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W świecie przyrody...
Wiosna wśród zwierząt
Powrót do domu
Wiosną ptaki, np. bociany białe, żurawie, czaple, różne gatunki gęsi,
skowronki itp., które udały się na ferie do Afryki, czy innych ciepłych krajów
wracają do Polski, by odbudować lub założyć gniazda oraz wychować
potomstwo. Wiele ptaków zamiast tradycyjnych gniazd woli pnie drzew lub
budki lęgowe.

Jedna jaskółka wiosny nie czyni...
...ale, całe tysiące owszem! Na wiosnę oprócz
innych ptaków przylatują do nas jaskółki. W
związku z tym, chciałam zadać wam jedno
pytanie:
Dlaczego jaskółki wybrały sobie tak ciężką drogę
do pokonania, skoro inne ptaki latają nad
urodzajnymi lasami? Dlaczego małe i słabsze
jaskółki lecą nad Saharą?
Jaskółki latają tą trasą, ponieważ są tak
nauczone. Kiedyś Sahara nie była suchą
pustynią, lecz urodzajną krainą obfitą w lasy, łąki
i jeziora. Niegdyś na Saharze ptaki robiły sobie
odpoczynek od podróży. Niestety, dziś jest to
sucha i jałowa pustynia. Inne ptaki znalazły nowe trasy, a małe nieporadne jaskółki nadal latają przez
Saharę. Jednak jest to też rodzaj naturalnej selekcji, ponieważ taką monotonną i ciężką wędrówkę mogą
przebyć tylko najwytrzymalsze z ptaków, bo oprócz niekorzystnych
warunków
droga ta jest
jeszcze
bardzo długa
– 12,000 km
w
jedną
stronę!
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Las, jezioro i łąka– wiosenne azyle dla
maluchów
W lesie, jeziorze oraz na łące wiosną rodzi się
wiele małych zwierzaków, między innymi:
młode zające, żaby, sarny, lisy, dziki
(warchlaki), łabędzie, wiewiórki oraz wszelkie
owady i pisklaki. Dlatego też pożary są
niebezpieczne szczególnie w tym okresie.
Młode zwierzaki, często nie umieją jeszcze się
poruszać, robią to bardzo wolno oraz nie
potrafią uciec przed ogniem

A co na to nasze domowe pupile?
Wiosną w naszych domach mogą pojawić się małe zwierzaczki.
Kociaki, szczeniaki, małe chomiki, myszki, króliczki czy papużki.
Niestety, w przypadku kotów i psów, musimy przejść przez ciężki okres.
Psy staną się
drażliwe,
energiczne,
agresywne
i nieprzyjazne,
ponieważ wiosna to
czas, w którym
większość suczek
ma ruje (zwaną
także cieczką),
wtedy wszystkie
psy są pobudzone
i próbują uciekać.
Podobnie jest
w przypadku kotów, chodzą własnymi drogami
i znikają na całe dnie.
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Wiosna – oaza nowego życia
Wiosną rodzą się młode zwierzątka. Każde miejsce jest
dobre do rozpoczęcia nowego życia. Wspomniane
wcześniej lasy, jeziora, łąki, domy, gniazda, budki
lęgowe, jak i gospodarstwa, nory, kryjówki, pola, rzeki,
bagna i inne środowiska nadające się do życia. Lecz nie
każdy rodzic zdaje sobie sprawę, że jego potomstwo
potrzebuje opieki. Jak możemy zapobiec porzucaniu
potomstwa przez zwierzęta? To proste, jako ludzie
możemy po prostu nie wchodzić im w drogę. Nie
dotykać gniazd i budek lęgowych, omijać z daleka norki
i siedliska zwierząt. Jeśli natkniemy się w lesie na młode
bez opieki należy szybko odejść, być może jego mama
kręci się niedaleko i zostawi malucha na pastwę losu,
gdy podejdziesz za blisko a ona wyczuje twój zapach.
Lecz jeśli chcemy podglądać życie maluchów to
najlepiej to robić z daleka, np. patrząc przez lornetkę itp.

Ach ta wiosna!!!

Adrianna
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Ciekawostki przyrodnicze
Skąd powiedzenie „ Jedna jaskółka wiosny nie czyni”?
Jaskółki są ptakami, które zimę spędzają w Afryce a na lęgowiska
przylatują wiosną. Jaskółki pojawiają się na naszym niebie w pierwszych
dniach wiosny, pod koniec marca lub na początku kwietnia. Czasami
zdarza się, że pojedyncze ptaki obserwowane są na początku marca, gdy
zima jeszcze nie ustępuje wiośnie. Stąd zapewne bierze się to
powiedzenie.
Źródło: przedszkole2sokolka.edupage.org

Co oznacza równonoc wiosenna (tzw. przesilenie wiosenne)?
Równonoc wiosenna – Słońce na danej półkuli ziemskiej (północnej lub
południowej) przez pół roku mocniej oświetla jedną z półkul. Moment
równonocy wiosennej wyznacza na danej półkuli początek astronomicznej wiosny.
Na półkuli północnej równonoc wiosenna następuje w okolicach 20/21 marca (równonoc marcowa),
kiedy Słońce przechodzi przez punkt Barana. Natomiast na półkuli południowej, gdzie pory roku
przesunięte są o sześć miesięcy, równonoc wiosenna ma miejsce 22/23 września (równonoc wrześniowa).
W chwili gdy na jednej półkuli zachodzi zjawisko równonocy wiosennej, na drugiej jest to moment
równonocy jesiennej.
Źródło: pl.wikipedia.org

Jakie ptaki przylatują wiosną do naszego kraju?
Wiosna to czas powrotów ptaków z zimowisk i zapowiedz nadchodzących zmian. Z nadejściem wiosny
przylatują do nas: jaskółki, szpaki, zięby, dudki, pliszki, słowiki. Najłatwiej jest zaobserwować powroty
tych większych m. in. gęsi, żurawi oraz bocianów, lecących utartymi od lat szlakami wędrownymi,
formujących przy tym charakterystyczne tzw. klucze.

Jakie kwiaty kwitną wiosną
Przebiśniegi, tulipany, krokusy, hiacynty, sasanki, zawilce.
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Jakie są nazwy wiosennych miesięcy?
Marzec, kwiecień, maj, czerwiec.

Ile godzin dodajemy podczas wiosennej zmiany czasu?
Dodajemy jedna godzinę.

Po co stosujemy zmianę czasu?
Powodem zmiany czasu jest oszczędność energii.

Jakie drzewa kwitną na wiosnę w ogrodzie?
Grusze, śliwy, jabłonie.

Jak nazywa się żartobliwy obyczaj obchodzony 1 kwietnia?
Prima-aprylis to dzień żartów – obyczaj związany z pierwszym dniem kwietnia, obchodzony w wielu
krajach świata, który polega na robieniu żartów, celowym wprowadzaniu w błąd inny osób.

Nikola
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Wywiad z...
Wywiad z Mają Gnutek uczennicą kl. 2c.
RG: Maju, jak długo już tańczysz?
M: Tańczę od 4 roku życia, to dość długo. Ale
turniejowo od 5 lat.
RG: Co najbardziej podoba ci się w tańcu?
http://www.pulskwidzyna.pl

M: Najbardziej? To nie wiem. Trudne pytanie.
RG: Rozumiem, to kolejne. Czy przygotowujesz się aktualnie do jakiegoś konkursu?
M: Aktualnie mam rękę w gipsie, więc mam przerwę. Ale przygotowuję się cały czas do
turnieju.
RG: Czy ze swoim partnerem tańczysz od początku?
M: Tak.
RG: W jakim klubie tańczysz?
M: Progress Kwidzyn.
RG: Czy w przyszłości zamierzasz zająć się tańcem zawodowo?
M: Tak, chcę zostać sędzią na turniejach oraz założyć własny klub taneczny.
RG: Czy do czasu zdjęcia gipsu zawieszasz ćwiczenia.
M: Nie, tylko ćwiczę jakieś kroki bez udziału rąk.
RG: Ostatnie pytanie. Czy masz jakieś inne hobby niż taniec?
M: Nie, niczym innym się nie zajmuję. Ale pewnie, jak każdy lubię sobie pojeździć na
rowerze, pograć w piłkę. Natomiast na co dzień zajmuję się tańcem.
RG: Bardzo dziękujemy za wywiad. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i wielu
sukcesów.
M: Dzięki, cześć. 
Ola i Karolina
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Czy warto być kulturalnym?

Kultura

osobista

obowiązuje

każdego, bez względu na to, gdzie się
znajdujecie i

z kim rozmawiacie.

Jeżeli macie z tym problem lub po
prostu nie wiecie, jak się zachować
w danej sytuacji, być może w tym
tekście

znajdziecie

odpowiedź

na

nurtujące was pytania.
Każdemu z nas w życiu codziennym zdarzają się sytuacje, kiedy czujemy się niekomfortowo
w towarzystwie innych osób. Rażą nas zachowania takie jak: nagminne spóźnianie się, używanie
wyzwisk, przepychanie w autobusie i głośne rozmowy w miejscach publicznych. Być może dlatego, że
od dziecka mamy wpajane przez rodziców, dziadków, nauczycieli określone normy postępowania –
przestrzeganie prawa, np. przechodzimy przez ulicę na zielonym świetle, normy: obyczajowe np.
szacunek do osób starszych i moralne. Czasami jednak zdarzają się w życiu codziennym sytuacje, które
psują nasz wizerunek, jako osoby kulturalnej.
Jeśli nie wiecie jak macie się zachować, przeczytajcie poniższe wskazówki, które pomogą wam stać
się kulturalnymi osobami w życiu codziennym.
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Strona 8

Wskazówki, jak być kulturalnym:
1. Należy szanować każdego człowieka niezależnie od wieku i statusu społecznego.
2. Jeśli będziesz uśmiechnięty i życzliwy dla innych ludzi, oni również będą darzyli
Cię sympatią. Życzliwość, uśmiech oraz dobre słowo to cechy, które zjednują nam
sympatię innych.
3. Ostrożnie osądzaj i oceniaj innych.
4. Bądź otwarty na potrzeby i prośby drugiego człowieka – otwórz sklepowe drzwi
kobiecie z zakupami lub pomóż wnieść wózek dziecięcy do autobusu.
5. Staraj się być taktowny, tzn. podczas rozmowy nie zadawaj bardzo osobistych pytań
osobie, z którą nie wiążą Cię takowe relacje. Ponadto zwróć uwagę na stosowność
stroju do okazji.
6. Nie narzucaj swojego zdania, staraj się słuchać tego, co inni mają do powiedzenia.
7. Bądź dyskretny i uszanuj to, że ktoś bliski powierzył Ci tajemnicę. Zaufanie bardzo
ciężko odbudować.
8. Odcinaj się od plotek. Jeśli lubisz plotkować to licz się z tym, że nie będziesz
traktowany jako osoba godna zaufania.
9. Bądź punktualny! Jeżeli stale się spóźniasz, oznacza to, że nie szanujesz czyjegoś
czasu.
10.Zawsze pamiętaj o trzech ważnych słowach z dzieciństwa: „proszę”, „dziękuję”,
„przepraszam” – w życiu dorosłym też są potrzebne.
http://savoir-vivre.wieszjak.polki.pl
www.google.pl
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Psychotest

DLACZEGO SĄ DNI, KIEDY NIC MI SIĘ NIE CHCE?
Jeśli w ciągu ostatnich dni więcej niż raz pomyślałeś, że kompletnie nic Ci się nie chce, chyba czas
zastanowić się, czemu tak jest. Przyczyn może być kilka i żadna z nich nie musi koniecznie być związana
ze zmęczeniem…
1. Co sobie myślisz, gdy ktoś Ci powie, że lubi czytać książki, ale nie ma na to czasu?
a. Rozumiem go.
b. Nie obchodzi mnie to.
c. „Co za wymówka! Zawsze ma się czas na to, co się lubi!”
2. Która z tych postaci jest Twoim zdaniem najsympatyczniejsza?

3. Jak myślisz, jakim jesteś uczniem?
a. Inni są gorsi.
b. Nie myślę o tym.
c. Chyba całkiem niezłym…
4. Gdzie teraz chciałbyś przebywać?
a. Na wakacjach…
b. Chciałbym być nigdzie. Nie istnieć.
c. Może na basenie.
5. Jak lubisz odpoczywać?
a. Przed kompem, z muzyką i herbatką.
b. Spać…
c. Robię coś, czego nie muszę, ale chcę.

Zwiastun
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6. Jaka jest dla Ciebie najlepsza pora do roboty lub nauki?
a. Późny wieczór.
b. Żadnej pracy!
c. Każda.
7. Dziś jest wtorek. W czwartek masz ostatnią szansę poprawić sprawdzian z matmy. Kiedy
zaczniesz się uczyć?
a. W czwartek.
b. Nie zależy mi.
c. Już dziś się wykuję!
8. Wracasz zmęczony wieczorem do domu, ubrania całkowicie przemoczone, umierasz ze
zmęczenia…
a. Rozbieram się i mówię mamie, że padam i czy będzie tak miła za mnie posprzątać.
b. Idę po prostu spać, tak jak stoję.
c. Biorę prysznic, coś jem, robię obowiązki i spokojnie kładę się spać.
9. Dokończ zdanie: Ludzie to…
a. …kombinatorzy
b. …jedno wielkie NIC.
c. …szczyt osiągnięć ewolucji!

Sprawdź, których odpowiedzi masz najwięcej?

Najwięcej odpowiedzi A: „Nie chcę mi się pisać”.
Jesteś gnuśny, źle zorganizowany, zawsze spóźniony, tonącym w bałaganie leniwcem. Wykorzystujesz
ludzi i myślisz tylko o sobie >:(
Najwięcej odpowiedzi B: No nie wiem…
Jest coraz gorzej. Jesteś w złym stanie psychicznym, być może to ma związek z okresem dojrzewania.
Rodzina, znajomi, sport, muzyka. No wiesz? Powinieneś się poprawić człowieku i wziąć się w garść :l
Najwięcej odpowiedzi C: WOW!
Jesteś wzorowy, pilny, zorientowany, dobry. Same pozytywy. Teraz akurat jesteś zwyczajnie
przepracowany, więc nie dziw się, że czasami nic Ci się nie chce. Musisz się po prostu czasem wyciszyć
i zwolnić ;)
Arek
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Czy wiesz, że...
Dziwne zawody
Pamiętasz czasy dzieciństwa, gdy chłopcy chcieli być strażakami, albo policjantami,
a dziewczynki księżniczkami, bądź gwiazdami? Już od małego każdy z nas myśli kim
chciałby zostać w przyszłości, ale okazuje się, że istnieją zawody wiele dziwniejsze niż
Ci się wydaje.
Lubisz wodę? Pływanie, oceany, te wszystkie zwierzęta
tam żyjące –
czy to nie jest piękne? Może
zastanawiałeś/aś się kiedyś jak zostać syreną? Nic
trudnego, istnieje taki zawód jak „profesjonalna syrenka”.
Już dziś możesz wcielić się w jedną z tych mitycznych
stworzeń, niestety praca nie polega na przemierzaniu
mórz, lecz na robieniu sobie zdjęć z turystami.

Zagrajmy w grę- ja powiem Ci nazwę zawodu, a Ty
spróbujesz zgadnąć jakie umiejętności należy posiadać,
by taką pracę zdobyć. Tak więc zagadką dla Ciebie jest
„Sekserka”. I jak Ci idzie zgadywanie? Może
przejdźmy do rozwiązania- by być sekserką/sekserem
należy mieć bardzo dobry refleks, wzrok, spryt i trzeba
być szybkim. Potrzeba też jednego specjalnego talentu,
czyli… umiejętność rozpoznawania płci u kurcząt.
Tak, nazwa pochodzi od angielskiego słowa „sex”
oznaczającego płeć. Tylko po co to wszystko? Otóż
małe kurki są przeznaczane na składanie jaj do farm, a koguty na zapładnianie, dlatego potrzebne jest
rozdzielanie ich, niestety na farmie, gdzie otrzymuje się jaja niepotrzebna jest za duża ilość kogutów.
Praca wydaje się łatwa, co nie? Jeśli tak sądzisz, to spróbuj rozróżnić te maluchy:

Co powiesz na testera psiej i kociej karmy? Mniam. Taka
osoba dba, by jedzenie naszych pupilów było podobne do
naszego. Cóż, to musi być naprawdę interesujące…
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Owocowe kompozycje tworzące niebanalną dekorację stołów
podczas różnych przyjęć i uroczystości. Zastanawialiście się
kiedyś, kto je wykonuje?

Artystyczna twórczość, której bazą są owoce i warzywa,
trafiła na oficjalną listę zawodów. Rzeźbiarz w owocach
i warzywach został bowiem uwzględniony w nowej
klasyfikacji zawodów i specjalności, która obowiązuje
od stycznia 2015 roku. Vegetable & fruit carving to sztuka,
której można uczyć się podczas kursów. Przede wszystkim
potrzebne są tutaj zdolności manualne i kreatywność.

Człowiek liczący ryby
Do zadań takiej osoby należy liczyć ryby stojąc przed
szklaną szybą, za którą płyną ławice ryb. Wystarczy
wcisnąć guzik.
Jednak praca nie jest taka łatwa, ponieważ należy
rozróżniać gatunki ryb.

-Grellu

Żródła: http://wiadomosci.wp.pl/ ; http://i.wp.pl/a/ ; http://kariera.pracuj.pl/ ; http://www.kobietkowo.pl/
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Ciekawostki
Pomysłowi Japończycy

Maid Cafe
Śliczne służące to stały motyw w mandze
i anime. Japończycy bazując na tych
źródłach stworzyli kawiarnie oferujące

kelnerki przebrane w stroje pokojówek. Dziewczyny w tak
uroczych strojach przyciągają dużą ilość klientów.

Kawiarnia dla wampirów.
Jako dzieci większość z nas
myślała, że wampiry istnieją.
Niektórzy chcieli nimi być, inni się
ich
bali.
Czemu
o
tym
wspominam? Odpowiedź jest
prosta. Nie każdy zastanawiał się,
czy byłoby fajnie zjeść w miejscu
przypominającym dom wampira.
Japończycy uznali, że jedzenie na
trumnie może być w pewien
sposób… interesujące.
Zwiastun
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Kawiarnia stylizowana na więzienie.
Nie wiem jak wy, ale mnie zawsze interesowało, jak wygląda więzienna cela. Jednak
nigdy bym nie wpadła na pomysł, żeby takim
stylem wystylizować kawiarnię. Klimat raczej
nie jest zbyt sympatyczny. Ciekawe, jak
smakują posiłki w takim miejscu.
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Kawiarnia Ninja.
Motyw japońskich wojowników czasem znany
jest z kreskówek, np. „Wojownicze żółwie
ninja”. Japończycy postanowili to wykorzystać
w świecie realnym. Dzięki takiemu pomysłowi
powstały właśnie takie kawiarnie. Niezwykłym
akcentem takich kawiarenek są ninja, którzy
podczas posiłku pokazują magiczne sztuczki,
a na zakończenie wychodzą z wielkim
transparentem
zapraszającym
ponownie
do restauracji.

8bitowa kawiarnia.
Szczerze mówiąc, pewnie większość z nas
spędza czas głównie grając w jakieś gry.
Nie ważne czy na komputerze, czy na
konsoli. 8bitowa kawiarnia jest dla takich
ludzi idealna. Można tam nie tylko zagrać
w niektóre klasyczne tytuły ale również zjeść
coś smacznego. Po prostu raj.
Zwiastun
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♥Domcia i Grellu♥

http://gadzetomania.pl
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Kącik literacki

Zwiastun

Strona 18

„Dominium”
Anai An
Rozdział 1
(dalszy ciąg powieści)

Chłopak
kucnął
koło
mnie.
Spojrzałam na niego zdziwiona.
Z tego co wiedziałam, Elfy i Wampiry
nie interesowały się ludźmi.
– Tak – powiedziałam. – Wszystko
jest w porządku.
Elf uśmiechnął się do mnie delikatnie.
Chłopak

położył

dłoń

na

moim

ramieniu. Poczułam się niepewnie. Po
czym ponownie uśmiechnął się do
mnie.
– Jak masz na imię? – spytał cicho. –
Ja mam na imię Rafael Aero.
Przyjrzałam mu się. Miał włosy o kolorze złocistego miodu. Oczy o barwie czekolady wpatrywały się we
mnie intensywnie.
– Jestem Crystal Cecidit [łac. tłum. upadła] - szepnęłam ośmielona.
– Ach… To ty jesteś tą nową – jego uśmiech poszerzył się. – Pewnie nie wiesz, ale jesteś na językach
całej społeczności nieśmiertelnych.
– Co?! – załamana oparłam głowę o nadgarstki. – Ale czemu?
– Jesteś inna niż inni ludzie – szepnął. – Taka wyjątkowa… Nie pachniesz jak człowiek… Prędzej jak
nieśmiertelna…
– Jesteś wariatem! – krzyknęłam.
– Nie prawda – zaśmiał się cicho.
Podszedł do nas Feliks. Spojrzał nienawistnie na Rafaela. Elf wstał i pobiegł, tylko swoim znanym
kierunku.
– Nic Ci nie jest? – spytał się mnie.
Wstałam i spojrzałam na niego.
Zwiastun
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– Kto to był? – rzekłam szybko.
– Rafael… Bądź jak niektórzy wolą: Raphael. Pochodzi ze szlacheckiego rodu. Jego babka wraz z innymi
założycielami założyła miasto. Z tego co pamiętam, było to jakieś 100 lat temu…
To idziemy do lasu?
– Oczywiście – zaśmiałam się sztucznie.
Złapał mnie za rękę i zaciągnął w stronę drzew.
Las był piękny. Kojarzył mi się z starym gajem,
który porastał ziemie wiele milionów lat temu. Liście
miały wiele barw – większość nie była spotykana. Miały
najczęściej barwę złota i srebra, ale wiedzieliśmy też
o kolorze lapisu, onyksu czy rubinu.
Spotkaliśmy wiele posągów. Chociaż tu można
byłoby spotkać postacie z mitologii słowiańskiej. To było
dziwne. W mieście było wiele posągów z różnych
wierzeń, a tu tylko z jednej.
Po jakimś czasie stwierdziliśmy, że się zgubiliśmy.
Patrzyłam zła na Feliksa. Mówił, że zna to miejsce.
Przeklinałam pod nosem w swoim ojczystym języku
Doszliśmy do posągu Południcy. Chociaż była
opisana jako straszliwa kobieta, tu bardzie przypominała
nam anorektyczkę. Biedną młodą dziewczynę. Jej twarz
była idealna. Nie miała żadnej zmarszczki. Południca stała
prosto. Dłonie miała wyciągnięte. Trzymała na nich kulę
ze szkła.
Nagle

poczułam

jak

ktoś

mnie

przewraca.

Upadłam na kolana. Ujrzałam szczeniaka. Był wilczurem.
Feliks schował się za mnie. Westchnęłam. Podszedł do
nas Raphael. Trzymał smycz. Szczeniak podszedł do niego.
– Zgubiliście się – stwierdził cicho.
Feliks spojrzał wrogo na Raphaela
Ciąg dalszy wkrótce....
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Wakacyjny dzień, ale inny niż zwykle.
– Ewelina no chodź już! – krzyknęłam z dołu - zaraz się spóźnimy.
– Oj, już idę. – Usłyszałam w odpowiedzi.
Miałyśmy dziś iść do kina na „Piękną i Bestię” z Mateuszem i Danielem.
Ostatnio jak szłyśmy z nimi do kina, to Ewka przygotowywała się około 35min
i przez to spóźniłyśmy się na film.
Nagle usłyszałam stukot obcasów na drewnianych schodach. Spojrzałam w tamtą
stronę i ujrzałam Ewelinę w pełnym makijażu i rudych włosach spiętych w kok.
Moja przyjaciółka zawsze była bardzo elegancka. Rude włosy czasem są udręką,
a jak ma się dodatkowo piegi to już podobno jest koszmar, ale nie w tym
przypadku. Dziś ubrana była w lekką i zwiewną sukienkę w kolorowe kwiaty. Na
to założyła skórzaną kurtkę. Wszystko wyglądało świetnie. Ja sama ubrałam się normalnie: niebieskie
rurki, różowa bluzka na ramiączkach, na to biały sweterek i lekki makijaż, no oczywiście nie obyło się
bez obcasów.
W końcu wyszłyśmy z domu i ruszyłyśmy wąską uliczką. Z pomiędzy bloków zauważyłyśmy jak czarne
Volvo uderza w srebrnego Fiata. Nie był to jakiś wielki wypadek, ale jednak na Fiacie zostało widoczne
wgłębienie. Obie zaczęłyśmy przyglądać się kierowcy, który wyszedł ze swojego samochodu, spojrzał na
uszkodzenie, przeklął pod nosem i ponownie wsiadł do swojego samochodu. Szybko wyjęłam z kieszeni
telefon i zapisałam sobie jego numery rejestracji.
– Co ty wyrabiasz... – wyszeptała moja towarzyszka.
– Jak to co? Trzeba będzie powiedzieć właścicielowi o tym incydencie. –Wyjaśniłam.
– Czyli nie idziemy dziś do kina? - Spojrzała na mnie tępym wzrokiem, a ja posłałam jej znaczące
spojrzenie.
– Napisz do chłopaków, że odwołujemy spotkanie. Napisz im gdzie jesteśmy i niech do nas przyjdą –
zdecydowałam.
– To co teraz robimy...
– Czekamy na chłopaków...
Jak powiedziałam, tak też zrobiłyśmy. Czekałyśmy na
nich przez 10 minut. A gdy wreszcie przyszli
opowiedziałyśmy im o dziwnym zdarzeniu.
– Może wiecie co mamy zrobić, bo my nie mamy
pomysłu... – Powiedziałyśmy równocześnie.
– Wiem, napiszemy karteczkę... – zaproponował Daniel.
Tak też zrobiłyśmy. Na karteczce napisałyśmy, żeby
właściciel zadzwonił na podany numer w bardzo pilnej
sprawie. Było trochę sporów czyj numer powinniśmy
podać, ale ostatecznie wyszło na mój. Kartkę
postanowiliśmy zostawić za wycieraczką. Gdy już wszystko zostało zrobione, rozeszliśmy sie każdy do
swojego domu.
Zwiastun
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– Mamo nie uwierzysz co się stało! – zawołałam od progu.
– Co... w kinie? – Mama nie rozumiała.
Zaczęłam opowiadać mamie, a gdy skończyłam usłyszałam dzwonek
komórki.
– Halo?
– Dzień dobry dzwonię w sprawie kartki za wycieraczką.
– A... tak, chodzi o to, że byłam świadkiem jak samochód z rejestracją
GD234T walnął w pani samochód.
I wtedy opowiedziałam tej kobiecie o wydarzeniu, którego byłam świadkiem.
– Dziękuje ci, jeszcze się z tobą skontaktuję. Dobrze?
– Jasne, do widzenia.
– Do widzenia.
– Ach tak, jeszcze nazywam się Natalia Dąbrowska.
– Miło mi, Sara Przybylska.
Na tym rozmowa się skończyła. Mijały dni, a pani Przybylska nie odzywała się. Zaczęłam się trochę
martwić, ale pięć dni po wydarzeniu zadzwonił telefon.
– Witam, z tej strony Sara Przybylska. Czy dodzwoniłam się do Natalii Dąbrowskiej?
– Tak, proszę pani.
– Natalio, dzwonię do ciebie z ogromną prośbą. Czy mogłabyś mi pomóc?
– Jasne, a w czym problem?
– Poszłam na policję i podałam numery rejestracyjne wraz z tym , co mi opowiedziałaś. Policja znalazła
tego pana. Postanowiłam pozwać go do sądu, ale będą potrzebne mi zeznania twoje i twoich przyjaciół.
– Jasne, a kiedy będzie ta rozprawa?
– W listopadzie, dokładną datę podam ci potem.
– Dobrze. Z miłą chęcią pomożemy pani.
– Dziękuję wam, gdyby nie wy na pewno bym miała wielką stratę.
I takim sposobem pięć miesięcy później stałam przed sędzią i po raz kolejny opowiadałam co wydarzyło
się tamtego dnia. Po mnie Ewelina, Mateusz i Daniel opowiadali wszystko to co ja. Rozprawę oczywiście
wygrała Pani Sara, a my byliśmy z siebie bardzo dumni, bo komuś pomogliśmy.

Ola
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Sławni ludzie

Walt Disney
Walt Disney prawdopodobnie urodził się 5 grudnia 1901 roku. Jego dzieciństwo nie było
szczęśliwe. Pochodził z biednej rodziny. Ojciec, życiowy nieudacznik ,wędrował po całym kraju i robił
długi. Był też surowy dla całej rodziny.
19-letni Walt, wysoki przystojny brunet, przyjechał do Los Angeles z prowincjonalnego Kansas
City z 40 dolarami w kieszeni i niedokończonym filmem rysunkowym w starej i zniszczonej walizce. Tu
rozpoczęła się jego wielka kariera filmowa. Jest przykładem na to, że gdy tylko mamy pomysł na swoje
życie i robimy coś w tym kierunku, to osiągniemy wyznaczony sobie cel (sukces).
Dziś stworzona przez niego firma „The Walt Disney Company” przynosi ponad 3 miliardy dolarów
zysku rocznie. Walt Disney jest ojcem Myszki Miki i Kaczora Donalda. Zapisał się w historii, jako jeden
z największych producentów filmów animowanych na świecie. W filmie o przygodach Myszki Miki
udzielił swojego głosu głównej bohaterce. Disney jest też twórcą słynnych parków rozrywki, które mają
siedzibę w USA, Francji, Japonii oraz Chinach.

Warto przeczytać...

Zwiadowcy
To świetna książka o chłopcu – sierocie, który zostaje przygarnięty do zamku tak, jak inne sieroty,
których rodzice zginęli śmiercią bohaterską. Will jest drobnej postury, przez co nikt w niego nie wierzy.
Jednak jest ktoś, kto odmieni jego życie na zawsze. Czy Will dowie się czegoś o swoim ojcu? Dowiesz
się jak przeczytasz książkę.

Góra Czarownic
Kto by nie chciał znaleźć się w świecie idealnym? „Góra Czarownic” gwarantuje Wam to wszystko oraz
dużą dawkę humoru i wiele niesamowitych wrażeń. Polecam!!!

Ola
Zwiastun

Strona 23

Zwiastun

Strona 24

Zwiastun

Strona 25

Sport
Europejska Unia Piłkarska (UEFA) przyznała walkowera Rosji za niedokończony
mecz eliminacji mistrzostw Europy 2016 z Czarnogórą w Podgoricy 27 marca.
Z powodu złego zachowania kibiców sędzia najpierw przerwał mecz na 35 minut,
a potem zakończył go przed czasem
Pierwszy raz niemiecki arbiter Deniz Aytekin odesłał piłkarzy obu drużyn do szatni po wydarzeniu
w pierwszej minucie, gdy bramkarz gości Igor Akinfiejew został trafiony racą rzuconą z trybun. Rosjanin
trafił do szpitala ze wstrząsem mózgu i oparzeniami karku. Spotkanie zostało wznowione po ok. 35
minutach.
Na ok. 20 minut przed końcem czasu według regulaminu gry, przy stanie 0:0, doszło do szarpaniny
między zawodnikami obu drużyn, wywołanej prawdopodobnie zachowaniem kibiców, którzy rzucali na
murawę różne przedmioty. Sędzia ponownie nakazał obu zespołom zejście do szatni, ale tym razem
spotkania już nie wznowiono.
Decyzją UEFA mecz zostaje uznany za wygrany przez Rosję 3:0. Ponadto Czarnogóra będzie
musiała zapłacić grzywnę w wysokości 50 tysięcy euro oraz rozegrać jeden mecz w roli gospodarza bez
udziału publiczności. Karę na kolejne spotkanie zawieszono na dwa lata.
O połowę mniejszą grzywnę nałożono na federację rosyjską w związku z niewłaściwym
zachowaniem kibiców
.
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Siatkówka
Ośmiu siatkarzy jest spodziewanych w Spale 27 kwietnia, kiedy oficjalnie rozpoczną
się przygotowania męskiej reprezentacji do sezonu. Na początek trenerzy Stephane
Antiga i Phillipe Blain pracować będą z grupą młodych zawodników. W komplecie
kadra będzie 18 maja.
-"Na początek w ośrodku przygotowań olimpijskich będzie niewielka grupa. To siatkarze, którzy
zakończyli już swoje występy klubowe i nie potrzebują dłuższej regeneracji" - powiedział PAP rzecznik
prasowy kadry Mariusz Szyszko. Siatkarze w Spale zostaną aż do końca maja. Stamtąd udadzą się do
Gdańska, gdzie 28 i 29 maja rozegrają pierwsze mecze Ligi Światowej z Rosją.
Dziesięciu kadrowiczów walczy jeszcze o medale mistrzostw Polski. Rywalizacja do trzech zwycięstw
o złoto między Asseco Resovią Rzeszów a Lotosem Trefl Gdańsk może zakończyć się dopiero 6 maja.

CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA SPORTU:
Złoty medal igrzysk olimpijskich jest w rzeczywistości wykonany ze srebra. Przepisy wymagają
jednak, by był pozłacany co najmniej 6 gramami czystego złota.
Każdy medal olimpijski musi mieć przynajmniej 2,4 cala średnicy i 0,12 cala grubości. Paradoksalnie,
medal złoty wykonywany jest ze srebra. Musi być tylko pozłacany - co najmniej 6 gramami czystego
złota. Przepisy nie określają za to, z jakiego materiału ma być wykonany medal. Medale ze złota ostatni
raz wręczono w 1912 r.
W latach 1912–1948 równolegle ze sportowymi igrzyskami olimpijskimi odbywał się konkurs sztuki
i literatury. Obejmował różne dziedziny twórczości artystycznej - poezję, epikę, rzeźbę, malarstwo,
architekturę oraz muzykę.
Podobnie jak w dyscyplinach sportowych i tu nagradzano zwycięzców złotym srebrnym i brązowym
medalem. Pomysłodawcą Olimpijskiego Konkursu Sztuki i Literatury był Pierre de Coubertin
(pomysłodawca nowożytnej olimpiady). Chciał on, by ciało i dusza zjednoczyły się w szlachetnej
rywalizacji.
Każdy sport, który pojawi się na igrzyskach olimpijskich musi opierać się na sile ludzkich mięśni taki jest wymóg MKOL muszą spełniać dyscypliny sportowe, które chciałyby dołączyć do listy
sportów olimpijskich.
Z tego właśnie powodu nigdy nie pojawiły się na nich sporty motorowe lub motorowodne. Sport
olimpijski musi też być na tyle popularny, żeby był uprawiany przynajmniej w 75 krajach na czterech
różnych kontynentach.

Karolina
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Humor i rozrywka

Strażacy założyli zespół muzyczny. Na pierwszej próbie kapelmistrz zadaje pytanie:
- Jaka jest różnica miedzy fortepianem, a skrzypcami?
Cisza. Wreszcie jeden z przyszłych muzyków mówi:
- Fortepian dłużej się pali.

Apteka:
- Ma pan jakiś dobry środek na porost włosów?
- Mam.
- Naprawdę dobry?
- Proszę Pana, rewelacyjny! Widzi Pan wąsacza przy tamtej kasie?
- Tak...?
- To moja żona, próbowała tubkę odkręcić zębami.

Przed egzaminem student pyta studenta:
- Powtarzałeś coś?
- Tak.
- A co?
- Będzie dobrze, będzie dobrze!

Rozmowa kwalifikacyjna:
- Proszę wymienić swoją jedną mocną cechę
- Jestem wytrwały.
- Dziękuję, skontaktujemy się z panem później
- Zaczekam tutaj.

Ola
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Rusz głową!

a) Jaka liczba będzie następna?

100; 93,5; 89; 82,5; 78; ?

b) Jaka jest różnica pomiędzy sumą parzystych liczb w poniższym ciągu a sumą wszystkich liczb
nieparzystych?

9 2 7 5 3 1 6 8 9 5 4 7 3 8 6
c) Jaka liczba powinna zstąpić znak zapytania?

3

6

10

1

?

15

0

28

21

Odpowiedzi do zadań:

a) odp.: 71,5: odejmij 6,5 i 4,5
naprzemiennie
b) odp. 15

c) Odp. 36: zacznij od dolnego
kwadratu po lewej i posuwaj się
spiralnie zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, aby
zakończyć na środkowym
kwadracie. Robiąc to dodawaj 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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Szkolna lista przebojów!!!
1.
2.

Małpa – Pozwól mi nie mówić nic

4.

5.

7.

Rammstein – Du Hast
Mesajah – Lepsza połowa

6.

Scorpions - Wind of change

Ozzy Osbourne – Mama, I’m Coming Home
9.

Depeche Mode - Personal Jesus
10.

Zwiastun

Justin Bieber – Baby
Jacek Kaczmarski – Mury

3.

8.

Kaen – Zbyt wiele

Dawid Podsiadło – No

Strona 30

Kaen – Zbyt wiele
Każdy z nas tego przecież chce,
zatrzymać się by być szczęśliwym,
mija czas, przemija dzień,
ja tego chcę - żyć nie na niby.
KaeN
1. Znowu ruszam w trasę, czas dłuży mi się,
zrozumiałem, że zostałem sam w burzy idę
Krople deszczu są nastrojem tym,
jednak to nie krople deszczu, to są moje łzy.
Mógłbym wiele Ci dać, mógłbym księciem być
tylko pokaż mi jak, już tak nie chcę żyć.
Znowu nowa kobieta, kochanka na jedną noc
zabiera duszę samca piękno to.
Nie mów, że mnie kochasz po tej zwykłej jednej nocy,
bo to puste słowa dogodne serce się mrozi.
Potrzebuję ciepła, tej szczerości lecę w nicość,
nie wstydzę się miłości - byłbym przecież hipokrytą.
Wiele bólu mam, wiele nienawiści też,
świeżych wiele ran, szczerej prawdziwości chcę.
Wracam z trasy, wkładam klucz, otwieram zamek w drzwiach,
łudzę się że ktoś tam czeka, dociera - zostaje sam.
Cheeba
ref.
Czy chciałbym zbyt wiele, żeby nie być sam?
Czarne i białe to nie tylko ja.
Idę po swoje, bo to nie wstyd gonić marzenia,
przebijając głową nieba błękit.
Zaraz przyjdzie noc po nas, zaraz upłynie czas,
takie same sny masz ty i ja
- nie chcę wiele, choć wszystko chcę brać.
WdoWA
Zwiastun

Strona 31

2. Łatwo jest Ci mówić, ale trudniej zrobić
jeszcze trudniej utrzymać za ogon dwie sroki.
Jak nie umiesz się obronić pokusy się nie czają,
a od żadnej nie usłyszysz słodkiego dobranoc.
Podejmujesz wybór, ponosisz konsekwencje
- czemu znów to robisz, skoro tak bardzo nie chcesz?
Do siebie miej pretensje, Boże to takie męskie
- chcesz ciepła w domu jednocześnie ognia na mieście?
Pusta przestrzeń przypomni ci o błędach,
chciałeś ognia to z piekła ogień cię dosięga.
I nie rozgrzeje serca jak prawdziwe emocje,
bo znowu wyszło źle, a znowu chciałeś dobrze.
Mogłabym ci wiele dać, to za czym tęsknisz,
mogłabym za tobą stać, uczynić wielkim
gdybyś naprawdę chciał, powiedział to głośno,
a karma jest zołzą pokaże ci samotność.
Cheeba
ref.
Czy chciałbym zbyt wiele, żeby nie być sam?
Czarne i białe to nie tylko ja.
Idę po swoje, bo to nie wstyd gonić marzenia,
przebijając głową nieba błękit.
Zaraz przyjdzie noc po nas, zaraz upłynie czas,
takie same sny masz ty i ja
- nie chcę wiele, choć wszystko chcę brać.
Cheeba
3. To jest jak cień, wypełnia mnie
Wątpliwości jad powoduje, że czuję się dziś sam,
coś omija mnie widzę to wyraźnie,
choć często jak przez mgłę.
Mimo, że tu chcę więcej wiem jedno,
że to czego szukam jest wciąż tu ze mną.
Jedni potrafią to zdobyć, inni biegną
ciągle przed siebie nocą ciemną,
Zwiastun
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a ja tam wciąż widzę gwiazdy, gdzie inni widzą puste niebo.
Widzę twoją twarz, gdzie nie powinno być niczego.
Mam coś w sobie, choć nie zawsze jest to coś dobrego,
lecz mimo tego przede mną jeszcze jest coś ważnego.
Tak coś pięknego, tak nieuniknionego
- czy to zbyt wiele jest że ciągle chcemy tego?
Wiem, że w końcu to znajdę,
szczęście czeka gdzieś na mnie.
Cheeba
ref.
Czy chciałbym zbyt wiele, żeby nie być sam?
Czarne i białe to nie tylko ja.
Idę po swoje, bo to nie wstyd gonić marzenia,
przebijając głową nieba błękit.
Zaraz przyjdzie noc po nas, zaraz upłynie czas,
takie same sny masz ty i ja
- nie chcę wiele, choć wszystko chcę brać.
KaeN
Każdy z nas tego przecież chce,
zatrzymać się by być szczęśliwym,
mija czas przemija dzień
ja tego chcę - żyć nie na niby. x2

http://kulturapodworka.blogspot.com
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Pozdrowienia!
 Klasa II D serdecznie pozdrawia najwspanialszego wychowawcę w szkole Panią Olenę
Szymańską,

 Uczniowie klas I i II „trzymają kciuki” i życzą uczniom klas III osiągnięcia wysokich
wyników na egzaminach gimnazjalnych,

 Nauczyciele i pracownicy szkoły serdecznie pozdrawiają wszystkich uczniów w szkole,
 Serdeczne pozdrowienia dla Pani Aleksandry Brejnakowskiej od klasy III B,
 Panie bibliotekarki serdecznie pozdrawiają wszystkich miłośników książek,
 Redakcja gazetki szkolnej „Zwiastun” pozdrawia uczniów i pracowników szkoły,
 Uczniowie z klasy III E pozdrawiają Panią Justynę Szatkowską,
 Uczniowie klasy II G serdecznie pozdrawiają ukochaną wychowawczynię Panią Annę PtakGnutek,

 Prosto z serca płynące pozdrowienia gorące dla wszystkich dziewcząt w szkole od Tomka
Steingrabera,

 Uczniowie z klasa II H serdecznie pozdrawiają Panią Małgorzatę Wojtyłkę,
 Uczniowie z klasa II i serdecznie pozdrawiają Panią Gabrielę Szwacką.
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