiem,
w szafie, a
nawet w
ogródku. Ich
znalezienie jest
zadaniem
najmłodszych
członków
rodziny.
Prezentami są
głównie zabawki
oraz słodycze.

.

.

.


