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Pani domu, Agnieszka jak zwykle wstała pierwsza i ju  karmiła swojego ukochanego pupila - 

Willy’ego. Willy był psem rasy husky o pięknych, niebieskich oczach. Uwielbiał zabawy z trójką dzieci 
swoich Państwa: Alicją, Anastazym i Joachimem.  

Wracając do owego ranka, dzień stawał się niezwykły, bo Pani Agnieszka otrzymała wspaniałą 
wiadomość: w konkursie pieczenia ciast zajęła pierwsze miejsce i wygrała tygodniowy wyjazd do Torunia. 
Postanowili z mę em pojechać tam wspólnie. Dzieci, z uwagi na to, e Joachim ma ju  17 lat miały zostać 
same. Rodzice mieli wrócić dzień przed Wigilią - 23 grudnia. Wyje d ali z domu pojutrze, więc od razu 

zaczęli się pakować. W dzień wyjazdu, gdy tylko czerwony samochód taty zniknął dzieciom z oczu, 

Anastazy powiedział: 
- Cały tydzień bez starych. Będę mógł teraz 24 godziny na dobę siedzieć przed komputerem grając w gry 

od 18 lat, w „strzelanki” i tylko „strzelanki”, bo są tysiąc razy lepsze ni  „planszówki”.     
- Nie sadzę – rzekł Joachim – po pierwsze nie mówi się starzy tylko rodzice, po drugie nie powinieneś grać 
w takie gry, po trzecie przy kom… 

- Zamknij się! żam dosyć ludzi mówiących bez sensu i takich, którzy chodzą dumni jak paw i się 
wymądrzają kiedy starzy pozwolą mu rządzić domem przez tydzień! – mówiąc to Anastazy poszedł 
do swojego pokoju i trzasnął drzwiami.  

Wieczorem po zjedzeniu kolacji rodzeństwo poszło spać nie wiedząc co ich wkrótce czeka. Tej 

nocy Willy był dziwnie niespokojny. W końcu gdy udało mu się zasnąć obudziły go dziwne d więki. Pojawiły 
się błyski, huki. Jednak zaraz udało mu się znów zasnąć.  

To, co się działo następnego ranka jest rzeczą, którą człowiek, nawet z największą wyobra nią, nie 

potrafiłby sobie wyobrazić. Dzieci poszły do sąsiedniego pokoju i ujrzały przed sobą armię maleńkich 
ołnierzyków w mundurach i hełmach. żalutkie figurki nale ały do Anastazego. Chłopak  schował się pod 

łó kiem, bo jego zabawki o yły i były agresywne. Joachim zobaczył, e robi się gro nie. Wa ne teraz było 
uratować się od tych ołnierzyków. Nagle Willy wpadł przez drzwi i zaczął niszczyć figurki jedna 

po drugiej. Dzieci skorzystały z okazji i uciekły do innego pokoju.  Długo nie zaglądały do pokoju, w którym 

grasuje armia figurek. Po chwili Anastazy westchnął:  
- No i gdzie ja takich drugich ołnierzyków znajdę?! Przecie  one są bardzo drogie! Jeden kosztuje 20 zł.  

eby odkupić wszystkie, muszę zebrać jakieś…- sięgnął po kalkulator i wpisał 20 razy 100 – 2000zł! 
To strasznie du o! Jak tyle uzbieram to będę starym dziadkiem i będę chodził o lasce, a wtedy ju  ich nie 
będzie w sprzeda y! O nie! To koszmar! żogłem schować je do pudełka!   
- Przestań! To nie koniec świata! Przez te twoje zabaweczki o mało tam nie zginęliśmy!!!!!! – powiedział 
Joachim.   
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- Ty się nie znasz… Ja je zbieram odkąd skończyłem 7 lat!   

- Cicho! – ofuknęła go Alicja – słyszycie? Coś… jakby „walczało”. (musicie 

wiedzieć, e Alicja miała taką przypadłość, e nie wymawiała „r”) 
Zajrzała do pokoju, z którego dochodził zagadkowy d więk i nie wierząc 
własnym oczom zawołała do braci: 

- Tu jest cała „zglaja” wilków! Cały pokój to jeden wielki las! Ciekawe jak to się 
stało i co powiedzą na to „lodzice”.                                                                                                                    
- e co?!!! To nie mo liwe!!! – krzykną Anastazy tak głośno, e liście 

na drzewach zadrgały. Gdy wszedł do pokoju o mało nie zemdlał i dodał: 
- Ja chyba zwariowałem!  

Nagle ukazał się im duch jakiejś pięknej kobiety, która odezwała się cichym 

i  ciepłym głosem:                         
- Nie bójcie się mnie. To wszystko dzieje się przez Złotą Księgę, która została 
otwarta tej nocy. Jeśli chcecie yć tak jak dawniej, to musicie ją zamknąć. Pomo e wam w tym Wasz pies. 

On mo e tego dokonać. I wytłumaczyła im jak znale ć grotę, w której jest ukryta źsięga. 
Po tych słowach zniknęła. Willy w tym czasie siedział pod jednym z drzew i drapał się za uchem. 
Jak porządnie się podrapał to przemówił do Joachima ludzkim głosem: 

- Jesteście gotowi na przygodę? Ruszamy!  

Dzieci szły lasem, a  w końcu Willy ogłosił postój na noc. Rano wyruszyli w dalszą drogę. Po kilku godzinach 

marszu Anastazy rzekł: 
- Kiedy dojdziemy? Umieram z głodu. Gdzie jest lodówka? Co to za koszmarny sen?                                                           

- Cicho! – warknął Willy – jesteśmy ju  blisko. Jeśli nie będziemy cicho, to nas usłyszą!                                                                                                 
- Kto nas usłyszy? – zapytała Alicja                                                                                                                                 
- Stra nicy księgi – odpowiedział Willy. Plan jest taki: wy ubezpieczacie mnie, a ja zamykam księgę.                                  
- Niech będzie – rzekł Joachim.                                                                                                                                        

– Czemu zawsze ty mówisz jak ma być?! – krzyknął Anastazy                                                                                                

- Bo jestem najstarszy – odpowiedział brat.                                                                                                                          
– To nie fair!                                                                                                                                                                     

- Uspokójcie się! Wchodzimy do „gloty” – uciszyła braci Alicja. 

W grocie dzieci schowały się za skałą tak jak kazał im Willy. On w tym czasie począł skradać się 

w stronę złotego blasku. Dzieci stały na czatach. 
źsięgi pilnowały dwa wilki. Nagle Willy usłyszał głos 
Alicji:  

- Woda! „Stlasznie” du o wody!  
I rzeczywiście. Ze ścian zaczęła spływać woda. 

Okrzyk Alicji odwrócił uwagę wilków. Tymczasem 
Willy biegł najprędzej jak mógł słysząc głos 
Joachima: 

- Zamknij księgę! 

Kiedy wreszcie dobiegł i zamknął księgę, nagle 

wszystko ustało. Grota zniknęła, las i wilki tak e. 

Znów byli we własnym domu. Panował ład i porządek. 
Wtedy Anastazy spojrzał na  kalendarz i powiedział: 
- Hej, jutro wracają rodzice. Jak to się stało, e minął tydzień?!  
 Następnego dnia rano wszystko w domu wyglądało jak co dzień. Dzieci obudziły się i zastały 

rodziców szykujących śniadanie. Mama i tata wcale nie zorientowali się, e w czasie ich nieobecności dom 
stanął do góry nogami. Willy nie odezwał się w obecności rodziców w ludzkiej mowie. Chciał, aby o 

niesamowitych przygodach wiedział tylko on i jego mali przyjaciele. Poprosił, eby z nikim o tym nie 

rozmawiali. Rodzeństwo spełniło prośbę. Jednak, w zaciszu swoich pokojów, jeszcze długo wspominały 
prze ytą przygodę. Wspólna tajemnica mocno ich ze sobą związała i od tej pory szanowali się. Nawet 
Anastazy nie wypominał Joachimowi wymądrzania się, ani Alicji wady wymowy.      

 

  Małgorzata Mendelewska, kl. IVc 
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Szanowni Państwo! 
Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału we wspaniałej przygodzie. Zapraszamy do Zaczytanego 
świata, w którym zyskają Państwo niebywałą możliwość pomocy Małym Pacjentom w szpitalach, w 

domach dziecka oraz staną się Państwo współtwórcami największego w Polsce poruszenia 
społecznego promującego czytelnictwo.  
Zwracamy si  z pro b  o udział w zbiórce ksi ek dla dzieci i 
młodzie y  w ród uczniów i pracowników podczas Wielkiej Zbiórki 

Ksi ek w Warszawie w dniach 04.05-31.05.2015 r. Zebrane ksi ki 
zostan  przekazane do 30 warszawskich placówek: szpitaleĘ domy 
dziecka, przychodnie pediatryczne. 

 

DŻś PŻśCÓWEKĘ KTÓRE NśZBIERśJ  NśJWI KSZ  IŻO Ć 
KSI EK PRZWIDUJEMY ATRAKCYJNE NAGRODY!!! 

 

ZACZYTANI - oddaj ksi k Ę stwórz bibliotek Ę zainspiruj innych - to ogólnopolska kampania 

społeczna, dzięki której tworzymy biblioteki w szpitalach, domach dziecka, hospicjach oraz 
promujemy czytelnictwo.  

Dzięki prowadzonym akcjom mali pacjenci mogą zapomnieć o chorobie. Poprzez działania własne, 
zaangażowanie wydawnictw oraz osób prywatnych chcemy stale dostarczać książki do placówek 
leczniczych w całej Polsce. Kampanii Zaczytanych towarzyszy akcja edukacyjna promująca 
czytelnictwo. 

Podczas Wielkiej  Zbiórki Ksi ek w Warszawie wspólnie z mieszkańcami chcemy zebrać 100 tys. 

książek; otworzyć  30 bibliotek żałego Pacjenta w warszawskich szpitalach, przychodniach, 

domach dziecka i hospicjach. Przez miesiąc książki będą zbierały: przedszkola, szkoły, biblioteki, 
firmy, instytucje. Zaczytane sówki wraz z mieszkańcami Warszawy zapakują zebrane książki, dzięki 
którym otworzymy biblioteczki Małego Pacjenta w Warszawie.  
Chcemy prowokować społeczne poruszenieĘ dzi ki któremu zbierzemy najwi cej ksi ek 
i zach cimy do cz stego zagl dania w karty ksi ek. Wielka Zbiórka Ksi ek b dzie wsparta 
miesi czn  kampani  medialn  pod Patronatem śgora S.ś. oraz TVP Kultura. 

 

 

Zapraszamy do współpracy 

               Ewa Krawczyk 

           www.zaczytani.org 

 

 

 

 

 

 

 

                      Redakcja 

http://www.zaczytani.org/
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Druga linia Metra 
Pierwszy odcinek II linii Metra został uru ho io y  ar a  r. Ma ,  k  długoś i,  

łą zy lewo i prawo rzeż ą Warszawę, liczy 7 stacji kolejno z  zachodu na wschód: Rondo 

Daszyńskiego, Ro do ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat – Uniwersytet, Centrum Nauki Kopernik, 

Stadio  Narodowy i Dworze  Wileński. Posz zegól e sta je róż ią się kolorystyką a i h wygląd 
opra ował światowej sławy polski artysta Woj ie h Fa gor. 

Najgłę iej położo a jest sta ja Nowy Świat-Uniwersytet. Ma ona cztery kondygnacje, 

a pero  z ajduje się   pod zie ią. Wynika to z geologii Warszawy - ko ie z e yło 
przeprowadze ie tu elu osie  etrów pod d e  Wisły. 

 

Na sta ji jest aż  ru ho y h s hodów - to ajdłuższe s hody w Pols e! Bilety oż a 
kupić posługują  się telefo e  komórkowym. Bileter sprawdza je w całkie  i y sposó  iż 

do tej pory. Wi dy i la py są owo zes e i sprawiają wraże ie „kos i z y h”.  

Pierwot ie pla owa o, że udowa II li ii zakoń zy się w październiku 2013r., jednak 

pra e opóź iły się .i . z powodu utrud ień przy udowie sta ji Ce tru  Nauki Koper ik. 

Li ia w ałoś i a się składać z  sta ji i ieć  k  długoś i. Niestety, nie wiadomo 

kto i kiedy dokoń zy trasę zyli jej drugi od i ek, i westy ja jest ardzo droga. Wznowienie prac 

planowane jest w 2019r. 

Miło jest je hać Metre , którego tory położo o pod Wisłą. Zaprasza .  

                   

                                                                                                                                       Ola Maszczyk, kl.IVc 

Sta ja: „Ro do ONZ” Stacja: „Świętokrzyska” 
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W lutym klasa IVd wybrała się do Narodowego Banku Polskiego 

na wystawę pt. „Wojenne losy polskiego złota”. 75 lat temu, tuż po wybuchu II 

wojny światowej, zarządzono ewakuację zasobów Banku Polskiego oraz 

wszystkich jego oddziałów na terenie kraju.  W nocy z 4 na 5 września 1939 r. 

opustoszały skarbce. Cały kruszec – złoto 

ważące około 80 ton, aktywa, banknoty 

oraz matryce rozpoczęły wieloletnią, dramatyczną odyseję 

po Europie i świecie. Ewakuowane z walczącej Warszawy przez 
Rumunię i Bliski Wschód do Francji, potem przez Casablancę 

i Dakar w głąb Sahary i wreszcie do Londynu, Nowego Jorku 

i Ottawy, żeby nigdy nie powrócić do kraju – epopeja złota 

ze skarbców Banku Polskiego mówi o bankowości centralnej 
i Polakach w czasie II wojny światowej więcej niż niejeden podręcznik. 

Złoto fizycznie nigdy nie wróciło do kraju. Cenny kruszec, ratowany z wojennej pożogi przez 
pracowników Banku Polskiego z pomocą rządów i instytucji bankowych krajów alianckich, został 
w całości wykorzystany przez władze Polski Ludowej. Był sprzedawany na rynkach finansowych albo 

zaciągano pożyczki pod jego zastaw. Gdy 
pożyczki nie były spłacane, zastaw 
przepadał. 

Wojenne losy polskiego złota 
poznajemy dzięki opowieści ujętej 
w komiksowej formule oraz dużej ilości 
unikalnych dokumentów i zdjęć 
archiwalnych. Większość z nich jest 

po raz pierwszy publicznie prezentowana. 

Kulisy ewakuacji zasobów kruszcowych 

w sposób niezwykle obrazowy przybliżają 
m.in. instrukcje dla osób odpowiedzialnych za konwój wiozący złoto, noty dyplomatyczne, kopie 
prywatnych dzienników i listów, a także telegramy i urzędowe dokumenty. Opowieść podzielona została 
na kilkanaście kluczowych etapów. Zwiedzający towarzyszą staraniom o zapewnienie bezpieczeństwa 
skarbu narodowego od 1939 roku. Uczestniczą w przeprawie przez granicę, podróży przez Rumunię, 
Turcję, Syrię, Liban aż do Francji. Następnie są świadkami utraty kontroli nad polskim złotem i prób 

jej odzyskania. Towarzyszą prawnikom na sali sądowej w Nowym Jorku i negocjacjom prowadzonym 

z przedstawicielami Banku Francji. Mogą odetchnąć z ulgą dopiero wtedy, gdy złoto ponownie trafia 

w ręce Banku Polskiego i zostaje bezpiecznie 
ewakuowane do USA, Wielkiej Brytanii i Kanady. 

Opowieść kończy się u schyłku lat 40. kiedy Polska 
sprowadza z Rumunii pozostałe trzy tony kruszcu. 
Dzięki tym zabiegom rząd zdobywa środki m.in. 
wspierające powojenną odbudowę kraju. 

Wystawa jest bardzo ciekawa, zarówno dla 

dzieci jak i dorosłych, i pouczająca. 
 
           REDAKCJA 

Fot. Mateusz Miniewicz, kl. IVd 
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 „Violetta” to popularny, muzyczny serial dla 

dzieci i młodzieży produkcji Disney Channel. Pod koniec 
marca, podczas europejskiej trasy, odbył się pierwszy 
raz w Polsce w Łodzi koncert „Violetta Live”. 

W trakcie koncertu „Violetta”, Martina Stoessel – 

główna bohaterka i reszta zespołu zaśpiewali piosenki 
z 3 sezonów serialu. Aktorzy wraz z zespołem 
muzycznym pokazali wspaniałą choreografię taneczną, 
zmieniali też kilkakrotnie kostiumy. Można było  
zobaczyć ciekawe efekty świetlne i wizualne, a także 
artystów „latających” nad sceną. Koncert zakończył się 
3 bisami, a na publiczność spadł „deszcz” confetti - 

czyli tysiące fioletowych serduszek. Na koniec Martina 

ze wzruszeniem podziękowała za wspaniałą atmosferę i za udany koncert. Wykonawcy  

starali się mówić w naszym języku, na co fani reagowali wielką euforią 

i piskiem. :) 

 Artyści powrócą z koncertami do Polski w wakacje. 22 sierpnia w Warszawie 

odbędzie się koncert na Stadionie Narodowym, a 25 i 26 sierpnia w Krakowie. 

Polecam!!! 

 

 

Patrycja Stańczyk, kl.IVd 
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Gra w piłkę jest świetną zabawą.  
Jeżeli bawisz się zbyt blisko drogi, możesz ulec 
groźnemu wypadkowi, a jednocześnie możesz być 
przyczyną wypadku, kiedy kierowca straci panowanie 

nad kierownicą omijając Ciebie wbiegającego na 
jezdnię za piłką. 

  

 

Wypalanie traw nie jest najmądrzejszym 
sposobem spędzania wolnego czasu.  

Nie wiem czy wiesz, że oprócz zagrożenia pożarowego 
jakie stwarzasz podpalając suchą trawę, niszczysz 
organizmy żyjące tuż pod ziemią. 

Jedną z ulubionych zabaw dzieci i młodzieży jest 
jeżdżenie na rolkach lub łyżwach. 
Bywa, że zabawy te kończą się złamaniem, 
zwichnięciem bądź skręceniem nogi. Kiedy więc 
zauważysz, że któreś z dzieci przewróciło się i ma 

kłopoty z poruszaniem się, zdejmij mu z nóg buty 

i odsłoń miejsce urazu. Zobacz, czy nie doszło 

do rozcięcia skóry. W razie mocno krwawiącej rany, nie 
podnoś poszkodowanego. Jeżeli takiej rany nie ma, 

poproś kogoś o pomoc w celu unieruchomienia nogi i szybko powiadom osoby dorosł! 

Gdy zauważysz u kolegi lub koleżanki krwotok z nosa nie panikuj! 

Do chwili nadejścia kogoś z dorosłych poproś taką osobę, aby usiadła i wyczyściła nos, tak jak to 
robi się przy katarze. Następnie pochyl jej głowę 

do przodu, aby uniknąć możliwości zadławienia się 
krwią. Na czoło krwawiącego przyłóż zmoczony zimną 

wodą okład. Przygotuj małe tamponiki z chusteczki 
higienicznej i pomóż umieścić je w krwawiącym 

nosie. 
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Trzepak nie jest najlepszym miejscem do zabawy.  

Myślę, że takie wspa iałe fikołki ezpie z iej jest 
wyko ywać a sali gi asty z ej pod opieką au zy iela 
wy howa ia fizy z ego. Upadek z trzepaka oże 
zakoń zyć się ardzo oles y i stłu ze ia i, a awet 
zła a ia i rąk i óg. Pa iętaj o ty  pod zas swoi h 
zabaw! 

 

 

Jeżeli ktoś z Twoi h rówieś ików oparzy się, 
troskliwie zaopiekuj się poszkodowa y , a iejs e 
poparze ia o hłódź aty h iast stru ie ie  zi ej, 

ieżą ej wody. Czy ość ta powi a trwać około 20 i ut 

lu  do o e tu, kiedy oparzo y przesta ie od zuwać ól. 
Także i w ty  przypadku powi ie eś szy ko powiado ić 
dorosły h! 
 

Na pew o wiesz o ty , że ist ieją takie su sta je, które 
ardzo łatwo się zapalają.  

Ko takt z i i jest ie ezpie z y. Zaprósze ie og ia w po liżu 
i h składowa ia, oże spowodować wy u h. Bawią  się, 
u ikaj iejs , gdzie leżą e zki, puszki i poje iki 

iewiado ego po hodze ia, ie tylko ze względu 

a łatwopal e, ale rów ież trują e su sta je, które ogą się 
w i h z ajdować. Przede wszystki  jed ak ie aw się 
zapałka i. 
 

        Może zdarzyć się, że ktoś w Twoim otoczeniu zasłabnie. 

Ułóż taką osobę wygodnie na ziemi, opierając jej 

uniesione nogi na podwyższeniu. Sprawdź też czy 

równomiernie oddycha. Taka pozycja pomoże w lepszym 

dopływie tlenu do mózgu. Pamiętaj, jeżeli stało się to 

w zamkniętym pomieszczeniu, otwórz szeroko okno, aby 

napłynęło do niego świeże powietrze. Szybko powiadom 

dorosłych! 

C.D.N. Redakcja 
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Już od wielu lat przeło  zi y, wios y oraz 
przedwioś ie to okresy, w który h wyraź ie wzrasta li z a 
pożarów łąk i ieużytków. Wiele osó  wypala trawy 

i ieużytki rol e, tłu a zą  swoje postępowa ie hę ią 
użyź ia ia gle y. Jest to jed ak ałkowi ie łęd e 

yśle ie. Rze zywistość wskazuje, że wypala ie traw 
prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian 

w środowisku atural y  – zie ia wyjaławia się, 
zaha owa y zostaje ardzo pożyte z y, atural y rozkład 
resztek rośli y h oraz asy ila ja azotu z powietrza. 

Do at osfery przedostaje się szereg związków 
he i z y h ędą y h tru iz a i zarów o dla ludzi jak 

i zwierząt. Wypala ie traw jest rów ież przy zy ą wielu 
pożarów, które iejed okrot ie prowadzą iestety także 
do wypadków ś iertel y h. Ro z ie w tego rodzaju 
zdarze ia h ś ierć po osi kilka aś ie osó . 
 Pożary traw powodują rów ież spustosze ie dla 
flory i fau y. Nisz zo e są iejs a lęgowe wielu gatu ków 
g ieżdżą y h się a zie i i w krzewa h. Palą się rów ież 
g iazda już zasiedlo e, a zate  z jaje zka i lu  pisklęta i 

p. tak lu ia y h przez as wszystki h skowro ków . Dy  u ie ożliwia psz zoło  i trz ielo  o latywa ie łąk. 
Owady  gi ą w pło ie ia h, o powoduje z iejsze ie li z y zapylo y h kwiatów, a w ko sekwe ji o iże ie 
plo ów rośli . Gi ą zwierzęta do owe, które przypadkowo z ajdą się w zasięgu pożaru. Doty zy to rów ież 
duży h zwierząt leś y h, taki h jak sar y, jele ie zy dziki. Pło ie ie isz zą iejs a ytowa ia zwierzy y łow ej, 

.i . aża tów, kuropatw, zaję y, 
a nawet saren. 

W pło ie ia h lu  a skutek 
podwyższo ej te peratury gi ie wiele 
pożyte z y h zwierząt kręgowy h: 
płazy ża y, ropu hy, jasz zurki , ssaki 
krety, jeże, zają e, lisy, orsuki, ku y, 

nornice, badylarki, ryjówki i inne 

drobne gryzonie). 

Przy wypala iu gi ą rówki. Jed a i h 
kolo ia oże z isz zyć do 4 ilio ów 
szkodliwych owadów rocznie. Mrówki 

zjadają  resztki rośli e i zwierzę e 
ułatwiają rozkład asy orga i z ej 
oraz wz oga ają warstwę próchnicy. 

Podo y i sprzy ierzeń a i w  walce 

ze szkod ika i są iedro ki, zjadają e 
mszyce. Ogień uś ier a wiele 
pożyte z y h zwierząt ezkręgowy h, 

.i . dżdżow i e które ają 
pozytyw y wpływ a strukturę gle y 

i jej właś iwoś i , pająki, wije i owady.  
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 Człowiek zawsze chciał latać, sięgnąć chmur, ścigać się z ptakami. Tak się złożyło, że 
wynalazek fotografii narodził się pierwszy – dzięki temu mamy zdjęcie, ukazujące pierwszą próbę 
wzniesienia się w przestrzeń. 

Zdjęcie powstało 17 grudnia 1903 roku i przedstawia pierwszą udaną próbę wzniesienia się 

w powietrze. Dokumentuje lot samolotu skonstruowanego przez Orville`a i Wilbura Wrightów, 

braci, którzy wiele lat życia (i wiele pieniędzy) poświęcili na zbudowanie maszyny latającej. 

Obaj byli skromnymi mechanikami, specjalizującymi się w konstrukcji bicyklów (dawna nazwa 

roweru). Nie trzeba dodawać, że ich próby budowy czegoś, co unosiło by się w powietrzu były 
obśmiewane. W tym samym czasie co bracia Wright, nad podobnym wynalazkiem pracowali 
specjaliści z amerykańskiej armii – ich wynalazki były pasmem klęsk. Wtedy też opiniotwórczy The 
New York Times napisał: „Człowiek będzie zdolny zbudować maszynę latającą za milion lat”. 
Dziennikarz nie przewidział samozaparcia braci Wright. 

17 grudnia 1903 roku w Kitty Hawk w Północnej Karolinie samolot, skonstruowany przez 

dwóch braci – zapaleńców wzbił się w powietrze i leciał przez całe 12 sekund (!). Choć dziś brzmi to 
może zabawnie, to wydarzenie jest jednym z najważniejszych w rozwoju naszej cywilizacji. Jako że 
nikt nie wierzył w umiejętności braci Wright, świadków tego wydarzenia było zaledwie kilku. 
Na szczęście jeden z nich miał aparat fotograficzny i dzięki temu do dziś możemy doceniać rangę 
tego wydarzenia, patrząc na jego zapis na zdjęciu.       

           Redakcja 
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Nauczycielka języka polskiego pyta uczniów: 
- Jak brzmi liczba mnoga rzeczownika „niedziela”?  
- Wakacje, proszę pani! 

~~~~~ 

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle 
błędów?! - dziwi się polonistka, oddając pracę 
domową uczniowi. 
- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. - Pomagali mi 
mama i tata. 

~~~~~ 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 
- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu: „Uczniowie chętnie wracają do szkoły po wakacjach?” 
Zgłasza się Jasio: 
- Kłamstwem, panie profesorze! 

~~~~~ 

- Nasza nauczycielka mówi sama do siebie, czy wasza też? 
- Nie, nasza myśli, że jej słuchamy! 

 

  

~~~~~ 

 

 

 

 

 

 
 
 
Małgosia Mendelewska, kl. IVc 

Majówkę można spędzać w pojedynkę lub... 

... we dwoje. 
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1.        M O T Y L          
2.        A N T O N I M        
3.      K U J A W I A K         
4. P I Ę C I O B Ó J             
5.   M I A N O W N I K           
6.  K S I Ą Ż Ę K A R O L          
7.       K A Z I M I E R Z W I E L K I 
 

1. Wychodzi z poczwarki. 

2. Wyraz o przeciwstawnym znaczeniu. 

3. Taniec ludowy. 

4. W i  pięć dys ypli . 
5. Pod kreską uła kową. 
6. Następ a tro u rytyjskiego. 
7. Zastał Polskę drew ia ą, zostawił urowa ą.  

Połą z li ią pu kty w odpowied iej kolej oś i 
i zo a z o się arzy hłop u. Rebus 1. 

Rebus 2. 

REDAKCJA 



      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Rozwiązanie krzyżówki: . Motyl, . Antonim, . Kujawiak, . Pięciobój, . Mianownik, . Książę Karol, 
            7. Kazimierz Wielki.  Hasło: MAJÓWKA 

       Rebus .: Kubuś Puchatek i przyjaciele. 
       Rebus 2.: Zosia Samosia. 

Houston, mamy problem … 


	Na stacji jest aż 17 ruchomych schodów - to najdłuższe schody w Polsce! Bilety można kupić posługując się telefonem komórkowym. Bileter sprawdza je w całkiem inny sposób niż do tej pory. Windy i lampy są nowoczesne i sprawiają wrażenie „kosmicznych”.

