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red. Adrian 



Wakacyjne wspomnienia Emilii 

 W wakacje, na początku lipca, przyjechała do mnie babcia 

z dziadkiem i ciocią z Łodzi. Później, pod koniec lipca, 

pojechałam z młodszą siostrą Alą do kuzyna. Jakoś chyba 

w sierpniu pojechałam najpierw z rodzicami i młodszymi 

siostrami, Alą i Karolinką, nad morze do Krynicy Morskiej, 

komarów tam było dużo i lasów także. Z jakieś dwa tygodnie 

później pojechałam z ciocią, wujkiem i Alą nad morze 

do Gdańska. W Gdańsku spędziliśmy około 7-8 godzin, większość 

czasu byliśmy na plaży. Pod koniec wakacji pojechałam z kilkoma 

osobami ze szkoły na kolonię do Jastrzębiej Góry, ale że te osoby 

były od mnie starsze, to trafiły do starszej grupy. Niestety 

po powrocie pogoda nie umiliła nam pobytu, ponieważ tylko  trzy 

lub cztery dni były ciepłe. Ogólnie mówiąc to kolonia była trochę 

nudna, ponieważ cały czas mieliśmy zajęcia w ośrodku, w którym 

przebywaliśmy. Jedynie pojechaliśmy zwiedzić Puck, 

Władysławowo i jakąś jeszcze miejscowość, ale nie pamiętam jaką 

(nie wliczając Jastrzębiej Góry). W Pucku widziałam m. in. 

pomnik gen. Józefa Hallera, który dokonał w 1920 roku zaślubin 

Polski z morzem. 

Latarnia morska w Jastrzębiej Górze 

 

 

 

 

 

              Wakacyjne wspomnienia Emilii 

 

                                                     

             Pomnik gen. Józefa Hallera w Pucku 

https://www.rozewie.pl/atrakcje/1/latarnia_morska 
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red. Emilia 
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1. Istnieje gatunek meduz, który uważany jest za nieśmiertelny. 

Organizmy tych zwierząt potrafią świetnie regenerować 

komórki swojego ciała, zamieniając je na inny typ.

2. Pszczoły potrafią tańczyć. Poprzez zataczane w powietrzu 

okręgi sygnalizują nowe źródło pyłku czy nektaru.

3. Niektóre gatunki jaszczurek bazyliszków potrafią przebiec 

po wodzie długie dystanse, gdy uciekają przed drapieżnikiem, 

dlatego potocznie nazywane są jaszczurkami Jezusa 

Chrystusa.

4. Wielbłądy to zwierzęta bardzo dobrze gospodarujące wodą 

we własnych organizmach. Tolerują ubytek wody nawet 

do 30% masy ciała.

5. To kozy były pierwszymi zwierzętami, którymi opiekowali się 

ludzie już ponad 9000 lat temu.

6. Niektóre ze zwierząt potrafią liczyć. Należą do nich 

szympansy, kanarki i łyski. Ptaki potrafią na przykład stwierdzić, 

czy i ile jaj zostało podrzuconych do ich gniazda. 

                                                                                    red. Alexandra 

7.Krowy są zdolne wyjść po schodach na ich szczyt. 

Problemem jest dla nich zejście, ponieważ nie pozwala im na to 

sposób, w jaki uginają się tylne kopyta. 

8.Papuga jest jedynym ptakiem potrafiącym poruszać zarówno 

górą jak i dołem własnego dzioba w tym samym czasie. 

9.Oświadczyny pingwina białobrewego polegają 

na podarowaniu wybrance kamyka. Od tego, czy dana samica 

przyjmie podarek, będzie zależało, czy zostaną partnerami.  

10.Koala mogą spać nawet 20 godzin dziennie.  

11.Szczury potrafią się śmiać, szczególnie gdy czują 

łaskotanie. 

12. Gepard to najszybsze lądowe zwierzę. Trzy sekundy 

wystarczą mu na rozpędzenie się do 96,6 km/h lub nawet 

wyższych prędkości. 

13. Jeże przesypiają nawet 18 godzin dziennie.

red. Alexandra 
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ZNACZENIE IMION 

ŻEŃSKIE 

Daria - imię pochodzące najprawdopodobniej 

z języka perskiego, gdzie podobnie jak jego męski 

odpowiednik Dariusz (Dārayawuš), oznacza 

"tego/tę, która zachowuje" lub "osobę posiadającą" 

(na zasadzie porównania z perskim daraya, 

czyli posiadać). Wśród imion nadawanych w Polsce 

nowo narodzonym dzieciom, Daria w 2009 r. 

zajmowała 36. miejsce w grupie imion żeńskich, 

a w 2019 r. – 75. miejsce. 

Daria imieniny obchodzi 17 czerwca, w dniu 

wspomnienia św. Darii z Venafro, wspominanej 

razem ze św. św. Nikandrem i Marcjanem, 

i 25 pażdziernika. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna 

red. Amelia 

ZNACZENIE IMION 

MĘSKIE 

Jakub - Jakub – imię męskie. Wywodzi się 

od hebrajskiego Jaaqob – „ten, którego Jahwe 

ochrania”. Imię to było znane w Mezopotamii 

w brzmieniu Ja-ah-qu-ub-el i w Egipcie Ja'qob-hr. ... 

pisownię tego imienia przez „u” (Jakób → Jakub). 

Od 2000 do 2015 włącznie było to najczęściej 

nadawane dzieciom płci męskiej imię w Polsce. 

Jakub imieniny obchodzi: 28 stycznia, 5 lutego,                   

7 lutego, 22 lutego, 3 marca, 14 marca, 

3 kwietnia,          17 kwietnia, 27 kwietnia, 1 maja,              6 

maja, 11 maja, 1 czerwca, 5 czerwca, 8 czerwca, 5 

lipca, 14 lipca, 25 lipca, 6 sierpnia, 23 sierpnia, 2 

września, 9 września, 21 października, 1 listopada, 19 

listopada, 27 listopada i 28 listopada. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_(imi%C4%99) 

red. Amelia 
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Wiersz  
Pieśń Elfów                

 

kraino elfów zasłonięta wrzosami 

wiatr szumi w leśnych ostępach 

kapka tęsknoty wiele miłości w rymach się ścieli 

gdzie gwiazdy błyszczą witają księżyc 

 

witają wesoło i tańczą tak cicho jak piórko 

harfa swe rytmy gra słodko 

wszystkie wróżki radosnym uśmiechem 

witają śpiew elfów i śpiew anieli 

 

wznosicie wszyscy toast miodem pitnym 

hej hej jest ona jest jedną z nas 

hej hej pani ukryta wśród w cieniu starych ląd 

hej hej o pani z naszych snów 

 

miłością wnosicie setny toast 

jakby zaczarowała was ta pieśń 

śpiewacie ojej czynach w ciemności 

gdzie srebrna noc wita was 

 

śpiewacie wesoła jak wierzbina na wietrze 

dama ukryta w cieniu stary ląd 

pod sklepieniem gwiazd pijecie nadal słodki miód 

wołacie panią z waszych snów 

 

śpiewacie o tym jak miecz podniosła przeciw złu 

ruszyła do boju ratować ten bajkowy świat 

w blasku księżyca jak w dzisiejszą noc 

rozlała się magia w mglisty brzask 

 

śpiewacie elfy dalej tę piękną pieśń 

echo was niesie aż po stary ląd 

ostatnie już słowa niesie wiatr 

sceneria gaśnie w otoczeniu elfów 

                                          

 

link do zdjęcia:  

https://i.pinimg.com/originals/d2/a9/32/d2a932137cf77677a383c8b4f89

45ad4.jpg   

link do wiersza: https://brainly.pl/zadanie/5178105  

red. Konrad 
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 Antoni - 4037 (lider również w 2019 r.) 

 Jan - 3823 (również 2. miejsce)  

 Jakub - 3614 (nadal na 3. pozycji) 

 Aleksander - 3541 

 Franciszek - 3499 (Szymon) 

 Szymon - 3107 (Franciszek) 

 Filip - 2744 

 Mikołaj - 2587 

red. Mikołaj  

 Julia - 3649 dziewczynek (w 2019 r. Zuzanna) 

 Zuzanna - 3639 (przed rokiem była to Julia) 

 Zofia - 3588 (3. miejsce również przed rokiem) 

 Hanna - 3364 (Maja) 

 Maja - 3244 (Hanna)  

 Lena - 2633  

 Alicja - 2564 (to samo miejsce również w ubiegłym roku) 

 Oliwia - 2395 (Maria) 

 

red. Mikołaj  

 



Kim zostaniesz w przyszłości? 

Styczeń – Informatyk 

Luty – Piłkarz 

Marzec – Fryzjer 

Kwiecień -  Lekarz  

Maj – Nauczyciel 

Czerwiec – Spedytor  

Lipiec – Weterynarz 

Sierpień – Architekt  wnętrz  

Listopad – Prawnik 

Grudzień – Bezrobotny 

 

                                             red. Krzysztof 

 

Najmądrzejsze rasy psów 

1. Border collie 

2. Pudel 

3. Owczarek niemiecki 

4. Golden Retriever 

5. Papilon 

             

                http://topdycha.pl/najmadrzejsze-rasy-psow/ 

 

                                                             red. Krzysztof 

 

 


