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Kończy się szczególny rok szkolny 2019/2020, a wraz z nim 

zakończył się czas wspaniałych wrażeń, doświadczeń i wielu 

wspólnych dni, tygodni, miesięcy i… lat spędzonych przez Zespół 

Redakcyjny szkolnego „ELFA” /czyli odchodzącą z Naszej szkoły 

klasę ósmą/ ze swoim opiekunem gazetki. 

Serdecznie Wam wszystkim dziękuję za poświęcony czas, trud 

i włożony wysiłek w niełatwą pracę redakcyjną. 

Życzę, abyście w nadchodzącym dla Was czasie wyzwań w nowych 

szkołach starali się dobrze wspominać Naszą szkołę i z radością 

do niej wracali już jako ABSOLWENCI. 

Pan Boguś 

 

PUSTA STRONA, ALE… 

 

 

CZEKAM NA WASZE PROPOZYCJE NAD JEJ ZAPEŁNIENIEM 

POD ZNANYM ADRESEM GMAIL! 

 

 

„ELF” W NOWYM SKŁADZIE OD WRZEŚNIA 2020 – 

WSZYSTKICH CHĘTNYCH UCZNIÓW ZAPRASZAM 

DO WSPÓŁPRACY NAWET OD DNIA DZISIEJSZEGO! 

 

 

POZDRAWIAM WRAZ Z ODCHODZĄCYM ZESPOŁEM 

REDAKCYJNYM! 

 

 

 

 

 



15 CIEKAWOSTEK, O KTÓRYCH  

MAŁO KTO WIE: 

1. Przeciętny czterolatek zadaje ponad 400 pytań 

dziennie. 

2. Ostatnie słowa malarza Vincenta Van Gogha: 

„Smutek będzie trwał wiecznie”. 

3. W trakcie oddychania żebra poruszają się 

rocznie 5 milionów razy. 

4. Woda kokosowa może być stosowana jako osocze 

krwi. 

5. Leonardo Da Vinci potrafił malować jedną ręką 

i jednocześnie pisać drugą. 

6. W Singapurze żucie gumy jest zabronione. 

7. Rakiety do tenisa były kiedyś wykonywane 

z krowich i owczych jelit. 

8. Ludzkie oczy nie zmieniają swojego rozmiaru 

od urodzenia. 

                                                                                                           red. Kalina 

15 CIEKAWOSTEK, O KTÓRYCH MAŁO 

KTO WIE: 

9. W Chinach zakazane jest przytulanie drzew. 

10. Ziemia jest jedyną planetą w naszym układzie 

słonecznym, której nazwa nie pochodzi od imienia 

boga. 

11. Drugi września to międzynarodowy dzień 

lodów o smaku borówki. 

12. Najwięcej rozmów telefonicznych zawsze jest 

zarejestrowanych w Dzień Mamy. 

13. Wieża Eiffela została w 1967 r. czasowo 

przeniesiona do Kanady. 

14. Tylko 15% Sahary jest pokryte piaskiem. 

15. Kobiety mają więcej kubków smakowych niż 

mężczyźni. 

Źródła: 

https://www.polityka.pl/galerie/1632151,1,34-malo-znane-

fakty-i-ciekawostki-ze-swiata-o-ktorych-warto-

wiedziec.read 

red. Kalina 

(LINK)
(LINK)
(LINK)


NA EKRANIE                   
- czyli ciekawe miejsca z filmów i teledysków 

Południowa Islandia – właśnie tam nakręcony został 

teledysk do piosenki „I’ll Show You” Justina Biebera. 

Scenerią teledysku są piękne, polodowcowe laguny i rzeki. 

Możemy również zobaczyć w nim dwa niesamowite 

wodospady - Seljalandsfoss i Skógafoss. Klip ten ukazuje 

niezwykłe piękno natury. 

Kadry z teledysku do piosenki „I’ll Show You”: 

 

 

red. Dominika 

NA EKRANIE                   
- czyli ciekawe miejsca z filmów i teledysków 

W południowej Islandii nagrywane były również 

sceny do popularnego serialu - „Gra o tron”. Akcja 

niektórych z nich toczy się również przy wodospadzie 

Skógafoss. Jestem pewna, że niejeden fan serialu z chęcią 

odwiedziłby to miejsce. 

Kadry z serialu „Gra o tron”: 

 

 

red. Dominika 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Seljalandsfoss
https://en.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%B3gafoss


 

 

Amelia -  imię  pochodzi z języka 

staroniemieckiego i oznacza pracowitą gospodynię 

lub dzielną obrończynię ogniska domowego. To bardzo 

twórcza oraz odpowiedzialna kobieta. Potrafi 

zrealizować swe najśmielsze marzenia, a w pracy ceniona 

jest za wnikliwość. W jej życiu ważne miejsce zajmują 

kariera oraz dalekie podróże. Amelia świetnie radzi sobie 

w zawodach takich jak: przedszkolanka, nauczycielka, 

lekarz pediatra, elektronik, akustyk. 

Amelia imieniny obchodzi 30 marca, 10 lipca. 

red. Zuzanna 

 

 

Bartek -  to polska, skrócona forma imienia 

Bartłomiej. Może także pochodzić od staropolskiego 

imienia Bartodziej lub słowa bartnik. Bartosz jest 

sumiennym, poważnym i odpowiedzialnym człowiekiem. 

Zawsze wie, co mówi i robi. eni sobie uporządkowany 

tryb życia i bardzo źle się czuje, gdy coś idzie nie po jego 

myśli. Bartosz sprawdzi się w służbach mundurowych 

takich jak policja czy wojsko. Może być również 

świetnym sędzią, prawnikiem i lekarzem. 

Bartosz imieniny obchodzi 21, 30 kwietnia, 24 

czerwca, 5, 6 lipca, 24 sierpnia, 3 września, 11 

listopada. 

 

                  

         red. Zuzanna 



Lot 202 

Remigiusz Mróz 

/WYBÓR AUTORSKI MONIKI/ 

Zwyczajna, piątkowa 

noc w Nowej Hucie. 

Kamery monitoringu 

u zbiegu dwóch ulic 

rejestrują młodego 

chłopaka o drugiej 

piętnaście. Nie ma go 

na nagraniu 

z przecznicy dalej… 

 

Sześć lat później, 

podkomisarz 

Agnieszka Oliwa 
odnajduje ciało 

chłopaka w Opolu. 

            red. Monika         

Lot 202 

Remigiusz Mróz 

/WYBÓR AUTORSKI MONIKI/ 

Wszystko wskazuje na to, że w wyjątkowo 

osobliwy sposób 

popełnił samobójstwo. 

 

Tymczasem z Okęcia 

startuje samolot 

z premierem 

na pokładzie. Zwykły 

lot do Toronto ma potrwać dziewięć godzin 

i trzydzieści pięć minut. Szybko okazuje się jednak, 

że najprawdopodobniej nigdy nie dotrze do celu… 

rozpoczyna się wyścig z czasem, a jedyną poszlaką 

jest chłopak, który niegdyś zaginął na krakowskich 

ulicach.  

                                                                                                               red. Monika 

https://lubimyczytac.pl/autor/82094/remigiusz-mroz
https://lubimyczytac.pl/autor/82094/remigiusz-mroz


                         
 

11 zanim 12 

Lisa Greenwald 

      Za t-minus 29 dni            

(odliczanie trwa) dotychczasowe 

życie Kaylan zmieni się 

na zawsze. 

     Koniec z tańcem na basenie         

i ze ściganiem furgonetki                   

z lodami.   Od teraz wszystko 

może mieć wpływ na reputację. 

Powstaną nowe grupy przyjaciół.                    

A przypałowe fryzury zostaną 

zapamiętane do końca życia. Niedługo zaczyna się gimnazjum. 

      Na szczęście Kaylan i jej mega wyluzowana najlepsza 

kumpela, Arianna, mają plan: 

1. Stworzyć listę jedenastu rzeczy, które muszą zrobić, 

żeby stać się odlotowe, zanim skończą dwanaście lat. 

2. Olśnić wszystkich swoją metamorfozą w czasie najlepszej 

podwójnej imprezy urodzinowej w historii szkoły West 

Brookside.                                    

 

 red. Monika 

     

11 zanim 12 

Lisa Greenwald 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ale w trakcie zawierania znajomości z chłopakami, dostawania 

się do szkolnego aresztu, przeprowadzania szczerych rozmów 

ze swoimi mamami i pomagania ludzkości Kaylan i Ari tracą    

z oczu jeden cel, który zapomniały umieścić na liście – dbanie 

o swoją przyjaźń.        

Czy zanim nadejdzie dzień przyjęcia, realizacja zaplanowanych 

wspólnie celów rozdzieli je na zawsze?  

 

red. Monika 

http://lubimyczytac.pl/autor/178807/lisa-greenwald
http://lubimyczytac.pl/autor/178807/lisa-greenwald


            Horoskopy 

 

Byk - Wpływ domu rodzinnego na życie Byków stanie się bardzo 

potężny, dlatego dbałość o relacje z bliskimi będzie kluczowa.  

Bliźnięta - Praca i rodzina są ważne, ale to nie wszystko, co człowiek 

w życiu ma. Ważne są też osobiste ambicje, chęć rozwoju. 

Rak - Gwiazdy pokazują, że czerwiec 2020 upłynie Rakom pod 

znakiem spraw rodzinnych. Raki będą odczuwały silną potrzebę 

zacieśnienia rodzinnych więzi i zobaczenia od lat nieodwiedzanych bliskich 

/z zachowaniem reżimu sanitarnego/.  

Lew - Czerwiec dla Lwa upłynie pod znakiem pracy i rozwijania 

kariery.  

Panna - Czerwiec 2020 dla Panien będzie pełen radości, zwłaszcza 

jeśli posiadają dzieci. To one będą siłą napędową do działań.  

Waga - Czerwiec 2020 Waga poświęci bliskim. Będziesz zacieśniać 

więzy rodzinne, zadbasz o dom i panującą w nim atmosferę. Kariera 

zawodowa zejdzie na dalszy plan.  

red. Ola 

 

Skorpion - Czerwiec 2020 to dla Skorpiona czas nieustannych zmian. 

Będzie się dużo działo, co wpłynie na wszystkie sfery twojego życia, 

na szczęście w większości będzie to bardzo pozytywny wpływ.  

Strzelec - Czerwiec 2020 skupi uwagę Strzelca na sprawach 

rodzinnych. Relacje z bliskimi będą dla ciebie najważniejsze i słusznie. 

Koziorożec - Czerwiec 2020 będzie dla Koziorożców czasem 

przejściowym, pełnym rozważań i refleksji nad przyszłością.  

Wodnik - W czerwcu 2020 Wodnik będzie zajmował się tylko 

sprawami zawodowymi. Rodzina i dom zejdą na drugi plan, bo Wodnik 

wreszcie odkryje, co chce robić i w pełni się na tym skupi.  

Ryby - Ryby w czerwcu 2020 poczują ogromną potrzebę 

intelektualnego rozwoju.  

Baran - W czerwcu 2020 Baran będzie zajęty zarówno sprawami 

zawodowymi, jak i domem. Jedno będzie miało wpływ na drugie. 

 

 

 

 

red. Ola 

https://www.mhoroskop.pl/2019/byk-2019/byk-czerwiec-2019.html
https://www.mhoroskop.pl/2019/bliznieta-2019/bliznieta-czerwiec-2019.html
https://www.mhoroskop.pl/2019/rak-2019/rak-czerwiec-2019.html
https://www.mhoroskop.pl/2019/lew-2019/lew-czerwiec-2019.html
https://www.mhoroskop.pl/2019/panna-2019/panna-czerwiec-2019.html
https://www.mhoroskop.pl/2019/waga-2019/waga-czerwiec-2019.html
https://www.mhoroskop.pl/2019/skorpion-2019/skorpion-czerwiec-2019.html
https://www.mhoroskop.pl/2019/strzelec-2019/strzelec-czerwiec-2019.html
https://www.mhoroskop.pl/2019/koziorozec-2019/koziorozec-czerwiec-2019.html
https://www.mhoroskop.pl/2019/wodnik-2019/wodnik-czerwiec-2019.html
https://www.mhoroskop.pl/2019/ryby-2019/ryby-czerwiec-2019.html
https://www.mhoroskop.pl/2019/baran-2019/baran-czerwiec-2019.html

