
 

 

Witajcie w pierwszym numerze „Piątki na Piątkę w roku 

szkolnym 2006/2007 

           Wszystko, co dobre szybko się kończy. Z wielką 

przyjemnością, ale i z tęsknotą wspominamy dziś 

słoneczne kąpiele na gorącej plaży, górskie wędrówki czy 

swojskie klimaty na pięknej, polskiej wsi. 

Nawet, jeśli ktoś spędzał wakacje w mieście, to na pewno 

wspomina je jako całkiem udane. Bo tak naprawdę to nie 

jest ważne gdzie odpoczywamy, ale jak i z kim. Wakacje to 

czas ładowania „akumulatorów wewnętrznych” dobrą 

energią, która ma nam starczyć aż na rok.  

Myślę, że wiecie o tym, ale przypomnę, że tylko to, co 

dobre wpływa na nas dobrze. Radość, uśmiech, 

zadowolenie, ruch na świeżym powietrzu, dobra książka, dobrane 

towarzystwo to niezbędne warunki do dobrego wypoczynku. 

Wylegiwanie się do południa, całe godziny spędzone przed 

telewizorem czy 

komputerem, brak 

ruchu i kontaktu z 

rówieśnikami to, 

wierzcie mi, nie 

najlepszy sposób na 

udane wakacje. To 

zagadnienie 

pozostawiam Wam do 

przemyślenia na długie 

jesienne wieczory, gdy zaczniecie planować przyszłoroczny 

wypoczynek.     Teraz wracamy do naszej szkolnej rzeczywistości. 

Wzorem lat ubiegłych gazetka będzie ukazywała się, co miesiąc i powracamy do wszystkich stałych rubryk. 

Częściowo zmienił się tylko skład redakcji. W tym roku za sekcję literacką odpowiada Gosia Kwasek z VI b. w 

skład sekcji wchodzą: Paulina Gertner, Justyna Krosowska, Karolina Fronczek, Lidka Tomaszewska,  



Sekcja ilustratorska w składzie: Ola Koźlik, Ewelina Lipińska oraz „adeptka sztuki zdobniczej” Klaudia Koźlik, 

będzie ozdabiać nasz periodyk własnoręcznie wykonanymi pracami. 

P. Paulina Dziubczyk nadal będzie prowadziła kącik duchowy, p. Joasia Pacześ- Andrzejewska kącik świetlicowego 

nudziarza, a p. Joasia Jarmakowska kącik sportowy  

(z kącikiem sportowym ruszamy od przyszłego miesiąca). 

Opiekę nad całością będzie sprawowała, tak jak dotychczas 

p. Dorota Olejnik. Opiekę  informatyczną 

naszemu  przedsięwzięciu  zapewnia p. Dariusz Sauter. 

Oczywiście nie może zabraknąć również naszych rozważań 

na temat wartości uniwersalnych. W tym numerze 

pochylimy się nad SZACUNKIEM. 

    Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego Wszystkim 

Wam, kochani koledzy i nauczyciele,  życzymy dużo siły, 

zdrowia, wytrwałości i cierpliwości. W wolnej chwili 

zapraszamy do lektury PIĄTKI na PIĄTKĘ. Do zobaczenia za 

miesiąc. 

  

  

     

  

  

p. Joanna Pacześ- Andrzejewska w 

gronie redakcyjnym gazetki "PIĄTKA 

NA PIĄTKĘ" 

  

  

  



  

  

  

p. Dorota Olejnik w gronie 

redakcyjnym gazetki "PIĄTKA NA 

PIĄTKĘ" 

  

  

  

  

REDAKCJA 

 

      

         Wakacje to czas, który warto spędzić z rodziną, to czas, w którym odpoczywamy. Wakacje i wszystko, co z nimi 

związane budzi naszą radość i zadowolenie. Każdy z nas w roku szkolnym ma ochotę na chwile wypoczynku i relaksu. 

Dwa miesiące temu nadszedł ten wymarzony czas dla wszystkich uczniów i nauczycieli. Niestety wszystko, co dobre 

szybko się kończy. Postanowiłyśmy, więc spytać o przebieg wakacji nauczycieli oraz ucznia klas I.  Zapraszamy do 

przeczytania wywiadów z: 

Panią Sylwią Łaguniak - nauczycielką przyrody  

Panem Marcinem Branickim - nauczycielem historii 

Kasia Vu Phuc – uczennica klasy I b  

PANI S. ŁAGUNIAK  

Wszyscy: czy zgodzi się pani na udzielenie wywiadu do ,,gazetki szkolnej” 

S. Łaguniak: Oczywiście. 

Justyna: Pierwsze pytanie. Jak pani minęły wakacje? 

S. Łaguniak: Podczas wakacji bardzo wypoczęłam. Uważam swoje wakacje za udane, tylko trochę krótkie. 

Gosia: A czy tęskniła Pani za szkołą? 

S. Łaguniak: W lipcu nie, ale w sierpniu już bardzo zaczęłam tęsknić za szkołą. 

Paulina: Przygotowywała się Pani jakoś do rozpoczęcia roku szkolnego? 



S. Łaguniak: Tak w sierpniu stworzyłam program wychowawczy szkoły, byłam na spotkaniu zespołu wychowawczego 

no i również przygotowywałam się do pracy z wami w klasie IV,V i VI. 

Kaja: A co jest pani marzeniem? 

S. Łaguniak: (cisza) Tak na gorąco wydaje mi się, że jestem osobą bardzo spełnioną. Nie mam jakiś takich marzeń, które 

byłyby nierealne, nie do spełnienia. A ale jak tak myślę szybciutko to moim dużym marzeniem, takim zawodowym jest, 

żeby dzieci lubiły przyrodę, uczyły się jej i miały jak największe osiągnięcia w tym przedmiocie. Moje marzenie osobiste, 

to żeby mój syn został muzykiem. 

Paulina: Dlaczego wybrała Pani ten przedmiot? 

S. Łaguniak: Ponieważ bardzo lubię biologię, jestem biologiem z zawodu i zamiłowania. 

Justyna: Yyyy….. Zapomniałam! (śmiech) 

                             (cisza) 

Gosia: Więc kończymy wywiad. 

Dziękujemy, do widzenia. 

S. Łaguniak: Do widzenia ja również dziękuje. 

  

PAN M. BRANICKI  

Wszyscy: Dzień dobry. Czy zgodzi się pan na udzielenie wywiadu do ,,GAZETKI SZKOLNEJ``?? 

M. Branicki: Oczywiście kolegom po fachu bardzo chętnie. 

Gosia: Czy podoba się Panu w naszej szkole? 

M. Branicki : Bardzo, bardzo fajnie, spokojnie i fajne dzieci. 

Karolina: Ile lat wykonuje Pan zawód nauczyciela? 

M. Branicki: Hmm… No już wam mówię - 4 lata  

Paulina: Jak spędził Pan wakacje? 

M. Branicki: Pracowicie, pracowałem w jednym z urzędów 

Justyna: Dlaczego wybrał Pan akurat historię? Czy jest to Pana hobby? 

M. Branicki: O tak ogromne, i to od lat. Już w liceum rozwiązywałem testy, z którymi studenci się parali  

Gosia: Jakie jest pana najskrytsze marzenie?? ( oczywiście, jeśli można wiedzieć) 

M. Branicki: Najskrytsze hmm.. jak wam powiem to się nie spełni, więc nie wiem czy mogę? 



Karolina: Jak może Pan określić poziom nauki w naszej szkole od 1 do 6? 

M. Branicki: Poziom nauki ciężko mi powiedzieć, słabo znam uczniów i są klasy mocniejsze i słabsze, ale na pewno jest 

to dobra szkoła, o czym świadczy to, że uczniowie są również z daleka  

Paulina: Czy jest Pan bardzo wymagającym nauczycielem (czytelnicy gazetki na pewno chcieliby to wiedzieć)  

M. Branicki: Tak jestem bardzo wymagającym nauczycielem. Podstawy trzeba znać. 

Justyna: Gdyby nie został pan nauczycielem to, jaki zawód by Pan wybrał? 

M. Branicki: Dziennikarza. To jest właściwie mój drugi zawód. 

Wszyscy: Mamy ostatnie pytanie! Czy lubi pan dzieci, bo mamy taką nadzieję!!?? 

M. Branicki: Ja uwielbiam dzieci. Zwłaszcza te małe. Im mniejsze tym fajniejsze. Mam takie powiedzenie 

Gosia: W imieniu całej redakcji „gazetki szkolnej’’ dziękujemy za odpowiedź na  pytania  

M. Branicki: A proszę bardzo. 

Wszyscy: Do widzenia!! Życzymy miłej współ pracy z naszą szkołą!! 

M. Branicki: Ja też mam taką nadzieje. 

 KASIA VU PHUC 

 Gosia: Witam, przeprowadzamy wywiad z dziewczynką z klasy I b. 

Gosia: Jak się nazywasz? 

K. Vu Phuc: Kasia Vu Phuc. 

Paulina: Jak spędziłaś wakacje? 

K. Vu Phuc: Fajnie. 

Gosia:  Możesz powiedzieć coś więcej, nie tylko fajnie?! Gdzie byłaś? 

K. Vu Phuc: W Warszawie. 

Justyna: Co zwiedzałaś? 

K. Vu Phuc: Widziałam jak łabędzie pływały w wodzie. 

Paulina: Z kim byłaś?? 

K. Vu Phuc: Z mamą i bratem. 

Gosia: Pewnie podobało ci się tam, prawda? 



K. Vu Phuc: Tak. 

Justyna: A podoba ci się w szkole? 

K. Vu Phuc: Tak. 

Gosia: A masz już jakieś oceny, nie wiem może plusy lub minusy? 

K. Vu Phuc: Nie. 

Paulina: Jeszcze nie, a dobrze się uczysz? 

K. Vu Phuc: Tak. 

Gosia: Może jeszcze jedno pytanie, dobrze? 

K. Vu Phuc: Dobrze. 

Justyna: Co sądzisz o naszej szkole? 

Paulina: Masz jakieś fajne koleżanki lub kolegów? 

K. Vu Phuc: Tak. 

Paulina: A jaką koleżankę najbardziej lubisz? 

K. Vu Phuc: Martę. 

Gosia: W imieniu redakcji Gazetki Szkolnej dziękujemy za wywiad. Do widzenia. 

K. Vu Phuc: Do widzenia.   

Dziękujemy za wyczerpujące wiadomości wszystkich uczestników wywiadu. Wszyscy, więc jesteśmy wypoczęci po tych 

wspaniałych, ale jakże krótkich wakacjach. 

Paulina Gertner, Justyna, Krosowska,  Karolina Fronczek, Gosia Kwasek 

 

 

WARTOŚCI UNIWERSALNE CZ. VI - SZACUNEK. 

Kolejną wartością uniwersalną, której postanowiliśmy bliżej się przyjrzeć jest SZACUNEK. Wg Słownika Języka 

Polskiego, tom III, wydanie PWN, SZACUNEK to cześć, poważanie, poszanowanie, uznanie; robić coś przez szacunek do 

kogoś, budzić szacunek, zasługiwać na szacunek… 



Słownik wyrazów bliskoznacznych obok SZACUNKU umieszcza: 

uznanie, poważanie, respekt. 

      To tyle definicji. Przejdźmy do rozważań. Co dla nas znaczy 

szacunek, czy potrafimy go okazać i czy na pewno wiemy, 

komu? 

Zacznijmy od szacunku do siebie samego. Jest takie 

powiedzenie, „…kto nie kocha siebie, ten nie kocha nikogo…” 

       Można to mniej więcej zrozumieć tak, że ten, kto nie potrafi 

się cieszyć z tego, co ma, ten, kto nie dba o swoje 

bezpieczeństwo i zdrowie, nie stara się postępować rozsądnie, nie uczy się i naraża się na kłopoty i przykrości, ten nie 

kocha siebie. Nie kocha, bo dla osoby, którą kochamy, chcemy tylko jak najlepiej. To samo dotyczy szacunku. Jeśli nie 

potrafisz uszanować siebie-nie uszanujesz nikogo ani niczego.  

. "Szacunek jest potrzebny człowiekowi, bo gdyby nie on, to byłaby na świecie wielka wojna ludzi."  

(Aleksander Iwanowski) 

Szacunek do siebie to na przykład odpowiednie zachowanie, odpowiedni stój (stosowny do miejsca i okoliczności), nie 

uleganie nałogom, posługiwanie się pięknym językiem (pozbawionym wulgaryzmów) czy nie poddawanie się 

bezmyślne modzie i różnym trendom. 

    Nasz szacunek należy się rodzicom, dziadkom, nauczycielom, rodzeństwu, kolegom i wszystkim innym ludziom, 

których spotykamy na swojej drodze.  

     Szanować i kochać należy swoją Ojczyznę, historię i język swojego narodu, należy szanować religię i obyczaje.  

A wiecie, że szacunek związany jest nierozerwalnie z tolerancją? 

Szanować cudze poglądy i przekonania to znaczy być tolerancyjnym dla odmienności innych ludzi. 

„Przyjacielem jest ten, kto wie wszystko o Tobie i nie przestaje Cię kochać.” – Anonimowe 

 Być tolerancyjnym to być mądrym, odpowiedzialnym i kochającym. Szanować innych to znaczy samemu zasługiwać na 

szacunek.  

Nasz szacunek należy się zwierzętom, całej przyrodzie i wszystkiemu, co nas otacza.  

      Musimy nauczyć się szanować cudzą pracę. Choćby ciężką pracę nauczyciela, który z całych sił stara się wytłumaczyć 

nam i pomaga zrozumieć zawiłości otaczającego nas świata. Brakiem szacunku w tym wypadku będzie rozmawianie na 

lekcji, przeszkadzanie, nie odrabianie prac domowych czy niegrzeczne odzywanie się do nauczyciela. 

     Praca pani woźnej, lekarza czy profesora jest tak samo ważna, tylko każda w innym aspekcie życia, więc pamiętajmy, 

że każdą z nich należy szanować i doceniać. Nie wolno nikogo poniżać ani lekceważyć, nie wolno z nikogo się 

naśmiewać, nikogo z góry przekreślać. Należy starać się, aby przejść przez życie nie robiąc nikomu krzywdy, a wtedy z 

całą pewnością zasłużymy sobie na szacunek, bo: 

„Jakość Twojego życia sprowadza się do jakości Twoich relacji z innymi ludźmi.” - Tony Robbins 



POWODZENIA.  

Polecane książki: 

1. I. JURGIELEWICZOWA - TEN OBCY 
2. J. KORCZAKOWSKA – SPOTKANIE NAD MORZEM 
3. L. M. MONTGOMERY – SERIA O RUDOWŁOSEJ ANI 
4. C. COLLODI – PINOKIO 

Redaktor opiekun  

 

 

POSTANOWIENIA 

 Pewien chłopiec zapisywał sobie postanowienia, pochylony nad stołem, podczas gdy jego matka pracowała bieliznę. 

„Jeżeli zobaczę kogoś, kto się topi”, pisał chłopak, „natychmiast rzucę się do wody na ratunek. Jeżeli palić się będzie dom, będę 

ratował dzieci. W czasie trzęsienia ziemi, bez lęku pójdę pomiędzy walące się domy, by ratować ludzi. Potem poświecę całe moje 

życie biednym świata”. 

W pewnej chwili usłyszał głos mamy: 

-         Synku, proszę cię, zejdź na dół do sklepu i kup trochę chleba. 

-         Mamusiu, nie widzisz, że pada? – spytał z wyrzutem. 

  

Witamy wszystkich w nowym roku szkolnym  

Przed nami 10 miesięcy ciężkiej, ale i owocnej (czego wszystkim 

życzę) pracy. Przed nami wiele sytuacji, w których musimy skorzystać 

z naszych umiejętności. Wrzesień to czas postanowień i 

najważniejsze, żeby to były odpowiednie postanowienia. 

Nie postanawiajcie, że wygracie wszystkie zawody sportowe, tylko 

każdego dnia trenujcie.  

Nie postanawiajcie,, że zdobędziecie pierwsze miejsce w 

„kangurze”, ale codziennie róbcie dużo zadań matematycznych.  

Nie postanawiajcie,, że wszystkie dyktanda będą na „6”, ale ćwiczcie ortografie.  

Nie postanawiajcie, że pomożecie całej szkole, ale wyciągajcie pomocną dłoń do każdego kolegi. 



Postanówcie tylko, że każdego dnia będziecie systematycznie pracować, a sukcesów i nagród będzie dużo! Początek roku szkolnego 

daje nam możliwość rozpoczęcia od nowa naszych starań. Życzę wszystkim, aby z radością podjęli szkolne wyzwania już od 

września. 

 Powodzenia!!! 

p. Paulina Dziubczyk 

 

 

        ŚWIETLICOWY KĄCIK NUDZIARZA 

Rok szkolny zaczął się już na dobre, a świetlica jak zwykle tętni życiem. Miło było spotkać się po dwóch miesiącach z naszymi 

milusińskimi, którzy mam nadzieje stęsknili się również za nami. 

            Każdy rozpoczynający się rok szkolny, to czas kiedy do naszej 

świetlicowej społeczności przyjmujemy nowych uczestników. Starsi 

koledzy i koleżanki rewelacyjnie pomagają pierwszakom odnaleźć się 

w nowej rzeczywistości, poznać nowych przyjaciół, z którymi teraz 

będą przebywać każdego dnia. Wspólnie z pozostałymi 

wychowawczyniami świetlicy organizujemy rozmaite zabawy, mające 

na celu pomóc wszystkim dzieciom we wzajemnym poznaniu się. Nie 

ukrywam, że takie zabawy są pomocne także dla nas wychowawczyń, 

by szybciej poznać swoich wychowanków. Któregoś dnia, w trakcie 

takich zajęć, udało nam się złapać dzieci w pajęczą sieć. Wszystko to na skutek zabawy, która nosi taki właśnie tytuł („pajęcza sieć”). 

Zabawa ta pomogła nam wszystkim  poznać  nasze imiona.  Było przy 

tym również dużo śmiechu, bo przecież zabawnie jest kiedy w sieć 

złapie się którąś z wychowawczyń, a jeszcze weselej, kiedy ona nie 

może się z niej później wyplątać. 

        W taką zabawę możecie pobawić się z koleżankami i kolegami 

np. na boisku szkolnym. W tym celu wszyscy chętni do zabawy 

ustawiają się w kole. Jedna z osób ma kłębek wełny lub sznurka i 

rzuca go do wybranej osoby mówiąc jej imię. Osoba, która go złapała 

trzyma nitkę, a kłębek z wełną (sznurkiem) rzuca kolejnemu graczowi, 

wymawiając wcześniej jego imię i tak zabawa toczy się dalej. Po 

pewnym czasie powstanie prawdziwa, duża sieć. Problem polega 

jednak na jej rozplątaniu, ponieważ niezbędnym  warunkiem  powodzenia jest tutaj przypomnienie sobie kolejno, kto od kogo 



otrzymał kłębek. Każdy zwija wełnę idąc w stronę osoby, od której 

go dostał. Jeżeli nie pamiętacie kolejności to niestety rozplątanie 

takiej sieci zajmie Wam trochę więcej czasu. Uwaga! Zamiast imion 

możecie wymawiać np. kolory, nazwy owoców, zwierząt itd. Ważne 

jest, by zapamiętać kolejność, czyli od kogo dostało się pajęczą nić. 

MIŁEJ ZABAWY! 

 Wychowawca  świetlicy Joanna Pacześ- Andrzejewska 

********************************************************************************* 

WAŻNE DATY 

W każdym miesiącu są daty, których większość z nas nie zna, Trudno nauczyć się około 140 dat, których nie wymaga 

od nas żaden historyk. Ale dzięki naszej gazetce, która jak już wiecie jest miesięcznikiem będziecie na bieżąco 

poinformowani o wszystkich tych „świętach” zapraszamy do przeczytania „Ważne daty” na miesiąc Wrzesień   

01.09.006r. – Pierwszy dzień szkoły. 

08.09.2006r.– Dzień planu lekcji nr 1. 

09.09.2006r. – Dzień marzyciela. Dzień pierwszego odpytywania. 

21.09.2006r. – Dzień czarnej owcy. 

22.09.2006r. – Pierwszy dzień jesieni. 

23.092006r. – Dzień sumiennego ucznia. 

27.09.2006r. – Dzień bicia się z myślami. 

30.09.2006r. – Dzień chłopaka. 

To tyle jak na ten miesiąc, ale gorąco zapraszamy do zakupu kolejnej gazetki szkolnej, w której znajdą się „Ważne daty” 

na miesiąc Październik. 

Paulina Gertner 

************************************************************************* 

NASZE WIERSZE 

Szkoła, szkoła...  



Szkoła, szkoła, 

koniec świata, 

każdy coś ode mnie chce... 

 

Tu zeszycik, 

tam ćwiczenia 

i co jeszcze, któż to wie... 

 

Jakaś składka, 

wywiadówka, 

chyba czasu braknie mi... 

 

Jak obskoczyć 

całą piątkę... 

Ludzie pomóżcie mi........  

Autor:  JOLCIA 

     Zagubiony w nauce…  

Wakacyjny czas dobiega końca 

Plecak zakładasz na plecy 

Docierasz do szkoły 

Kroczysz po korytarzu 

Klasy do klasy 

Z lekcji na lekcje 

Czasem się zagubisz 

Czasem się spóźnisz 

Lecz wcześniej czy później 

Do nauki powrócisz  

Autor: KROSEK 

Szkoła dookoła…  

Szkoła dookoła 

Tłok i zamieszanie  

Małe zakłopotanie 

 Tam nowy nauczyciel 

Tu całkiem nowy  przedmiot 

- Co mam zrobić by uwolnić się 

 od tego kłopotu ? 

- Ach nic nic nie poradzisz gdyż jest  

     dziś pierwszy września  

Autor: KROSEK 

  



Złotonodzy…  

Wiersz napisany z myślą o moich kumplach, kochających piłkę nożną.  

Gracie w piłkę wyśmienicie,  

ona dla Was całym życiem. 

 

Pod kościołem, czy pod lasem,  

ustrzelicie goli masę. 

 

Wasze tricki wyuczone, 

ciężką pracą okupione. 

 

Nikt w taktyce Was nie zagnie,  

jak spróbuje skończy marnie. 

 

Te zagrywki i podania,  

to jest Wasza wspólna mania. 

 

Każdy w pełni się poświęca 

– nikt nikogo nie wyręcza. 

 

Czasem faule się zdarzają  

i kontuzji przysparzają. 

 

Waszą chlubą – strój sportowy, 

w domu, w miejscu honorowym. 

 

Wszystkie mecze wygrywajcie  

i puchary zdobywajcie. 

 

Złotonodzy chłopcy mili:  

Obyście nam długo żyli!  

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopaka.  

Autor: JUNA 

 

 

50 LAT MA JUŻ "TWARDZIEL" 

Dysk twardy obchodzi właśnie we wrześniu 50 urodziny. Pierwszy "twardziel" został wyprodukowany w 1956 roku 
przez firmę IBM i zainstalowany w firmie Crown Zellerbach w San Francisco. 



Urządzenie nazywało się RAMAC, czyli Random Access 
Method of Accounting and Control, składało się z 

pięćdziesięciu 24-calowych talerzy, oferujących łącznie 5 MB 
danych i ważyło tonę !!!!!!!!!!!!!!!.  

Pierwszym używanym na szerszą skalę dyskiem twardym był 
wyprodukowany 6 lat później również przez IBMa nośnik, 
składający się z sześciu 14-calowych talerzy. Po długiej 
przerwie, w 1979 pojawiła się kolejna innowacja – dysk o 
talerzach 8", zaś w 1980 powstały pierwsze 5.25-calowe 
urządzenia, które nawet dziś można sporadycznie znaleźć w 
starych pracowniach komputerowych, serwisach czy 
piwnicach miłośników PC.  

 
W 1983 firma Rodine stworzyła dysk do komputerów 
stacjonarnych, którego rozmiar do dziś jest standardem – 3.5". 
Urządzenie miało 10 MB pojemności. W 1988 PraireTek 

stworzył standardowy rozmiar dysku dla komputerów przenośnych – 2.5", zaś w 1991, Integrated Peripherals 
przedstawiła dysk o rozmiarze 1.8", który to rozmiar doczekał się popularności dopiero w erze iPoda. W 1992 w HP 

powstał dysk o rozmiarze 1.3", który praktycznie nie wyszedł poza 
laboratorium, ale dziś, 14 lat później producenci myślą nad 
produkcją takich urządzeń. W 1999 IBM zaprezentował światu 
swój jednocalowy MicroDrive o pojemności 340 MB, który w 
obecnej wersji osiąga nawet 8 GB, ale jego przydatność maleje, z 
powodu pojawiania się coraz większych kart pamięci flash. W 
2004 roku Toshiba zaprezentowała dysk 0.85" i prawdopodobnie 
będzie to najmniejszy produkowany masowo dysk twardy. 
Obecnie do produkcji wchodzą powoli dyski hybrydowe, 
wykorzystujące na duża skalę pamięć RAM i flash, które 
prawdopodobnie zostaną w końcu wyparte przez urządzenia 
bazujące tylko na pamięciach flash i nie zawierające elementów 

mechanicznych. 

D.S. 

na podstawie: http://newsroom.chip.pl/news_175441.html i http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_1301#IBM_350 

************************************************************ 

INFORMACJE O ŻÓŁWIACH 

Budowa  

  Cechą wyróżniającą żółwie spośród innych gadów, zarówno współczesnych jak i kopalnych, jest mocny pancerz 

okrywający ciało. Ten osobliwy produkt ewolucji jest jedynym w świecie kręgowców przykładem szkieletu 

zewnętrznego. Powstał z przekształconych w płyty żeber i kościstych wyrostków kręgów. Dolną częścią pancerza 

stanowią zmodyfikowane obojczyki i żebra brzuszne. Właściwy pancerz zbudowany jest z płytek kostnych ściśle 

ze sobą zrośniętych i u większości gatunków pokrytych rogowymi tarczkami. Są one wytworem naskórka, którego 

cienka warstwa, dobrze unerwiona i zaopatrzona w naczynia krwionośne leży pomiędzy warstwami pancerza: 

kostną i rogową. 

Pożywienie 

Żółwie karmimy 2-3 razy w tygodniu, podając całą porcję pożywienia od razu. Porcję ustalamy na podstawie 
obserwacji - ile żółw jest w stanie zjeść.   Żółwie ozdobne preferują pokarm zwierzęcy. Proporcje pokarmu dla 
dorosłego osobnika to 50% karmy mięsnej i 50% karmy roślinnej. Proporcje dla młodego osobnika to 30% do 
70%.   Witaminy podajemy po jednej kropli, 2 razy w tygodniu razem z pożywieniem. Dieta powinna być bardzo 

urozmaicona, aby żółw mógł wybrać to co najbardziej lubi. Żółwie wodne karmimy tylko w wodzie ze 
względu na brak mięśni poruszających językiem, co wiąże się z niemożnością przełykania pokarmu na sucho. 

http://newsroom.chip.pl/news_175441.html
http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_1301#IBM_350


Nie należy:  przekarmiać żółwi  głodzić żółwi  podawać pokarmu na ląd 

       WYGLĄD – Nazwy żółwi ozdobnych pochodzą od ich 
charakterystycznego wzoru  widocznego na pancerzu , 
kończynach i głowie. Czerwone , żółte , zielone paski , kółka i 
plamki tworzą bardzo kontrastowy rysunek. W zależności od 
podgatunku , pancerz u samic osiąga do  cm długości u samców 
do 14 cm .  Wielkość  ciała waha się w granicach do 30 cm , ale 
zdarzą się okazy 35 centymetrowe.         

 Jak rozpoznać płeć żółwia? 

Po pierwsze trzeba być pełnoletnim ;-).  To znaczy nie Ty tylko żółw 
musi osiągnąć określony wiek by zdefiniowanie płci było możliwe.  
Porównaj wygląd pazurów, ogona, plastronu swojego żółwia ze 
zdjęciami umieszczonymi w internecie. Jeśli nie dajesz rady, a żółw 
jest odpowiednio dorosły (powyżej roku a nawet 3 lat) możesz 
zamieścić na forum zdjęcie, na którym dobrze widać ogon i/lub pazury 
przedniej łapy. 

Jakie oświetlenie jest niezbędne żółwiom? 

Większość żółwi musi mieć to, co w naturze, czyli słońce. Ponieważ 

jednak w domu o to trudno (szczególnie, że z przyczyn, których nie 

będziemy tu omawiać zdefiniowanych jako „praw fizyki pan nie 

zmienisz” szyba okienna blokuje niezbędne jego składniki) stosujemy jedno źródło światła jako element 

„światłocieplny” a drugie jako źródło światła UVB ( świetlówki i lampy UVB emitują też UVA ) UVB jest niezbędne 

do wytworzenia witaminy D3, która bierze udział w przyswajania wapnia. Szczególnie potrzebne młodym 

osobnikom, których wzrost jest bardzo szybki. Jego brak, w młodości jak i później, może prowadzić do krzywicy i 

innych schorzeń. UVA wpływa korzystnie na samopoczucie gada. Czyli co najmniej żarówka plus specjalna 

świetlówka UVB. Jeśli chodzi o szczegóły, to przejrzyj dział 

oświetlenie lub na forum działy żółwie i budowa, osprzęt. 

Wiele razy już był tam ten temat wałkowany „aż do bólu”. 

Jaka temperatura otoczenia jest właściwa dla żółwia? 

Taka, jaką ma w naturze. Czyli najczęściej w dzień cieplej, w 

nocy chłodniej. Dla żółwi wodnych powietrze kilka stopni 

cieplejsze od wody, lub takie jak woda, ale nie chłodniejsze 

(inaczej się przeziębi). W części lądowej muszą być miejsca 

chłodniejsze i cieplejsze tak by żółw mógł wykorzystać swą 

naturalną inteligencję i wybrać najodpowiedniejszą dla swego 

aktualnego widzimisię. 

To samo tyczy się żółwi lądowych. W terrarium powinna być 

„wyspa” cieplna, gdzie żółw może się wygrzewać i „łapać” promienie UVB oraz miejsca i kryjówki chłodniejsze, 

gdzie żółw uda się gdy będzie miał dość opalania.  

Jak często zmieniać wodę w akwaterrarium?  

Idealnie to wcale. Należy tylko, co 2 do 14 dni podmienić 10-30% wody. Ilość i częstotliwość dobieramy 

eksperymentalnie zależnie od potrzeb. Niemniej jednak przy wydajnym systemie filtracji i ustabilizowanym mini 

ekosystemie dwa tygodnie bez żadnej podmiany (np. wyjazd) nie powinno stanowić problemu. Aby dobrze 

opanować ten problem musisz poczytać o dojrzewaniu filtrów, zakładaniu biotopu i bakteriach nitryfikacyjnych. Całą 

wodę wymieniamy tylko w przypadku gruntownego czyszczenia zbiornika, najlepiej raz do roku. filtrowanie. 

Wiadomości   pobrano:http://www.czerwonolicy.waw.pl/faq.htm#qa11 , http://www.zolwie.ota.pl/ ,  http://rudy.mif.pg.gda.pl/~amosakow/dbudowa.html   

KAROLINA  

http://www.czerwonolicy.waw.pl/faq.htm#qa11
http://www.zolwie.ota.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=8
http://rudy.mif.pg.gda.pl/~amosakow/dbudowa.html


 

 

     Zamach na World Trade Center i Pentagon – seria 

ataków terrorystycznych przeprowadzonych 11 września 2001 

roku na terytorium Stanów Zjednoczonych za pomocą 

uprowadzonych samolotów. Dokonało go 19 porywaczy, którzy 

kupili bilety na 4 samoloty wewnętrznych linii amerykańskich. 

Podejrzewa się, że wykupili też znaczną część miejsc w tych 

samolotach, żeby zmniejszyć liczbę ludzi przebywających na 

pokładzie, co miało ułatwić opanowanie samolotów. Po 

przejęciu kontroli nad samolotami skierowali je na znane obiekty 

na terenie USA. 

Dwa z nich rozbiły się o bliźniacze wieże World Trade Center w 

Nowym Jorku, trzeci zniszczył część Pentagonu. Gdy 

usłyszałam o tym zdarzeniu na początku pomyślałam ,że to żart 

, ale później zrozumiałam ,że to prawda. Co roku przeżywamy 

tą tragedie. Rozumiemy i czujemy to co przeżywają rodziny 

osób , które zginęły w  atakach terrorystycznych . Młodzież musi 

walczyć o wolność i bezpieczeństwo swojego narodu, bo w 

każdym miejscu, o każdej godzinie i każdego z nas może spotkać taka tragedia. Unikajmy przemocy w szkole 

,pracy, domu i na całym świecie! Uczmy się kochać i rozumieć innych  .Starajmy opanowywać swoje emocje od 

najmłodszych lat.  

 napisała na podstawie    http://pl.wikipedia.org 

Lidia Tomaszewska 

Gosia Andrzejewicz - osobowość muzyczna obdarzona miłym, ciepłym głosem. Przygodę ze 

śpiewem rozpoczęła już we wczesnych latach swojego życia. Jeżdżąc po Polsce brała udział w wielu konkursach, 

w których niejednokrotnie zdobywała nagrody. Dorastała w Bytomiu, gdzie dwukrotnie otrzymała nagrodę 

prezydenta miasta za szczególne osiągnięcia artystyczne. Największym przeżyciem muzycznym tego okresu był 

dla Niej występ w Sali Kongresowej w Warszawie przed ponad 3-tysięczną publicznością. To właśnie na tym 

koncercie poczuła jak bardzo uwielbia przekazywać ludziom emocje poprzez swoje piosenki. W 3 klasie liceum 

rozpoczęła się dla Gosi przygoda z językiem włoskim, w którym zakochała się bezgranicznie. Celem pogłębienia 

znajomości języka wyjechała podczas wakacji na kurs do Florencji, tam też Ją oraz Jej wielki talent dostrzegł włoski 

kompozytor Goffredo Orlandi, laureat Sanremo, znany ze współpracy z takimi gwiazdami jak Laura Pausini czy 

Marco Masini. Od razu zaproponował Jej współpracę, stając się tym samym trzecim kompozytorem i producentem 

debiutanckiej płyty Gosi Andrzejewicz. Po ukończeniu IV LO im. B. Chrobrego w Bytomiu Gosia została studentką 

Wyższej Szkoły Biznesu i Informatyki im. J.Tyszkiewicza i zamieszkała w Bielsku Białej. W marcu 2004 zakończyła 

pracę nad debiutanckim albumem zatytułowanym "Gosia Andrzejewicz".  

Gosia jest autorką większości tekstów i kompozytorką 5 utworów. Cechą charakterystyczną płyty jest ciekawa, 

współczesna produkcja oraz różnorodność stylów, bowiem można na niej znaleźć takie gatunki jak pop, r'n'b, czy 

też brzmienia klubowe. Czynnikiem łączącym płytę w spójną całość jest subtelny i zmysłowy głos artystki. Piosenki 

Pt: "Wielbicielka", "Nieśmiały chłopak" i "Słowa" dostały się na czołówki list przebojów kilkunastu rozgłośni w całej 

Polsce oraz zostały umieszczone na składankach dla Dj'ów.  

Utwór "Wielbicielka" trafił na składankę "Polskie lato 2004" w Chicago obok takich wykonawców jak Sistars, 

Krzysztof Krawczyk, Trzeci Wymiar, Ania Dąbrowska. Gosia nagrała również drugą wersję "Wielbicielki" z 

Wilkinsem - wokalistą ze Stanów Zjednoczonych w wersji hiszpańsko-polskiej z rapem amerykańskiego rapera 

http://pl.wikipedia.org/


Donalda-d. Piosenka ta ukaże się na płycie Wilkinsa pod koniec września 2005 roku i będzie przeznaczona na rynek 

amerykański. Płyta Gosi spodobała się słuchaczom, o czym świadczyły 

wysokie miejsca na listach przebojów, reakcje na koncertach oraz bardzo 

duże zainteresowanie utworami umieszczonymi na ogólnopolskich 

portalach internetowych. Na stronie Wirtualnej Polski, gdzie umieszczone 

są mp3 artystów polskiej sceny muzycznej, piosenka "Słowa" osiągnęła 1 

miejsce we wszystkich kategoriach muzycznych, a ilość przesłuchań doszła 

do 5000 dziennie, a w ciągu miesiąca przekroczyła 125 000. W plebiscycie 

na Gwiazdę Roku 2004 zorganizowanym przez internetowy serwis 

muzyczny Net Fan Gosia zdobyła 1 miejsce (683 głosy), natomiast trzecie 

miejsce na podium przypadło grupie Wilki (179 głosy). Gosia Andrzejewicz 

była gościem Teleexpresu, gdzie udzieliła wywiadu oraz zaprezentowała 

fragmenty teledysku do piosenki "Słowa".   

Autor: www.soptfestival.info/artists/index.php?pid=1 

Gosia i Justyna 

 

 

Jasio wszedł do ciemni fotograficznej i zaczyna wrzeszczeć.  

- Czemu tak krzyczysz? - pyta mama.  

- Wywołuję zdjęcia!  

W parku na ławce siedzi Jasio, a obok niego siedzi kobieta w ciąży. W pewnym momencie Jasio nie wytrzymuje i pyta 

kobietę: 

- Co tam pani ma? 

- Dzidziusia. 

- A kocha je pani? 

- Oczywiście. 

- To dlaczego je pani zjadła?   

Czym się różni teściowa od radia? 

- Radio można w każdej chwili wyłączyć.  

Mówi zięć do teściowej: 

- Gdzie mama jedzie? 

- Na cmentarz. 

- A kto rower przyprowadzi?!!!   

Brunetka i blondynka idą przez park. Brunetka nagle mówi: "Och, popatrz na tego biednego zdechłego ptaszka!" 

Blondynka spojrzała na niebo i spytała "Gdzie?"  

Synek do taty: 

-Tatusiu, jaka nasza mama jest sprytna! 

Wyjechała z garażu bez otwierania drzwi!  

na podstawie:  www.dowcipy.w.szu.pl     Gosia i Justyna 

http://www.soptfestival.info/artists/index.php?pid=1
http://www.dowcipy.w.szu.pl/

