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Co nas czeka w maju?

1 maja – Święto Pracy
2 maja – Święto Flagi Polski
3 maja – Święto Uchwalenia 
Konstytucji RP
4 maja – Międzynarodowy 
Dzień Strażaka
5 maja – Światowy Dzień 
Higieny Rąk
6 maja – Międzynarodowy 
Dzień bez Diety
8 maja – Dzień Bibliotekarza
9 maja – Dzień Unii 
Europejskiej
11 maja – Dzień bez śmiecenia
19 maja – Dzień mycia 
samochodów
20 maja – Międzynarodowy 
Dzień Płynów do Mycia 
Naczyń
22 maja – Dzień praw zwierząt
23 maja – Światowy Dzień 
Żółwia
25 maja – Dzień ręcznika
26 maja – DZIEŃ MAMY
28 maja – Dzień hamburgera

Redakcja: Maja Piesakowska, Amelia Grandys, Kacper Koperek, Emilia Jąkała, Dagmara Szymska, Anna 
Podczerwińska, Asia Szlachetka, Marika Janicka, Alicja Kois
Opiekun: Magdalena Tobolewicz



Historycy mają głos! - Wywiad z panią Jadwigą Lenart 

Dlaczego została Pani nauczycielem historii?

Uważam,  że  bez  znajomości  historii  zarówno  świata,  własnej

ojczyzny, społeczności lokalnej, a także własnej rodziny, człowiek

nie  może  ani  właściwie  przeżywać  teraźniejszości,  ani  mądrze  planować  przyszłości.  To  właśnie,  by

przekazać młodym ludziom tę prawdę, zostałam nauczycielem historii. 

Czy zawsze chciała Pani być nauczycielem?

W dzieciństwie zapewne jak każdy miałam różne plany i marzenia co do swojej zawodowej przyszłości.

Możliwość wspierania  młodych ludzi  w zdobywaniu przez nich wykształcenia,  rozwoju osobistym oraz

realizacji marzeń wydała mi się interesująca na etapie liceum. Pozostałam wierna swemu zamysłowi. Muszę

także wspomnieć o czasach, kiedy rozpoczynałam swoją przygodę z zawodem nauczyciela, to był to zawód

powszechnie szanowany, a jego wykonywanie wiązało się nie tylko z dużą odpowiedzialnością, ale również

z zaufaniem dzieci i rodziców oraz uznaniem otoczenia. Dzisiaj tego szacunku do zawodu nauczyciela jest

troszkę mniej, ale efekty osiągane przez podopiecznych oraz sympatia znacznej części uczniów w dalszym

ciągu utwierdzają mnie w przekonaniu, ze dokonałam słusznego wyboru drogi zawodowej. 

Czy jako dziecko lubiła Pani historię?

Zdecydowanie  tak.  Już w dzieciństwie historia  obok geografii  oraz języka polskiego należała  do moich

ulubionych tematów. Uważałam i nadal uważam, ze historia na swój sposób jest przedmiotem magicznym.

Pozwala człowiekowi przenieść się z pomocą wyobraźni do zupełnie innego świata, innej epoki,  innych

warstw społecznych. Pozwala również na budowanie tysiąca teorii, „co by było gdyby”, jak potoczyłyby się

losy Polski, świata, gdyby nie konkretne wydarzenia historyczne. 

Jaki jest Pani ulubiony temat z historii Polski?

W historii Polski szczególnie pasjonuje mnie zwłaszcza pod katem społeczno-kulturowym dwudziestolecie

międzywojenne. Uważam, ze historia Poldki jest tak bogata i fascynująca, ze nie warto ograniczać się do

jednego tematu czy nawet do konkretnego okresu. Do takiej otwartości i ciekawości zachęcam wszystkich

uczniów. Podobno już Monteskiusz miał w zwyczaju mówić, że szczęśliwy jest naród, którego historia jest

nudna. Polska historia niewątpliwie taką jest, a nasz naród wiele w trakcie swoich dziejów wycierpiał, jak

również przeżył wiele chwil chwały. Nie wolno nam o tym zapominać, gdyż świadomość tamtych wydarzeń

jest  fundamentem  naszej  wspólnej  tożsamości,  na  której  jak  już  wspomniałam,  powinniśmy  budować

przyszłość.  

Które wydarzenie z historii naszego kraju jest według Pani najważniejsze?

Podobnie  jak  na  powyższe  pytanie,  nie  jestem  przekonana,  czy  należy  dokonywać  aż  tak  dalekiej

kategoryzacji i uogólnień wymieniając konkretne najważniejsze wydarzenia. Musimy pamiętać, że historia

naszego kraju liczy już wiele wieków i w każdym czasie miały miejsce wydarzenia przełomowe. Uważam,

że warto pamiętać  zwłaszcza o historii  najnowszej,  która   stała  się  podstawą naszego funkcjonowania  i

mających w niej miejsce wydarzeniach, takich jak istnienie ruchu Solidarność czy wybór papieża Polaka.

Przyjmujemy otaczającą nas rzeczywistość i stosunkowy dobrobyt jako coś naturalnego, a zapominamy jak



wiele  pokoleń  ciężko  pracowało  na  naszą  wolność  i  jak  wiele  historycznych  wydarzeń  miało  na  nią

bezpośrednie przełożenie.  

Jak Pani myśli, jaki jest ulubiony temat uczniów, a jaki sprawia im trudność?

Uczniowie są bardzo różni i nie sposób wskazać jednego ulubionego przez nich tematu, ani też określić

konkretnej  przysłowiowej  pięty  achillesowej.  Jest  wielu  uczniów,  którym  problem  sprawiają  daty.

Szczególnie niechętnie uczniowie podchodzą do tematów takich jak chociażby wojny Polski z sąsiadami w

XVII wieku czy rozbicie dzielnicowe. A tematu ulubione? Tutaj tez bywa różnie, ale obserwuję, że chłopcy

szczególnie interesują się okresem II wojny światowej, dziewczyny wolą wcześniejsze epoki i związane z

nimi tematy, takie jak średniowieczne życie czy blaski Rzeczypospolitej Obojga Narodów 

Jaki jest Pani ulubiony bohater historyczny? Dlaczego?

Historia dała nam wielu bohaterów. Ludzi, którzy odważnie mierzyli się z wyzwaniami swojej epoki a teraz

mogą być dla nas wzorem. W odróżnieniu od świętych czy bohaterów bajek, postacie historyczne mają  tę

zaletę, iż są autentyczne. Są prawdziwymi ludźmi, z krwi o kości. Maja swoje zalety i wady, co czyni ich

bliższym  nas.  W szczególnym  czasie  obchodów  stulecia  niepodległości,  szczególnie  polecam  uczniom

postać  marszałka  Józefa  Piłsudskiego i  pragnę  przypomnieć  jego  słowa,  które  mogą  być  rzeczywistym

mottem w codziennym życiu dla każdego z nas : „być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i

spocząć na laurach, to klęska”

Gdyby mogła Pani cofnąć się w czasie,  to które wydarzenie z  historii  chciałaby Pani zobaczyć na

własne oczy lub w nim uczestniczyć?

Gdybym  rzeczywiście  posiadała  wehikuł  czadu  i  mogła  trochę  poeksperymentować,  to  niewątpliwie

chciałabym zobaczyć wydarzenie  będące przykładem chluby,  dumy i  wielkości  naszego kraju,  takie  jak

chociażby-tak fascynująco zwizualizowany dla nas po latach przez Jana Matejkę- Hołd Pruski czy też Unię

Lubelską,a może wybrałabym się do sarmackiej Rzeczpospolitej popodziwiać bogactwo szlachty i pośmiać

się trochę z ich bufonady i makaronizmu, czy też to wspomnianej już przeze mnie II Rzeczpospolitej, by

przyjrzeć się z bliska stylowemu pokoleniu, które z klasą i gracją budowało nową Polskę. Niewątpliwie

pomimo wielkiego szacunku do bohaterów wojennych i powstańczych nie chciałabym znaleźć się w ogniu

tych  wydarzeń,  były  one  bowiem wielką  próbą  dla  żyjących  wówczas  pokoleń,  z  której  to  próby,  nie

wszyscy  wyszli  zwycięsko.  Powstrzymam  się  jednak  przed  jednoznaczną  krytyką  postaw  wówczas

prezentowanych, gdyż „na tyle siebie samych znamy, na ile nas sprawdzono” i nie możemy wiedzieć, jak

byśmy się zachowali  w obliczu takiej  próby.  Życzę sobie i  Wam byśmy byli  bezpośrednimi świadkami

jedynie dobrych dla Polski wydarzeń.  

 



Jak to jest być… mamą? Wywiad z Panią Grandys

Jak to jest być mamą?

Bycie mamą to wspaniałe uczucie, ale czasami też trudne momenty.

Być matką to dawanie miłości nie chcąc nic w zamian 

Czy bycie mamą jest trudne? 

Być mamą to nieprzespane noce, nieustanny strach o dzieci, zadawanie sobie pytań, 

gdzie zrobiłam błąd, chwile zwątpienia czy robię dobrze

Co daje Ci radość ? 

Radość to pierwsze słowo dziecka, pierwszy krok, pierwszy wierszyk w przedszkolu. Bycie

matką to kolejny rok radości 

Kim chciałaś być w przyszłości będąc dzieckiem ? 

Będąc dzieckiem chciałam być piłkarzem. Być może dlatego, że w

najbliższym otoczeniu miałam samych kolegów, z którymi grałam w

piłkę nożną . 

Jaka jest twoja ulubiona książka ? 

Będąc dzieckiem uwielbiałam czytać. Dzieci z Bullerbyn pamiętam

do dziś, ale też Ania z Zielonego Wzgórza. W chwili obecnej książka

Jaśka Meli Poza Horyzonty .

Gdzie chciałabyś pojechać na wymarzone wakacje?

Wymarzone wakacje? Chciałabym spędzić je w Dubaju .

Czy dzieci denerwują Cię czasami ?

Kocham moje dzieci, ale czasem, gdy jestem zmęczona marzę o 

chwili spokoju od ciągłych pytań . 

W jakie zabawy bawiłaś się gdy byłaś dzieckiem?

Gdy byłam w twoim wieku często grałam w gumę z koleżankami i w

palanta na lekcji W-F 

Jakie miałaś oceny w szkole podstawowej ? 

W szkole podstawowej oceny miałam różne. Jeżeli przyłożyłam się 

do nauki miałam dobre oceny, ale gdy nie przygotowałam się do 

lekcji i  bywało różnie. Gdy ja chodziłam do szkoły oceny bardzo 

dobre ciężko było zdobyć . 

Jaki był najważniejszy dzień w twoim życiu?

Najważniejszy dzień w moim życiu to dzień ślubu, ale też dzień twoich narodzin oraz 

twojego brata. Zapamiętam te dni do końca swojego życia . 

Wywiad przeprowadziła córka - Amelia Grandys Kl 5F 



Macierzyństwo w świecie zwierząt

Najlepsze matki w świecie zwierząt 

Z okazji dnia matki chce zaprezentować Wam listę 5

najlepszych mam w zwierzęcym świecie 

1 Skorpion 

Mama skorpion nosi cały czas swoje młode na plecach. Potrafi cały dzień nosić aż 30

młodych i chronić je zanim nie przejdą linienia 

2 Ośmiornica

 Ośmiornica jest nie tylko bardzo inteligentnym stworzeniem ale i troskliwą matką.

Ośmiornica olbrzymia po złożeniu jajek nie odstępuje ich na krok(a składa ich tysiące). Z

obawy o swoje pociechy nie odchodzi od nich nawet żeby coś zjeść, ale kiedy jest już

strasznie głodna zjada jedna ze swoich macek, żeby nie opuścić młodych. 

3 Misie koala

 Młode koala rodzą się bez uszu, oczu oraz futra, ale i też bez bakterii w jelitach, które

umożliwiają dorosłym koalom na jedzenie różnych trujących liści. Na szczęście mamy

koali bardzo uważają na swoje młode i pilnują co one jedzą. Główną częścią diety

młodego stworzoną przez jego matkę jest jej mleko i jej odchody ze strawionym pokarmem

 4 Gepardzica 

Gepardzica jest samotną matką, która wychowuje od 4 do 6 młodych. Samice tego

gatunku wykazują się wielką cierpliwością, ponieważ przez kolejne 2 lata uczy swoje

młode jak przetrwać oraz upolować jedzenie 

5 Słonica

 Ostatnim punktem na tej liście jest słonica. Nosi swoje dziecko przez 22 miesiące, a po

urodzeniu słoniątko waży 100 kg! Mały słonik zawsze może liczyć na swoją mamę. Słonica

rzadko kiedy oddala się od swojego malca, chroni go oraz zapewnia pokarm przez długi

czas. Co ciekawe mama słonia uczy swojego potomka które drzewa są źródłem

najlepszego pokarmu 

Ania Podczerwińska, klasa 5d



Humor

Pani w przedszkolu rozdała dzieciom rysunek kaczki z parasolem do pokolorowania. Zbierając prace zauważyła, że 
Jasiu pomalował kaczkę na czerwono.
- Jasiu - spytała - Ile razy w życiu widziałeś czerwoną kaczkę?
- Tyle samo razy, co kaczkę z parasolem.

Mama pyta Jasia:
- Brałeś prysznic?
- Jak coś zginie to zawsze na mnie.

- Moja siostra jest chora na szkarlatynę - oznajmia Jasiu w szkole. 
- To wracaj do domu, bo mi zarazisz całą klasę - mówi wychowawczyni. 
Po dwóch tygodniach Jasiu pojawia się na lekcjach. 
- I co, siostra wyzdrowiała? - pyta nauczycielka. 
- Nie wiem, jeszcze nie pisała. 
- To gdzie ona jest? 
- W Niemczech.

Mama pyta Jasia:
- Jasiu, skąd masz te jajka?
On na to:
- Od sąsiada!
- Czy on o tym wie?
I on na to:
- Tak, bo przed chwilą mnie wygonił ze swojego domu!

Ksiądz do Jasia na lekcji religii:
- Powiedz, Jasiu, kto wszystko widzi, wszystko słyszy i wszystko wie?
- Nasza sąsiadka!

Jasiu mówi do ojca:
- Tato, masz dzisiaj takie małe zebranie rodziców w szkole.
- Co masz na myśli, mówiąc "małe"?
- No, ja, ty, wychowawczyni i Pani dyrektor...

Tato mówi do Jasia:
- Nie rozumiem, jak ty możesz zadawać się z Wojtkiem. Przecież to
niegrzeczny chłopiec, najgorszy uczeń w klasie!
- Przez wdzięczność, tato. Gdyby nie on, ja byłbym najgorszym uczniem!

Pani poprosiła dzieci, żeby na lekcję techniki przynieśli jakieś medyczne przedmioty. Julka przyniosła stetoskop, Krzyś 
ciśnieniomierz, a Hania strzykawkę. Nagle do klasy wchodzi spóźniony Jasiu i ciągnie za sobą respirator.
- Jasiu skąd go masz? - pyta zdziwiona nauczycielka.
- Od dziadka.
- A dziadek nic mnie mówił?
- Nie. Powiedział tylko: "Eeeehhhhh..."

- Czego nauczyłeś się dziś w szkole? - pyta mama Jasia.
- Katechetka powiedziała nam, że iPhone to dzieło szatana.
- Hmm, naprawdę? A dała na to jakiś dowód?
- Oczywiście! Jak się go poleje wodą święconą, to przestaje działać!

Idzie po parku facet z wózkiem i łkającym w wózku dzieckiem. Buja tym wózkiem na wszystkie strony i mówi:
- Jasiu, tylko spokojnie, Jasiu, tylko spokojnie.
Podchodzi staruszka i mówi:
- O jakie ładne dziecko i jak ładnie ma na imię: Jasiu.
- Proszę pani, Jasiu to ja - odpowiada facet.

Kacper Koperek, klasa 6a

Przychodzi Jasiu do szkoły i mówi:
- Czy ukarałaby mnie pani za to, czego nie 
zrobiłem?
Pani odpowiada:
- Oczywiście, że nie, Jasiu.
A Jaś z wielką ulgą:
- To dobrze, bo nie odrobiłem pracy domowej.

Jasiu na religii pyta księdza:
- A lubi ksiądz królika?
- Lubię. A co?
- Bo mama mówiła, że da ksiedzu królika.
Minęło trochę czasu, a ksiądz nie dostał 
obiecanego królika. Postanowił się upomnieć. 
Na lekcji religii pyta więc Jasia:
- Jasiu i co z tym królikiem?
- Eee... już nam wyzdrowiał.

Pani pyta Jasia: 
- Czemu ściągałeś od kolegi?
- A skąd pani wie?
- Bo tak się rozpędziłeś, że ściągnąłeś imię i 
nazwisko!



MEMY o…. MAMIE



Historyczna krzyżówka

Emilia Jąkała, klasa 5d

3 maja 1791 roku została uchwalona Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Była ona pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, drugą po amerykańskiej na

świecie, doniosłym dziełem myśli polskiego Oświecenia. 

Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji przez Sejm Wielki (1788-1792) dzień 3 maja
uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi
czas zawieszone. Przywrócono je po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Po II

wojnie światowej w roku 1946 władze komunistyczne zabroniły publicznego
świętowania, a próby manifestacji były tłumione przez milicję. W 1951 roku święto

zostało oficjalnie zniesione. 

Od 1990 roku 3 Maja znów jest oficjalnym świętem państwowym w Polsce, dniem
wolnym od pracy. Od 2007 roku jest również świętem narodowym Litwy. 

W szczególnie podniosłej atmosferze odbywają się główne obchody Święta 3 Maja
przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Towarzyszą
im defilada wojskowa, salwy armatnie, uroczysta odprawa warty, składanie wieńców.

Hołd dziełu wybitnych Polaków oddają przedstawiciele najwyższych władz
państwowych, wojskowych, duchowieństwa, reprezentanci korpusu dyplomatycznego,

kombatanci, harcerze i tysiące warszawiaków. 

Święto 3 maja jest świętem radosnym. W całej Polsce odbywają się wiosenne imprezy,
koncerty, rodzinne majówki. Na ulicach stolicy w biegu pod hasłem „ Od Konstytucji 3

maja do Unii Europejskiej” bierze udział wielu ludzi. 



Mamy, które zostały świętymi

Święta Monika

"Synu, nic na tym świecie nie daje mi radości. Nie wiem, co mam
teraz do zrobienia lub dlaczego wciąż tu jestem, wszystkie moje nadzieje na tym świecie są teraz 
spełnione".                     Św. Monika była matką niezłomnej modlitwy. Przez wiele lat cierpiała i modliła się 
za swojego zbuntowanego i krnąbrnego syna - św. Augustyna, który nie zawsze był taki święty.  Podążała za 
nim z Afryki do Rzymu by móc nad nim czuwać i mieć go stale pod swoją opieką. Nigdy się nie poddała. 
Jest przykładem dla wszystkich matek, że naszym najważniejszym celem powinno być zbawienie naszych 
dzieci. Jej cechą szczególną jest wytrwałość. Stanowi wzór do naśladowania dla matek dzieci 
nieposłusznych i odchodzących od wiary oraz kobiet troszczących się o starzejących rodziców czy teściów.

Maryja, Matka Boża

"Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie 
Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy 
uczynił mi Wszechmocny; a święte jest Jego imię i miłosierdzie Jego z pokoleń na pokolenia dla tych, 
co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich. 
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych syci dobrami, a bogaczy odprawia z 
niczym. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje, jak przyobiecał naszym 
ojcom - Abrahamowi i jego potomstwu na wieki."
Maryja, Matka Boża, jest wzorem wszystkiego, co obejmuje macierzyństwo  Jej wierność, pokora, czystość 
oraz miłość do Chrystusa i duch poświęcenia są kluczowymi aspektami macierzyństwa, do których 
powinniśmy dążyć codziennie. Maryja jest matką dla nas wszystkich, delikatnie ofiarowując nam swoją 
pomoc i płaszcz ochronny, kiedy rozwijamy się w naszym rozumieniu tego, czym jest macierzyństwo. Jest 
wzorem do naśladowania dla wszystkich kobiet, zwłaszcza tych, które posiadają lub planują potomstwo.

Matka Teresa z Kalkuty

Matka Teresa nie posiadała własnego potomstwa, ale za to pod swoją opieką miała tysiące duchowych 
dzieci. Otaczała opieką tych, których własne matki opuściły. Spełniała ich fizyczne, emocjonalne i duchowe 
potrzeby, opiekując się nimi z miłością Chrystusową. Wykazywała się zawsze wielkim miłosierdziem. Jej 
współczucie i empatia są przykładem dla wszystkich matek, a szczególnie dla tych, które pod swe skrzydła 
postanowiły przygarnąć czyjeś dzieci.

Błogosławiona Maria Zelia Martin

Błogosławiona Zelia Martin i jej mąż, Ludwik, zostali kanonizowani przez papieża
Franciszka w październiku 2015 roku. Zelia znana jest przede wszystkim jako matka św.
Teresy, ale warto pamiętać, że miała liczniejsze potomstwo i cała piątka jej dzieci prowadziła
religijne życie.  To daje nam wgląd w życie poświęcone Bogu, który był obecny w domu
Martinów. Zelię cechowała wyjątkowa pobożność. Jest wzorem do naśladowania dla kobiet
cierpiących na bóle głowy oraz zmagających się z nowotworem, a także dla matek, które
straciły swoje pociechy (czworo dzieci Zelii i Ludwika zmarło w dzieciństwie).



Kącik językowy

MAMA

Polski: mama 

Angielski: mother 

Niemiecki: mutter 

Włoski: madre 

Francuski: mère

 Hiszpański: madre 

Grecki: mitéra (μητέρα)

 Chiński: mǔqīn (母親)

 Irlandzki: máthair 

Rosyjski: mat’ (мать) 

Norweski: mor

 Tadżycki: modar (модар)

 Pendżabski: mātā- (ਮਾਤਾ-) 

Portugalski: mãe

 Hawajski: makuahine 

Dagmara Szymska, klasa 5f

Aforyzmy o mamie
„Na całym świecie jest taka jedna osoba, która Cię nigdy swą duszą nie opuści- 

Mama”

„Nawet, gdy zniknęła już w Tobie nadzieja, Twoja Mama ma zawsze wystarczającą 

moc, aby ją przywrócić.”

„Mama- to taka przyjaciółka, ale taka, która nigdy Cię nie opuści.”

„Gdybyś szedł ścieżką rozpaczy, Twą radość przywróci Ci tylko jedna osoba- Mama”

Alicja Kois

DZIECKO

Polski: dziecko 

Angielski: baby

 Niemiecki: kind

 Włoski: bambino

 Francuski: enfant 

Hiszpański: niño

 Grecki: paidí (παιδί) 

Chiński: háizi (孩子)

 Irlandzki: leanbh 

Rosyjski: rebenok (ребенок) 

Norweski: barn 

Tadżycki: kūdak (кӯдак)

 Pendżabski: bacē (ਬੱਚ)ੇ 

Portugalski: criança 

Hawajski: keiki 



MACIERZYŃSKIE REKORDY
Najlżejsze dziecko: Zaledwie 275 gramów – tyle ważył chłopiec, który 
przyszedł na świat w szpitalu w Getyndze (Niemcy) w czerwcu 2009 roku. 
Najlżejszą dziewczynką jest natomiast Rumaisa Rahman, która przyszła na 
świat w Chicago w 2004 roku, ważąc zaledwie 244 g. 
Najcięższe dziecko: najcięższy noworodek na świecie ważył 10,4 kg. 
Urodził się w 1879 roku. Dziecko zmarło po 11 godzinach. Odnotowano 
jeszcze dwa przypadki, w których dzieci ważyły ponad 10 kg (dokładnie 

10,2 kg) i przeżyły. Jeden z noworodków przyszedł na świat we Włoszech w 1955 roku, drugi w 
1982 roku w RPA. Współcześnie za najcięższe dziecko uznaje się chłopca ważącego 8,7 kg, 
który urodził się w Indonezji w 2009 roku. Dziecko w chwili narodzin mierzyło 62 cm. Rodzice 
nazwali go Akbar, co po arabsku oznacza „wielki”.

Największa ilość dzieci: Rosjanka Fiodorowa Wasilijewa w latach 1725-1765 wydała na świat 
69 dzieci. Rekordzistka była w ciąży 27 razy, a każda z nich była ciążą mnogą. 16 par to 
bliźnięta, 7 razy urodziły się trojaczki, a cztery razy – czworaczki. Współcześnie za rekordzistę 
uchodzi Leontina Albina z Chile, która urodziła 55 dzieci. Matka uznaje, że tak naprawdę 
urodziła 64 dzieci, ale nie potraf tego udokumentować.

Rys.Marika
Janicka



RUSZ GŁOWĄ!



SUDOKU
Sudoku -  łamigłówka, której celem jest wypełnienie diagramu 9 × 9 w taki sposób, aby w każdym

wierszu, w każdej kolumnie i w każdym z dziewięciu pogrubionych kwadratów 3 × 3 (zwanych
„blokami” lub „podkwadratami”) znalazło się po jednej cyfrze od 1 do 9.

Zasady przypominają trochę kwadrat łaciński, wymyślony i badany przez średniowiecznych 
matematyków z terenów Arabii (XIII wiek). W sudoku, w przeciwieństwie do kwadratu 
łacińskiego, cyfry nie mogą się powtarzać nie tylko w żadnym wierszu i kolumnie, ale także w 
małym kwadracie 3 × 3.

Sudoku zostało wynalezione przez Amerykanina Howarda Garnsa w 1979 r. i opublikowane pod 
nazwą „Number Place”. Łamigłówka przeszła wiele zmian. Dzisiejsze sudoku pojawiło się po raz 
pierwszy w Japonii w 1986 r., w czasopiśmie Nikoli, jednak międzynarodową sławę zyskało 
dopiero w 2005 r.

W latach 2004 i 2005 sudoku stało się niezwykle popularne w Wielkiej Brytanii dzięki publikacjom
łamigłówki w tamtejszych gazetach. Modę na sudoku zapoczątkował „The Times” 12 grudnia 2004 
roku. W Polsce sudoku (pod obecną nazwą) jako pierwszy opublikował tygodnik „Polityka” (15 
czerwca 2005 r.), kolejne były „Angora”, „Przyjaciółka” , „Gazeta Wyborcza”, „Przegląd”, 
„Focus”. Gra ta jednak ukazywała się już wcześniej w polskiej prasie m.in. w „Wiedzy i Życiu” pod
nazwą „Dziewięć na dziewięć”. Pierwsza polska strona o sudoku powstała w sierpniu 2005 
r. Obecnie zawiera ponad 200 tys. plansz

Istnieją również inne odmiany sudoku:

a) sudoku kinoku – jedyna odmiana sudoku, w której zachodzi interakcja między graczami. 
Gra przeznaczona jest dla 2, 3 lub 4 osób. Polem gry jest kwadratowa plansza składająca się z 
dziewięciu diagramów 9 × 9 (łącznie 729 pól);

b) sudoku samurai składa się z pięciu kwadratów połączonych ze sobą w kształcie litery X;
c) w sudoku diagonalnym cyfry nie mogą się powtarzać również po przekątnych kwadratu;
d) sudoku trójwymiarowe, w kształcie kostki sześciennej o wymiarach 9 × 9 × 9;
e) killer sudoku – początkowa plansza nie ma żadnych wpisanych cyfr, ale zamiast tego ma 

zaznaczone obszary obejmujące od 2 do 7 pól, dla których podana jest suma zawartych w nich 
cyfr;

f) w sudoku magnetycznym niedozwolone jest stykanie się takich samych cyfr w rogach 
kwadratów;

g) sudoku na większej planszy, z większą liczbą symboli (np. plansza 12 × 12 podzielona na 
prostokąty 3 × 4 i 12 różnych symboli do rozmieszczenia, plansza 16 × 16 podzielona na 16 
kwadratów po 16 liczb do rozmieszczenia);

Mistrzostwa Polski i świata w sudoku

Pierwsze mistrzostwa Polski w sudoku, zorganizowane przez tygodnik „Polityka”, zakończyły się 5
listopada 2005 roku. Zwycięzcą został Michał Karwański, tytuł I wicemistrza zdobył Łukasz 
Bożykowski, a II wicemistrza Katarzyna Ślósarczyk.

Tytuł pierwszego mistrza świata w sudoku zdobyła we włoskim miasteczku Lucca w 2006 r. Jana 
Tylová z Czech.

Kacper Koperek, klas 6a



QUIZ KIM BĘDZIESZ W PRZYSZŁOŚCI

JAKI NAJBARDZIEJ LUBISZ PRZEDMIOT
a) polski
b) angielski
c) wf
d) matematykę
e) muzykę
f) żaden z tych

JAKI JESTEŚ
a) wesoły
b) chętny do współpracy
c) wysportowany
d) inteligentny
e) pewny siebie
f) żaden z tych
CO NAJBARDZIEJ LUBISZ ROBIĆ

a) czytać
b) uczyć się
c) uprawiać sport
d) rozwiązywać trudne zagadki i zadania
e) śpiewać
f) nic nie robić, leżeć na kanapie, spać

GDZIE POJECHAŁBYŚ NA WAKACJE
a) w góry
b) do najbliższych sąsiadów Polski
c) do Afryki
d) na małą malowniczą wysepkę
e) do wielkiego miasta
f) nigdzie się nie ruszać tylko siedzieć w domu

JAKI JEST TWÓJ ULUBIONY SPORT ZIMOWY
a) łyżwy
b) hokej
c) snowboard
d) narty
e) wolę sporty letnie
f) nie uprawiam żadnych sportów

WYNIKI
Najwięcej odpowiedzi A : Twoja kariera będzie związana z naukami humanistycznymi. 
Najpewniej zostaniesz znanym pisarzem.
Najwięcej odpowiedzi B: Jesteś chętny do współpracy lubisz pomagać. Jeśli masz jakiś 
cel to zawsze do niego dążysz. Dzięki temu możesz zostać biznesmenem.
Najwięcej odpowiedzi C: Sportowiec i kropka to twoje przeznaczenie
Najwięcej odpowiedzi D: Jesteś ciekawy świata lubisz wyzwania. Z pewnością zostaniesz 
wielkim odkrywcą.
Najwięcej odpowiedzi E: Lubisz być popularny. Zostaniesz gwiazdą.
Najwięcej odpowiedzi F: Jesteś leniwy nic ci się nie chce. Nie jesteś ambitny, więc 
najpewniej będziesz pracować w jakiejś małej frmie o ile wstaniesz z kanapy.

Maja Piesakowska, klasa 5f



Rysunki językowe – czy wiesz,
skąd takie podpisy?



Pakuj plecak i ruszaj w drogę! Co warto zobaczyć w
Małopolsce?

Bochnia to jedno z najstarszych miast Małopolski, rozsławione w Polsce i na
świecie za sprawą Kopalni Soli Bochnia- wpisanej na listę UNESCO. Turyści
odwiedzający kopalnię mają do wyboru trzy trasy o różnym profilu:
podstawową z podziemną ekspozycją multimedialną, historyczną ,,Wyprawa
w Stare Góry” oraz przyrodniczą. Zmęczeni całodniową eksploracją podziemi
turyści mogą na terenie kopalni spędzić noc, korzystając ze zdrowego
mikroklimatu panującego w tym miejscu.

Krynica Zdrój to największe uzdrowisko w Beskidzie Sądeckim, w którym bez problemu znajdzie się 
nocleg odpowiadający najróżniejszym potrzebom- od prostej agroturystyki po najlepsze hotele z SPA. Jeśli 
zdecydujecie się zawitać w Beskid Sądecki, zobaczcie, jak najciekawiej spędzić czas w Krynicy Zdrój i 
okolicy. Wody zdrojowe, spacery, kultura i wiele więcej – w Krynicy nie sposób się nudzić!

Lanckorona jest niezwykle uroczą, niewielką miejscowością, słynąca z klimatu małego galicyjskiego 
miasteczka. Zabytkowa drewniana zabudowa wokół rynku nadaje miejscu niepowtarzalnego klimatu i jest 
ulubionym miejscem do romantycznych plenerów.  Ponadto zwiedzić można górujące nad nią ruiny zamku. 

Niepołomice. Tutejszy zamek przez długi czas stanowił siedzibę królów polskich, którzy przybywali z 
Krakowa na polowania w pobliskiej Puszczy Niepołomickiej. Miasto leży po sąsiedzku od grodu Kraka i 
można do niego dojechać autobusem miejskim oraz rowerem. Jeśli planujesz wizytę w Niepołomicach, 
zapraszamy do naszego wpisu po więcej szczegółów.

Zalipie, czyli „malowana wieś” to nie tylko wirtualna osada, znana na całym świecie dzięki polskiej grze 
komputerowej Wiedźmin, ale również istniejąca w rzeczywistości (będąca inspiracją dla tej wiedźmińskiej 
wersji) wieś w Małopolsce. Zalipie znane jest jako ,,malowana wieś” i słynie z wykorzystania wzorów 
kwiatowych zdobiących ściany chat, wnętrza domów i otoczenie gospodarcze. Najsłynniejszy z malowanych
kompleksów to Zagroda Felicji Curyłowej. Miejsce to zyskało międzynarodową sławę i chętnie odwiedzane 
jest przez turystów z całego świata. Nie wiemy czemu, ale Zalipie bardzo upodobali sobie goście z Japonii. 
Nic dziwnego, że wieś trafiła na naszą listę największych atrakcji Małopolski. Po więcej szczegółów 
zapraszamy do naszej relacji z malowanej wsi Zalipie.

Ojcowski Park Narodowy to najmniejszy z polskich z parków narodowych, który dzięki bliskości od 
Krakowa doskonale nadaje się na jednodniowy wypad poza miasto. Miejsce to słynie przede wszystkim z 
niezwykłych form skalnych takich jak Maczuga Herkulesa, jaskiń (Łokietka i Ciemnej) oraz zamków 
(Pieskowa Skała i ruiny zamku w Ojcowie). Nie będziemy się w tym miejscu rozpisywać o walorach tego 
niezwykłego zakątka województwa małopolskiego, tylko zapraszamy Was do cieszącego się dużą 
popularnością przewodnika po atrakcjach Ojcowskiego Parku Narodowego. Znajdziecie tam informacje o 
tym, co warto zobaczyć i jak dojechać, a całość uzupełnia interaktywna mapa i liczne zdjęcia Ojcowa w 
różnych porach roku.
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