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Od Redakcji! 

Drodzy Czytelnicy, przed Wami drugi numer naszej 

gazetki. Przedstawiamy w nim wyniki pracy naszego koła 

dziennikarskiego. W poniższym numerze 

ciekawostek o zwierzakach, są również interesujące

przepisy kulinarne, krzyżówka oraz różne ciekawostki 

modzie, lalkach Barbie i nawet klockach Lego. Koniecznie 

przeczytajcie również horoskop na nadchodzące wakacje 

oraz nasz poradnik wakacyjny. 

My już dziś życzymy Wam udanych wakacji

 
 
 
 

 
 
 

 

zytelnicy, przed Wami drugi numer naszej 

gazetki. Przedstawiamy w nim wyniki pracy naszego koła 

dziennikarskiego. W poniższym numerze znajdziecie sporo 

nież interesujące 

oraz różne ciekawostki o 

modzie, lalkach Barbie i nawet klockach Lego. Koniecznie 

horoskop na nadchodzące wakacje 

My już dziś życzymy Wam udanych wakacji! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S P O T K A N I E  Z  D Z I E N N I K A R K Ą

W dniu 01.03.2021r. mieliśmy przyjemność 
przeprowadzić wywiad z Panią Dorotą Chomą, 
profesjonalną dziennikarką. Chcieliśmy więcej 
dowiedzieć się na temat pracy dziennikarza, a jak 
wszystkim wiadomo odpowiedzi na różne
należy szukać u źródeł. Postanowiliśm
udzielenie odpowiedzi na nurtujące nas 
pytania kogoś doświadczonego.
bardzo dużo się dowiedzieliśmy.
wyczerpującym odpowiedziom znacznie 
poszerzyliśmy swoją wiedzę. Mamy nadzieję, że 
zdobywanie nowych wiadomości na tem
tego trudnego, ale fascynującego zawodu, jakim jest 
dziennikarstwo na tym się nie skończy
ciekawostka -  Czy wiedzieliście, że tak naprawdę, 
żeby zostać profesjonalnym
trzeba skończyć studiów dziennikarskich 
(dziennikarzem m
studiująca np. polonistykę, choć lepiej
szkole średniej chodzić na zajęcia dziennikarskie, a 
potem na studia). Praca dziennikarza nie jest 
pracą łatwą, prostą, jest bardzo czasochłonna
Dziennikarz często pracuje 16 godzin na dobę, a 
nawet czasami dużo więcej. Gdy nie zdąży na czas z 
wysłaniem jakiegoś artykułu, grozi mu nawet utrata 
pracy. Dziennikarstwo odgrywa dużą i niezwykle 
ważną rolę w dzisiejszym świecie. Dzięki temu 
możemy np. szybko dowiedzieć się o wydarzeniach 
z innego miejsca na świecie, więcej dowiedzieć 
na temat życia sławnych osób oraz po prostu 
pogłębiać swoją wiedzę. Jeszcze jedno 
że dziennikarze dzielą się na pięć grup 
reporterzy, korespondenci, komentatorzy i 
prezenterzy. To na tyle,
przeczytania dalszej części gazetki

Jeszcze raz dziękujemy Pani Dorocie
poświęcony nam czas oraz cierpliwość. Mamy nadzieję, 

że niedługo znowu będziemy mogli się spotkać, by
zaczerpnąć porady zawodowca.
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S P O T K A N I E  Z  D Z I E N N I K A R K Ą  
 

01.03.2021r. mieliśmy przyjemność 
przeprowadzić wywiad z Panią Dorotą Chomą, 
profesjonalną dziennikarką. Chcieliśmy więcej 
dowiedzieć się na temat pracy dziennikarza, a jak 
wszystkim wiadomo odpowiedzi na różne pytania 

szukać u źródeł. Postanowiliśmy poprosić o 
udzielenie odpowiedzi na nurtujące nas 

kogoś doświadczonego. Podczas spotkania 
bardzo dużo się dowiedzieliśmy. Dzięki 
wyczerpującym odpowiedziom znacznie 
poszerzyliśmy swoją wiedzę. Mamy nadzieję, że 

wiadomości na temat 
trudnego, ale fascynującego zawodu, jakim jest 

dziennikarstwo na tym się nie skończy . A teraz 
Czy wiedzieliście, że tak naprawdę, 

profesjonalnym dziennikarzem nie 
trzeba skończyć studiów dziennikarskich 
(dziennikarzem może zostać osoba 

polonistykę, choć lepiej jest już w 
szkole średniej chodzić na zajęcia dziennikarskie, a 

Praca dziennikarza nie jest 
, jest bardzo czasochłonna. 

Dziennikarz często pracuje 16 godzin na dobę, a 
nawet czasami dużo więcej. Gdy nie zdąży na czas z 
wysłaniem jakiegoś artykułu, grozi mu nawet utrata 
pracy. Dziennikarstwo odgrywa dużą i niezwykle 
ważną rolę w dzisiejszym świecie. Dzięki temu 

szybko dowiedzieć się o wydarzeniach 
z innego miejsca na świecie, więcej dowiedzieć się 
na temat życia sławnych osób oraz po prostu 

swoją wiedzę. Jeszcze jedno – Czy wiecie, 
że dziennikarze dzielą się na pięć grup – felietoniści, 

spondenci, komentatorzy i 
prezenterzy. To na tyle, a ja zachęcam do 
przeczytania dalszej części gazetki .  

 

Jeszcze raz dziękujemy Pani Dorocie Chomie za 
poświęcony nam czas oraz cierpliwość. Mamy nadzieję, 

że niedługo znowu będziemy mogli się spotkać, by 
zaczerpnąć porady zawodowca.  

Olek  
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Moda. Chyba każdy słyszał to słowo.         Z 
każdym nowym rokiem moda się zmienia, 
tak już było, jest i będzie. 

 Zacznijmy od 1960 roku. Kobiety i dziewczyny nosiły wtedy 
krótkie sukienki, 
rękawiczki, berety, 
płaszcze oraz szpilki. 
Mężczyźni zakładali zwykle 
garnitur, krawat, koszulę, 
elegancki kapelusz, a na 
nogi buty lakierki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A teraz zobaczmy, ile zmieniło się przez kolejne 10 lat? 

W 1970 roku kobiety zakładały spódniczki lub spodnie dzwony, 
długie podkolanówki, obszerne koszule i marynarki, (wszystko 
było w różnych odcieniach). U mężczyzn było podobnie:  
kolorowe koszule ( zwykle  wpuszczane w spodnie lub wiązane), 
kolorowe spodnie rurki lub dzwony, na głowie noszono stylowe 

kapelusze.  

 

 

 

 

 

Przenieśmy się zatem 
do lat 80-tych. 
Wówczas kobiety nosiły 
kolorowe koszulki, 
bluzy, dużo dodatków, 
kolorowe spodnie, 
mocny   makijaż      i 
rękawiczki. Mężczyźni również wyglądali kolorowo: bluzy 
z różnymi wzorkami i  dresy z wieloma ozdobami. 

Przejdźmy dalej… jest rok 1990. Sprawdźmy  jakie wtedy 
nosiło się ubrania? Kobiety nosiły krótkie spódniczki oraz 

koszule z 
kołnierzem , na to 

zakładały 
sweterki, co 
dodawało im 

dziewczęcego 
uroku. Mężczyźni 
zazwyczaj nosili 

zwykłe koszulki  schowane w spodnie, a do tego pasek. 
Często zakładali bluzy, czapki i kurtki skórzane.  

Została nam jeszcze do przeanalizowania obecnie 
panująca moda. Dzisiaj nosi się dresy, spodnie, 
spódniczki, spodenki, koszulki. Oczywiście spódniczki 

dotyczą płci żeńskiej.  
Ważne, aby było 
swobodnie i wygodnie.  

Przyglądając się 
modzie na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat, 
zaobserwowałam, że 
ludzie czerpią inspirację z 
minionych czasów. 
Według mnie w kwestii 
mody wiele się 
zmieniło. Które 

dziesięciolecie najbardziej Wam sie podoba? Mi 
zdecydowanie lata 70.  

Ada M. 
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Ciekawostki o słynnej lalce Barbie. 
 
Początki lalki 
Pierwszy raz w marcu 1959 roku lalka Barbie pojawiła się 

na nowojorskich targach 
zabawek.  
Prawdziwe imię lalki Barie 
to Barbara Milicent 
Roberts.  Dlaczego? Ruth 
Handler, która stworzyła 
popularną lalkę, nazwała ją 
tak na cześć swojej córki, 
Barbary Handler.  
 
 
Cała rodzina. Ojciec, Eliot 
Hundler, 
Mama, Ruth Hundler, i dzieci:  

Barbara i Ken.  
 
Oprócz tego, Ken, chłopak Barbie jest nazwany na cześć  
jej syna Kena Hundlera. Te dzieci to szczęściarze… 
  

Dawny wygląd 
Nasza bohaterka kiedyś wyglądała zupełnie inaczej, niż ją 
znacie.  Naprawdę. Często miała związane włosy w koki, 
albo kręcone loczki. Miała jeden, jasny odcień skóry i 
była blondynką lub brunetką. Obecnie lalki Barbie są 
różnych narodowości i mają różne kolory skóry.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Czy wiedzieliście, że… 
Barbie ma siedmioro rodzeństwa: Skipper, Stacie, Krissy, 
Todd, Kelly i Chelsea. W bajkach, i filmach zawszę, lub w 
ogóle jest ukazywana ze Skipper, Stacie i Chelsea.  
Ciekawe czy wiedzieliście… 
 

Kelly (niedawno) 

Krissy (niedawno) 

Todd (1959) 

Skipper (1959) 

Chelsea (niedawno) 

Barbie w Internecie? 
Wiecie, że lalka Barbie ma konto na Instagramie i 
Facebooku?   
Prowadzi również Vloga na YouTubie. Teraz jest nawet 
popularna w mediach społecznościowych? 
Takiej lalki jeszcze nie było!  
 

Zuzia B. 
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Kto lubi układać te klocki? 
Poznajcie ich historię.  
 Pierwsze klocki 
powstały w 1932 roku i były 
drewniane! 
 Ich pomysłodawcą 

był stolarz - Ole Kirk Christiansen 
 Pierwotnie miały nazywać się Leg godt – co 
znaczy w języku duńskim dobrze się bawić. 
Ostatecznie przyjęto nazwę LEGO, co w języku 
łacińskim oznacza „składam”. 
 1968 – powstał pierwszy park rozrywki 
przedsiębiorstwa Legoland w Billund, a później 
następne w różnych krajach świata. 

 1978 – pojawiły się ludziki Lego. 

 

 Czy wiecie, że 
Lego jest największym 
producentem opon na 
świecie? Oczywiście, 

tych zabawkowych .  
 2015 – wprowadzono na rynek pierwsze 
kapcie, chroniące stopy przed skutkami nadepnięcia 
na klocek . 

Ciekawostki zebrał Marcin J. 
 
 
 

 
 

 Jak zrobić domowe naklejki?  
Przygotuj: kawałek papieru do pieczenia (wielkości 
kartki A4), taśmę samoprzylepną (przezroczystą), 
białą kartkę papieru A4, markery  
1. Na kartce 
narysuj dowolne 
rysunki (np. 
kwiatuszek, 
chmurka, 
ananas).  
2. Każde z nich 
wytnij, w taki 
sposób, aby było 
trochę widać 
biały kontur 
niepomalowanej kartki.  
3. Gdy już to zrobicie cały kawałek papieru do 
pieczenia obklejcie po jednej stronie taśmą, tak, aby 
pomiędzy paskami taśmy nie było żadnego 
odstępu.  
4. Następnie wycięte rysunki połóżcie (do góry 
stroną pomalowaną) na starannie obklejonym 
papierze do pieczenia i pokryjcie papier drugą 
warstwą taśmy (tak jak wcześniej tyle, że pod tą 
taśmą muszą znaleźć się wasze wycięte rysunki).  
5. Teraz musicie wyciąć te rysunki z taśmą, tak żeby 
po bokach widać było wystający papier do 
pieczenia.  
6. Gdy wytniecie rysuneczki naklejki będą już 
gotowe, a żeby je użyć trzeba oderwać papier do 
pieczenia ze spodniej części waszych naklejek.  
Uwaga! – Możecie też wydrukować na drukarce 
atramentowej rysunki i je wyciąć (zamiast rysować) 
oraz postępować tak samo jak z narysowanymi. 
Wtedy też na pewno wyjdą!   
              Olek S. 
 

Przepis na dżem cytrynowy 
 

Składniki:  
5-6 cytryn, 
syrop klonowy  
woda 
Wykonanie: 
1.Dokładnie umyj cytryny.                                                                                                    
2.Zetrzyj z dwóch cytryn żółtą 
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skórkę, Bez białej błony, to jest ważne, ponieważ ta 
biała błona jest gorzka, więc jej nie potrzebujemy.                                                                                       
3. Pozostałe cytryny obierz.                                             
4.Kiedy mamy obrane wszystkie 6 cytryn, to 
wrzucamy je do blendera, razem ze startą wcześniej 
żółtą skórką. 
5.Gdy już wszystko zblędowaliśmy, to wrzucamy do 
szybkowaru (lub zwykłego garnka) i dodajemy pół 
szklanki wody. Całość gotujemy do odparowania 
większości wody (widać to po konsystencji). 
Pamiętaj o bardzo częstym mieszaniu dżemu, aby 
się nie przypalił.                                                              
6.Na koniec dodaj 2-4 łyżeczek syropu klonowego.                                                                                                 
7.Ciesz się swoim przepysznym dżemem! 
 

Smacznego życzy Franek Z. 
 

Przepis na lody naszej 
ekipy!  (truskawkowe) 

  
Składniki:  
-300g mrożonych truskawek  
- trochę wrzątku  
- 2 gumy balonowe (rozpuszczalne)  
- łyżeczka oleju kokosowego  
- oranżada w proszku np. Helena  
- 1 łyżeczka cukru  
  
Sposób wykonania:  
Do blendera wrzucamy zamarznięte truskawki i 
zalewamy je odrobiną wrzątku.  Wszystko blendujemy.  
Do zblendowanych truskawek dodajemy cukier, całość 
mieszamy i przekładamy do pojemnika, w którym będą 
znajdować się nasze lody. Wkładamy do zamrażarki.  
Teraz mamy czas na zrobienie przepysznej polewy.  Do 
miseczki wrzucamy gumy balonowe i zalewamy je 
odrobiną wrzątku, odstawiamy je na parę minut.  
Do drugiej miseczki nakładamy olej kokosowy, trochę 
cukru i wlewamy rozpuszczoną gumę. Wszystko 

wkładamy do 
mikrofalówki na parę 
sekund, aby olej się 
rozpuścił. Po 

rozpuszczeniu 
wyciągamy i wszystko 
mieszamy.  
Lody wyciągamy z 

zamrażarki i polewamy je naszą polewą.   
Polewę posypujemy oranżadą w proszku i wkładamy 
wszystko do zamrażarki, aby polewa stwardniała. 
Wyciągamy i mamy pyszne lody ekipy.  

Życzę smacznego! Nicola G. 

 

 
ZAPOMNIANE WYRAZY 

 
 Pewnie kiedyś zastanawialiście się,  jak 

mówiono i nazywano dawniej różne rzeczy. 
Zachęcam do zapoznania się z kilkoma wybranymi 
pojęciami, przeczytajcie i zaskoczcie znajomych, 
rodziców, czy babcie znajomością dawnej 
polszczyzny.  
 
Pacholęta -to określenie określające małych 
chłopców  
Cacko – zabawka dla dzieci 
Świekra -to słowo określa matkę męża lub żony, 
obecnie mówi się – teściowa 
Huncwot - niegrzeczne dziecko, urwis 
Mąciwoda - to ktoś, kto wprowadza zamieszanie i 
ma na celu skłócić inne osoby 
Fircyk-człowiek lekkomyślny, 
nie zastanawia się nad konsekwencjami swojego 
postępowania 
Chrobry – ktoś dzielny, waleczny 
Wiktuały - żywność, prowiant  
Luby, luba - ukochana osoba, chłopak, dziewczyna 
Klawo - to słowo zastępuje określenie „super” 
Latorośl  - tak dawniej rodzice mówili na swoje 
dzieci 

„Daj, ać ja pobruczę, a ty poczywaj.” – to 
najstarsze polskie zdanie na piśmie. We 
współczesnym języku oznacza: "Daj, 
niech ja pomielę na żarnach, a ty odpoczywaj". 
Wypowiedział je rycerz Boguchwał do swojej żony, 
gdy ta mełła ziarno na ręcznych żarnach. 

Po tych przykładach wyraźnie widać,  jak 
nasz język zmieniał się na przestrzeni lat.  
Wyobraźcie sobie, że mama wysyła Was do sklepu 
po wiktuały – brzmi dość ciekawie . 

Franek D. 
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SŁÓWKA NA CZASIE

         W świecie komunikatorów i czatów 
internetowych używanie skrótów jest bardzo 
naturalne i częste. Ludzie zaczęli skracać słowa ze 
względu na ograniczoną liczbę znaków dozwolonych 
w jednej wiadomości lub tweecie.
skracania wyrazów jest chęć ukry
zaszyfrowania przesyłanych wiadomości, na 
przykład przed rodzicami lub rodzeństwem 

Poniżej zebraliśmy dla Was nowoczesne słówka i 
zwroty.  Sprawdź, czy potrafisz odkodować co 
najmniej połowę poniższych skrótów:

 ZW– zaraz wracam  
 LOL – śmiać się na głos  
 BTW – przy okazji / tak poza tym
 KC – kocham cię  
 PLS – proszę  
 NC – bez komentarza  
 MSG – wiadomość  
 ZZZ – spać  
 PV – Czat prywatny  
 BFF  – najlepsze przyjaciółki/przyjaciele
zawsze  
 TTYS – zgadamy się niedługo 
 HAND  – miłego dnia  
 IMMD  – poprawiło mi to humor; dzięki temu, 
mój dzień był dobry  
 YOLO – żyje się tylko raz (możesz tak krzyczeć 
lub pisać, gdy robisz coś szalonego)
 F2F – osobiście, bezpośrednio
 KK – okej  
 LMAO – pękać ze śmiechu  
 2 – do   
 me2 – ja też  
 4 – za  
 B – być  
 R – jesteś  
 U – ty  
 2moro – jutro  
 2nite – dzisiaj  
 Prank – psikus, często kosztem innych ludzi
 Nolife – osoba przesadzająca z użyciem 
komputera/ używa go za dużo, jest ciągle w sieci

 

NA CZASIE 

W świecie komunikatorów i czatów 
internetowych używanie skrótów jest bardzo 

Ludzie zaczęli skracać słowa ze 
względu na ograniczoną liczbę znaków dozwolonych 
w jednej wiadomości lub tweecie. Innym powodem 
skracania wyrazów jest chęć ukrycia, czyli 
zaszyfrowania przesyłanych wiadomości, na 
przykład przed rodzicami lub rodzeństwem . 

Poniżej zebraliśmy dla Was nowoczesne słówka i 
Sprawdź, czy potrafisz odkodować co 

najmniej połowę poniższych skrótów: 

poza tym  

najlepsze przyjaciółki/przyjaciele na 

  

poprawiło mi to humor; dzięki temu, 

żyje się tylko raz (możesz tak krzyczeć 
lub pisać, gdy robisz coś szalonego)  

osobiście, bezpośrednio  

psikus, często kosztem innych ludzi  
soba przesadzająca z użyciem 

komputera/ używa go za dużo, jest ciągle w sieci  
 
Stanisław Ch. 
 
 

Najciekawsze 
Guinnessa

Księga rekordów Guinnessa to informator 
wydawany corocznie przez firmę Guinness, 
zawierający 
udokumentowane rekordy
naturalne, jak i  osiągnięte przez ludzi .
 
1.Rekord w posiadaniu największej 
kolekcji pluszaków- Kolekcją może pochwalić 
się Jackie Miley z USA.
pluszowych przyjaciół.
2.Rekord w założeniu na siebie największej ilości 
koszulek- Ten rekord był pobijany wiele razy 
jednak obecnie należy do
założył na siebie aż 260 koszulek jednocześnie.
3. Rekord w największej liczbie balonów 
nadmuchanych w ciągu godziny
osiągnięciem może pochwalić się
USA nadmuchał on 910 balonów.
4.Rekord w najdłuższej pizzy
Amerykanów. Pizza ma długość

 

 Strona 7 

 rekordy z księgi 
Guinnessa 

 
Guinnessa to informator 

wydawany corocznie przez firmę Guinness, 

rekordy świata, zarówno 
naturalne, jak i  osiągnięte przez ludzi .   

1.Rekord w posiadaniu największej 
Kolekcją może pochwalić 

z USA. Posiada ona 8026 
pluszowych przyjaciół.  
2.Rekord w założeniu na siebie największej ilości 

Ten rekord był pobijany wiele razy 
jednak obecnie należy do Teda Hastingsa, który 

260 koszulek jednocześnie.  
największej liczbie balonów 

nadmuchanych w ciągu godziny-Tym 
osiągnięciem może pochwalić się Hunter Ewen z 

910 balonów.  
4.Rekord w najdłuższej pizzy- Należy obecnie do 
Amerykanów. Pizza ma długość 1930,39 m.   

Zuzanna K. 

 

            Julia P. 
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CIEKAWOSTKI O KOTACH  
1. KOTY TO WIELKIE ŚPIOCHY, PRZESYPJAJĄ AŻ 70% 
SWOJEGO ŻYCIA . 
2. CZY WIEDZIAŁAŚ/EŚ, ŻE JEŚLI KOTU MIEŚCI SIĘ 
GŁOWA W JAKĄŚ DZIURKĘ LUB SZPARĘ, TO RESZTA 
CIAŁA TEŻ SIĘ ZMIEŚCI?  
3. 10% KOŚCI KOTA ZNAJDUJE SIĘ W JEGO OGONIE  
4. KOTY NIE CZUJĄ I NIE ROZPOZNAJĄ SŁODKIEGO 
SMAKU. 
5. NAJCIĘŻSZY KOT DOMOWY W HISTORII WAŻYŁ 
21KG. 
6. SERCE KOTA BIJE OD  110 DO 140 RAZY NA 
MINUTĘ.  
7.  CZY WIECIE,  ŻE KOTY MAJĄ AŻ 230 KOŚCI ? 

         Maja A. 

 
A teraz poznajcie najlepsze ciekawostki o psach 

1.Kształt pyska psa sugeruje, jak długo będzie żył. 
Psy o ostrych, spiczastych pyskach, które wyglądają 
bardziej jak wilki zazwyczaj dłużej żyją. Z kolei psy o 
bardzo płaskich pyskach, takie jak buldogi, często 
mają krótsze życie.   
2. Istnieje ponad 150 ras psów, podzielonych na 8 
klas.  
3. Szczenięta mają 28 zębów, a dorosłe psy aż 42.  
4. Psy w oczach zawierają specjalną membranę, 
która pozwala im 
widzieć lepiej w 
ciemności.  
5. Według badań 
stwierdzono, że 
45% psów śpi w 
łóżku właściciela.  
6. Psy mają 319 
kości. Dla porównania człowiek ma tylko 206 kości.  
7.  Psy mogą być prawo lub lewołapne.  

8. Normalna temperatura ciała człowieka wynosi 
37°C, a psa 38°C. Jest to jeden z powodów, dla 
których pchły atakują Twojego psa, a nie Ciebie.  
9. Psy potrafią lokalizować źródło dźwięku w ciągu 6 
setnych sekundy, używając swoich obracanych 
uszu.  
10. Kiedy psy wyją, dostosowują wysokość dźwięku 
w zależności od tego, jak inne psy brzmią, aby ich 
głos mógł brzmieć wyjątkowo.  
11. Niewielkie ilości winogron i rodzynek mogą 
powodować niewydolność nerek u psów. 
Czekolada, orzechy, gotowana cebula lub 
jakikolwiek produkt z kofeiną może być również 
szkodliwy.  
12. Gdy pies macha ogonem w lewo to oznacza, że 
jest 
przestraszony, 
gdy w prawo 
oznacza to, że 
jest szczęśliwy.  
13. Największą 
rasą psów jest 
Wilczarz 
irlandzki.  
14. Najmniejszy żyjący pies pod względem długości 
to chihuahua, który mierzył 15,2 cm.  
15. Najstarszy pies świata zmarł w wieku 29 lat.  
16. Greyhoundy to najszybsze psy na ziemi, osiągają 
prędkość do 70 kilometrów na godzinę.  
17. Psy są w stanie zrozumieć około 250 słów i 
gestów. 
   

Zuzanna A. 
 

 
 

Poznajcie Lunę. Luna to 
mój ukochany owczarek 
niemiecki.  Była wiernym 
psem i opiekowała się 
nami. Gdy urodził się mój 
brat i miała parę 
miesięcy nie chciała go 

ugryźć, ani na niego szczeknąć. Polizała go tylko w 
nóżkę.  Luna uwielbiała się bawić. Często bawiliśmy się z 
nią jakąś zabawką lub biegaliśmy po całym podwórku. Od 
kiedy jej nie ma minęło 2-3 lata. Luna była najlepszym 
pieskiem na świecie!    

Zuzia B.  
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Moje 
rasy rosyjski niebieski
ma na imię 
Uwielbia pozować do 
zdjęć, uczyć się sztuczek, 
polować na parapetowe 
wróble przez szybę, lubi 
jeść, bawić się, spędzać 

czas w górach opalając się letnim słońcem. 
mięciutkie futerko, piękne, duże i zielone oczka, duże 
uszy, mały pyszczek, czarne wąsy i rzęsy. 
ulubionym miejscem stał się mój pokój.
zabawna. Nie musimy pamiętać, kiedy nadchodzi jej 
jedzenia, ponieważ punktualnie sama się upomina 
głośno miaucząc. Denerwuje się, gdy nie jest w centrum 
naszej uwagi. Jej ulubionym przysmakiem jest suszony 
łosoś i makrela w sosie. Niedługo skończy trzy lata.
była mała zachorowała na straszną chor
dwa tygodnie w szpitalu. Na szczęście przeżyła i cieszy 
się pieskim życiem pełnym pieszczot i poznawania 
świata.     

Mój zwierzaczek
rasy brytyjskiej. Nazywa się 
Harry. Jest liliowo szary, ma 
piękne pomarańczowe oczka, 
długie wąsy i pyzatą mordkę. 
W październiku kończy 3 lata. 
Jest bardzo wybredny, jeśli 
chodzi o jedzenie. Nie lubi, 
kiedy ignoruje się 

się drzwi. Harry niespecjalnie lubi się przytulać, 
ewentualnie jak sam przyjdzie, to wtedy 
zdarza się, że rano przychodzi na łóżko i nas budzi. Mój 
kotek jest wielkim śpiochem, na spaniu spędza 
70% swojego życia.   

Mój pies to owczarek n
wabi się Tora
czarno-ruda. 
4.11.2017r., czyli ma 3,5 roku
Tora bardzo lubi się bawić ze 
mną, a ja z nią. Czasami
bawię na dworze i sobie biegam 
obok jej klatki
ze mną, od lewej do prawej 
strony. Tora jest bardzo szybka i 
zwinna. Owczarki niemieckie 
bardzo szybko uczą
sztuczek. Gdy Tora zobaczy 
jakiegoś kota, 

 

 zwierzątko to kot 
rasy rosyjski niebieski i 
ma na imię Princessa. 
Uwielbia pozować do 
zdjęć, uczyć się sztuczek, 
polować na parapetowe 
wróble przez szybę, lubi 
jeść, bawić się, spędzać 

ch opalając się letnim słońcem. Ma szare i 
mięciutkie futerko, piękne, duże i zielone oczka, duże 

zczek, czarne wąsy i rzęsy. Ostatnio jej 
mój pokój. Jest zwinna i 

zabawna. Nie musimy pamiętać, kiedy nadchodzi jej pora 
punktualnie sama się upomina 

gdy nie jest w centrum 
Jej ulubionym przysmakiem jest suszony 

łosoś i makrela w sosie. Niedługo skończy trzy lata. Gdy 
chorowała na straszną chorobą i spędziła 

szczęście przeżyła i cieszy 
się pieskim życiem pełnym pieszczot i poznawania 

          Olek S. 
 

Mój zwierzaczek  to kotek 
rasy brytyjskiej. Nazywa się 

. Jest liliowo szary, ma 
piękne pomarańczowe oczka, 
długie wąsy i pyzatą mordkę. 
W październiku kończy 3 lata. 
Jest bardzo wybredny, jeśli 
chodzi o jedzenie. Nie lubi, 
kiedy ignoruje się go, zamyka 

specjalnie lubi się przytulać, 
wtedy tak. Czasami 

zdarza się, że rano przychodzi na łóżko i nas budzi. Mój 
na spaniu spędza  około 

         Ada M. 
 

Mój pies to owczarek niemiecki i 
Tora. Jej sierść jest 

 Tora urodziła się 
, czyli ma 3,5 roku. 

Tora bardzo lubi się bawić ze 
a ja z nią. Czasami, jak się 

bawię na dworze i sobie biegam 
obok jej klatki, to zaczyna biegać 

od lewej do prawej 
strony. Tora jest bardzo szybka i 

Owczarki niemieckie 
bardzo szybko uczą się różnych 
sztuczek. Gdy Tora zobaczy 

kota, psa albo 

samochód, to zawsze głośno szczeka.
kocham mojego psa i myślę, że Tora też mnie

ZDROWY STYL ŻYCIA!

Co oznacza zdrowy styl życia?

Zdrowy styl życia oznacza chronienie siebie przed 
chorobami,  więc pozwala zachować dobre 
samopoczucie.  Zdrowy styl życia nie polega na 

wysypianiu się, odpoczynku, aktywności fizycznej oraz o 
tym, żeby odżywiać się zdrowo. T
łączyć zawartość piramidy żywieniowej, ale w 
odpowiednich ilościach i 
potrzeb organizmu. 

 
 8 zasady zdrowego  żywienia: 

4. Staraj się ograniczać tłuszcze
roślinne. 
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, to zawsze głośno szczeka. Bardzo mocno 
kocham mojego psa i myślę, że Tora też mnie kocha. 

         Kinga K 
. 

ZDROWY STYL ŻYCIA! 

 

Co oznacza zdrowy styl życia? 

oznacza chronienie siebie przed 
chorobami,  więc pozwala zachować dobre 
samopoczucie.  Zdrowy styl życia nie polega na 

zakazywaniu 
czegoś,  ale na tym,  
aby wszystko było 
w umiarze i 
dostosowane do 
osoby. Jeśli chcesz 
żyć zdrowo 
pamiętaj o 

odpoczynku, aktywności fizycznej oraz o 
tym, żeby odżywiać się zdrowo. Twoja dieta powinna 

zawartość piramidy żywieniowej, ale w 
 w sposób dostosowany do 

8 zasady zdrowego  żywienia:  
1. Pij około 1,5 
l wody na 
dzień  
2.  Jedz dużo 
warzyw i 
owoców                                                                                   
3. Regularnie 

spożywaj posiłki                                                                                
aniczać tłuszcze zwierzęce, a spożywaj 
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5. Zrezygnuj z cukru.  
6. Rzadko spożywaj napoje gazowane.
7. Jedz produkty mleczne: sery, jogurty itp.
8.  Ograniczaj sól.  
                                                                                 
Dbaj, aby w twojej diecie pojawiały się wybrane składniki 
mineralne: 
MAKROELMENTY:                 MIKROELEMENTY:

    - fosfor                                  - jod 

   -magnez                               - żelazo  

   - wapń                                   -fluor  

Nie zapominaj o witaminach są one bardzo ważne dla 
twojego zdrowia, spożywaj to co ma w sobie takie 
witaminy jak:  

             

                                                                                            

HHH OOO RRR OOO SSS KKK OOO PPP    NNN AAA    NNN AAA DDD CCC
WWW AAA KKK AAA CCC JJJ EEE  

Koziorożec Zdecydowanie 
powinieneś wyruszyć w 
pełną przygód pieszą 
wędrówkę. Wakacje leniwe 
nie są w Twoim stylu i z 
pewnością najlepszym 
wypoczynkiem będzie dla 
Ciebie w tym roku aktywność jak najbliżej przyrody. 
Gwiazdy jako idealne miejsce Twych podróży 

 

Rzadko spożywaj napoje gazowane.  
Jedz produkty mleczne: sery, jogurty itp. 

                                                       
aby w twojej diecie pojawiały się wybrane składniki 

MAKROELMENTY:                 MIKROELEMENTY: 

Nie zapominaj o witaminach są one bardzo ważne dla 
twojego zdrowia, spożywaj to co ma w sobie takie 

Witamina – C  
Witamina – B6   
Witamina – B9  
Witamina – B12   
Witamina – A   
Witamina – D   
Witamina – E           
Witamin  –        K                                                                                                                              

  Magda W.  

                                

   

   

   
CCC HHH OOO DDD ZZZ ĄĄĄ CCC EEE    

  

Ciebie w tym roku aktywność jak najbliżej przyrody. 
Gwiazdy jako idealne miejsce Twych podróży 

wyznaczają Polskę, ewentualnie jeziora w Szwajcarii 
lub górzyste tereny USA. 

 Wodnik W nadchodzącym lecie wodniki przede 
wszystkim będą odkrywały nowości. Jeżeli 
planowałeś sobie niezwykłe odkrycia i wizyty w 
nieznanych Tobie dotąd miejscach, ten rok jest 
idealnym momentem, aby te marzenia spełnić. Bądź 
zatem śmiały i odważny w swych planach, bo 
gwiazdy Ci sprzyjają. Może tajemnicza Islandia? 
Szalony Meksyk? Rozważ te kraje na idealny 
wypoczynek.    

Ryby Dla ryb w tym roku najważniejsza powinna być 
rodzina. Twój idealny wypoczynek to przede 
wszystkim towarzystwo ukochanych i przyjaciół oraz 
cieszenie się z codziennych, drobnych chwil. 
Gwiazdy podpowiadają także dla ryb zmianę 
dotychczasowych letnich zwyczajów i realizację 
wycieczki, o której od dawna marzyłeś. Jeżeli
o kierunek, pomyśl o Grecji. 

Baran Dla baranów tegoroczne wakacje powinny 
upłynąć pod znakiem niczym nieskrępowanej dobrej 
zabawy. Imprezy, hałas, taniec 
zapewnić Ci dobry urlop. Z pewnością
niezapomniane przygody, jeżeli
pierwszy krok. Na wypoczynek w Polsce gwiazdy 
podpowiadają duże miasta jak Gdańsk czy Wrocław, 
a dobrym kierunkiem zagranicznym będą Hawaje. 

 Byk Dla byków najważniejsze będzie naładowanie 
akumulatorów w swoich rodzinnych stronach, 
ewentualnie podróż zagraniczna, ale niedaleka 
sąsiedzka. Najlepszy wypoczynek dla Ciebie to po 
prostu dobre jedzenie i spokój. Jeżeli absolutnie nie 
zamierzasz spędzić wolnego czasu w miejscu, z 
którego pochodzisz, albo chciałbyś dodatkowo 
gdzieś pojechać – zastanów się nad Jurą Krakowsko
Częstochowską lub Roztoczem.

 Bliźnięta Jak najbardziej zróżnicowane 
doświadczenia i bodźce to kluczowa sprawa dla 
bliźniąt w nadchodzących wakacjach. Będzie Was 
rozpierać zapał i szalone pomysły. Idealnie będzie 
połączyć aktywny wypoczynek z intensywnym 
zwiedzaniem. Pamiętajcie tylko, by nie wyruszać w 
podróż samodzielnie – gwiazdy mówią, że dobrym 
wyborem będzie towarzystwo rodziny. W podróż 
udaj się do krajów azjatyckich, jak np. Japonia. 
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Polskę, ewentualnie jeziora w Szwajcarii 
lub górzyste tereny USA.  

W nadchodzącym lecie wodniki przede 
wszystkim będą odkrywały nowości. Jeżeli 
planowałeś sobie niezwykłe odkrycia i wizyty w 
nieznanych Tobie dotąd miejscach, ten rok jest 

momentem, aby te marzenia spełnić. Bądź 
zatem śmiały i odważny w swych planach, bo 
gwiazdy Ci sprzyjają. Może tajemnicza Islandia? 
Szalony Meksyk? Rozważ te kraje na idealny 

Dla ryb w tym roku najważniejsza powinna być 
alny wypoczynek to przede 

wszystkim towarzystwo ukochanych i przyjaciół oraz 
cieszenie się z codziennych, drobnych chwil. 
Gwiazdy podpowiadają także dla ryb zmianę 
dotychczasowych letnich zwyczajów i realizację 
wycieczki, o której od dawna marzyłeś. Jeżeli chodzi 
o kierunek, pomyśl o Grecji.  

Dla baranów tegoroczne wakacje powinny 
upłynąć pod znakiem niczym nieskrępowanej dobrej 
zabawy. Imprezy, hałas, taniec – to powinno 
zapewnić Ci dobry urlop. Z pewnością  czekają Cię 
niezapomniane przygody, jeżeli tylko zrobisz 
pierwszy krok. Na wypoczynek w Polsce gwiazdy 
podpowiadają duże miasta jak Gdańsk czy Wrocław, 
a dobrym kierunkiem zagranicznym będą Hawaje.  

Dla byków najważniejsze będzie naładowanie 
akumulatorów w swoich rodzinnych stronach, 

nie podróż zagraniczna, ale niedaleka - 
sąsiedzka. Najlepszy wypoczynek dla Ciebie to po 
prostu dobre jedzenie i spokój. Jeżeli absolutnie nie 
zamierzasz spędzić wolnego czasu w miejscu, z 
którego pochodzisz, albo chciałbyś dodatkowo 

anów się nad Jurą Krakowsko-
Częstochowską lub Roztoczem. 

Jak najbardziej zróżnicowane 
doświadczenia i bodźce to kluczowa sprawa dla 
bliźniąt w nadchodzących wakacjach. Będzie Was 
rozpierać zapał i szalone pomysły. Idealnie będzie 

y wypoczynek z intensywnym 
zwiedzaniem. Pamiętajcie tylko, by nie wyruszać w 

gwiazdy mówią, że dobrym 
wyborem będzie towarzystwo rodziny. W podróż 
udaj się do krajów azjatyckich, jak np. Japonia.  
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 Rak Dla raków obecne wakacje są idealnym 
momentem, aby w końcu mogli się skupić na sobie i 
swoim życiu wewnętrznym. Gwiazdy także 
podpowiadają, że będzie to dobry czas na 
romantyczne znajomości. Kierunkiem, w którym 
powinieneś podążać jest Dolny Śląsk lub daleka 
Nowa Zelandia.  

Lew Lwy z jednej strony powinny skupić się na 
zapewnieniu sobie relaksu i spokoju, a jednocześnie 
będzie to dla nich najlepszy czas na bardzo długie 
wyprawy i wyjazdy. Dobrym kierunkiem okaże się 
dla Ciebie Afryka, np. Tanzania.  

 Panna Dla tego znaku zodiaku w lecie nie może 
zabraknąć przede wszystkim spokoju i wręcz 
samotności. Najlepiej będzie się im odpoczywało z 
daleka od wielkich skupisk ludzi, od miast, w 
bliskości z naturą. Powinni także unikać upałów.  
Idealne kierunki to Białowieża lub Norwegia.  

 Waga Dla Was wagi niezwykle ważną sprawą 
podczas wakacji będzie poczucie luksusu. 
Pieczołowicie wybierajcie swoje wycieczki. Ważna 
będzie dla Was opinia innych turystów. Aby 
wypoczynek się udał, musicie zachować cierpliwość 
oraz równowagę. Wówczas urlop będzie niezwykłą 
okazją do poszerzenia horyzontów. Na idealny 
kierunek podróży gwiazdy podpowiadają prestiżowe 
stolice jak Paryż, Rzym czy Madryt.  

 Skorpion Skorpiony muszą uważać. Gwiazdy 
ostrzegają, że podczas Waszego wypoczynku nie 
wszystko może się potoczyć tak, jak 
przewidywaliście. Oczywiście, niekoniecznie musi to 
oznaczać cos niedobrego – wręcz przeciwnie, taka 
nieoczekiwana  zmiana planów może się okazać 
super rozwiązaniem.  Szukajcie miejsc spokojnych i 
związanych z historią. W Polsce np. Zamość, a jeżeli 
chodzi o dalszy kierunek, rozważ Serbię.  

Strzelec   Aktywność! To przede wszystkim. Dążenie 
do niesamowitych przygód sprawi, że odkryjecie 
fantastyczne miejsca i zdobędziecie piękne 
doświadczenia. Nie możecie tylko zapomnieć o 
pracy nad sobą, a w szczególności nad zawieraniem 
dobrych kompromisów. Korzystnym kierunkiem 
wyjazdu dla strzelców będzie Kanada lub polskie 
Góry Stołowe.                 
Zuzanna A. 

5 miejsc, które warto odwiedzić w te 
wakacje!!! 

Już niedługo wakacje, czas odpoczynku 
od nauki. Poniżej przedstawiamy 5 miejsc, które 
warto odwiedzić podczas wakacyjnych podróży. 

 
1. Park Jurajski Bałtów – 128 km od Piask 

 

 

 

 

2. Zatorland - 366 km od Piask 

 

 

 

 

3. Magiczne Ogrody – 97 km od Piask 

 

 

 

 

4. Park labiryntów w Rąblowie – 72km od Piask 

 

 

 

 

5. Aquapark Reda – 649km od Piask 

 

 

 

Zuzanna P. 
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PODCZAS WAKACJI NIE ZAPOMNIJ O: 

1. Regularnym jedzeniu lodów. 
2. Kąpielach w basenie ogrodowym. 
3. Spaniu przynajmniej do godziny 

10.00. 
4. Codziennych spotkaniach z 

przyjaciółmi. 
5. Długich wycieczkach rowerowych. 

     Zuzanna P. 

ZADBAJ RÓWNIEŻ O SWOJE 
BEZPIECZEŃSTWO 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 rzeczy które musisz 
zrobić podczas wakacji: 
 

1. Urządzić nocowanie na 
trampolinie (tu warto sprawdzić 
prognozę pogody). 
2. Zjeść 5 lodów w jeden 
dzień. 
3. Urządzić wieczór ze 
strasznymi historiami (lepiej nie 
łączyć z nocowaniem na 
trampolinie ). 
4. Znaleźć czterolistną 
koniczynę. 
5. Zrobić domowe bańki 
mydlane. 
6. Posłuchać rechotu żab. 
7. Poznać kogoś nowego. 
8. Zrobić łuk z gałęzi i sznurka. 
9. Wejść na drzewo. 
10. Namalować obraz. 
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Zuzanna A. i Aleksandra M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olek S. i Ada M. 
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K a w a ł y  z  w e s o ł e j  
s z u f l a d y  

 

- Co jedna flaga powiedziała do drugiej?  
-Nic, tylko sobie pomachały. 
 
- Co robi zamarznięta woda na chodniku?  
- Wyprowadza ludzi z równowagi.  
 
- Jak się nazywa lekarz, który leczy pandy? 
 - Pandoktor 
 
- Jaki jest największy las na świecie? 
-  Las Vegas 
 
- Dlaczego jajka nie potrafią dochować 
tajemnicy?  
- Bo pękają, gdy się robi gorąco. 
 
- Budzę się, a tu mój telefon frunie przez pokój. 
Okazało się, że był włączony tryb samolotowy.  
 
- Do czego służą okulary?  
- Do widzenia. 
 
- Skoro nie ma kosmitów, to skąd się wzięły 
tabliczki „Obcym wstęp wzbroniony”? 
 
- Dlaczego nie da się zjeść zegarka?  
- Bo to zbyt czasochłonne. 
 
- Co mówi elektryk do przyjaciela? Będziemy w 
kontakcie. 
 
Dlaczego woda nie zdała egzaminu? Bo oblała. 
 
Jak się nazywa przesolona firanka? Zasłona. 
 

Zuzia B. 
 
 

KRZYŻÓWKA ZE SMAKIEM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Jest żółta i kwaśna. 
2. Jakiego koloru jest trawa? 
3. Jest to owoc duży i w środku czerwony. 
4. Latem mocno grzeje ? 
5. Są dwie czerwone z pestkami w środku. 
6. Jest on dużym żółtym owocem z dużymi 

zielonymi liśćmi. 
7. Jest okrągły brązowy i rośnie na palmach. 
8. Powiedzenie reżysera filmu: „Kamera, …”  
9. Bliskie kuzynki wiśni. 
10. Niezbędny składnik szarlotki. 
11. Inaczej taki sam. 

Kinga K. 
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