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ZNACZENIE IMION 

  ŻEŃSKIE 

 

Wiktoria - jest flegmatyczką o przytłumionej pobudliwości 

i spokojnych reakcjach. Czasem sprawia wrażenie zagubionej 

w bieżących sprawach oraz problemach, jednak zawsze 

wychodzi obronną ręką z wszelkich trudności. Ma dość męski 

sposób myślenia i podejścia do życia. Nie ulega marzeniom 

ani uczuciom, lecz kieruje się rozsądkiem. Jest też bardzo 

pracowita i uparta w swych dążeniach. Nie zawsze jednak 

wiadomo co myśli i czuje. Zachowuje dystans wobec 

znajomych, przez co sprawia wrażenie oschłej i gorzkiej. Są 

to jednak pozory. Wiktoria ceni sobie bowiem prywatność 

i spokój. W miłości jest kobietą o silnie rozbudowanych 

zmysłach i potrzebach. Miewa dość odważne fantazje 

i zatraca się w chwilach uniesień. 

 

https://www.ksiegaimion.com/wiktoria 

                                                        red. Oliwia 

 

 

ZNACZENIE IMION 

                           MĘSKIE 

 

Adam - to mężczyzna zdyscyplinowany i poważny. Posiada 

raczej sztywne i konserwatywne poglądy. W życiu stawia 

na niezależność, konkrety oraz prostotę. Skrupulatnie 

wszystko zaplanuje i gwarantuje idealne wykonanie 

powierzonych mu zadań. Na nim można polegać, choć 

nie zawsze można się z nim dogadać. Oszczędny w słowach, 

woli działać. Niestety często jego reakcje są zbyt szczere 

i prostolinijne, przez co może urazić do żywego. Jest 

natomiast słowny, oddany, pomocny, a przede wszystkim 

szalony, czym nierzadko zdumiewa swych przyjaciół 

i bliskich. Gdy tylko może zapomnieć o sztywnych regułach, 

staje się uroczym kawalarzem. W związku bywa czuły 

i delikatny, nie potrafi jednak uwodzić ani zniewalać. 

 

https://www.ksiegaimion.com/adam 

  red. Oliwia 

 

 

https://www.ksiegaimion.com/wiktoria
https://www.ksiegaimion.com/adam


                                                                                                                                                                                      

 

                               

1. Żaden inny ssak na świecie nie ma tak wysokiej 
umieralności okołoporodowej jak człowiek. 
2. Gęsia skórka to pozostałość ewolucyjna po naszych 
przodkach. Posłużyła nam do stroszenia włosów i ochrony 
przed zimnem, gdy mieliśmy ich najwięcej. 
3. Podczas snu, nasz organizm wykonuje różne czynności, 
o których przeciętny człowiek nie ma nawet pojęcia. 
4. Ludzka skóra jest podatna na różne uszkodzenia, dlatego 
podczas całego życia, jest w stanie regenerować się nawet 
1000 razy. 
5. Noworodek, ma bardzo delikatną skórę. Jest cieńsza         
o 4 razy niż u dorosłego człowieka. 
 
https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-o-czlowieku/ 

red. Alexandra 

 

 
Test IQ - Statystyki średniego ilorazu IQ w państwach (checkiq.pl) 

6. Rzepka, jest zaskakującą częścią ciała. Pojawia się                                                                                                                    
dopiero w wieku między 2 a 5 lat. 
7. Osoby o niebieskiej barwie oczu, są bardziej                                                                                                                            
wrażliwe na ból. 
8. Jelito cienkie ma około 2, 5 metrów długości. Po                                                                                                                     
śmierci, potrafi wydłużyć się nawet do 6 metrów. 
9. Rogówka jest jedynym fragmentem ludzkiego                                                                                                                         
oka, które nie jest ukrwione. Tlen pobiera  
z atmosfery. 
10. Wszyscy wiemy, że najwięcej kalorii spala                                                                                                              
nasze  ciało, gdy śpimy, zwłaszcza w chłodnym                                                                                                                
pomieszczeniu. 
 

https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-o-czlowieku/ 

red. Alexandra 

 

https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-o-czlowieku/
https://www.checkiq.pl/statystyki.html
https://www.checkiq.pl/statystyki.html
https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-o-czlowieku/


                                                                                                                                                                                      

Znaki Zodiaku filipa 
                 https://przewodnikduchowy.pl/wt/znaki-zodiaku.php 

Strzelec - 22 listopada - 21 grudnia 
Strzelec jest po prostu dobrym człowiekiem – 

bez emocjonalnych problemów, które mogłyby go 

hamować. Pragnie poznawać świat i szybko dostosowuje się 

do zmieniającej sytuacji (np. w podróży). Strzelec wydaje się 

być prowadzony przez szczęście. Dobre rzeczy przytrafiają 

mu się cały czas. Najczęściej wynika to po prostu 

z optymistycznego patrzenia na świat i pozytywnego 

usposobienia. To cała tajemnica przyciągania szczęścia. 

Pomimo napotykanych trudności, Strzelec jest zawsze 

optymistą. Wierzy, że dobre rzeczy wydarzą się jutro, 

a przyszłość niesie pomyślność. 

Koziorożec – 22 grudnia - 19 stycznia 
Koziorożec jest wyjątkowo ambitnym człowiekiem. Zawsze 

jest w trakcie realizowania jakiegoś projektu, który ma 

oczywiście wielkie znaczenie. Chce robić w życiu coś, co ma 

sens i jest ważne. Jest przy tym bardzo cierpliwy i będzie 

długo czekać na okazję. Koziorożec ma bardzo aktywny 

umysł i zdolność głębokiej koncentracji. Stara się 

kontrolować wszystko i wszystkich w swoim otoczeniu. 

Postępuje bardzo ostrożnie, ale to tylko w celu wybadania 

sytuacji przed ruszeniem do boju. Nigdy nie będzie działać 

pośpiesznie. 

1. Mroźny grudzień, wiele śniegu, żyzny  roczek 

będzie w biegu. 

 

2.  W pierwszym tygodniu grudnia, gdy pogoda 

stała, będzie zima długo biała. 

 

3. Grudzień jaki, czerwiec taki. 

 

4. Suchy grudzień stoi za to, że sucha wiosna 

i suche lato. 

 

5. Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu 

wciąż plucha. 

               https://www.kalendarzswiat.pl/przyslowia_grudzien 

red. Emilia 

 

https://przewodnikduchowy.pl/wt/znaki-zodiaku.php
https://przewodnikduchowy.pl/a/sekret-szczescia.php
https://przewodnikduchowy.pl/a/sekret-szczescia.php
https://przewodnikduchowy.pl/a/4-rzeczy-ktore-optymisci-robia-inaczej.php
https://przewodnikduchowy.pl/a/15-pytan-dzieki-ktorym-odkryjesz-sens-zycia.php
https://przewodnikduchowy.pl/a/15-pytan-dzieki-ktorym-odkryjesz-sens-zycia.php
https://przewodnikduchowy.pl/a/skromnosc-cierpliwosc.php
https://przewodnikduchowy.pl/m/koncentracja.php
https://www.kalendarzswiat.pl/przyslowia_grudzien


                                                                                                                                                                                      

literackie debiuty - edek 

 

Tajemnice 
Rozdział 2 

Tajemnicze ruiny 

 

Po wycieczce pojechaliśmy jeszcze zobaczyć stare ruiny 

dawnego pałacu. Zaczęliśmy zwiedzać. W pewnym momencie Maxi 

odłączyła się od wycieczki. Zobaczyła stary dom i weszła do niego. 

Przez przypadek znalazła komnatę z dziwnym lustrem. Podeszła 

do niego, a je oczom ukazał się miecz. Wzięła go do ręki i nagle… 

coś ją poraziło. Wróciła do grupy w której usłyszała rozmowy 

o jakimś uczniu, który po wypiciu wody z jeziora zamienił się w rybę 

i musi teraz mieszkać w akwarium niesionym przez nauczyciela. 

Grupa zaczęła zwiedzać muzeum. Maxi dołączyła do nich. 

Pod koniec wycieczki poszli do maka. W drodze do domu Maxi 

zobaczyła dziwny dom, do którego postanowiła pójść wieczorem. 

Kiedy Maxi już wchodziła do domu usłyszała dziwne dźwięki, 

przestraszyła się, potknęła i w tym momencie jej oczom ukazał się 

czarny kot. Maxi usłyszała, jak kot do niej mówi. Kot powiedział, 

że jest gadającym kotem. Maxi zabrała kota do swojego domu.  

Rano grupa wybrała się do zoo poddając obserwacjom 

zachowania zwierząt, bo o to prosiła biolożka. Spędziliśmy  tam cały  

literackie debiuty - edek 

 

Tajemnice 
Rozdział 2 

Tajemnicze ruiny 

 

dzień. Wieczorem Maxi i Edek słuchali opowieści Paulo,                

który  niedawno dołączył do klasy. Paulo opowiada o tym, jak go coś 

poraziło, o swojej przygodzie i o naszyjniku.                               
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/447-pttk-mazowsze-ruiny-palacu 

https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/447-pttk-mazowsze-ruiny-palacu


                                                                                                                                                                                      

Data premiery: 1 stycznia 2021 r. 

Opis filmu: Beztroski Nyles i zadeklarowana singielka Sarah 

poznają się na weselu w Palm Springs. Sztywna impreza 

niespodziewanie odsłania swój wybuchowy potencjał, 

kiedy okazuje się, że oboje zostali uwięzieni w pętli czasowej 

i w kółko przeżywają ten sam dzień. W sytuacji na pierwszy rzut 

oka beznadziejnej, Nyles i Sarah odkryją, jakie możliwości daje 

całkowita wolność.  

Obejrzyj zwiastun „Palm Springs”! 

https://youtu.be/6HEJaPs4YaQ  

https://www.filmweb.pl/film/Palm+Springs-2020-839586/descs

 

red. Emilia 

Data premiery: 1 stycznia 2021 r. 

Opis filmu: Mrocznie humorystyczna i wzruszająca opowieść 

o młodym osieroconym chłopcu (Bruno), który pod koniec 

1967 roku mieszka ze swoją kochającą babcią (Spencer) 

w wiejskim miasteczku Alabama. Demopolis. Gdy chłopiec 

i jego babcia spotykają zwodniczo czarujące, ale na wskroś 

diabelskie czarownice, mądrze zabiera naszego młodego 

bohatera do bogatego nadmorskiego kurortu. Niestety, 

przybywają dokładnie w tym samym czasie, gdy wielka 

czarownica świata (Hathaway) zebrała swoich kolegów z całego 

świata - pod przykrywką - aby zrealizować swoje nikczemne 

plany. 

Obejrzyj zwiastun „Wiedźmy”! 

https://youtu.be/VKupXZDf25k  

https://kino.dlastudenta.pl/film/wiedzmy-the-witches-

2020,48144.html  

 

red. Emilia 

https://youtu.be/6HEJaPs4YaQ
https://www.filmweb.pl/film/Palm+Springs-2020-839586/descs
https://youtu.be/VKupXZDf25k
https://kino.dlastudenta.pl/film/wiedzmy-the-witches-2020,48144.html
https://kino.dlastudenta.pl/film/wiedzmy-the-witches-2020,48144.html


                                                                                                                                                                                      

6. Grudzień z grzmotami, rok z wiatrami. 

 

7. Gdy w adwencie szadź na drzewach się 

pokazuje, to rok urodzajny nam zwiastuje. 

 

8. Grudzień zimny, śniegiem pokryty, daje rok 

w zboże obfity. 

 

9. Czwarty grudzień jaki, cały grudzień taki, 

piąty grudzień - stycznia czyni znaki, szósty 

grudzień luty przepowiada, siódmy grudzień 

nam o marcu gada. 

 
https://www.kalendarzswiat.pl/przyslowia_grudzien  

red. Emilia 

1. Gdy w styczniu woda huczy, to na wiosnę 

mróz dokuczy. 

 

2. Kiedy styczeń mokry trzyma, zwykle bywa 

długa zima. 

 

3. Styczeń, styczeń, wszystko studzi - rośliny, 

zwierzęta i ludzi. 

 

4. Gdy styczeń z zimnem nie chodzi, to marzec 

i kwiecień wychłodzi. 

 

5. Kiedy styczeń najostrzejszy, tedy roczek 

najpłodniejszy. 

 
https://www.meteoprog.pl/pl/news/43637-przyslowia-

pogodowe-styczen.html 

 

 

 
red. Emilia 

https://www.kalendarzswiat.pl/przyslowia_grudzien


                                                                                                                                                                                      

6. Jeśli w styczniu deszcze leją nie ciesz się 

wielką nadzieją. 

7. Styczeń rok stary z nowym styka, czasem 

zimnem do kości przenika, czasem w błocie 

utyka. 

 

8. Gdy styczeń burzliwy z śniegami lato 

burzliwe z deszczami. 

 

9. Po styczniu jasnym i białym będą w lato 

upały. 

 

10. Jak styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany,    

a kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to. 

 
https://www.meteoprog.pl/pl/news/43637-przyslowia-

pogodowe-styczen.html 

red. Emilia 

1 grudnia - w 1825 roku Mikołaj l Romanow został   

                  carem Rosji. 

8 grudnia - w 1542 roku urodziła się Maria I Stuart - 

                   królowa Francji i Szkocji. 

13 grudnia – w 1981 roku w Polsce wprowadzono stan    

wojenny. 

14 grudnia - w 1575 roku książę Siedmiogrodu  

                      Stefan Batory został ogłoszony królem Polski.  

16 grudnia - w 1944 roku wojska niemieckie rozpoczęły  

                     ofensywę w Ardenach, która wobec 

                     przewagi aliantów zakończyła się klęską 

                     Wehrmachtu. 

21 grudnia - w 1944 roku Leopold Okulicki został 

                     mianowany dowódcą Armii Krajowej. 

27 grudnia - w 1918 roku rozpoczęło się  

                      Powstanie Wielkopolskie. 

31 grudnia 1999 roku Borys Jelcyn złożył dymisję  

                     ze stanowiska prezydenta Rosji. 
                                                                                 red. Martyna 

                                                                                

https://www.meteoprog.pl/pl/news/43637-przyslowia-pogodowe-styczen.html
https://www.meteoprog.pl/pl/news/43637-przyslowia-pogodowe-styczen.html
http://mojhistorycznyblog.pl/kalendarium-wydarzen-historycznych-grudzien


                                                                                                                                                                                      

//Przyrodniczy przewodnik emilki// 

 

Vatnajökull jest niesamowitym 

lodowcem zlokalizowanym 

w południowo-wschodniej 

części Islandii, który stanowi 

jedną z głównych atrakcji, tego 

mroźnego kraju. Zajmuje on 

blisko 8 tys. km2, czyniąc go 

największym islandzkim 

lodowcem, a także 

jednym z największych 

w Europie. Pejzaż 

pod jego powierzchnią 

wygląda jak zupełnie 

inny świat, wypełniony 

lodowymi jaskiniami, 

kanionami i wulkanami. 

By należycie zadbać o jego ochronę, liczba turystów jest 

ograniczana oraz utworzono Park Narodowy 

Vatnajökull w 2008 roku,  

 

 

//Przyrodniczy przewodnik Emilki// 

 

dlatego wycieczka do Islandii dla wielu stanowi zarówno 

ogromne wyzwanie, jak i wielkie marzenie.  

Jeśli kochasz naturę i aktywność na świeżym powietrzu, 

koniecznie wybierz się na trekking po lodowcu 

Vatnajökull. Wiele firm na miejscu organizuje takie 

wycieczki o różnych stopniach trudności. Jeśli kochasz  

dziką przyrodę i masz ochotę wkroczyć w nieco bajkową 

rzeczywistość, Vatnajökull 

na pewno przypadnie Ci 

do gustu. Jakby nie patrzeć, 

jest to kraj, który stworzyli 

wikingowie, co dodatkowo 

podkręca atmosferę tego 

miejsca. 

 

https://www.globfoterka.pl/jaskinie-lodowcowe-na-islandii/  

https://zielonamapa.pl/europa/islandia/vatnajokull/  

 

https://www.globfoterka.pl/jaskinie-lodowcowe-na-islandii/
https://zielonamapa.pl/europa/islandia/vatnajokull/


                                                                                                                                                                                      

Ariana grande: Excuse me, i love you  

Portale streamingowe biły się o film z trasy koncertowej 

"Sweetener" Ariany Grande. Swoje zainteresowanie wykazał 

YouTube, ale i Netflix i to ten drugi okazał się zwycięzcą. 

Będzie to prawdziwa niespodzianka dla fanów Ariany Grande. 

Na platformę Netflix trafi film z trasy koncertowej Sweetener - 

seria światowych występów odbyła się w 2019 roku. Wokalistka 

promowała wówczas swój czwarty studyjny album.             

Relacja będzie dostępna od 21 grudnia. 

Film od szesnastego roku życia!!! 

Zobacz zwiastun „Ariana Grande: excuse me, i love you"! 

https://youtu.be/LNBYAGuLF0M  
https://www.telemagazyn.pl/artykuly/ariana-grande-excuse-me-i-

love-you-film-z-trasy-koncertowej-ariany-grande-trafi-na-netflixa-

kiedy-ogladac-87081.html  

red. Emilia 

PokÉmon: Detektyw pikachu 

Kto nigdy nie marzył o aktorskim filmie z Pokemonami, 

potyczkami pełnymi efektów specjalnych i życiu trenera, 

tego zapewne wielokrotnie minęły powracające fale 

popularności tej marki. „Pokémon: Detektyw Pikachu” zabiera 

nas w podróż do tego świata, łącząc ze sobą ukochane 

przez fanów stworki (zwłaszcza tego tytułowego), a także 

intrygę kryminalną i wielką tajemnicę. 

Film od siódmego roku życia!!! 

„Pokémon: Detektyw Pikachu” na Netflixie będzie 

dostępny od 23 grudnia. 

Zobacz zwiastun „Pokémon: Detektyw Pikachu”! 

https://youtu.be/im2E87V_8G8 

https://www.spidersweb.pl/rozrywka/2020/11/27/netflix-

grudzien-2020-premiery/ 

red. Emilia 

 

https://youtu.be/LNBYAGuLF0M
https://www.telemagazyn.pl/artykuly/ariana-grande-excuse-me-i-love-you-film-z-trasy-koncertowej-ariany-grande-trafi-na-netflixa-kiedy-ogladac-87081.html
https://www.telemagazyn.pl/artykuly/ariana-grande-excuse-me-i-love-you-film-z-trasy-koncertowej-ariany-grande-trafi-na-netflixa-kiedy-ogladac-87081.html
https://www.telemagazyn.pl/artykuly/ariana-grande-excuse-me-i-love-you-film-z-trasy-koncertowej-ariany-grande-trafi-na-netflixa-kiedy-ogladac-87081.html
https://youtu.be/im2E87V_8G8
https://www.spidersweb.pl/rozrywka/2020/11/27/netflix-grudzien-2020-premiery/
https://www.spidersweb.pl/rozrywka/2020/11/27/netflix-grudzien-2020-premiery/


                                                                                                                                                                                      

 

 

Przeznaczenie: saga winx 
 

 "Przeznaczenie: Saga Winx" to opowieść o dorastaniu 

pięciu wróżek uczęszczających do Alfei — szkoły 

z internatem, gdzie uczą się korzystać ze swoich mocy. 

Na co dzień zmagają się też z wyzwaniami, jakie niosą 

miłość i zazdrość, oraz z… potworami, które zagrażają 

ich życiu.  

 Fabuła serialu jest oparta na animowanej produkcji studia 

Rainbow, Klub Winx.  

Serial od szesnastego roku życia!!! 

Premiera „Przeznaczenie: Saga Winx” na Netflixie 

jest planowana na 22 stycznia 2021 r.  

 

Obejrzyj zwiastun „Przeznaczenie: Saga Winx”! 

https://youtu.be/ev1P3Msnmsc  

 

red. Emilia 

 

 

cobra kai-sezon 

 

Kilkadziesiąt lat po turnieju, który odmienił ich życie, 

Johnny i Daniel znów rozpoczynają rywalizację. 

 

Serial od trzynastego roku życia!!! 

 

Premiera „Cobra Kai-sezon 3” na Netflixie jest planowana 

na 8 stycznia 2021 r. 

 

Obejrzyj zwiastun „Cobra Kai- sezon 3”! 

https://youtu.be/tlxTkJVPp9o    

 

 

 

red. Emilia 

https://youtu.be/ev1P3Msnmsc
https://youtu.be/tlxTkJVPp9o


                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

Znana ze swojego okrągłego kształtu i uderzająco 

ciemnoniebieskiego koloru, Wielka Niebieska Dziura 

to wgłębienie o średnicy około 

130 m, leżące pośrodku rafy 

koralowej Belize. Chociaż 

zdjęcie z lotu ptaka przekona 

każdego o jej pięknie, 

to nurkowie mają okazję 

obejrzeć największe cuda kryjące 

się w głębinach – masywne wapienne stalaktyty 

i stalagmity 

uformowane podczas 

ostatniego okresu 

lodowcowego. Oprócz 

przeróżnych 

gatunków rekinów 

można tu spotkać także pięknie porośnięte, strome skały 

oraz podwodne  ogrody, pełne gąbek, korali i bajecznie  

red. Emilia 

 

 

 

 

kolorowych ryb. Widoczność krystalicznie czystej wody 

sięga 50 metrów! 

Ekosystem Wielkiej 

Niebieskiej Dziury 

jest tak złożony, 

że do dziś poznano 

jedynie 10% 

wszystkich żyjących 

tam gatunków fauny 

i flory. Istnienie tego 

miejsca jest dowodem na to, że Matka Natura wciąż kryje 

przed nami wiele tajemnic! 

 

https://images.app.goo.gl/JHuPEF8z95AZnNce6 

https://images.app.goo.gl/TJinkU7Kdz82kiSw6  

https://www.pazola.com/blog/23-the-great-blue-hole-n-blekitna-

studnia-widoczna-z-kosmosu. 
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https://images.app.goo.gl/JHuPEF8z95AZnNce6
https://images.app.goo.gl/TJinkU7Kdz82kiSw6
https://www.pazola.com/blog/23-the-great-blue-hole-n-blekitna-studnia-widoczna-z-kosmosu
https://www.pazola.com/blog/23-the-great-blue-hole-n-blekitna-studnia-widoczna-z-kosmosu


                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                    


