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TOP 10 

1. Robert Lewandowski - ma najbardziej popularny na polskim 

instagramie, bo ma aż 20,14 mln follow. Nazwa na instagramie to rl9. 

2.  Anna Lewandowska - jest to żona piłkarza Roberta 

Lewandowskiego.Liczba follow 3 mln. Nazwa na instagramie 

to annalewandowskahpb. 

3.  Veronica Bielik - to polska modelka oraz influencerka  

z wykształcenia jest prawnikiem. Liczba follow ok. 3 mln. Nazwa 

na instagramie to veronicabielik. 

4. Wojciech Szczęsny - polski piłkarz. Liczba follow 2,77. Nazwa 

na instagramie to wojciech.szczesny1. 

5. Karol Wiśniewski ps. Friz - polski youtuber. Jest założycielem 

i jednym z członków grupy EKIPA. Liczba follow 2,58. Nazwa 

na instagramie frizioluszek. 

6. Weronika Sowa ps. Wersow - polska youtuberka. Dziewczyna 

Karola Wiśniewskiego ps. Friz. Jest ważana za jedną 

z najpopularniejszych influencerek w Polsce. Liczba follow 2,32 

mln.Nazwa na instagramie to wersow. 

https://expressbydgoski.pl/top-10-najchetniej-obserwowanych-polakow-na-

instagramie-zdjecia/ga/12889390/zd/27302800 

                                                            red. Ania 

 

TOP 10 
7.  Stuart Burton - znajduje się w TOP 3 najpopularniejszych 

youtuberów mimo tego, że już kilka miesięcy nie jest w social 

mediach. Liczba follow 2,21 mln. Nazwa na instagramie 

to stuuburton. 

8. Mateusz Trąbka  ps. Tromba - przyjaciel Karola ps.Friz. Jego 

dziewczyną jest Marcysia Ryskala.Liczba follow 2 mln. Nazwa 

na instagramie to trombabomba. 

9.  Ewa Chodakowska - polska trenerka fitness. Liczba follow 1,96 

mln. Nazwa na instagramie to chodakowskaewa. 

10.  Jan Dąbrowski - polski youtuber, prezenter radiowy i telewizyjny 

ma jedno  dziecko, a drugie w drodzę. Liczba follow 1,95 mln. Nazwa 

na instagramie to jdabrowski. 

https://expressbydgoski.pl/top-10-najchetniej-obserwowanych-polakow-na-

instagramie-zdjecia/ga/12889390/zd/27302800 

Do słowniczka: 

fitness 

follow 

influencer/ka 

 

red. Ania 
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CO OZNACZA MIESIĄC 

LISTOPAD? 

https://pl.wikisource.org/wiki/S%C5%82ownik_etymologiczny_j%C4%99zyka_p

olskiego 

 

Listopad jest na półkuli północnej 

miesiącem jesiennym, a na południowej   

wiosennym. Nazwa miesiąca (według 

Brücknera) pochodzi od opadających 

jesienią liści. Łacińska nazwa November  

została zapożyczona przez większość 

języków europejskich. 

Jan Himilsbach miał w dowodzie 

osobistym wpisaną datę urodzenia 

31 listopada, mimo iż miesiąc ten ma 

tylko 30 dni.      

                          red. Nikola                
red. Ania   

https://pl.wikisource.org/wiki/S%C5%82ownik_etymologiczny_j%C4%99zyka_polskiego
https://pl.wikisource.org/wiki/S%C5%82ownik_etymologiczny_j%C4%99zyka_polskiego


Znaczenie imion wg Weroniki 
                                https://www.ksiegaimion.com/ 

Magdalena - 
Magdalena potrafi rozwiązać nawet najbardziej 
zawiłe problemy i znaleźć wyjście z niejednej 
kłopotliwej sytuacji, pod warunkiem, iż nie 
jest akurat wzburzona i da się z nią porozumieć. 
 
Magdalena imieniny obchodzi 13, 27, 29 maja 
 
1 czerwca, 22 lipca. 

tomasz – 

 Tomasz jest osobą inteligentną, kulturalną, 

uczciwą i niezwykle subtelną. Cechuję go 

życiowy praktycyzm i jest wolny od abstrakcji. 

Posiada dar zjednywania ludzi i zdolności 

organizatorskie, szybko odnosi sukcesy. 

Tomasz imieniny obchodzi 28 stycznia, 

7 marca, 14 maja, 22 czerwca, 3 lipca, 

22, 23 września, 2, 19 października, 18 

listopada, 21, 29, 30 grudnia. 

http://wszystkookotach.pl/najpiekniejsze-rasy-kotow-moje-top-10/

1. Kot rosyjski niebieski i nebelung 

 
2. Kot abisyński i kot somalijski 

3. Kot bengalski krótkowłosy 

4. Kot singapurski 

5. Kot perski 

6. Turecka angora i turecki van 

7. Egipski mau 

8. Maine coon 

9. Kot brytyjski krótkowłosy 

10. Kot syjamski, kot balijski, kot orientalny  

    red. Kacper 
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Chcecie zobaczyć jedną z największych wizualnych iluzji, 

jakie stworzyła ta planeta? Jeśli tak, to trzeba się wybrać 

jakieś 1,200 mil od południowego wybrzeża Afryki. Tam 

właśnie leży wyspa Mauritius, która stwarza niezwykłą 

iluzję podwodnego 

wodospadu.  I na co komu 

Photoshop czy animacje 

3D? Ten naturalny 

fotomontaż powstał w 

wyniku specyficznego 

odpływu, w którym 

gromadzi się piasek i muł 

tworząc tak malowniczy widok. Na zdjęciach widać 

niesamowity wachlarz kolorów, od odcieni błękitu, 

granatu po zieleń i biel. 

Dodatkowo mamy 

poczucie 

trójwymiarowości wody 

spływającej w głąb 

oceanu.  

  red. Emilia 

 

 

 

Całość  najlepiej 

oglądać z lotu 

ptaka. Jeśli 

nie planujemy 

jednak egzotycznej 

wycieczki na drugi 

koniec świata,  żeby zobaczyć ten podwodny wodospad, 

to dla zwykłych śmiertelników 

pozostaje Google Maps i oglądanie tego cudu natury 

z nieco dalszej perspektywy. 

http://nawrotkach.pl/podwodny-wodospad-niezwykla-iluzja-

stworzona-przez-nature/ 

https://www.national-geographic.pl/traveler/artykul/wszystkie-

kolory-mauritiusa-ludzie-smaki-sporty-bogowie 

http://www.cario-travel.pl/podwodny-wodospad 

 

       red. Emilia 

http://nawrotkach.pl/niezwykle-miejsca-godne-niecodziennej-podrozy/
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ZAGADKI LOGICZNE OLI 
1.Parys miał w koszu 3 jabłka, które rozdał                     
3 boginiom tak, że każda z nich dostała jedno 
jabłko, ale jedno jabłko zostało w koszyku. 

Jak to możliwe? 

2. W pokoju są 4 kąty i kilka kotów. 

Każdy z kotów widzi pozostałe koty w trzech 

pozostałych kątach pokoju. Ile jest kotów? 

3. Zawsze przyjdzie, ale nigdy nie przyjdzie dzisiaj. 

Co to takiego? 

4. Zawsze przyjdzie, ale nigdy nie 

przyjdzie dzisiaj. Co to takiego? 

5. Co jest na końcu tęczy? 

6. Szły gęsi gęsiego – jedna za drugą. Ile było gęsi? 

7. Co to jest: małe, czerwone, trójkątne? 

8. Gdzie jest czwartek przed środą? 

9. Dlaczego faceci są jak bluetooth? 

10. Kto wymyślił triatlon? 

11. Co jest najważniejsze w lesie? 

12. Czy gęś może nazwać się ptakiem? 
 

 

 

„Feather family” to gra o ptakach. Można w niej zdobywać 

pióra, za które można kupować inne ptaki.  Są ptaki 

premium za robuxy. Oczywiście są też eventy np. 

halloween, Boże Narodzenie czy Wielkanoc… 

Nie ma w tej grze nic brutalnego,  to po prostu roleplay, 

gdzie jesteś ptakiem albo jajkiem. Są różne krainy, np. ice 

land, beach magic, forest jungle…  Ptaki nie są tylko 

z naszych czasów,  np. kelenken to ptak nielot, który żył 

dawno temu przed człowiekiem, ale i premium tp griffin 

phenix.  

Można być jajkiem, pisklakiem i dorosłym ptakiem… 

Zapraszam do gry! 

https://lubiegrac.pl/gra,6204,feather 

                       

https://kawaly.tja.pl/dowcip,dlaczego-faceci-sa-jak
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kto-wymyslil-triatlon-cyganie-z-buta
https://kawaly.tja.pl/dowcip,co-jest-najwazniejsze-w-lesie-papier
https://lubiegrac.pl/gra,6204,feather


Jaki wpływ mają na nas  
gry komputerowe? 

 
Gry lubi każdy młody, jak i starszy człowiek, ale nie każdy 

zdaje sobie sprawę, że niekontrolowanie czasu i zbyt długie 

przebywanie przed komputerem, tabletem lub telefonem 

może nas szybko uzależnić!!! 

Gry są fajne i warto czasami w nie zagrać, ale trzeba 

wybierać te, które są edukacyjne, które pobudzają nasz 

umysł do myślenia. Wielu rodziców nie ma świadomości w 

co ich dzieci grają lub oglądają w sieci. Często jest tak, że 

grają w gry, które wywołują agresję np. gra „w strzelanki”. 

Ważne by rodzice mieli kontrolę nad tym, co robią ich 

pociechy i kontrolowali czas który spędzają na graniu dając 

np. jedną godzinę dziennie, a nie pół dnia. Problem mają 

także i dorośli, oni tak samo jak i dzieci mogą uzależnić się 

od gier, co tworzy duży problem z którym ciężko sobie 

poradzić i często wymaga to fachowej pomocy. 

red. Krzyś 

 
 

Jaki wpływ mają na nas  
gry komputerowe? 

Są też gry w które zachęcam abyśmy jak najczęściej grali. 

Są to gry planszowe, w które możemy zagrać z rodziną lub 

gry na świeżym powietrzu jak: gra w piłkę, w kosza, w 

podchody, w klasy, w chowanego itd. 

Mogę wam zproponować gry, w które sam gram. Są to: 

Spinosaurus symulator, Brawl Stars, 

       
https://cybersport.pl/273299/brawl-stars-aktualizacja-balans-amber-brawl-o-ween/ 

JurassiCraft, Candy Crush, Clan of Trex, Furious Car, 

RealmCraft oraz te, które wymieniłem powyżej, czyli 

zabawa na świeżym powietrzu, które są naprawdę super. 

Więc moja rada dla wszystkich graczy: grać, ale z umiarem! 
red. Krzyś 

  

https://cybersport.pl/273299/brawl-stars-aktualizacja-balans-amber-brawl-o-ween/


https://sport.tvp.pl/51234078/el-ms-2022-terminarz-spotkan-
polskiej-grupy-kiedy-i-z-kim-polacy-rozegraja-mecze-eliminacyjne 

 

 

Kalendarium wydarzeń historycznych – listopad 
http://mojhistorycznyblog.pl/kalendarium-wydarzen-historycznych-listopad 

1 listopada – w 1918 roku rozpoczęły się polsko - ukraińskie 
walki o Lwów. 
5 listopada – w 1370 roku zmarł Kazimierz Wielki, ostatni król 
Polski z dynastii Piastów. 
8 listopada – w 1632 roku Sejm Elekcyjny wybrał na króla Polski 
Władysława IV Wazę. 

9 na 10 listopada - w 1938 roku doszło do tzw. Nocy 
Kryształowej w wyniku której dewastowano żydowskie miejsca 
kultu, niszczono własność, a samych Żydów zabijano 
lub osadzano w obozach koncentracyjnych. 
10 listopada – w 1483 roku urodził się Marcin Luter, niemiecki 
teolog i reformator. 
11 listopada – w 1918 roku w Compiegne podpisano 
zawieszenie broni, kończące I wojną światową. Jest to 
równocześnie rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę 
po 123 latach zaborów. 
15 listopada - w 1920 roku utworzono Wolne Miasto Gdańsk. 

17 listopada – w 1370 roku Ludwik Węgierski został 
koronowany w Krakowie na króla Polski. 
18 listopada – w 1655 roku wojska szwedzkie rozpoczęły 
oblężenie Jasnej Góry. 
20 listopada – w 1648 roku Jan II Kazimierz Waza został wybrany 
na króla Polski. 
22 listopada – w 1963 roku zginął w zamachu w Dallas w Texasie 
prezydent Stanów Zjednoczonych - John Fitzgerald Kennedy. 
28 listopada – w 1627 roku flota polska pokonała flotę szwedzką 
pod Oliwą.  
29/30 listopada 1830 - wybuchło powstanie listopadowe, jeden 
z największych zrywów niepodległościowych w okresie zaborów. 
Powstanie zakończyło się klęską 21 października 1831 roku, 
kiedy padł Zamość - ostatni punkt oporu powstańców. 

https://sport.tvp.pl/51234078/el-ms-2022-terminarz-spotkan-polskiej-grupy-kiedy-i-z-kim-polacy-rozegraja-mecze-eliminacyjne
https://sport.tvp.pl/51234078/el-ms-2022-terminarz-spotkan-polskiej-grupy-kiedy-i-z-kim-polacy-rozegraja-mecze-eliminacyjne
http://mojhistorycznyblog.pl/kalendarium-wydarzen-historycznych-listopad

