
 





Dwa najbardziej Wyścigowe Samochody 2020r    

 

        
       Pagani zonda R. To moim skromnym zdaniem bardzo ładne auto, 

ponieważ reflektory mają kształt grotu strzały (czego na tym zdjęciu 

nie widać), i pewnie dlatego to auto ma ksywę ”strzała”. 

     

 

 

 

                                  
ssc tuatara, to chyba obecnie najszybsze Auto świata, i nie mylić z 

Hennesejem venom f5.      Janek 



  



Węże są w obecnej chwili jednymi z najpopularniejszych 

zwierząt, które zamieszkują w terrariach. Nie ma większych problemów 
z dostępnością najbardziej popularnych gatunków, a ich hodowla jest 
stosunkowo prosta. Na świecie istnieje ponad 2700 gatunków węży, 
zróżnicowanych pod względem kolorystycznym jak… 
 

                                       albinos 

                            wąż królewski 

                 wąż tygrysi 

 

To są moje ulubione węże.   Gabrysia 



  



  



STATYSTYKI SKOKÓW NARCIARSKICH 
2020/2021 

PUCHAR ŚWIATA 

SKOCZEK KRAJ PUNKTY 
HALVOR EGNER GRANERUD NORWEGIA  1544 

MARKUS EISENBICHLER NIEMCY 1018 

KAMIL STOCH POLSKA 944 

ROBERT JOHANSSON  NORWEGIA 774 

DAWID KUBACKI POLSKA 758 

ANZE LANIZEK  SŁOWENIA 749 

PIOTR ŻYŁA  POLSKA 743 

RYOYU KOBAYASHI JAPONIA 659 

MARIUS LINDVIK NORWEGIA 612 

KARL GEIGER  NIEMCY  566 

 

 

PUCHAR NARODÓW 

NORWEGIA 5015 

POLSKA 4387 

NIEMCY 3441 

AUSTRIA 2957 

SŁOWENIA 2535 

JAPONIA 2342 

SZWAJCARIA 501 

ROSJA 434 

FINLADIA 287 

KANADA 116 

ESTONIA 45 

FRANCJA 25 

BUŁGARIA 19 

WŁOCHY 9 

CZECHY 6 

USA 3 

Kaczor  





  





MINECRAFT 

CIEKAWOSTKI 
1. Czy wiedziałeś, że w pewnej wersji demo 

endermany dropiły diaxy? 

2. Czy wiedziałeś, że skała macierzysta nie jest 

najwytrzymalszym blokiem w minecrafcie? 

3. Czy wiedziałeś, że jeśli staniesz na piasku dusz 

to niebo ściemnieje? 

4. Czy wiedziałeś, że jeśli zniszczysz blok pod 

ciastem to ciasta nie odzyskasz? 

5. Czy wiesz, że moduł i tekstura Steva pochodzi 

z gry Zombie Town? 

6. Czy wiedziałeś, że wagonikiem da się 

przejechać przez ścianę z każdego bloku? 

7. Czy wiesz, że małe owce jedzą trawę częściej 

niż dorosłe? 

8. Czy wiesz, że jest 5% szans na spotkanie 

szkieleta z łukiem w lewej ręce? 

9. Czy wiesz, że wilki boją się lam? 

10. Czy wiedziałeś, że diament był 

początkowo nazywany szmaragdem? 

 

Franek 



Mój Kącik z Dowcipami 

                        „o zwierzętach”        
 

Król Lew, zebrał wszystkie zwierzęta na łące leśnej i mówi: 

- Musimy podzielić się na dwie grupy. Czy ktoś ma pomysł jak to zrobimy? 

- Zapadła cisza. 

- To niech zwierzęta mądre staną po lewej stronie, a zwierzęta ładne niech staną po prawej  

stronie lasu. 

Zwierzęta podzieliły się na dwie grupy. Tylko żaba została na środku. 

- Dlaczego stoisz na środku? - Zapytał lew. 

- Przecież nie rozdwoję się – odpowiedziała żaba. 
 

 
 

W lesie lew opowiada dowcipy. Opowiedział bardzo śmieszny dowcip. Wszystkie zwierzęta 

śmieją się do łez oprócz żółwia, który był smutny. 

Tym razem lew opowiedział nieśmieszny dowcip. Nikt nie śmiał się z dowcipu, tylko nagle 

żółw zaczął śmiać się. 

- Ej. Żółw. Co cię tak rozbawiło w tym dowcipie - zapytał krokodyl. 

- Nic – odpowiedział żółw – ja po prostu teraz zrozumiałem ten pierwszy dowcip. 
 

---------------------------------------------------------------------- 
 

Siedzą dwie krowy w kinie i oglądają film. Nagle jedna zauważa, że w pierwszym rzędzie 

siedzi koń i mówi do drugiej krowy. 

- Ty. Patrz. KOŃ w kinie?!?! 
 
                     

ZAGADKA 

Ile słoni zmieści się do samochodu osobowego? 
………….. 

Odp.     Cztery – bo są cztery miejsca. 

A Ile mrówek zmieści się do samochodu osobowego?    Adaś 
…………… 

Odp.     Żadna – bo wszystkie miejsca zajęły słonie!     

 





  



  



  





Harry Potter  
 

   
 

Harry Potter – seria siedmiu powieści fantasy autorstwa brytyjskiej pisarki J.K. Rowling, wydawanych od 1997\ 

do 2007 roku. Cykl przedstawia świat magii, czyli społeczność czarodziejów, istniejącą równolegle do świata 

niemagicznego, tak zwanego mugolskiego. Głównymi bohaterami są nastoletni Harry Potter oraz jego 

przyjaciele: Ron Weasley i Hermiona Granger, uczniowie Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. 

Najważniejszym wątkiem powieści jest walka czarodziejów, w szczególności Harry’ego, z czarnoksiężnikiem 

Lordem Voldemortem, dążącym do zyskania nieśmiertelności i przejęcia władzy w świecie magii. 

Serię rozpoczyna powieść Harry Potter i Kamień Filozoficzny, wydana 10 kwietnia 1997 roku, kończy zaś Harry 

Potter i Insygnia Śmierci, wydana 21 lipca 2007 roku. Brytyjskim wydawcą sagi jest Bloomsbury Publishing, zaś 

amerykańskim – Scholastic Corporation. W Polsce powieści ukazywały się po raz pierwszy w latach 2000–2008 

nakładem wydawnictwa Media Rodzina, z tłumaczeniem Andrzeja Polkowskiego. Harry Potter reprezentuje 

liczne gatunki literackie, między innymi fantasy, powieść przygodową, powieść młodzieżową czy dreszczowiec. 

 

 

Harry Potter 

   

   

 

 

 

                                                                                                                    Matylda Śmieja 
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Wszystkiego najlepszego w Dniu Kobiet:) 

 

 

 

 

Gabrysiu, Łucjo, Julio, Maju, Matyldo, 

Weroniko, Maju 


