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                                      NUMER 14/2010/2011                                                                                                                                               
                    

                                       
 

                                      Polecamy: 

 Co piszczy w Szósteczce? 

 Łamigłówki dla mądrej główki 

 Nasze zwierzaki… 

 Dla każdego coś śmiesznego 
 

 

 

 
 



 

 

1. ….................. jądrowa. 

2. Tam się modlimy. 

3. Lubimy je jeśd. 

4. Robid z ………………… widły. 

5. Robimy nim zdjęcia. 

6. Zaszywamy nią dziury w ubraniach. 

7. Niektórzy noszą je na nosie.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Np. II światowa.. 

2. Pływają w stawie. 

3. Napój na śniadanie z mlekiem. 

4. Np. tropikalny. 

5. Można to robić nożyczkami. 

6. Np. Śniadanie. 

7. Spotkasz je nad morzem. 

 

 

                                 

 

 

Nauczyciel na chemii omawia doświadczenie: 

- A teraz patrzcie jak ten niebieski płyn zazieleni się na czerwono.                              

 

Co to jest lekcja? 

- Jest to dłuższy okres potrzebny do przygotowania się do krótkiej przerwy. 

 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik: 

- Małgosiu, co to za wzór? 

- To jest... No, mam to na końcu języka... 

- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To kwas siarkowy.         

 

 Przybiega dzieciak na stację benzynową z kanistrem: 

- Dziesięć litrów benzyny, szybko! 

- Co jest? Pali się? 

- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa.. 

 

- Twoje wypracowanie jest niezłe, - mówi nauczycielka do małego 

Fufalskiego - ale jest identyczne jak wypracowanie twojego kolegi z ławki. 

Wiesz, co to znaczy?  

- Że jego też jest niezłe? 

 

Nauczyciel pyta: 

- Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie urodziny? 

- 7 

- A ile będziesz miał w następne? 

- 9 

- Siadaj, pała! 

- Niech to, pała w urodziny! 

                              

 -Mamusiu czy mogę  iść się pobawić? 

-Z tą dziurą w rajstopach? 

-Nie… z tą Jolą z drugiego piętra. 

                                   

-Dzieci nie widziałyście mojego sitka? 

-Tak, ale było dziurawe i wyrzuciliśmy. 

 

         



 

 

       
       

Legwan-Bocznie spłaszczony, zwłaszcza ogon. Przez środek grzbietu 

biegnie głęboki wysoko wycinany grzebień skórny. Ciało jaskrawo-zielone 

z poprzecznymi, szerokimi i ciemnymi pręgami na tułowiu i ogonie. 

Długość ciała do ok. 200 cm z czego na ogon przypada ok. 120 cm . Masa 

ciała do ok. 10 kg. Zjada liście, kwiaty i owoce, dodatkowo też małe 

kręgowce i owady. Występuje od centralnej części Ameryki Północnej po 

Meksyk oraz niektóre wyspy Oceanu Spokojnego. 

 

                 
 

Lama– udomowiony ssak parzystokopytny z rodziny wielbłądowatych. 

Występuje w Ameryce Południowej. Lamy wykorzystywane są głównie 

jako zwierzęta juczne oraz do produkcji wełny i mięsa. Dorosłe lamy 

osiągają do 250 kg wagi i 119 cm wysokości w kłębie]. 

 

                             
 

 

Ci okropni bogowie 
     Zanim rewelacyjni Grecy zaczęli rozwijać swoją  

kulturę na kontynencie, na Krecie panowali już potężni  

Minoiczycy. Ich największy pałac znajdował się  

w Knossos. Był tak szykowny, że królowa miała nawet  

pierwszą na świecie toaletę ze spuszczaną wodą. 

    Później pałace zdobyli wojowniczy Grecy z Myken. Ale w końcu 

pałace popadły w ruinę i skończyła się cywilizacja mykeńska. 

Skończyły się też luksusy ze spuszczaniem wody. Co się właściwie  

stało? Czy przyczyną była: 

- wojna i najazd z zewnątrz, 

- trzęsienie ziemi, 

- choroby i epidemia, 

- susza i klęska głodu. 

Gwałtowna zmiana klimatu? 

Historycy dopuszczają wszystkie te  

przyczyny. Ale tak jak w przypadku  

 tajemniczego wyginięcia dinozaurów sprawa pozostaje do dziś zagadką.  

W Grecji osiedliły się plemiona Dorów. Zapomnieli oni sztuki pisania, 

więc wiemy o tych czasach bardzo mało. Historycy nazywają tę epokę 

okresem archaicznym.   

    Grecy wymyślili historię około 3500 lat temu… 

    Bez tekstów pisanych historia 

przetrwała jedynie w formie 

opowieści. Z upływem lat opowieści 

te stawały się coraz bardziej 

fantastyczne i nieprawdopodobne. 

Zamieniały się w legendy i baśnie.  

    Grecy byli mistrzami w 

opowiadaniu horrorów. 

      Fajnie, że to zauważyłeś!!! 

O tym opowiemy w następnym numerze…. 
              

  Fragment pochodzi z książki „Ci rewelacyjni Grecy”.  

 



 

 

  
   Chociaż dużo czasu upłynęło od tej „wyjątkowej” wycieczki, nie mogłem 

powstrzymać się i postanowiłem Wam o niej opowiedzieć.  

   Dnia 23.04.2010r. o godz. 5:00 wyjechaliśmy autokarem spod naszej 

szkoły na wycieczkę do Wilna. Podróż była długa, ale bardzo przyjemna. 

Rozmawialiśmy, opowiadaliśmy kawały i słuchaliśmy litewskiej rozgłośni. 

Podziwialiśmy krajobrazy rozciągające się za oknem autokaru.  

   Pierwszą rzeczą, którą zobaczyliśmy była Góra Trzech Krzyży. 

Zwiedzaliśmy dużo starych kościołów. Ozdobione były one 

płaskorzeźbami. Szczególne wrażenie zrobił na nas kościół św. Piotra i 

Pawła. Potem pojechaliśmy na cmentarz Rossa. Widzieliśmy również obraz 

Matki Miłosierdzia w Ostrej Bramie. Oglądaliśmy cerkiew pod wezwaniem 

św. Ducha.  

   Spacerując ulicami Wilna przechodziliśmy obok Pałacu Prezydenckiego. 

Z okien autobusu oglądaliśmy Wieżę Giedymina. Przed wyjazdem do Trok 

zjedliśmy pizzę. W Trokach był piękny zamek. Zwiedziliśmy tę ogromną 

budowlę. Wracając do domu zajechaliśmy do marketu. Chętni robili 

zakupy.  

                    
  Była to wspaniała wycieczka. Uczniowie naszej szkoły lepiej się 

poznali. Nikt nie miał czasu , żeby się nudzić. Wielu z nas po raz pierwszy 

zobaczyło Wilno. Z pewnością będziemy długo wspominać tę wycieczkę. 

 

                                                                              
                                                                  Jakub Łaszcz   

  
 
   Dnia  17.09.2010r  odbyła się akcja 

Sprzątanie Świata, w której 

uczestniczyliśmy my uczniowie klas  VI. 

   Zebraliśmy  się  przy  szkole  o  godzinie 

9.00 i po sprawdzeniu obecności wyruszy- 

liśmy na naszą akcję. 

   Z panem leśniczym spotkaliśmy się  

w okolicy Żółtych Piasków, tam dostaliśmy  

worki  i  rękawiczki. 

  Zaczęliśmy sprzątanie dookoła lasu. 

Zauważyliśmy, że ludzie bardzo niszczą  

nasze  środowisko. Zebraliśmy bardzo dużo 

śmieci. Jak skończyliśmy skierowaliśmy się 

na plażę, gdzie wspólnie mieliśmy 

podsumować naszą akcję. 

    Gdy doszliśmy czekało na nas ognisko. 

Pan leśniczy poczęstował nas kiełbaskami, napojami i bułeczkami. 

Szóstoklasiści zebrali się wokół ogniska i piekli kiełbaski. 

                              

                 
Po drodze wszyscy rozchodzili się do 

domów. Było bardzo ciekawie, dowiedzieliśmy się, że nie można śmiecić, 

ponieważ to zagraża naszemu środowisku.  

                                                   Do zobaczenia za rok!!!!! 



 

 

 

 
 

 
   Wróżby: andrzejkowe, na Andrzejki, dla Andrzeja, Katarzynki. 

Jak mówi stare, polskie przysłowie „Na świętego Andrzeja błyska pannom 

nadzieja”. 

   Wigilia św. Andrzeja, czyli popularne Andrzejki, od dawna są 

tradycyjnym wieczorem wróżb. 

   Andrzejki to wieczór matrymonialnych wróżb odprawianych w wigilię 

dnia św. Andrzeja Apostoła. Początkowo był to wieczór wyłącznie wróżb 

matrymonialnych niezamężnych dziewcząt. Wróżby te były traktowane 

bardzo poważnie i odprawiano je w odosobnieniu. Dopiero później wieczór 

wigilii świętego Andrzeja, (czyli wieczór i noc z 29 na 30 listopada) stał się 

przede wszystkim zabawą. 

    Podczas gdy św. Andrzej miał pomóc dziewczętom w odkryciu 

przyszłości, chłopcy spotykali się na podobne wróżby w wigilię  

św. Katarzyny, czyli 24 listopada. „W święto Katarzyny są pod poduszką 

dziewczyny”. Jednak z czasem Katarzynki uległy zapomnieniu. Obecnie 

oba obrzędy są połączone i obchodzone równocześnie jako tradycyjne 

Andrzejki . 

   Andrzejkowe wróżby przetrwały aż do dziś i cieszą się niesłabnącą 

popularnością. 

Przysłowia na Andrzeja: 

 Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego Narodzenia 

będzie sroga zima. 

 Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez błota. 

 Na świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja. 

 Śnieg na Andrzeja dla zboża zła nadzieja. 

 Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście. 

 

 
1. Święty Andrzej jest patronem Szkocji i 30 listopada, jest 

świętem narodowym (w odróżnieniu od przyjętego w Polsce 

zwyczaju, obchodzenia Andrzejek w "wigilię" św. Andrzeja, czyli 

29 listopada). 

2.Wróżby Andrzejkowe przeznaczone były głównie dla dziewcząt 

(odpowiednikiem dla chłopców, były Katarzynki), choć od 

jakiegoś czasu przyjęło się, że w wieczór 29 listopada wróżą 

wszyscy).  

3. Aby rozjaśnić nieco sytuację swojej przyszłości, dziewczyna 

powinna obrać jabłko nożem tak, aby obierana skórka była jak 

najdłuższa, bez jej przerywania. Następnie, taką obierkę rzuca 

się przez ramię, do tyłu. Kształt, w jaki się ułoży stanowi 

podpowiedź, co do pierwszej litery przyszłego narzeczonego. 

4. Najpopularniejszą wróżbą w Polsce jest lanie wosku przez 

dziurkę w kluczu do zimnej wody. Uzyskany w ten sposób kształt, 

rzucając cień z płomienia świecy na ścianę, daje pole do popisu 

naszej wyobraźni. 

5. Aby ożywić imprezę Andrzejkową, często organizuje się 

zabawę w kotyliony. Przygotowane powinny zostać ozdoby, które 

można przypiąć sobie do ubrania. Kotyliony powinny być łatwo 

rozróżnialne (przy pomocy różnokolorowych wstążek, lub innych 

ozdób) i występować w parach. Każdy kotylion musi mieć swoją 

parę: dla chłopca i dziewczyny. Rozlosowujemy następnie 

ozdoby pomiędzy uczestników zabawy, których zadaniem będzie 

odnalezienie się i zatańczenie pierwszego tańca podczas 

wieczoru. Być może ten taniec będzie tylko początkiem... 


