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Witamy w roku szkolnym 20014/2015 oraz 
 w nowym 2015 roku. Kontynuujemy działalność 
wydawniczą szkolnej gazetki "INFUŚ". Cieszymy się, że 
znowu się spotykamy.  

Czekają nas nowe przygody i niespodzianki.  
Baw się z nami. 

Red. 

 
 

Znane są tysiące sposobów zabijania czasu,  
ale nikt nie wie, jak go wskrzesid. 

Albert Einstein 

                       Czas robi swoje, a Ty człowieku? 
Stanisław Jerzy Lec 

 

Zaiste nic tak uczud w sercach nie rozpala, 
jako kiedy się serce od serca oddala. 
Czas jest to wiatr, on tylko małą świecę zdmuchnie 
wielki pożar od wiatru wybuchnie.  

Adam Mickiewicz 

Ludzie uczą się w 25 procentach  
od mistrza,  
w 25 procentach słuchając samych siebie,  
w 25 procentach od przyjaciół,  
a w 25 procentach uczy ich czas. 

Paulo Coelho 

Morska zima 

Tajemnicze jest morze zimą, gdy pustka omiata fale. 
Z daleka okręty dymią, spowite tiulowym szalem. W wysmukłej 
jak sopel latarni latarnik siada przy ogniu, przegląda stare 
kroniki kartę po karcie-dzieo po dniu. Zamglonym wzrokiem 
przemierza przyjazdy statków, odjazdy i jarzy się szklana wieża 
ruchomym światłem przyjaznym. Tajemnicze jest morze 
w śniegu, gdy mewy skulone na molo, patrzą na północ, gdzie 
Biegun polarną lśni aureolą.                                  

Na podstawie gazetki „Victor Junior” 
Julia Mrożek kl. 6a 
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Z życia szkoły:  

od września do grudnia 

 Wybory samorządu uczniowskiego 
 
 

W naszej szkole już dawno po wyborach samorządu 

uczniowskiego. Przewodniczącą jest Julia Cieślik, a jej 

zastępcami Konrad Nawara i Daria Dudek. Skarbnikiem 

została Sandra Szymańska. Redaktorki kroniki szkolnej to Julia 

Lekston oraz Sonia Polak. Sekcją dekoracyjną dowodzą  

Małgorzata Ryter  i Paulina Nawara. Członkami  samorządu  są 

także Jakub Sasin oraz Gabryś  Skubis. Trzymajmy  kciuki, 

żeby się dobrze spisali! 

 
Julia Lekston kl. 5a 

 

 Dzień chłopaka 

Dzieo chłopaka w klasach naszej szkoły odbył się bardzo 
uroczyście. Dziewczyny te większe i te mniejsze dały 
chłopakom upominki. Później  był lekki poczęstunek. Chłopcy 
byli zadowoleni, a dziewczyny szczęśliwe, że zrobiły im 
niespodziankę. Kilka dni po tym święcie odbyła się dyskoteka 
z okazji DNIA CHŁOPAKA. Wszystkiego najlepszego 
chłopaki!!!!!                 

Asia Figiel kl. 5a 

 

 Dzień Edukacji Narodowej 
 

Z okazji Dnia Nauczyciela 

życzymy myśli i marzeń, 

które dają się urzeczywistnić; 

pięknych i szlachetnych pomysłów, 

których potrzebuje serce; 

cierpliwości i wytrzymałości, 

aby służba dzieciom tym starszym 

i tym młodszym  

zrodziła wiele szlachetnych owoców. 

Red. 
 

 Andrzejki  

Andrzejki - wieczór wróżb odprawianych 
w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię 
świętego Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji 
i Rosji. Pierwsza polska wzmianka literacka o nim pojawiła się 
w 1557 za sprawą Marcina Bielskiego. 

Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania 
ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym 
się adwentem. 

Klaudia Klimas kl. 5b  

 

 

 Święto Niepodległości 
 

Narodowe Święto Niepodległości – polskie 
święto  państwowe obchodzone 11 listopada dla 
upamiętnienia odzyskania przez Polskę 
niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów 
(1795–1918); święto zostało ustanowione 
w 1937, od 1939 nie było obchodzone, 
przywrócono je w okresie transformacji 
systemowej w 1989; jest dniem wolnym od 
pracy. 

W latach 1919–1936 rocznice odzyskania 
niepodległości świętowano w Warszawie jako 
uroczystości o charakterze wojskowym. 
Organizowano je zazwyczaj w pierwszą niedzielę 
po 11 listopada. W 1919 roku nie było 
sprzyjającej sytuacji, by uczcić rocznicę 
odzyskania niepodległości, ponieważ trwały 
jeszcze wojny o granice Rzeczypospolitej. 

 

 

 
 

Julita Chmura kl. 5b   

 Święta Bożego Narodzenia 

Święta szybko się zbliżają,  

w święta ludzie się kochają.  

Przy dzieleniu się opłatkiem,  

płyną z oczu łzy ukradkiem.  

Życzymy sobie Wszystkiego Najlepszego,  

dając w policzek całusa wielkiego.  

W nocy Jezus się urodzi  

i serduszka nam odmłodzi.  

Wesołe święta, oby takie były  

i oby wszystkie życzenia się spełniły. 
 



 

 

Niedźwiedzie polarne 

Niedźwiedzie polarne są potężne, kudłate i białe jak 

śnieg. Są to ssaki drapieżne. Na zdjęciach miś wygląda 

zawsze przemile, trochę 

zabawnie, ale w rzeczywistości 

potrafi być bardzo srogi. 

W jednej chwili może zmienić 

nastrój i z niewiniątka stać się 

dziką bestią. Niedźwiedzie 

polarne zazwyczaj mają od 2 do 

2,5m długości głowy i tułowia, 

a długość ogona do 20 cm, ważą od 400 do 800 kg. Samice 

są znacznie mniejsze i lżejsze od samców. Żyją zazwyczaj 

w obszarach położonych wokół bieguna północnego, 

długość życia u niedźwiedzi  sięga około 30 lat. 

Niedźwiedź wędruje samotnie, niczego się nie bojąc. 

Doskonale czuje się zarówno na lądzie, w lodowatej 

wodzie, jak i na dryfującej po 

morzu krze. Przed arktycznym 

chłodem osłania go warstwa 

podskórnego tłuszczu i bardzo 

gęste, długie futro. 

Niedźwiedzie polarne to doskonali łowcy. Mimo 

swej masywnej sylwetki są wyjątkowo zwinne i szybkie. 

Białe niedźwiedzie nie zasypiają na zimę. Niedźwiedzie 

polarne to wspaniałe, ale i groźne zwierzęta, dlatego nie bez 

powodu bywają przecież nazywane władcami Afryki. 

Na podst. czasopisma „Zwierzaki”   

Daria Dudek kl. 6a 

Łabędzie Krzykliwe w Polsce 
 

Łabędzie Krzykliwe są 

ptakami dalekiej północy. 

Pierwszy raz w Polsce pojawiły 

się na wybrzeżach Bałtyku, lecz 

po zimie zaraz odleciały do 

swoich rodzinnych stron 

zakładać gniazda. Różnią się one 

od naszych łabędzi niemych, są mniejsze, mają jaśniejszy 

dziób i inny kolor głowy. Często w przeciwieństwie 

do swoich krewnych z Polski wydają bardzo głośne 

dźwięki przypominające dźwięk klaksonu w samochodzie.  

Przyrodnicy zauważyli je ostatnio w Puszczy 

Białowieskiej i zaobserwowali, że  łabędzie zmieniają 

swoje upodobania i przesuwają się coraz bardziej na 

południe. W 1995 roku do puszczy przyleciała para łabędzi. 

Odpędziły łabędzie nieme i zdobyły terytorium, lecz zaraz 

na wiosnę odleciały. Ostatnio  

przyleciała tu nowa para 

i zamieszkała na wyspie. 

Przyrodnicy zauważyli, że 

samica leciała z dwoma małymi 

szarymi łabędziątkami. 

 

Na podst. czasopisma „Zwierzaki”   

Krzysztof Lekston kl. 6a 

     

 

Chomiki 
 

Łatwość oswojenia chomika zależy w dużej 

mierze od jego charakteru i naszego podejścia. 

Oswajać należy stopniowo. Chomik musi się 

przyzwyczaić do zapachu ręki właściciela. Należy 

pamiętać, że chomiki nie lubią zapachu różnych 

kosmetyków oraz innych zwierząt (także innych 

chomików mieszkających w oddzielnych klatkach). 

Zawsze trzeba umyć ręce przed kontaktem ze 

zwierzątkiem.  

UWAGA! Nigdy nie łapiemy chomika za 

skórę na grzbiecie!!! Większość chomików tego nie 

lubi.  

Chomik to bardzo delikatne zwierzątko i łatwo 

zrobić mu krzywdę. Jeśli zostanie zraniony podczas 

oswajania, będzie bał się ręki, źle będzie mu się 

kojarzyła. Oswajanie będzie trzeba zacząć od nowa, 

ale tym razem może być o wiele trudniej. 

Julita Chmura kl. 5b 

 

Jak wytrzymać z bernardynem? 
 

Jeśli ktoś nie miał bernardyna, nie zdaje sobie 

sprawy z tego, co to znaczy rosnąć. On rósł 

w tempie przerażającym. Jadł i pił coraz więcej, no 

i siusiał, gdzie się dało. Poza tym gryzł, co popadło. 

To niby nic, bo wszystkie młode szczeniaki gryzą. 

Kupuje się im zabawki, piłeczki, przynosi patyki, ale 

czy ktoś widział kilkumiesięcznego szczeniaka, 

który w piętnaście minut potrafi spiłować oparcie 

masywnej, drewnianej kanapy? Tak, tylko wielki 

bernardyn.             

         Na podst. czasopisma „Zwierzaki”  

Alicja Świerk kl. 6a 

 

Owczarek szetlandzki 
 

Owczarek szetlandzki zwany 

również Shelite jest psem 

pracującym przy zaganianiu 

i pilnowaniu stad. Chowany także 

jako pies do towarzystwa. 

Zachowanie i charakter ma wesoły i zabawny. Jest 

nieufny wobec obcych, oddany wobec właściciela, 

przy pracy współpracuje z nim. 

Umaszczenie:  

Śniade (wszystkie odcienie 

od jasnopszenicznego tzw.  sobdowe, czyli 

z czarnym nalotem tzw. czarna maska); 

śniade z białym (przy czym 

niedopuszczalne jest, aby białe znaczenia 

występowały na tułowiu)  

 Blue marle (marmurkowe; blue; 

biblue) 

 Tiicolor (czarne podpalone 

z białymi) 

 Bicolor (czarne z białymi); black and car 

(czarne podpalane – praktycznie nie występuje już, 

ale jest to umaszczenie uznawane przez F (i). 

Na podst.: Wikipedii 

Asia Figiel kl. 5a 



 

 

 

 

Trendy jesień - zima 

Najważniejsze pokazy w tym sezonie już za 

nami. Projektanci pokazali inspirujące kolekcje, 

a my specjalnie dla was zebraliśmy pięć wiodących 

trendów na jesień/zima 2014-2015. Wśród nich: 

kolor szary, motyw kratki na oversizowych 

fasonach, romantyczne falbanki, a także futra 

w każdym wydaniu i wariacje na temat wzoru 

skóry węża.  

Projektanci pokochali wzór skóry węża. 

Króluje on przede wszystkim u Simone Rocha 

(zarówno na dodatkach, jak i na całych 

płaszczach). U Michaela Korsa jest 

monochromatyczny i idealnie dopasowany do 

futrzanych kołnierzy. 

Pozostając w klimacie zwierzęcych inspiracji, 

prezentujemy wam kolejny trend - futra. W końcu 

projektanci przypomnieli sobie o tym, że w sezonie 

jesień - zima może być chłodno. Zaproponowali 

długie futra i przeskalowane kożuchy. Krata jak 

zawsze w modzie! Nie zawiodła rockowa Vivienne 

Westwood, ale nawet w minimalistycznej kolekcji 

Victorii Beckham znajdziemy płaszcz w kratę. 

Julita Chmura kl. 5b 

 

 Styl dla nastolatki 

 

Dla blondynki: 

rurki, leginsy, sweterki 

rozpinane, swetry, koszule, bluzy, 

t-shirty w połączeniu.  

Zestawienie: koszula jeansowa  

np.: zielona bokserka i zielone 

rurki.  
Porada: 

Jeansowych koszul nie łącz z jeansami. 

 

Łącz ze sobą np.: niebieskie rurki 

z czerwoną bokserką, niebieski 

sweter.  

 

Nie przesadzaj z biżuterią. Nie noś 

na sobie pierścionków, bransoletek, 

kolczyków i łańcuszka naraz. 

  

 

 

 

Na podstawie Internetu Julia Mrożek kl. 5a  
 

 

 

Niedowartościowani agresorzy? 
 

Psycholodzy od dawna uważali 

niską samoocenę za istotną 

przyczynę agresji. Jeden z nich 

(Baumeister) zakwestionował ten 

pogląd i w 1996 roku stwierdził na 

podstawie przeglądu różnych prac, że 

osobnicy agresywni mają o sobie zwykle dobre czy wręcz 

wygórowane mniemanie. Możliwie też, że sukcesy 

w pracy zawodowej, nauce lub kontaktach 

międzyludzkich przyczyniają się zarówno do poczucia 

szczęścia, jak i dobrej samooceny, zaś porażki sprawiają, 

że ludzie czują się nieszczęśliwi i zarazem nisko oceniają 

własną wartość. To najczęściej są przyczyny złych ocen, 

kłótni, depresji i agresji. 

Na podstawie Internetu Zuza kl. 6a  

 

Przezroczyste plecaki 
 

Uczniowie college`u w Monte 

Carlo w północno-wschodniej 

Argentynie muszą przychodzić 

z przezroczystym plecakami, aby 

personel szkoły mógł sprawdzić, czy nie noszą broni 

lub narkotyków. Kontrowersyjne rozpoznanie wiąże 

się ze wzrostem przestępczości w placówce. 

„Obawialiśmy się o bezpieczeństwo uczniów, 

którzy zaczęli nagminnie przynosić na zajęcia broń 

palną, noże, łańcuchy. Może teraz nie będą już tak 

pewni siebie” - tłumaczy decyzję dyrektorka 

college`u - Nora Arguello. 

Na podstawie tvp.inf 

 

Które drzewo jest 

najstarsze? 

Wiele osób uważa, że 

najstarszym drzewem w Polsce jest dąb 

Bartek rosnący obok Zagnańska 

w województwie świętokrzyskim. Przy 

naprawdę starych drzewach Bartek, 

którego wiek szacuje się na 645-670 lat, 

to prawdziwy młodzieniaszek! Cis z  Henrykowa 

Lubańskiego ma co najmniej 1250 lat! Nawet temu 

„seniorowi” daleko do najstarszego 

drzewa świata. Za takie drzewo uważa 

się sosnę sędziwą rosnącą w Górach 

Białych w stanie Kalifornia w Stanach 

Zjednoczonych. Najstarszy egzemplarz 

nosi imię Matuzalem. Jego wiek 

oceniany jest na 4780 lat. 

Na podstawie czasopisma 

„Victor Junior” 

 Edyta kl.1c gimnazjum 



 

 

 

 
 

Pod koniec 

średniowiecza [XIV- XV 

wiek] w Europie Zachodniej 

rozpoczął się rozwój nauki 

i szkół. Tak było również 

w Polsce. Najważniejszym osiągnięciem tych 

czasów było założenie w 1364 r. przez króla 

Kazimierza Wielkiego – Akademii Krakowskiej. 

Uczniami mogli być tylko chłopcy. Przyjeżdżali tu 

nie tylko Polacy, ale młodzieńcy z innych 

sąsiednich krajów. Uczyli się tam medycyny, 

prawa, geografii, historii, matematyki oraz 

astronomii. 
 

Jak odbywała się tam nauka? 

Żacy uczyli uczniów, uczęszczali na wykłady, 

które odbywały się w największej sali 

uniwersytetu. Między zajęciami były przerwy. 

Nie było jeszcze podręczników tak 

ogólnodostępnych jak dzisiaj, noszonych 

w tornistrach zabieranych do 

domu. Książki były 

wówczas bardzo drogie 

i cenne. 

Jak królowa pomogła 

polskiej uczelni? 

Niestety, po śmierci 

Kazimierza Wielkiego 

zawieszono działalność szkoły. 

Dopiero po kilku latach 

uniwersytet zaczął przyjmować 

studentów, a stało się to dzięki 

królowej Jadwidze Andegaweńskiej, która oddała 

swe kosztowności, tak by uniwersytet ocalał.  

 

Na podst. czasopisma „Victor Junior” 

Julia Cieślik kl. 6a 

 

Dlaczego naukowcy szukają życia akurat na 

Marsie? 

Naukowcy szukają życia na różnych planetach, 

np. na Wenus. Odkryto jednak, że jej atmosfera 

bardzo różni się od atmosfery ziemskiej i brakuje 

w niej tlenu niezbędnego do życia, jakie znamy 

w dzisiejszym formie. Do tego ciśnienie atmosfery na 

Wenus jest o wiele większe niż na Ziemi. 

W minerałach przywiezionych z Marsa znaleziono 

ślady bakterii, co może oznaczać, iż kiedyś istniało 

tam życie. To właśnie dlatego naukowcy nie ustają 

w poszukiwaniach. 

Na podstawie „Viktor Junior”                                          

Martyna kl. 5a 

 

Narew i fortyfikacje 

Przez wiele stuleci szeroka rzeka, jaką jest Narew, 
stanowiła skuteczną przeszkodę dla nieprzyjaciół, którzy 
chcieli najechad ziemię na drugim brzegu rzeki. W czasach 
bardziej nam współczesnych takie przeszkody  nie 
wystarczały. Zaczęto więc budowad fortyfikacje, które 
wspomagały naturalne zapory. Powstały one również nad 
Narwią w pobliżu Łomży. Jednak nie gospodarze tych 
ziem, lecz zaborcy zbudowali fortece na brzegach polskich 
w okolicy Piątnicy. Miały one bronid przeprawy przez 
Narew oraz miasta gubernialnego, którym stała się 
Łomża. Częśd linii obronnej ciągnęła się od Modlina aż po 
Osowiec. Na początku w 1889 roku powstały dwie reduty 
ziemne z drewnianymi schronami. Zbudowano je na 
lewym brzegu , w ich skład wchodziły trzy ziemne forty, 
które utrudniały przeprawę. Dopiero po 1896 r. 
zbudowano fortyfikacje na prawym brzegu. W 1900 
wzniesiono elementy betonowe. Forty zostały połączone 
obronnym wałem. Lewe skrzydło dochodziło do koryta 
rzeki, a prawe do podrzecznych bagien. Do 1908 
wzniesiono tam budynki takie jak koszary. W sierpniu 
1915 wojska rosyjskie opuściły twierdze bez stosowania 
większego oporu, gdy nadeszły na nią duże siły 
niemieckie. Budowle te przydały się armii polskiej podczas 
wojny polsko-bolszewickiej, powstrzymując przez pięd dni 
silne natarcie wojsk sowieckich i stanowiąc osłonę dla 
manewru I armii polskiej. Podczas drugiej wojny 
światowej nienowoczesne forty przez kilka dni stanowiły 
zaporę dla świetnie uzbrojonej armii niemieckiej. Zespół 
obronny w Piątnicy to bardzo atrakcyjny teren pod 
względem krajobrazowym. Trzy zachowane forty 
połączone systemem potężnych wałów i fos rozwijają się 
w rodzaj wspaniałego, zielonego amfiteatru, wznoszącego 
nad brzegami Narwi. 

Na podst. Czasopisma ,,Poznaj swój świat’’ 

                                                         Łukasz Poczęsny  kl. 6a 



 

 

 

Zagadki Wpadki 

 
- Co je miś na kolację? 

Pora na dobranoc. 

        *** 

- Gdzie najlepiej uczyć się pływać? 

W wodzie. 

                               *** 

- Jest dwóch łysych, który jest bardziej 

łysy? 

Ten, który ma większą głowę. 

                              *** 

- Czemu blondynka otwiera jogurt w sklepie? 

Bo na wieczku jest napisane „otwierać tutaj”. 

 

Na podstawie „Victora” Red. 

 

Humor 
 

Dziadek dał Jasiowi 20 zł na urodziny. 

Mama obserwuje Jasia, wreszcie mówi: 

- Jasiu podziękuj dziadkowi. 

- Ale jak? 

- Powiedz, jak ja mówię, gdy tatuś daje mi pieniążki. 

Jasiu zwraca się do dziadka: 

- Czemu tak mało? 

                                     *** 

Katechetka pyta dzieci: 

- Kto chciałby iść do nieba? 

Wszyscy się zgłaszają oprócz Jasia. 

Pani pyta: 

- Jasiu, a ty czemu nie chcesz iść do nieba? 

- Bo mama po szkole kazała mi iść do domu. 

 

Wiktoria Kulig kl. 6b 

 
 

Trochę śmiechu 

*** 

Przychodzi baba do lekarza 

- Panie doktorze! Dzieje się ze mną coś dziwnego! 

Boli mnie, gdy tu dotykam, tu i tu… 

- Boli, ponieważ ma pani złamany palec wskazujący- 

odpowiedział doktor. 

*** 

Przychodzi baba do lekarza ze smoczkiem w buzi, 

a lekarz na to: WEJŚCIE SMOKA!. 

*** 

Dlaczego żubr uśmiechał się w czasie burzy?  

Bo myślał, że mu ktoś zdjęcia robi… 

*** 

Pokrzywdzony Jaś żali się Kaziowi: 

- Magda uważa, że jestem wścibski i grzebię 

w cudzych rzeczach. 

- Tak, a co, tak powiedziała? 

- Nie, tak napisała w swoim pamiętniku. 

 

*** 

Jasio napisał do rodziców list z kolonii: „Jest super. 

Wspaniale wypoczywamy. Nie martwcie się o mnie”. 

Jasio 

PS Co to jest epidemia? 

                                   *** 

Marek je kanapkę w pociągu. Podchodzi do niego 

jakiś mężczyzna i mówi: 

- Chłopcze, nie jedz tak głośno, bo konduktor Cię 

przyłapie! 

- Nie rozumiem… 

- Przy wejściu jest napisane: Nie przewozić 

materiałów żrących. 

*** 

Dlaczego idziesz na polowanie w stroju wędkarza? 

- Dla zmylenia zajęcy, będą myślały, że idę na ryby. 

Małgorzata Ryter kl.5a 

 

*** 

Przychodzi pani do lekarza i pyta:  

- W jakich porach pan przyjmuje? 

- W dżinsach. 

                      Klaudia Machera kl. 6b 

*** 

Nauczycielka: Karolu, czy mi się wydaje, czy 

odpisujesz równania od Misi? Karolek: Nie, 

sprawdzam tylko, czy dobrze przepisała ode mnie. 

Nauczycielka: Karolu przepisywałeś od Misi! 

Karolek: Skąd pani wie? - Bo w ostatnim pytaniu 

Misia napisała: - Nie wiem; a Ty - ja też. 

*** 

Nauczycielka: Karolu, co wiesz o jaskółkach? 

Karolek: To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko 

rozpoczyna się rok szkolny. 

*** 

Nauczycielka pyta dzieci, jakie mają zwierzątka 

w domu. Wandzia: - Ja mam psa. Jadzia: - A ja kota. 

Karolek: - A my mamy kurczaka w zamrażarce! 

B. Sutyła kl. 6a 
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