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 Samiec pingwina oferuje samicy kamyczek—jeśli ona go 
przyjmie, zostają partnerami.  

 Język płetwala błękitnego waży około tyle, co dorosły słoń 
czyli 3,600 kg. 

 -41 stopni tyle wynosi największa odnotowana temperatu-
ra  
w Polsce 

 32—tyle stałych zębów ma człowiek 

 97 procent w tylu procentach pokrywa się DNA człowieka  

 i małpy 
 

Opracowali: 

                                                              Dorian G. i Kuba Ł. 
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ZEGAR PRAWDY 

Czy wiesz, że... 

 

. 

 

Chiński system astrologiczny jest zupełnie odmienny 

od zachodniego. Co roku władanie w chińskim 

zodiaku przejmuje inne zwierzę zodiakalne. Rok 

zaczyna się od drugiego nowiu po zimowym 

przesileniu Słońca, czyli jest to data ruchoma. 

Osoby z roku 2004 są małpkami , natomiast 

uczniowie z roku 2005 kogutami . Rok 2006 

jest  małym pieskiem . Rokiem 2003 jest słodka 

owieczka . 

Zachęcam Was do sprawdzenia swoich znaków. 

 
 

Opracował : 

Oliwier Ramut 

Chiński horoskop 



  

cjalny mechanizm umożliwiający ich chowanie. Pazu-

ry rosną przez cały czas i koty muszą je ścierać 

drapiąc. Drapanie jest także formą oznaczania te-

renu, ścierając pazury kot pozostawia swój zapach. 

Niezwykle ważnym narządem jest język. Służy nie 

tylko do wylizywania sierści, ale przede wszystkim 

pozwala pobierać pokarm oraz wodę – koci język 

musi być na tyle zwinny, by zdążyć, pomimo oddzia-

łującej na wodę grawitacji, wciągnąć słup cieczy do 

pyska. W przypadku utraty języka zwierzę jest w 

stanie przeżyć zaledwie dwa, trzy dni. 

Opracowała: 

 Agata 

Kot domowy ma okrągłą głowę, duże oczy przystosowa-

ne do widzenia w niskim natężeniu światła, spiczaste 

uszy. Posiada bardzo dobry słuch i wzrok; węch około 

czterokrotnie silniejszy od ludzkiego oraz dobrze wy-

kształcony zmysł dotyku. Posiada włosy czuciowe, wy-

datne zwłaszcza nad górną wargą (popularnie „wąsy”), 

także nad oczami i na policzkach oraz po wewnętrznej 

stronie przednich łap. Pozbawiony opieki człowieka nie-

kiedy ulega zdziczeniu, może też krzyżować się ze żbi-

kiem. 

Pazury kota są ostre, zakrzywione, zaopatrzone w spe-
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Między nami zwierzętami :-)  

ANATOMIA KOTA 
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 CHITON  
  

 Jest to zwierzę które ma zęby z magnetu. 

Chitony należą do starej i odrębnej linii rozwojowej mięcza-

ków. Mają ciało wydłużone, pokryte rzędem płytek zachodzą-

cych na siebie dachówkowato. Głowa jest zredukowana.  

W budowie wewnętrznej zaznacza się metameria. Występują 

w morzach, niektóre w strefie przybrzeżnej. 

Opracowała: 

Martyna 

 



  

 

Czerwiec 2017 

Kącik kulinarny  
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Pyszne Fondue 
 

Składniki:  
Aby stworzyć domowej roboty fondue czekoladowe po-
trzebujesz: 

śmietankę kremówkę 36%, 

czekoladę (mleczną, gorzką, białą – wedle uznania), 

owoce 

Proporcje składników zależą od Twojego uznania, acz-
kolwiek możesz przyjąć, że na każde 100g czekolady 
zużyjesz 1/3 szklanki śmietanki. Istnieje kilka sposo-
bów na przygotowanie czekoladowego sosu: 

czekoladę możesz rozpuścić w kąpieli wodnej, umiesz-
czając kubek w rondelku z wrzącą wodą lub rozpuszcza-
jąc czekoladę w misce umieszczonej nad garnkiem z go-
tującą się wodą. Można również wziąć rondelek i na ma-
łym ogniu powoli rozpuszczać czekoladę, dodając śmie-
tankę, aby rozrzedzić zbyt gęsty sos. 

 

Przyrządzanie: 
Czekoladę najlepiej połamać w kawałki, aby szybciej się rozpuściła. Do-
wolne owoce należy pokroić w niewielkie kawałki. Polecam rozmieszcze-
nie ich w miseczkach, aby każdy z gości mógł stworzyć swój ulubiony 
szaszłyk owocowy, a następnie zanurzyć go w ciepłej czekoladzie.  

 

Opracował: 

Oliwier 
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Przygody Belli :-D  

Natalia poleca:  
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Hejka ! To znowu ja ,Bella. Postanowiłam opo-

wiedzieć wam o moich przygodach. Przygód 

mam tak dużo, że nie wiem od czego zacząć. 

Hmm… może od pewnej lekcji matematyki. Pew-

nego dnia w czasie lekcji uczniowie klasy 5 ro-

bili zadania, mówili coś o tym, że są trudne, 

więc pani pozwoliła im usiąść na chwilkę na pod-

łodze obok mojej klatki. Postanowili wypuścić 

mnie na spacer. Zrobili okrąg ze swoich nóg po 

czym wyszłam na ,,wybieg”. Po dłuższej chwili bieganie znudziło mi się, postanowiłam 

zrobić coś ekstremalnego – weszłam do nogawki jednego z chłopców! :-D Wprawdzie 

szybko wyszłam ale narobiłam mu naprawdę niezłego stracha.   

 

Belli wysłuchała; 

Emilia 

„Dziewczyna i chłopak  
wszystko na opak” 

 
Ksiażka opowiada o niezwykłej historii, o poddawaniu w wątpliwość tego,  

w co się wierzy, i o wierze w to, co się czuje. Bryce zawsze wiedział, co czu-

je do Juli. Jest dziwaczką i to niebezpieczną. Patrzy na niego w taki sposób, 

że odstrasza go od siebie od pierwszej chwili, gdy pojawiła się w jego życiu, 

bo ona juz taka jest. Juli zawsze wiedziała, co czuje do Bryce'a. Byłaby 

zachwycona, gdyby okazywał jej choć trochę zainteresowania jakim Ona  

go darzy.Ale wiecznie nie mysli o tym bo jest zawsze zajęta-hoduje kurczaki, 

broni ukochanego drzewa, odwiedza wujka, sprząta podwórko.Po pewnym 

czasie przekonuje  się, że Bryce nadużył jej zaufania i że jest tchórzem. 

Wtedy Julia zaczyna się zastanawiać nad swoimi uczuciami. Czy on 

naprawdę jest taki wspaniały? Jednocześnie wszystko, w co dotąd wierzył 

Bryce, powoli okazuje się złudne. To, co wcześniej go w Juli irytowało, teraz 

go fascynuje. Czy jest już za późno, czy może ich relacje jeszcze się od-

mienią? Tego wszystkiego dowiecie się z książki jeśli po nią sięgniecie pod-

czas zbliżających się wakacji. 

 

Opracowała: 
Natalia 



Prowadzisz samochód nocą w czasie burzy. Mijasz przystanek autobusowy na którym widzisz  

troje ludzi oczekujących na autobus:  

 

     1. Staruszkę, która wygląda, jakby właśnie umierała, 

     2. Twojego dobrego przyjaciela, który kiedyś uratował Ci życie, 

     3. Cudowną kobietę (lub faceta), dokładnie taką o jakiej zawsze marzyłeś. 

 

     Pytanie: Jak rozwiążesz sytuację, zakładając, że masz tylko jedno wolne miejsce w samocho-

dzie (powiedzmy, że jedziesz małym kabrioletem)?  

 

Na rozwiązanie zagadki czekamy do 12 czerwca w kl. V.  
 

Trzy pierwsze osoby nagrodzimy słodką niespodzianką ;-)  

KONKURS !!! 

HUMOR 
 

     Wolne miejsce w samochodzie  


