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Uwaga! Konkurs z nagrodami! 

ZGADNIJ, KTO TO JEST. 

 

JaskółkaJaskółka  
gazetka szkolnagazetka szkolna  

W tym numerze: 

grudzień 2017 Szkoła Podstawowa nr 14 w Zielonej  Górze 

Jeśli rozpoznajesz nauczyciela na zdjęciu poniżej,  

zgłoś się do p. Głodeckiej.  

Odpowiedzi nadsyłajcie "ptasią pocztą" do gabinetu 34!   

Czekamy do 5 stycznia.  

Na zbliżające się świąteczne dni, wielu radosnych chwil 
w gronie rodzinnym, a w Nowym Roku wiary w lepsze jutro, 

nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom i ich rodzicom  

życzy redakcja „JASKÓŁKI” 

Cena 2 zł 



SZYFRY 

 Jest mnóstwo książek do czytania, więc 

proponuję wybrać się do biblioteki i wy-

pożyczyć np. ,,Tajemniczy ogród”, al-

bo ,,Opowieści z Narnii”. 

 Osobom kreatywnym polecam zrobić coś z niczego, 

czyli np. grę (instrukcja też jest zamieszczona 

w tym numerze gazety), uszyć kota lub prezenty na 

Wigilię dla bliskich. 

 Jeśli jest ładna pogoda, to po prostu 

nie da się nie wyjść na spacer z przy-

jaciółmi albo do lasu z rodzicami. 

 Zajęcia pozaszkolne to dobra decyzja, bo można się 

dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy i dobrze się bawić 

jednocześnie. 

 Można też wyjechać na wycieczkę nie-

koniecznie daleko, na przykład do par-

ku; no ale można też do sąsiedniego 

kraju – np. do Niemiec, około 145 km 

od Zielonej Góry i popływać z pingwi-

nami w kompleksie basenów.  

Naprawdę warto spróbować – jeden dzień weekendu 

i  wspaniała wycieczka! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Moja koleżanka Ania pisze książki (odcinek jednej 

z nich publikujemy  w tym numerze ,,Jaskółki”), ale 

Ty też możesz zacząć pisać opowiadania, bo to 

uczy pisać i lepiej czytać. 

 Oglądać TV i grać na kompie też można, ale nie za 

dużo! 

Miłego spędzenia czasu!                                                                          

 

Jak można spędzić nudną sobotę - czyli kilka 

sposobów na wolny czas 
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Adres:  

Spreewelten Bad Lübbenau 

Alte Huttung 13 

03222 Lübbenau/Spreewald  

 

Kontakt: 

 Telefon: 03542 8941-60 

 Fax: 03542 8941-66  

 e-mail: info(at)spreewelten-bad.de 

 web: www.spreeweltenbad.de 

Przygotowała Pola Szandurska (5d) 

Przygotowała Anna Cicha (5d) 

Jeśli uda Ci się rozszyfrować hasło, zgłoś się do p. J. Głodeckiej. Na poprawne odpowiedzi czekamy do 5 stycznia 2018 r. 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+jogpAtqsffxfmufo.cbe/ef');
http://www.spreeweltenbad.de/


1. Wybierz z kartek  z bloku technicznego podkład. 

2. Z wycinanek albo z resztek kartek kolorowych wytnij około 20-40 pól 

(mogą być okrągłe, kwadratowe, trójkątne, a te, które oznaczają zadania, 

będą w innych kolorach) i przyklejaj je na kartkę tak, aby szły w jednej 

linii. 

3. Ponumeruj pola i je ozdób. 

4. Napisz na kartce instrukcję tak, żeby nie była zbyt trudna, reguły muszą 

być zrozumiałe dla wszystkich grających. 

5. Ozdób całą grę i przygotuj kostkę i pionki. 

6. Gra skończona, możesz zaprosić znajomych i grać. 

       

Kącik artystyczny - GRA 
Potrzebne będą: 

 nożyczki, 

 klej, 

 papier kolorowy, blok 

techniczny A4 lub A5, 

 wycinanki, 

 mazaki, długopisy, itp., 

 ozdoby (np. brokat), 

 pionki i kostka, 

 biała kartka. 

1. Jakiego przedmiotu uczy Pani Alicja 

Tramś? 

a) języka polskiego, 

b) historii, 

c) matematyki 

 

2. Która z nowych nauczycielek uczy  

matematyki? 

a) P.Elżbieta Nowacka 

b) P.Mariola Furtak 

c) P.Agnieszka Heyduk 

 

3. Jak się nazywa pani ucząca  

chemii? 

a) P.Magdalena Zając 

b) P.Anna Skrzyczewska 

c) P.Dorota Polak 

 

4. Która nauczycielka uczy języka  

polskiego? 

a) P.Joanna Głodecka 

b) P.Ewa Drzewucka 

c) P.Ewa Muszyńska 

 

5. Jakiego przedmiotu/przedmiotów 

uczy Pani Sylwia Matuszak? 

a) przyrody i języka niemieckiego 

b) języka niemieckiego 

c) język angielskiego 

 

6. W tym roku do nauczycieli naszej 

szkoły dołączył pan Przemysław 

Stępniewski. Czego uczy? 

 

7. Ile pań uczy w naszej szkole języ-

ka angielskiego?  Podaj imiona 

tych nauczycielek. 

 

 

 

8. Jak nazywa się nauczycielka 

ucząca muzyki? 

a) P.Mariola Furtak 

b) P.Elżbieta Faber 

c) P.Bernadeta Bębenek 

 

9. Jak nazywa się nauczycielka  

fizyki? 

a) P.Magdalena Zając 

b) P.Elżbieta Zając 

c) P.Jadwiga Zając 

10. Podaj imiona nauczycieli   

informatyki 

 

11. Która pani uczy plastyki? 

a) P.Bożena Nowinka 

b) P.Iwona Nowinka 

c) P.Irena Nowinka 

  

12. Jakiego przedmiotu uczy  

Pani Iwona Pieślak? 

a) wychowanie fizyczne 

b) religia 

c) technika 

  

13. Które nauczycielki uczą języka 

niemieckego? 

a) P.Ewa Drzewucka i P.Karolina 

Gdańska 

b) P.Sylwia Matuszak i Jolanta Owoc 

c) P.Ewa Drzewucka i P.Sylwia Matu-

szak 

 

14. Podaj nazwiska nauczycieli uczą-

cych wychowania fizycznego: 

 

  

 

 

Przygotowała Julia Dang Thi (6a) 

QUIZ — ile wiesz o naszych nauczycielach? 
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Przygotowała Pola Szandurska (5d) 



Był następny dzień, a dziewczynki już nie siedziały wokół boiska. Chodziły dookoła szkoły (z której 

już się nie dymiło) z bardzo tajemniczymi minami oraz z lupami w rękach, które umożliwiały im tropienie. 

W głębi duszy były też szczęśliwe, bo 3 dni temu dołączyła do nich nowa dziewczynka o imieniu Natalka. 

Nie było jej wczoraj na misji, ponieważ dostała lekkiego kataru. Lecz dziewczynki nie chciały już zmieniać 

nazwy klubu. Nagle Priscilla krzyknęła boleśnie, bo nadepnęła na kamień. Nie, to nie kamień, to gorący 

węgiel! Dziewczynki usiadły obok ,,kamyka''. 

- Skąd to się wzięło? - spytała Una. 

- Już wiem! - wykrzyknęła Maja - Podpalacz użył czegoś do podpałki i teraz został z tego tylko węgiel! 

- Ach tak, przecież musiał mieć coś, na czym mógł zapalić ogień, a potem podłożył to pod naszą szkołę 

i uciekł - powiedziała Una. 

- I tak rozprzestrzenił się ogień - westchnęła Maja. 

- Masz rację - powiedziała Agnieszka. 

- No to jedną rzecz już wiemy: złoczyńca podpalił naszą szkołę. Lecz dalej nie wiemy, kto jest tym złoczyń-

cą - powiedziała Majka. 

- Racja – odparła Natasza. 

- Patrzcie – krzyknęła Agnieszka. Na schodach prowadzących do szkoły leżał urwany kawałek materiału, 

był czarny. 

- To chyba zostawił uciekinier - powiedziała Maja.  

- To prawda, wygląda jak kawałek maski! - wykrzyknęła Priscilla.  

Dzień później ten materiał zbadała Ada i mama Nataszy. Jedyne, czego się dowiedziały z tych ba-

dań, to tego, że ten materiał pochodził od kogoś, kto miał coś wspólnego z węglem. I że ten materiał po-

chodził od kogoś, kto naprawdę lubi alkohol. Następnego dnia dziewczynki zwołały zebranie swojego klu-

bu na podwórku w kącie za górką. 

- Więc mamy parę faktów - powiedziała Maja - Po pierwsze gorący węgiel, po drugie kawałek maski. 

- Wiemy, że złodziej pije alkohol i, że podpalił naszą szkołę - dopowiedziała Natalka.  

- Tak - powiedziała Maja - racja. Jesteś lepsza niż mi się wydawało. 

- Dziękuję - Natalka zarumieniła się. 

- No, tak, skoro podpalił naszą szkołę, to musiał mieć powód - zamyśliła się Priscilla, która już nie chodziła 

o kulach.  

- Tak, na przykład chciał coś ukraść, podpalił szkołę, aby nikt go nie zobaczył - powiedziała Una. 

 - No tak, przecież było o tym w gazecie! 

- To niekoniecznie ktoś, to mogą być ktosie. - rzekła milcząca do tej pory Żaneta.  

- Fakt. Sam chyba nie dałby rady. Najprawdopodobniej założył gang. Gdy jeden ze złoczyńców podpalał 

szkołę, to drugi kradł. 

- A skoro miejscem zbrodni jest szkoła, to chodźmy tam poszukać! - powiedziała Natalka.  

- Dziewczyny! - wykrzyknęła Majka - Pamiętacie tych panów, którzy codziennie siedzą na ławce koło szko-

ły?  

- Tak - odpowiedziała Natasza. 

- Czy to nie oni czasem ukradli coś i podpalili szkołę? - spytała Maja.  

- No może to oni, ale co ukradli... ? - westchnęła Una. 

- Pamiętacie! - powiedziała Maja - Pani sekretarce podobno zginęły pieniądze! 

- Tak, to oni je ukradli! - rzekła Una. 

 

Ciąg dalszy nastąpi.... 

 

NUMPAŻ 
Odcinek „Dziewczynki wpadają na trop” 
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Autor: Ania Cicha (5d) 



 

1. Mogą być z mięsem, serem  

lub owocami. 

 

2. Najlepiej smakują latem. 

 

3. Kipi......., kipi groch. 

 

4. Brat łyżki. 

 

5. Zupa, która podawana zwykle 

podawana jest na obiad w nie-

dziele. 

 

6. Pszenny lub razowy. 

 

7. Schabowy lub mielony. 

  

 
 

Babeczki  

2 szklanki mąki 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

0,5 szklanki cukru 

2 łyżeczki cukru waniliowego 

1 jajko 

0,5 szklanki oleju 

1 szklanka mleka 

Suche składniki mieszamy razem 

w misce. Jajko, olej oraz mleko dodaje-

my do masy i dokładnie mieszamy. Na-

stawiamy piekarnik na temperaturę 

180 stopni. 

Krem 

opakowanie śmietanki 36%, 

galaretka,  

60 ml wrzątku, 

 

Śmietankę ubić na sztywną pianę, galaretkę rozpu-

ścić we wrzątku, ostudzić i dolewać powoli, cały 

czas miksując. Krem nałożyć na ostudzone babecz-

ki i... GOTOWE!!! 

 

Naleśniki  

2 szklanki mąki 

2 szklanki mleka 

1 jajko 

pół szklanki wody 

szczypta soli lub cukru 

 

Wszystkie składniki połączyć, wymie-

szać . W małych porcjach wlewać na 

patelnię  i smażyć do zarumienienia. 

       

       Mus jabłkowo-cynamonowy 

4—5 jabłek 

200 ml wody 

łyżeczka cynamonu 

 

Jabłka obrać i pokroić w kostkę .Wrzucić do garnka, zalać 

wodą i gotować do rozpadnięcia się jabłek. Następnie je 

rozgnieść i dosypać cynamon. Wymieszać i gotowe. 

 

 

Kącik kulinarny 

Krzyżówka 
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Naleśniki z musem jabłkowo-cynamonowym Babeczki z  kremem 

Przygotowała: Ania Nikoliszyn  (6a) 

        
1               

      
2                 

    
3                   

      
4                 

5                       

  
6                     

        
7               

Str. 5 
Opracowali: Natalia Dydyna & Antoni Łączkowski – kl. VD 



KARYKATURY — KONKURS 
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1 2 

3 4 

My, nauczyciele, nie zawsze jesteśmy „śmiertelnie” poważni, jak myśli większość uczniów. Potrafimy też 

spojrzeć na siebie z dystansem. I lubimy siebie w nowej odsłonie ;)  

A jak Wam się podoba?  Czy potraficie nas rozpoznać? 
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Na kartce umieść numery karykatur i dopisz, kogo przedstawiają. Poprawne odpowiedzi prosi-

my dostarczyć pani J. Głodeckiej  (gabinet 34) do 5 stycznia 2018  r.   

Zwycięzcą zostanie uczeń, który odgadnie wszystkie osiem nazwisk naszych nauczycielek.  

5 6 

7 8 



 P. Agnieszka Heyduk (nauczyciel matematyki) 

- Jaki jest Pani ulubiony kolor? 

- Zdecydowanie niebieski. 

- Jaki był Pani ulubiony przedmiot, gdy była Pani 

uczennicą? 

- Chyba nikogo nie zaskoczę, jak odpowiem, że mate-

matyka. Towarzyszy mi do dziś, bo uczę właśnie ma-

tematyki. 

 P. Mariola Furtak (nauczyciel historii i geografii) 

- Jaką formę relaksu Pani lubi? 

- Wędrówki piesze, słuchanie muzyki, czytanie książek 

i spotkania z przyjaciółmi. 

- Czy jest jakieś danie z grupy fast foodów, które Pani 

lubi? 

- Nie, nie jadam żadnych fast foodów :) 

 P. Anna Skrzyczewska (nauczyciel chemii) 

- Ulubiony owoc to... 

- Jabłko. 

- Jakie zwierzę jest Pani ulubionym? 

- Myślę, że najmilsze i najwierniejsze są psy. 

 P. Magdalena Zając (nauczyciel matematyki i 

fizyki) 

- Jaka jest Pani ulubiona pora roku i dlaczego właśnie 

ta? 

- Zdecydowanie: lato! A dlaczego? Bo lubię słońce. 

- A jaki tytuł nosi ulubiona książka? 

- To książka pt. „Gejsza”. 

 P. Justyna Ratajczak (nauczyciel jęz. angielskie-

go) 

- Jaka jest Pani ulubiona bajka z dzieciństwa? 

- Najmilej wspominam „Królową Śniegu”. 

- A czy był jakiś przedmiot szkolny, który mogłaby Pani 

określić słowami „najbardziej znienawidzony”? 

- Tak, jest taki przedmiot... to fizyka. 

 P. Przemysław Stępniewski (nauczyciel wycho-

wania fizycznego) 

- Gdzie najczęściej spędza Pan wakacje? 

- Najbardziej lubię wyjeżdżać nad polskie morze. 

- A jaka jest Pana  wymarzona podróż? Może 

gdzieś dalej niż polskie morze? 

- Tak, chciałbym zwiedzić Australię i Nową Zelan-

dię, a po drodze Nepal i Indie.  

 P. Elżbieta Nowacka (nauczyciel informatyki, 

techniki i WDŻ) 

- Jaki jest Pani ulubiony film? 

- Brunet wieczorową porą”. 

- Co najbardziej Panią zaskoczyło w pracy nauczy-

ciela? 

- Zaskoczyło mnie to, że nauczyciel musi często 

wykonywać wiele rzeczy naraz. 

 P. Renata Piotrowicz (nauczyciel przyrody 

i biologii) 

- O czym Pani marzy? Jakie jest to największe ma-

rzenie? 

- Chciałabym zwiedzić cały świat, marzy mi się wy-

jazd na Kubę lub do Meksyku. 

- Co podoba się Pani w naszej szkole, a co Panią 

rozczarowało? 

- Bardzo sympatyczni uczniowie, pomocni i przyjaź-

ni nauczyciele; nic mnie nie rozczarowało, ale nie 

mogę przyzwyczaić się do hałasu, jaki panuje w 

szkole na przerwach. 

 P. Ewa Muszyńska (nauczyciel jęz. angielskie-

go) 

- Czy ma Pani jakieś zwierzę? Jeśli tak, to jakie? 

- Tak, mam zwierzątko – kota o imieniu Leon. 

- Jakie zachowania najbardziej Panią irytują u 

uczniów? 

- Najbardziej irytują mnie rozmowy podczas lekcji. 

Nowi nauczyciele 
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Od bieżącego roku szkolnego w naszej szkole pracuje kilku nowych nauczycieli. Chcąc ich bliżej poznać, zadali-

śmy każdemu z nich po dwa (losowo wybrane) pytania.  

Oto odpowiedzi: 

 

Nowych nauczycieli „przepytywali” Anna Nikoliszyn i Szymon Czajkowski, kl.6a 



 

 

 

Pochodzenie 

 Mops pochodzi z Dalekiego 

Wschodu, jest jedną z najstarszych 

ras psów. Pierwsze wzmianki 

o tych krótkopyskich stworzonkach 

były już w II i I wieku p.n.e. Podczas 

okresu panowania dynastii Sung 

nazywano je Lo-chiang-sze lub Lo-

sze.  

Początkowo mopsy hodowane 

były tylko na cesarskich dworach, 

jednak w XVI wieku trafiły do Euro-

py dzięki holenderskim kupcom, 

którzy przemycili je na statkach 

handlowych.  

Wygląd  

Mopsy są niewielkimi pieska-

mi, które charakteryzują się zdecy-

dowanym brakiem pyska i głośnym 

chrapaniem.  

Mają zakręcony ogonek, 

a część twarzowa pokryta jest du-

żą ilością skóry, która tworzy cha-

rakterystyczne zmarszczki.  

Ubarwienie mopsów to zazwy-

czaj kolor biszkoptowy, czasem 

czarny. Uszka pokryte są ciemną 

aksamitną, krótką sierścią.  

Przez krótką kufę (pysk) 

i głęboko osadzony nos mają pro-

blemy z oddychaniem i zdarza się, 

że wymagają operacji polegającej 

na poszerzeniu dziurek nosa. 

Oprócz tego bardzo ważne 

jest czyszczenie fałdy przynoso-

wej, ponieważ jest siedliskiem 

bakterii i grzybów.  

Usposobienie 

Mopsy są wesołymi, niegroź-

nymi psami. Mają pogodne uspo-

sobienie i cieszą się na widok 

wszystkich i wszystkiego. Oprócz 

tego są bardzo ciekawskie, a swo-

im dobrym humorem potrafią za-

razić nawet największego ponura-

ka. 

Pieski te nie lubią samotności 

i mają tylko jednego właściciela. 

Nie znaczy to, że nie polubią pozo-

stałych członków rodziny, ale tylko 

jedna osoba jest właścicielem 

pieska i tę kocha on najbardziej.  

 

Przygotowała Paulina Makowska (5d) 

Mops w roli głównej 
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Dzień dobry, jestem Bady, mopsik Pauliny. A to moi koledzy :) 

QUIZ – Co  wiesz o mopsach? 

1. Rasa wywodzi się z: 

a. Europy 

b. Azji 

c. Indonezji 

 

2. Mopsy mają ubarwienie: 

a. Prążkowane i czarne 

b. Łaciate 

c. Biszkoptowe i czarne 

 

3. Dla mopsów charakterystyczne 

jest: 

a. Krótki pysk 

b. Prosty ogon 

c. Długie łapy 

 

4. Jak ma na imię mój mops? 

a. Bugi 

b. Bady 

c. Pady 
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RANKINGI 
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Ze świata youtuberów 
Najlepiej zarabiający w roku  2017 youtuberzy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Ciekawostki o youtuberach: 

10. Znana jest z lekcji gotowania na You Tubie. Na swoim kanale pokazuje triki kuchenne. Zarabia też dzięki współ-

pracy z firmami produkującymi gadżety kuchenne. 

9.  Roman specjalizuje się w niszy You Tube, tzw. prankach. W jednym z popularniejszych filmików straszy plażowi-

czów sztucznym skunksem. 

8. Komediantka znana jako SuperWoman. Specjalizuje się w tzw. Stand up. 

7. Na YouTubie znajdziesz ogrom blogerek, które nauczą Cię najnowszych trików kosmetycznych lub opowiedzą 

o nowych trendach w makijażu. Z nich wszystkich właśnie Michelle odniosła w tej dziedzinie największy suk-

ces.  Amerykańska makijażystka wrzuca do sieci przydatne poradniki, jak i tematyczne krótkie filmiki. 

6. Olajide Olatunji znany jest w internecie jako KSI. W nastoletnich latach godzinami przesiadywał w domu, grając 

w gry komputerowe. W 2009 roku rozpoczął swoje wyczyny wraz z komentarzami wrzucać na kanał. Obecnie Bry-

tyjczyk zaangażował się w branżę muzyczną. 

5. Kolejna dwójka przyjaciół, która prowadzi własny satyryczny kanał z piosenkami i reklamami na YouTube. Zasłynę-

li poprzez parodiowanie porannych newsów telewizyjnych na kanale Good Mythical Morning. Są jednymi z najstar-

szych youtuberów na liście. 

4. Amerykańska skrzypaczka zaczęła swoją przygodę z YouTube w 2007 roku, gdy wielka wytwórnia muzyczna od-

mówiła jej przyjęcia. Potrafi jednocześnie grać na skrzypcach i tańczyć. Świetnie idzie jej również tworzenie cove-

rów hiphopowych kawałków, których jest cała masa na kanale.     

3. Benny i Rafi Fine to bracia, producenci, scenarzyści i reżyserzy. Ogromną popularność zyskali poprzez tworzenie 

krótkich filmów, które pokazują, jak ludzie reagują na różne sceny, teledyski czy innych youtuberów. Fine 

Brothers to duet godny obejrzenia. 

2. Duet składający się z dwójki najlepszych przyjaciół, którzy tworzą właśnie pod nazwą Smosh. Ich kanał obejmuje 

parodie oraz skecze o różnej tematyce. Nie ograniczając się jedynie do internetu, Youtuberzy kilka miesięcy temu 

stworzyli pierwszy pełnometrażowy film – „Smosh: The Movie”. 

1. Jest pochodzącym ze Szwecji komentatorem gier, który zdominował cały YouTube. Obecnie jest absolutnym nu-

merem jeden pod względem liczby subskrypcji na kanale. Przez swoje opinie oraz żarty o specyficznym i niekiedy 

absurdalnym humorze, stał się najpopularniejszym oraz najbogatszym youtuberem.  

 

Opracowały:  

Wiktoria Mikołajczyk, Julia Dang Thi, Martyna Majka. (6a) 

Nr Nazwa kanału Roczne zarobki Subskrypcje 

10 Rosanna Pansino 2,5 mln $ 9 mln 

9 Roman Atwood 2,5 mln $ 10 mln 

8 Lily Singh 2,5 mln $ 12 mln 

7 Michelle Phan    3 mln $    8 mln 

6 KSI 4,5 mln $ 17 mln 

5 Rhett & Link 4,5 mln $ 12 mln 

4 Lindsey Stirling     6 mln $    9 mln 

3 Fine Brothers 8,5 mln $ 16 mln 

2 Smosh 8,5 mln $ 22 mln 

1 PewDiePie  12 mln $ 57 mln 

https://www.youtube.com/user/MichellePhan
https://www.youtube.com/user/KSIOlajidebt
https://www.youtube.com/user/rhettandlink2
https://www.youtube.com/user/TheFineBros


Gry komputerowe 

1 miejsce - Minecraft - 20 

 
Gra komputerowa o otwartym świecie stworzona przez Markusa Perssona, która pozwala graczom na budowanie i niszcze-

nie obiektów położonych w losowo generowanym świecie gry. Gracz może atakować napotkane istoty, zbierać surowce czy wy-
twarzać przedmioty. W trybie wieloosobowym istnieje możliwość grania wspólnie z innymi osobami. Gra ma kilka trybów, m.in. 

survival, gdzie gracz zbiera przedmioty w celu przetrwania, creative, w którym ma zdolność latania i nieskończoną ilość surow-

ców, adventure, gdzie uczestnicy grają na wcześniej stworzonych mapach oraz spectator, w którym gracz pełni funkcję obserwa-
tora świata gry. 

Pierwsza publiczna testowa wersja gry została wydana 17 maja 2009 roku, a Oficjalne wydanie na komputery osobiste poja-
wiło się 18 listopada 2011 roku. Następnie wydano wersje na konsole i telefony.  

Co roku odbywa się konwent MineCon, na którym fani gry mogą się spotkać i wspólnie zagrać. Sukces gry spowodował, że 
zaczęto sprzedawać związane z nią przedmioty, np. książki, zabawki, tematyczne klocki Lego. W latach 2015–2016 studio Tell-

tale Games wydało spin-off zatytułowany Minecraft: Story Mode, składający się z kilku odcinków. Studio Mojang AB zostało wyku-
pione we wrześniu 2014 przez Microsoft, który od tej pory stał się wydawcą gry. 

 
2 miejsce - Clash Royal - 15  

 
Clash Royale – gra strategiczna oparta na systemie płatności free-to-play, stworzona przez fińską firmę Supercell. Gra zosta-

ła udostępniona 2 marca 2016 roku. 
Gracz  wciela się w króla, który rządzi swoim królestwem. Główna część rozgrywki skupia się na pojedynkach pomiędzy gra-

czami. Celem gry jest zniszczenie zamku wroga i obrona własnego. Podczas walk można korzystać z kart wybieranych przed poje-
dynkiem. Użycie karty skutkuje stworzeniem nowych jednostek lub rzuceniem czaru. W grze istnieje sklep, w którym można kupo-

wać szmaragdy (ang. gems) za prawdziwe pieniądze. Istnieje możliwość tworzenia klanów, których członkowie mogą wymieniać 
się swoimi kartami. 

Średnia ocen na agregatorze Metacritic wynosi 86 na 100 z dwunastu recenzji. Eli Hodapp w swojej recenzji wystawił grze 
maksymalną notę. 

 
3 miejsce - Fifa 18  

 
FIFA 18 – to komputerowa gra sportowa podejmująca tematykę piłki nożnej, stworzona przez studio EA Sports. Jest to dwu-

dziesta piąta część piłkarskiej serii FIFA. Gra została wydana 29 września 2017. 21 lipca 2017 ogłoszono, że na okładce gry 
znajdzie się Cristiano Ronaldo. 17 września 2017 podano, że polskim ambasadorem gry FIFA 18 został Kamil Glik. 
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grudzień 2017 

Dziesięć pytań  

o zwierzętach 

Przygotowała Jaśmina Jaskuska (5d) 

Pytanie 1 .  Które zwierzę udomowiono 

najpierw ? 

a. kota 

b. psa 

c. konia 

 

Pytanie 2 .  Czy jamnik to rasa czy gatu-

nek psa? 

a. rasa                                                                                                                                                                                             

b. gatunek 
 

Pytanie 3.   Skąd pochodzą szynszyle ?   

a. z Indii   

b. Z Chin 

c. z Ameryki Południo-

wej  

   

Pytanie 4 .   Z jaką maksymalną prędko-

ścią potrafią biegać charty ?   

a. 53 km/h 

b. 61 km/h 

c. 71 km /h 

 

Pytanie 5 .  Jakiego wieku dożywają 

papugi ? 
 

a. 25 lat   

b. 5 lat    

c. 60-100 lat 
 

Pytanie 6 .  Gdzie najwcześniej hodowa-

no psy ? 

a. w Hiszpanii 

b. w Chinach 

c. w Ameryce Północnej 
 

Pytanie 7.  Ile ras psów istnieje obecnie 

na  świecie ?     

a. około 200  

b. około 800 

c. około400                                                    
 

Pytanie 8.  Jak nazywały się psy bojowe, 

używane w starożytności do 

walk ? 

a. molochy 

b. Molosy 

c. molinezje 

Pytanie 9.  Ile lat mogą żyć żółwie w ho-

dowli ? 

a. 30 lat 

b. 50 lat 

c. 70 lat 

 

Pytanie 10.  Który z węży jest najdłuższy ? 

a. pyton siatkowy 

b. anakonda 

c. boa dusiciel 

Jeśli pytania nie okazały się dla 

Ciebie zbyt trudne – zawalcz 

o nagrodę!  

Na poprawne odpowiedzi czekamy   

do 5 stycznia.  



ZESPÓŁ REDAKCYJNY: 

Uczniowie klasy z klasy 5d: Anna Cicha, Jaśmina Jaskulska, Antoni Łączkowski, 

Paulina Makowska, Natalia Sassek, Pola Szandurska, Kalina Świątek, Natalia 

Dydyna, 

Uczniowie z klasy 6a: Szymon Czajkowski, Julia Dang Thi, Martyna Majka, Wikto-

ria Mikołajczyk, Anna Nikoliszyn,  

Opiekun Koła Młodych Dziennikarzy: Joanna Głodecka, 

Opracowanie elektroniczne: Elżbieta Nowacka. 

BARAN 

Utalentowany, ale 

bardzo skromny. 

W 2018 roku możesz 

m i e ć  p r o b l e m y 

z językiem polskim. 

Czeka Cię wiele nie-

spodzianek. 

 

 

BYK 

Mądry i zaradny. Uwaga 

– matematyka da Ci w 

kość już w styczniu! 

Pojawią się problemy ze 

zrozumieniem zadań. 

 

 

BLIŹNIĘTA 

Inteligentny i dowcipny. 

Ten rok będzie dla Cie-

bie wspaniały! Na każ-

dej lekcji będziesz rozu-

mieć wszystko. Uważaj 

też na sprawy sercowe – 

za każdym rogiem czai się miłość… 

 

 

RAK 

Opanowany i pomoc-

ny. W nowym roku 

czekają na Ciebie 

same dobre oceny, 

choć może wpaść 

także jakaś trójeczka :) 

 

 

HOROSKOP 2018 

LEW 

Bystry, ale czasem 

trochę strachliwy. 

Uważaj na przyro-

dę lub geografię! 

Wpadną Ci z tych 

przedmiotów słabsze oceny. 

 

 

PANNA 

Młoda i piękna. 

M a t e m a t y k a 

i polski to dla Cie-

bie pestka! Ale 

n i eoc ze k i w an i e 

pojawią się proble-

my na plastyce lub muzyce. 

 

 

WAGA 

Urocza, szalona 

i  utalentowana. Spa-

da powodzenie u płci 

przeciwnej. W nowym 

roku matematyka 

okaże się trudna. Uważaj! 

 

SKORPION 

Szalony i nieprze-

widywalny. Zdobę-

dziesz dużo do-

brych ocen, szcze-

gólnie z języków 

obcych. Pojawią się też małe 

miłości, ale także smutne 

chwile... 

STRZELEC 

Rozsądny i od-

ważny. Pani od 

m a t e m a t y k i 

miło Cię zasko-

czy! Ale uważaj 

na dyżurujących uczniów – 

mogą pojawić się niewielkie 

problemy. 

 

KOZIOROŻEC 

Dzielny i za-

radny. W poło-

wie roku kło-

poty z przyja-

cielem, który 

zachowa się nie fair. Oprócz 

tego – niespodzianka na 

religii! 

 

WODNIK 

Szalony i ro-

m a n t y c z n y . 

Dobry humor 

będzie Ci dopi-

sywał przez 

cały rok. To może trochę Cię 

opuści, gdy w czerwcu od-

bierzesz świadectwo... 

 

RYBY 

Zaskakuj ące 

i nie zawsze 

g r z e c z n e . 

Przez złe oceny 

złapane wio-

sną możesz 

nie pojechać na wymarzone 

wakacje! Nie zapominaj 

o zadaniach domowych!!! 

Opracowała Natalia Sassek (5d) 


