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Zima. To już nie są chłodne dni, teraz jest mróz. Drzewa zrzuciły liście, 
a zwierząt już prawie w ogóle nie widać.  Niektórzy czekają cierpliwie na 
święta i na ferie (na nie najbardziej uczniowie). Płatki śniegu, z których każdy 
jest inny, spadają wolno, jak 
od niechcenia, tworząc na 
ziemi drogę nie do przebycia. 
Nie każdy ma takie szczęście, 
że mieszka w bloku i tak 
naprawdę nie musi się 
martwić, tym, że czeka go 
kilkugodzinne odśnieżanie 
podwórka, tylko po prostu 
siedzi z kubkiem kakao 
w dłoni. Ci, którzy maja małe podwórka, też mają mniej roboty, lecz szczerze 
współczuję wszystkim, którzy, tak jak ja mają duże podwórko. Zima wiąże się 
też z ważnym świętem Bożym Narodzeniem, które jest radosne. Gwiazdkę 
poprzedzają mikołajki, od dawna wyczekiwane ze względu na prezenty. Każdy 
chcę coś innego. Zaraz po gwiazdce mamy pierwsi ferie zimowe. Nie są one 
tak długie i tak bardzo wyczekiwane jak wakacje, ale nikt z nas nie narzeka. 
Życzę wszystkim wymarzonych prezentów, wesołej Gwiazdki, szczęścia 
w Nowym Roku oraz dobrze zaplanowanych ferii!  
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 Boże Narodzenie i Nowy Rok 2016 już 
za nami. Dwa odmienne święta i całkiem 
inaczej spędzane. Może zacznijmy od Wigilii. 
24 grudnia to czas spotkań z rodziną, wspólne 
ubieranie choinki, czas przebaczania. 
Większość z nas marzy o tym, aby zaszczycił 

nas śnieg. Już od dłuższego czasu w święta go nie widać. Małe dzieci czekają 
tylko na prezenty, nie obchodzi ich reszta, ale nie chodzi w nich 
tylko o to. Cieszcie się chwilą, bo nie wiadomo, co czeka was za 
godzinę, dzień, tydzień czy rok. Dlatego Święta są szczególnie 
ważne. Te wszystkie ozdoby też nie są potrzebne. Lubię ozdoby, 
ale niektórzy ludzie przesadzają. Zgodnie z tradycją zostawiamy 

przy stole jedno puste miejsce. 
Jest też wiele innych tradycji. 
Dobrze, przejdźmy do Nowego 
Roku. Jest to dzień z 31 grudnia na 1 stycznia. 
Czekamy wtedy do godziny dwudziestej czwartej, 
aby powitać nowy rok. O tej godzinie widać 
piękne kolorowe fajerwerki (choć są one 

niebezpieczne). Jest to dzień szaleństw, a fajerwerki oznaczają „szczęśliwego 
nowego roku!”. Obydwa święta są wspaniałe! 
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Jak wybrać książkę? 

Większość z was zapewne nie czyta 
książek. Czym to jest spowodowane? Nie wiem. 
Może jakąś traumą. Może sądzicie, że są takie 
nudne jak lektury? To nieprawda. Więc jak 
wybrać książkę, która ci się spodoba? To jest 
niekiedy trudne. Nawet jeśli sądzisz, że ta książka 
jest super, możesz się niemiło rozczarować… 
Nigdy nie sugeruj się okładką ani tytułem, bo to cię zmyli. Nie wmawiaj sobie, 
że czytanie książki to zło. Znajdź w niej przyjemność. Każdemu podoba się co 
innego. Najlepiej wybieraj gatunek książki na podstawie filmów, które lubisz. 
Fantasy, komedia, a może romantyczne. Nie musisz, ale możesz spojrzeć na tył 
okładki, gdzie jest krótki opis książki. Nie czytaj czegoś, co ci się nie podoba 
(wyjątkiem są lektury). Nie nastawiaj się wrogo do książki, bo to cię zgubi. 
Czytaj i kochaj je! 

Jest wiele korzyści płynących z czytania książek. Czy ty je znajdziesz? Nie 
musisz książek kupować. Od czego są biblioteki? Łap za czapkę i płaszcz 
i biegnij. 
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 Książka „Ever” 

Jest to książka rozpoczynająca cykl „Nieśmiertelni”, który napisała 
Alyson Noël. Ever po śmierci rodziców, siostry oraz psa Maślanki zamieszkuje 
z ciotką Sabine. Ciotka nie ma męża i dzieci. Dziewczyna 
myśli, że to dlatego, że ich nie lubi. Tak więc z tego 
powodu przeprowadza się do Nowego Oregonu. Jej pokój 
wyposażony jest w najlepsze i najdroższe sprzęty, ma 
także bawialnie oraz swoją własną łazienkę z jacuzzi. 
Kiedyś o tym marzyła, ale teraz dałaby wszystko, by 
odzyskać rodzinę. Zaczyna odwiedzać ją także irytująca, 
zmarła młodsza siostra, którą widzi tylko ona. Riley 
pomaga jej pogodzić się ze stratą. Tak naprawdę nie wie, 
że jest ona zawieszona pomiędzy światem żywych a umarłych, bo nie przeszła 
przez most prowadzący w inny świat. Ever została na łące Summerlandu. 
Zamyka się w sobie, a jej jedynymi szkolnymi przyjaciółmi jest Mason i Haven. 
Ale to nie wszystko, po wypadku samochodowym, który wydarzył się w czasie 
wyjazdu z rodziną na weekend nad jezioro, zaczyna słyszeć myśli, widzi aury 
i za pomocą dotyku innej osoby poznaje jej przyszłość i przeszłość.  Nosi bluzy 
z kapturem, pod którym chowa twarz i słucha głośnej muzyki, aby odpędzić 
wirujące myśli. Któregoś dnia do szkoły przychodzi nowy uczeń Damen 
August. Siada obok Ever, która odtrąca go. Wszyscy są nim zachwyceni, ale nie 
ona, która nawet na niego nie spojrzała. W końcu jej przyjaciel namawia ją, 
aby na niego spojrzała. Gdy wreszcie kieruje na niego swój wzrok, wydaje się 
jej dziwnie znajomy, a najbardziej jego oczy. To jedno spojrzenie zmienia 
wszystko. Zaprzyjaźniają się, a pod dotykiem tajemniczego oraz bogatego 
chłopaka znikają wszystkie myśli. Dziewczyna organizuje imprezę 
Halloweenową, na którą nie zaprasza chłopaka. Przebiera się za Marię 
Antoninę, nie zdradzając wcześniej pomysłu, ale on się zjawia niezaproszony 
i w dodatku w stroju kochanka Marii Antoniny! Tego samego wieczoru 
dochodzi do pocałunku, ale także poznaje równie tajemniczą kobietę Drinę, 
o zielonych oczach. Tajemniczość Damena zaczyna denerwować Ever, także 
magiczna sztuczka, w której chłopak wyciąga dla niej czerwone tulipany 
znikąd. W końcu dowiaduje się o wielkiej tajemnicy, którą ukrywał… ale sami 
musicie się tego dowiedzieć, czytając książkę „Ever”. 

Książka „Poza Czasem” 

Jest to książka Alexander Monir, która napisała 
także jej kontynuację… Michele jest zwykłą nastolatką, 
lecz wszystko zmienia się po tragicznej śmierci matki. 
Z tego powodu musi przenieść się z Los Angeles do 
Nowego Yorku. Zamieszkuje z dziadkami, których nigdy 
nie poznała. Jest to spowodowane tym, że według jej 
matki pozbyli się ojca Michele, przekupując go. 
Dziewczyna czuje się nieswojo i mimo wszystkiego unika 
obu z nich. W dniu, w którym przybywa do Nowego Yorku 
jej życie przestaje być zwykłe. Zamieszkuje w bogatej 

rezydencji, o jakiej mogłaby pomarzyć. Po za tym dziadkowie zapisują ją do 
prywatnej szkoły, do której chodził każdy z rodziny Windsor. Matka 
pozostawiła jej wisior, który pozostał po jej ojcu. W swoim nowym pokoju 
znajduje dziennik z 1910 r., który napisał jej przodek. Dzięki niemu przenosi się 
w czasie, gdzie na balu maskowym poznaje tajemniczego niebieskookiego 
chłopaka, który oprócz właścicielki dziennika jako jedyny ją dostrzega.  

 
Zaprasza ją do tańca, a ona urzeczona zgadza się. Ojciec chłopaka 
myśląc, że oszalał, zabiera go stamtąd. Powraca do współczesnego 
świata, gdzie próbuje dowiedzieć się, czy to był sen. Młody 
mężczyzna śnił jej się od dłuższego czasu, ale z matką tylko 
żartowały na ten temat. Spotyka się z nim kolejny raz, przenosząc 
się po raz kolejny w czasie. Dowiaduje się, że ma na imię Philip i żył 
naprawdę prawie sto lat temu! Dziewczyna zakochuje się, co 
pozwala jej zapomnieć o stracie. Robi coś, czego nie robiła od 
śmierci matki. Tworzy piosenkę. Gdy następnym razem przenosi się 
w czasie, spotyka Philipa, który gra na fortepianie muzykę Chopina 
na polecenie ojca. To chłopakowi wcale się nie podoba, bo woli 
grać Jazz. Główna bohaterka pokazuje mu tekst, a on tworzy 
melodię do piosenki „Przywracasz kolory”, która w jej czasach 
będzie bardzo sławna. Pewnego dnia dziewczyna odkrywa jednak 
tajemnicę o chłopaku ze snu i stara się go uratować. Czy to jej się 
uda? Przeczytajcie, a się dowiecie… 
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Książka „Szeptem” 

Książka rozpoczyna cykl „Szeptem”. 
Taki sam tytuł nosi jej pierwszy tom. Jest to 
jedna z najpopularniejszych książek Becci 
Fitzpatrick. Nora mieszka w domu na 
odludziu, razem z matką, która rzadko 
przebywa w domu. Pewnego dnia na lekcji 
biologii wychowawca przesadził Vee, jej 
najlepszą przyjaciółkę, a z nią usiadł chłopak - 
milczący i tajemniczy. Nauczyciel polecił 
uczniom dowiedzieć się jak najwięcej o 
nowym sąsiedzie. Chłopak z ławki natychmiast zaczął pisać. 
Dowiedziała się o nim tylko tyle, że ma na imię Patch. Spotyka się 
z im wieczorem, aby dokończyć zadanie. Chłopak jest bardzo 
arogancki i szczerze naśmiewa się z Nory. Od tego dnia zaczynają 
się dziać dziwne rzeczy. Nora wraca autem Vee do domu, na 
światłach potrąca pieszego, który atakuje ją i uszkadza drzwi 
pojazdu. Nora wpada na Patcha w parku rozrywki. Chłopak zabiera 
dziewczynę na kolejkę, gdzie spada, ale wszystko okazuje się 
halucynacją. Wraca do domu, gdzie jej „kolega” przygotowuje dla 
niej potrawę. Razem ze swoją przyjaciółką poznaje dwóch 
chłopaków, którzy jak się później okazało, są zamieszani w śmierć 
dziewczyny jednego z nich. Jej psycholog, do którego chodzi, 
przechodzi na emeryturę. Z tego powodu Nora dostaje nową 
psycholożkę. Innym razem znajduje się poza jej miasteczkiem, gdzie 
prawie zostaje postrzelona. Patch zabiera ją stamtąd, lecz w drodze 
powrotnej samochód się psuje. Zostają w najbliższym motelu, gdzie 
chłopak wyjawi jej tajemnicę swoich blizn na plecach w kształcie 
litery „V”. Prawda ją zszokuje, a tym bardziej prawdziwy powód 
spotkania tych dwóch nastolatków… 
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Książka „Cienie” 

Pierwsza rozpoczynająca trylogię Emy Meredith. Eve, która 
nie ma szczególnych problemów w domu, ma 
wszystko czego zapragnie. Iphone, nowa 
sukienka, a może błyszczyk? Tego jej nie 
brakuje. Rezydencja, w której mieszka jest 
ogromna. Do szkoły przybywają nowi 
uczniowie - Luke oraz bardzo tajemniczy Mal. 
Tę zwyczajną dziewczynę zmienia moment, 
kiedy z jej koniuszków palców wydobywają się 
iskry. Zaprzyjaźnia się z Lukiem i po pewnym 
czasie razem z jej przyjaciółką Jess odkrywają, 
że jest potomkinią wiedźmy z Daphne. Ale to 

nie koniec dziwnych zdarzeń. Kobiety z miasteczka zaczynają 
świrować. Okazuje się, że za wszystkim stoją demony. Mal i Luke 
przyciągają ją, ale jednocześnie czuje, że Mal jest za bardzo 
tajemniczy. Ataki Demonów stają się coraz częstsze, ale znajdują na 
to sposób. Eve potrafi je zabijać. Na początku przybierają one 
postać cieni, ale później stają się  postaciami w ciele człowieka. Eve 
idzie na spotkanie z Malem, co okazuje się wielkim błędem, bo... 
Przeczytajcie sami. 
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Zima i Ola 

Idzie zima, wiatr wieje, Ola płacze, a ja się śmieję. Świat 

się zmienia, wszystko idzie do przodu, powoli odchodzimy 

od pogodnego nałogu. 

Ludzie biegają po prezenty, no bo przecież święty ma za 

dużo na głowie, wszyscy sądzą, że nie istnieje, a on nosi tak 

duże brzemię. 

Dzieci prezenty już dostały i bardzo się przy tym 

uśmiechały, babcie ich porozpieszczały, a dziadkowie 

hajsowe skarpety dali. 

Koniec świąt już za rogiem, Ola stoi z pierogiem, wszyscy 

cieszą się, a Oli łza poleciała, zmyła wszystkie szare dni. 

Twórczość własna Bijanca 

Babcia 

Ujrzałam w swym śnie istotę, była niesamowita, 

zmieniała barwy z każdym swoim ruchem. Słowa jej były 

przejrzyste jak świeżo wypolerowane 

lustro. Na początku się jej trochę 

obawiałam, ale później ujrzałam  w niej 

osobę, która wydawała się być mi 

znajoma. Tak, pamiętam  Cię, byłaś 

jedyną osobą, którą widziałam przed 

śmiercią mojej babci. Dlaczego jedyną? 

Ciekawi Cię to, prawda? Więc wszystko 

zaczęło się, gdy wracałam ze szkoły. 

Niby nic takiego, ale wszystko zawsze 

zaczyna się od  małych rzeczy. Poznałam pewną osobę, już 

ją widziałam. Była moją sąsiadką, odwiozła mnie do domu,  

podziękowałam. Odbierała mnie tak jakiś czas, nie miałam 

nic przeciwko, przynajmniej nie musiałam wracać na 

nogach do domu. Babcia niepokoiła się, że cały swój wolny 

czas spędzam z sąsiadką. Nawet zapomniałam o swoich 

kolegach i nie zauważałam  niezadowolenia babci. Aż 

w końcu  doczekała się, nadszedł jej czas. Miała się ze mną 

pożegnać, ale byłam u sąsiadki. Po śmierci babci zostałam 

sama, nawet  sąsiadka nie chciała mnie widzieć. 

Morał jest taki, żeby zauważać ludzi, którzy was otaczają. 

Najważniejsi są rodzice i rodzeństwo, a później przyjaciele. 

Nie wolno ufać nieznajomym, bo można skończyć  jak Ja. 

Twórczość własna Bijanca   

Dziwne video 

Na youtube  ukazało się video, które 

w nazwie ma tylko 0 i 1. Naukowcy 

I uczeni próbują rozwiązać tę zagadkę. 

Podobno kasetę  z tym filmem znalazło 

na ławce w parku  dwóch studentów,  

którzy nie mają ze sobą nic wspólnego, 

a kasety były w innych miejscowościach. 

W video można znaleźć alfabet morsa, 

obrazy ukryte w dźwięku.  

Na podstawie Internetu:  Bijanca   

 

Obserwatorzy 

Uznacie mnie pewnie za wariatkę, ale czasami 

czuję, że jestem obserwowana. Gdy chodzę, ciężko mi 

się oddycha, czuję czyjś wzrok. Odwracam się 

i wszystko cichnie, uspokaja się, 

ale za jakiś czas znów atakuje. 

Najgorzej jest, gdy idziesz z kimś, 

ale tylko ty czujesz to wszystko. 

Nie bój się wtedy, oni żywią się 

strachem, twoim strachem. Masz 

za zadanie iść przed siebie  i nie 

zwracać uwagi na to, co się dzieje. 

Na początku zawsze jest trudno, 

ale się przyzwyczaisz. Może to uczucie zniknie, ale 

musisz być silnym człowiekiem, bo nic nie jest gorsze 

od poddania się. Bądź odważna, nie ulegaj pokusom. 

Wszyscy mają swoje dziwactwa ale niektóre są 

poważne. Niektórzy mogą krzywdzić innych, nie 

wiedząc o tym.  

Twórczość własna Bijanca   

James Bond 

Postać fikcyjna, szpieg brytyjskiej Secret 

Intelligence Service (MI6), bohater szeregu powieści 

Iana Fleminga. James Bond jest protagonistą w wielu 

powieściach i opowiadaniach autorstwa Iana 

Fleminga, po śmierci autora dalsze przygody Jamesa 

Bonda opisywali Kingsley Amis, John Gardner, 

Raymond Benson, Sebastian Faulks, Jeffery Deaver 

i William Boyd. Ian Fleming stworzył postać Bonda 

w 1952 podczas wakacji w swej jamajskiej 

posiadłości zwanej Goldeneye. Daniel Craig pojawia 

się  po raz kolejny jako James Bond  w filmie 

„Spectre”. Premiera nowego filmu o agencie 007 

odbyła się jesienią 2015. Fani agenta  

007 z niecierpliwością czekali na 

premierę nowego Bonda. 

Tymczasem producenci filmu 

umiejętnie podgrzewali atmosferę 

wokół "Spectre". Niedawno pojawił 

się krótki filmik z kręcenia scen 

w austriackich górach. Pojawiły się 

też plakaty promujące nowy film 

z Danielem Craigiem. W obsadzie "Spectre" znalazła 

się gwiazdorska obsada m.in. Monica Bellucci, 

Christoph Waltz, Lea Seydoux czy Ralph Fiennes.  

Na podstawie Internetu:  Bijanca   

*** 

- Tato, chciałam ci powiedzieć, że jestem 

zakochana. Adama poznałam na 
eDarling, potem zostaliśmy 
przyjaciółmi na Facebooku, często 
gadaliśmy na WatsApp, teraz 
oświadczył mi się na Skype. 

- Córciu, wobec tego weź ślub na 
Twitterze, dzieci kupcie na eBay, a po kilku latach, 
jak ci się mąż znudzi, to wystaw go na Allegro. 

Na podstawie Internetu Zoe 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szpieg
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- Mają w sobie od 40 do 50 mg witaminy C Pomarańcze 

w  każdych 100 gramach owocu.  Rutyna wspiera naszą 

odporność. Olejek eteryczny w słodkich pomarańczach 

pobudza ośrodki przyjemności w mózgu. Ich zapach odpręża 

i działa przeciwbólowo. 

Pomelo - Ten owoc jest największym z cytrusów, ma bogate 

źródło witaminy C. Działa odkwaszająco na organizm, 

neutralizuje kwasy powstałe z rozpadu białek, które 

dostarczamy,  jedząc mięso, mleko i sery. 

Limonki - Witaminy C jest w nich mniej więcej tyle, co 

w  pomarańczach. Delikatniejsze w smaku niż cytryny, 

zawierają jednak więcej kwasów organicznych. A te kwasy 

stosowane zewnętrznie zwiększają napięcie, dotlenienie 

i  ukrwienie skóry, wewnętrznie-oczyszczają organizm 

z  toksyn. 

Cytryny - Najlepsi przyjaciele 

kobiety. Cytryny bogate są 

w kwasy cytrynowy, jabłkowy 

i bursztynowy, które napinają 

skórę, a przez to działają 

odmładzająco. Zbawienny dla 

urody wpływ owoców znały już 

nasze babki, które sokiem z cytryny smarowały dłonie, żeby 

wywabić ciemne plamy na skórze. 

Mandarynki - Klementynki, tangerynki, tangelo… Ze 

względu na słodki smak i łatwość odbierania często trafiają 

do naszych domów. Mają mniej witaminy C niż pomarańcze-

ok. 30 mg w 100 gramach, ale warto po nie sięgać ze 

względu na prowitaminę A-z cytrusów więcej mają jej tylko 

grejpfruty. 

Grejpfruty - Robią karierę za sprawą właściwości 

odchudzających. Gorzkawy smak hamuje łaknienie, 

a zawarte w nich flawonoidy działają lekko 

przeczyszczająco. Bogate w błonnik grejpfruty pozytywnie 

wpływają na perystaltykę jelit, chroniąc przed nowotworami 

jelit. 

Na podst. gazety „Fakty” Alexis  

 

 Sernik na zimno 

Składniki: 
- 1 kg sera twarogowego 

-150 g cukru 

- 1opakowanie cukru 

waniliowego 

- 3 łyżeczki żelatyny (10-12 g) 

- 1 duża puszka brzoskwiń lub kilka sztuk świeżych 

- 1 galaretka brzoskwiniowa 

- 1 opakowanie biszkoptów 

Sposób przygotowania: 

(niech nadzoruje osoba dorosła) 

- Żelatynę rozpuść w ok 100 ml wody 

- Na tortownicę wyłóż folię spożywczą i daj na nią biszkopty 

- Ser zmiksuj z cukrem i cukrem waniliowym aż się nie 

rozpuści 
 

- Wlej ostudzoną żelatynę i ponownie ubij przez ok. 4 min 

- Masę serową przelej na tortownicę, wyrównaj wierzch 

i wstaw do lodówki na stężenie 

- Brzoskwinie odsączamy, zachowujemy syrop, kroimy na 

wierzchu sernika 

- Galaretkę rozpuść w 150 ml gorącej wody 

- Dolej syrop z brzoskwiń 

- Wymieszaj, wystudź i wstaw do lodówki 

- Gdy galaretka zacznie gęstnieć, wylej ją na ciasto 

i  ponownie wstaw do lodówki do zgęstnięcia 

 

SMACZNEGO!!!!!!!  
 

Na podst. Internetu Alexis 

 

Jogurtowe Parfait 

Składniki: 

- 1 jogurt grecki 

- 6 ciasteczek belVita mleczne 

- 2 łyżki orzechów laskowych 

- 3 morele 

Sposób przygotowania: 

Z pomocą dorosłego posiekaj 

orzechy i wrzuć na patelnię. 

Później mieszaj, podgrzewając, aż 

zaczną mocno pachnieć. Zdejmij z patelni orzechy. Umyj 

morele, wysusz je i pokrój w drobną kosteczkę. W miseczce 

lub pucharku ułóż warstwami: jogurt, owoce, jogurt, orzechy 

i pokruszone ciasteczka. Dostaniemy dwie porcje na 

śniadanie. 
 

SMACZNEGO!!!!!!!! 
 

Na podst. Internetu Alexis 

 

 

 

Słyszałem w radiu, że jutro ma być 2 razy zimniej niż 

dzisiaj. Nie mogę się już doczekać, co z tego wyniknie. Dziś 

jest 0 stopni... 

*** 

Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmana:  

- Panie prezesie, zima przyszła!  

- Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby przyszła 

jutro!  A najlepiej niech wcześniej zadzwoni, to umówisz ją 

na konkretną godzinę 

*** 

Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa, stół 

zastawiony, czekają tylko na pierwszą gwiazdkę. Oczywiście 

przy stole jedno dodatkowe, puste miejsce. Nagle pukanie do 

drzwi. 

- Kto tam? 

- Strudzony wędrowiec, czy jest dla mnie miejsce? 

- Jest. 

- A mogę skorzystać? 

- Nie.  

- Ale dlaczego?! 

- Bo tradycyjnie musi być puste! 

Na podstawie Internetu: Justyna Curyło kl. 6b 

http://www.google.pl/url?url=http://ilovebake.pl/2013/05/08/sernik-na-zimno-z-brzoskwiniami-przepis/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj_4erkkL3JAhVBqHIKHUKQDHsQwW4IITAG&usg=AFQjCNEXT_8L2ptmnSImbKhD5ryC8mfRXA
http://www.google.pl/url?url=http://pl.dreamstime.com/ilustracji-mieszanego-jagodowego-cytryny-guava-arbuza-soku-smoothie-kresk%C3%B3wki-owocowy-wektor-image55755080&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwifotv4qeDJAhXK_nIKHZvRA28QwW4IIzAH&usg=AFQjCNESvKwPWENPen1DraYHiQiQIyGXMw
http://www.google.pl/url?url=http://www.fresh-market.pl/owoce_i_warzywa/owoce/owoce_cytrusowe/cytryny_jak_drogie_moga_byc,p261486707&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj72saoxqvJAhXnKnIKHaa0AG0QwW4IFzAB&usg=AFQjCNGx4WC9jlsUBouPjYeAY65CNZYtKQ


 

 

 

Niedźwiedź brunatny – jest bardzo dużym 

drapieżnikiem. Jego waga dochodzi do 800 kg. 

Zamieszkuje górskie lasy. Schronienie na czas 

snu zimowego znajduje w pieczarach, zaroślach 

lub wykrotach. W swej gwarze zimuje długo, lecz 

nie zapada w całkowite 

odrętwienie i od czasu 

do czasu się budzi. Po 

tym okresie zwierzę 

traci na wadze nawet do 

200 kg. dlatego wiosną, 

aby uzupełnić masę ciała, musi jeść dużo mięsa 

(upolowanego lub padliny), dopiero potem 

przechodzi na wszystkożerność. W okresie zimy, 

od grudnia do lutego samica rodzi od 2 do 4 

młodych, które przez pierwsze 4 tygodnie są 

ślepe. Małe wychodzą po raz pierwszy na 

powietrze wiosną. 

Jeż - jest to małe zwierzątko pokryte 

twardymi włosami (kolcami). Jeże prowadzą 

naziemny i nocny tryb życia. Są samotnikami. 

Potrafią się wspinać i pływać. Są wszystkożerne, 

ale głównie żywią się owadami. W klimacie 

umiarkowanym jeże 

zapadają w sen zimowy, 

zagrzebując się w stertach 

opadłych liści. Przed tym 

jednak nabierają masy 

ciała nawet do 100 % 

swojej wagi. 

Świstak – przed wejściem w okres hibernacji 

mocno tyje. Przed snem 

zimowym świstaki szykują 

swoje legowiska znosząc 

trawę z tatrzańskich hal, 

którą wyścielają w norze. 

Przynoszą do swojego 

legowiska nawet 10 kg trawy. 

Na podstawie Internetu: P. Nawara kl. 6b 

 

 

Alpy 

Najwyższym szczytem 

Alp, a zarazem całej Europy, 

jest położony na granicy 

francusko-włoskiej Mont Blanc, choć główny wierzchołek 

znajduje się po stronie francuskiej. Wznosi się na wysokość 

4810,45 m n.p.m. Alpy położone są na terytorium kilku 

państw europejskich, są to od wschodu: Słowenia, Austria, 

Włochy, Niemcy, Liechtenstein, Szwajcaria, Francja 

i Monako. Niektóre z nich, w których Alpy zajmują znaczącą 

część terytorium, nazywane są często alpejskimi. 

Zakopane 

Zakopane – miasto 

w województwie małopolskim, 

siedziba powiatu tatrzańskiego 

Zakopane jest największym 

ośrodkiem miejskim w bezpośrednim 

otoczeniu Tatr, dużym ośrodkiem sportów zimowych, od 

dawna nazywane nieformalnie zimową stolicą Polski. 

W granicach administracyjnych miasta znajduje się także 

znaczna część Tatrzańskiego Parku Narodowego (odDoliny 

Suchej Wody do Doliny Małej Łąki). 

 

Beskid Śląski  - Wisła  

 Wypoczynek w Wiśle stanowi 

wspaniałą propozycję dla wszystkich miłośników turystyki 

pieszej. W okolicy znajduje się ponad 20 wyciągów 

narciarskich oraz kilkanaście tras zjazdowych. Wisła 

dysponuje też trzema skoczniami narciarskimi. Są tam 

dziesiątki kilometrów szlaków turystycznych i spacerowych. 

Na podstawie Internetu: Zoe 

*** 

Wysoko w powietrzu spotykają się dwa płatki śniegu. 

Pierwszy pyta:  

- Gdzie lecisz?  

- Lecę w Tatry, na skocznię narciarską.  

- A ja na autostradę, zrobię jakiś karambol samochodowy! 

Na podstawie Internetu: Justyna Curyło kl. 6b 

 

 

 

T



 

 

 

 
 

*** 
Rosjanie pływają w lodowatej 

wodzie, grając w  szachy. 

Przedstawiciele społeczności 

tzw. morsów postanowiło urozmaicić tradycyjną kąpiel 

w jeziorze. Mężczyźni z tego stowarzyszenia zanurzyli 

się w przeręblu i zaczęli grać w szachy. Przewodniczący 

stowarzyszenia morsów powiedział, że w 2016 roku chce 

zorganizować zawody w tej konkurencji. 

*** 
Przyjaźń tygrysa i kozy 

W pewnym ZOO w okolicy Władywostoku do klatki 

jednego tygrysa wpuścili kozę, którą miał upolować. 

Amur, tak nazywa się tygrys, zaprzyjaźnił się z kozą. 

Na początku Amur próbował pożreć przybysza, ale koza 

nie dawała za wygraną. W końcu tygrys ustąpił, 

doceniając odwagę swojego przeciwnika.  

*** 
Najstarsza Europejka skończyła 

116 lat Morano, mieszkająca 

w mieście Verbania w Piemoncie. To 

najstarsza Europejka i druga żyjąca 

najdłużej osoba na świecie. Życzenia urodzinowe 

otrzymała od prezydenta Włoch i papieża Franciszka. 

Emma Morano - "Mam piękny głos. Jeśli chcecie, 

mogę wam zaśpiewać moją ulubioną piosenkę - 

powiedziała jubilatka w niedzielę podczas uroczystości 

zorganizowanej na jej cześć. Zapewniła: "Czuję się 

dobrze i póki tak będzie, zostanę tu z wami". 

Depeszę z życzeniami wysłał do niej prezydent 

Sergio Mattarella przypominając, że nigdy wcześniej 

obywatel włoski nie osiągnął takiego wieku. Przekazał 

Emmie Morano pozdrowienia od wszystkich rodaków. 

Specjalne życzenia zdrowia, pogody ducha 

i wszelkiego dobra przekazał jej również papież 

Franciszek. Do pozdrowień dołączył małą płaskorzeźbę 

z wizerunkiem świętych Piotra i Pawła.  

Przypomniano przy okazji, że kiedy Emma Morano 

urodziła się 29 listopada 1899 roku, papieżem był Leon 

XIII, a na tronie zasiadał król Włoch Humbert I.  

Kobieta jest nadzwyczaj samodzielna. Jeszcze 

w wieku 115 lat mieszkała sama i dopiero od kilku 

miesięcy w codziennym życiu pomaga jej opiekunka. Do 

chwili przejścia na emeryturę w wieku 75 lat pracowała 

najpierw w fabryce, a potem była kucharką.  

W Verbanii przygotowywany jest obecnie spektakl 

teatralny na jej cześć. Starsza od niej jest tylko urodzona 

w lipcu 1899 roku Amerykanka Susannah Mushatt 

Jones. 

*** 

Ósmego grudnia zadebiutował pierwszy nadający 

się do regularnego mycia mydłem smartfon. Digno 

Rafre to produkt japońskiej firmy Kyocera Telecom. 

Odporne na działanie gorącej wody, mydła i kurzu czy 

uderzenia urządzenie z 5-calowym wyświetlaczem 

wyposażono w 64-bitowy procesor Snapdragon 410.  

 

Idealnie zabezpieczony telefon nie ma głośnika,  

wykorzystano w nim bowiem technologię Smart Sonic 

Receiver, która przekształca dźwięk na wibracje ekranu. 

*** 

W kopalni Karowe, która znajduje się 

ok. 500 km na północ od Gaborone, 

znaleziono drugi pod względem  

wielkości diament świata. Tysiąc sto 

jedenasto karatowy kamień to największy 

diament odkryty dotąd  w Botswanie. Przypomnijmy, że 

największy, a zarazem najczystszy ze znanych 

historycznych diamentów, Cullinan, został znaleziony 

26 stycznia 1905 r. w kopalni Premier Mine pod Pretorią 

i pierwotnie ważył 3106 karatów. 

 

 
 

Wydawałoby się, że siła 

odśrodkowa powinna zepchnąć fusy w kierunku ścianek 

szklanki bądź filiżanki, tymczasem gromadzą się one 

pośrodku. Jak wyjaśnił Einstein, tarcie cieczy o ścianki 

hamuje jej ruch. Im mniejsza prędkość, tym mniejsza 

również siła odśrodkowa i ciśnienie. Herbata najwolniej 

porusza się w miejscu połączenia ścianek z dnem, 

a najszybciej - pośrodku, z dala od dna. Ciecz opada tuż 

przy ściankach naczynia, a unosi się w jego centrum, co 

sprawia, że fusy unoszą się nad środkiem dna. Także 

kawie poświęcono niejedną pracę naukową. Rouslan 

Krechetnikov i Hans Mayer z University of California 

w Santa Barbara (USA) na łamach "Science" wyjaśnili, 

jak nie wylać kawy idąc z kubkiem lub filiżanką (do 

rozlania dochodzi zwykle pomiędzy siódmym 

a dziesiątym krokiem). Wyniki nie wydają się 

odkrywcze - by oscylacje kawy nie osiągnęły 

niebezpiecznego poziomu, trzeba mniej nalewać, iść 

wolniej bez gwałtownego przyspieszania i patrzeć na 

kubek. Praktycznym rozwiązaniem okazały się kubki 

z pokrywką. 

Na podstawie Internetu: Daria Niedziela kl. 6b 

 

 

 Skafander kosmonauty kosztuje 12 milionów 

dolarów. 

 Nie możesz płakać w kosmosie, łzy nigdy nie będą 

spadać. 

 W 1977 roku otrzymaliśmy sygnał z przestrzeni 

kosmicznej, który trwał 72 sekundy. Nadal nie 

wiemy, skąd pochodzi. 

 Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest 

najdroższym obiektem, jaki kiedykolwiek 

zbudowała ludzkość. Obecny koszt to 150  mld 

USD. 

Na podstawie Internetu: Zoe 



 

 

 

Jajko na miękko 
 

Ostatnio robiąc śniadanie (jajka sadzone), odkryłem, a raczej 

uświadomiłem sobie coś bardzo ciekawego, a mianowicie… 

Ludzie są jak jajka. 

Jeśli rozbijemy skorupkę jajka 

na miękko, cała zawartość nam wypłynie, 

a jeśli rozbije się jajko na twardo, jego 

środek pozostanie w nienaruszonym stanie.  

Z  ludźmi jest tak samo. Wrażliwość to 

ważna i potrzebna cecha, ale w nadmiarze 

może być szkodliwa, a brak jej, moim 

zdaniem, jest jeszcze gorszy. Najlepsze jest ugotowane w idealnym 

stopniu. Gdy je rozbijemy, trochę się wyleje, lecz w większości 

środek pozostanie na miejscu. 

Ja zdecydowanie jestem jajkiem na miękko… A ty? Może 

metafora, której użyłem wcześniej nie jest tak dobrze zrozumiała, 

więc przełożę ją na bardziej ,, ludzki’’ język. 

,,Człowiek ugotowany na twardo’’- ciężko stąpa po ziemi, 

nie buja w obłokach. Jeśli ktoś go obrazi, poniży go, on się tym nie 

przejmie i dalej będzie robić swoje. W sumie brzmi to całkiem 

dobrze, ale moim zdaniem tacy ludzie są nieco pozbawieni uczuć. 

Nie tyle może, co pozbawieni, ale trudno im je wyrażać… Myśląc 

stereotypowo - większość mężczyzn to ,,jajka na twardo’’. 

Wyrażają uczucia, ale w inny, dla mnie niezrozumiały sposób. 

Także nie są ,,uzależnieni’’ od woli innych ludzi. 

Są indywidualistami.  

Oczywiście, można być jednostką indywidualną, ale być też 

osobą bardziej marzycielską. Człowiek nie może mieć 

tylko i wyłącznie określonych w takich wypowiedziach jak moja 

cech, często odbiega od niektórych reguł, jakie tu wymieniam. To 

tylko schematy, które pomogą Ci określić ,, jakim jajkiem jesteś’’. 

,,Człowiek ugotowany na miękko’’- jest na świecie tylko 

fizycznie, bo myślami wybiega gdzieś całkiem indziej. Tacy ludzie 

mają bardzo dobrą wyobraźnie, lecz małe pojęcie o życiu ,,na 

ziemi’’. Urażeni czują się bardzo dotknięci, ale jeśli na czymś im 

bardzo zależy, nie zwracają uwagi na opinie innych. Są niestety 

podatni na ,,szary tłum’’, choć nie zawsze, jak wspomniałem 

wcześniej. 

,,Człowiek idealnie ugotowany’’- czyli właśnie ten rodzaj 

najbardziej pożądany. Tacy ludzie twardo chodzą po ziemi, ale 

i potrafią być bardzo kreatywni i pomysłowi. Czasem robią rzeczy 

razem ze wszystkimi, lecz w większości przypadków chodzą 

własnymi ścieżkami.  Są wyjątkowi.  Gdy ktoś ich obrazi, może 

i poczują się zranieni, ale w sumie nic nadzwyczajnie strasznego 

ich zdaniem się nie dzieje. 
 

Bosski Boss  
Dla Ciebie 

 

To, co teraz napiszę, jest moim mottem życiowym.  Staram 

się te myśli kierować do każdego człowieka.  

Na samym początku muszę powiedzieć, że osobom, które za 

mną  nie przepadają, a nawet mi 

ubliżają to ja zawsze dobrze życzę. 

Wszystkim ludziom na świecie.  

Więc gdy będziesz smutny, to 

pamiętaj, że ja zawsze się do Ciebie 

uśmiecham i mentalnie Cię 

pocieszam. Gdy będzie Ci się 

zdawać, że już nikt Cię nie lubi, że 

zostałeś odrzucony, to ja zawsze Ciebie lubię i w Ciebie wierze! 

Zawsze! Nigdy nie jesteś sam, bo ja w każdym momencie jestem 

przy Tobie.  

Gdy jestem w Grecji, posyłam do Ciebie gorący grecki 

uśmiech. 

Gdy jestem w Paryżu i czekam na autobus, ciągle myślę 

o Tobie i trzymam za Ciebie kciuki. 

 

 

Gdy jestem w Hiszpanii, wysyłam do Ciebie ciepłe myśli. 

Więc pamiętaj, cokolwiek się nie stanie, ja przy Tobie 

jestem. No. A teraz uśmiech! 

Bosski Boss  
 

Dead Can Dance 
 

Brytyjsko-australijska grupa muzyczna założona w 1981 roku 

w Melbourne. Nazwa Dead Can Dance w przełożeniu na polski 

oznacza mniej więcej Umarli  Mogą Tańczyć. Ich muzyka jest dość 

melancholijna i spokojna.  

 Utwory są we wszelkim stylu odmiany dark, lecz dla 

niewtajemniczonych moim zdaniem można ich twórczość pod 

względem muzycznym i wokalnym porównać do chórów 

cerkiewnych. W takiej muzyce teksty są, jak dla mnie, mniej 

znaczące, dodają tylko jeszcze piękniejszy klimat do muzyki.  

W 1998 roku zespół rozwiązano, 

w 2005r. wznowili działalność na trasę 

koncertową, potem znów było o nich cicho 

i od 2011 ponownie możemy ich zobaczyć 

razem. Wydali 11 albumów+ 3 płyty 

koncertowe. Najnowszy album wyszedł 

w 2012r., nosi tytuł  ,,Anastasia’’. Do 

moich ulubionych należą  ,,Within the real 

of dying sun’’ (1987r.), ,,Aion’’ (1990 r.) 

oraz ,, Into the labirynth’’ (1993r.).  

Jeżeli chcesz posłuchać relaksującej, może trochę mrocznej 

i skłaniającej do przemyśleń muzyki, Dead Can Dance to najlepsza 

alternatywa. 

Bosski Boss 

 

 

Taco Hemingway 
 

Właściwie to Filip Szcześniak, 

urodzony w Kairze w 1990 roku (25 lat), 

polski raper. Jak się można domyślać, 

przedstawia muzykę hip-hopową.  

W czerwcu tego roku wydał album ,,Umowa 

o dzieło’’. Piosenki z owego albumu ,,6 zer’’ oraz ,,Następna 

stacja’’ podbijały listy przebojów i zrobiło się głośno o Taco. Poza 

,,Umową o dzieło’’,  wydał jeszcze płytę ,,Trójkąt warszawski’’, 

która także ukazała się w 2015 roku. Jego utwory mają dość 

ciekawe treści. Na pierwszy rzut oka wydają się lekko dziwne i bez 

sensu, lecz głębiej wsłuchując się w nie, można się mocno zdziwić. 

Sam rytm muzyki wpada w ucho, więc nawet nie trzeba skupiać się 

na tekstach- jak to Boss lubi . 

,,Trójkąt warszawski’’- wywnioskować już można z nazwy, 

że głównym tematem piosenek tej płyty jest miasto Warszawa, 

jego wygląd i życie w nim z perspektywy, by rzec ,,pełnoletniej 

młodzieży’’ . Najciekawsze utwory moim zdaniem z tego albumu 

to ,,Trójkąt’’- pod względem muzyki i ,,Mięso’’ ze świetnym 

tekstem. 

,,Umowa o dzieło’’ jest moim zdaniem wydana w bardzo 

pomysłowy sposób, jeśli chodzi o kolejność utworów na płycie, 

ponieważ układają się w dość spójny schemat, dzięki czemu słucha 

się albumu z dużym zaciekawieniem. Pierwsza piosenka pod tym 

samym tytułem co album mówi o chęci stworzenia projektu. Dalej 

jest jakby poszukiwanie czegoś, może jakiejś inspiracji, 

umieszczone w piosenkach  ,,Następna stacja’’ i ,,6 zer’’, gdzie 

w tej drugiej jest też mowa o pragnieniu zdobycia dużej sumy, tych 

sześciu zer- czyli miliona. Później mowa o bankructwie oraz 

zachciankach i na samym końcu podsumowanie, że to była właśnie 

umowa o dzieło i udany projekt. To po prostu trzeba usłyszeć. Jeśli 

masz ochotę na coś rytmicznego, z lekkim, lecz ciekawym tekstem, 

Filip powinien zaspokoić Twoje potrzeby. 

 

Bosski Boss 



 

 

 

 
Sporty zimowe - dyscypliny rozgrywane w okresie 

zimowym. Niezbędnymi warunkami do ich przeprowadzenia 

są: mróz i często śnieg. Do sportów zimowych zaliczamy: 

narciarstwo alpejskie i klasyczne,  snowboarding,  

saneczkarstwo, bobsleje, skeleton, hokej na lodzie, łyżwiarstwo 

figurowe, short track, łyżwiarstwo szybkie, bojery, biathlon, 

curling, skibob i skoki narciarskie. W dzisiejszych czasach 

wskutek rozwoju techniki większość z tych dyscyplin można 

rozgrywać w porze letniej np. hokej, jazda figurowa czy skoki 

narciarskie. Sporty zimowe cieszą się największą 

popularnością na kontynentach półkuli północnej tj. w Europie, 

Ameryce Północnej i Azji. Zima to mroźna pora roku, w której 

najczęściej wiele osób uprawia dużo sportów zimowych. Jest 

chyba jedną z najbardziej znanych pór roku właśnie z rozwoju 

sportu. Polska ma wielu sportowców, którzy godnie 

reprezentują nasz kraj na igrzyskach sportowych i zawodach 

różnego typu. W sportach zimowych mamy kilku 

reprezentantów:  

 
 

Skoczek Kamil Stoch 

wiele razy utytułowany Polak. 

Zdobył wiele medali, 

pucharów  i innych różnych 

wyróżnień. 

 

 

 

 
 

 Biegaczka Justyna 

Kowalczyk  biega  na długie 

i krótsze dystanse. Często 

rywalizowała z najlepszymi 

zawodniczkami a wiele razy     

udało jej się zwyciężyć. 

 

 

 
 

Łyżwiarz Zbigniew 

Bródka  który wygrał w Soczi 

z drugim zawodnikiem 

o osiem setnych sekundy. To 

bardzo utalentowany 

zawodnik. 

 

 

                      
                                                                                                                                             

Skoczek Dawid Kubacki 

reprezentant Polski na 

zawodach. Nieczęsto się 

o nim mówi, ale jak każdy 

zasługuje na chwile uwagi. 

 

 

 
 

Skoczek Klemens Murańka 

reprezentant Polski w skokach 

narciarskich. Niedawno było 

głośno o jego ślubie. 

 

 

 

Jest też wielu inny zimowych reprezentantów nie tylko 

Polski. Najbardziej znanymi są: 

 

 
 

Biegaczka Marit Bjoergen reprezentantka 

Norwegii. Zdobyła wiele miejsc na podium. 

Marit jest bardzo wysportowaną 

i doświadczoną zawodniczką, której nie 

powstydziłby się żaden trener reprezentacji. 

Wielu chciałoby z pewnością mieć ją w swoim 

składzie drużyny. 

 

 

 

 

 
 

Biegaczka Teresa Johaug reprezentantka 

Norwegii również zdobyła wiele dobrych 

a nawet najlepszych wyników. Często 

wygrywała z naszymi reprezentantkami, ale 

nie zawsze. Nasze zawodniczki dobrze 

dogadują się z reprezentacją Norwegii. Tak 

jak jej koleżanka z drużyny jest bardzo 

dobrze wysportowana.     

 

 

 

Na podstawie Internetu Justyna Curyło kl. 6b 
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