Wydanie marcowe
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Kalendarz
1 marca

Wszystkiego najlepszego dla Albina, Aldony,
Antonina, Budzisława, Dawida, Eudokii,
Feliksa, Heraklesa, Herkulesa, Joanny, Józefa,
Leona, Radosława i Switberta.

Blender świętuje!
Dziś obchodzimy urodziny Blendera! Już od roku wydajemy naszą
gazetkę! Co prawda przez pandemię tylko raz nasi czytelnicy dostali
gazetkę w formie papierowej, ale na szczęście co miesiąc mogliście
przeczytać nasze niesamowite artykuły online – na 
stronie internetowej
szkołylub na naszej własnej!

Imieniny siłacza
Dzisiaj imieniny obchodzi między innymi znany z mitologii greckiej Herakles
(w rzymskiej: Herkules). Bohater cechował się nadludzką siłą. Był synem
Zeusa i jego śmiertelnej kochanki – Alkmeny, a nie z prawidłowego związku
z Herą. Żona władcy opętała Heraklesa przez co zabił swoją żonę i dzieci.
Aby to odpokutować musiał wykonać słynne 12 prac.

Zero dla dyskryminacji!
1 marca obchodzimy dzień przeciwstawienia się dyskryminacji
ustanowiony przez ONZ. Pierwsze obchody odbyły się w 2014 roku, a
kampania rozpoczęła się rok wcześniej w nawiązaniu do programu ONZ
o ludzkim wirusie HIV i zespołu AIDS.

A co u naszych dalekich sąsiadów?
Bułgarzy co roku obchodzą święto o nazwie 
Martenica. Co ciekawe ta
tradycja istnieje już od ponad 1300 lat! Nazwa pochodzi od bułgarskiej
nazwy marca (март). Podczas tej uroczystości żegna się zimę i wita
wiosnę. Obdarowywają się gałgankami (inaczej zwanymi 
Martenicami),
aby jak głosi ludowa legenda, poprawić humor babci Marty, aby nie
opóźniała nadejścia wiosny.

Dzień Kobiet?
Wszyscy wiemy, że dzień kobiet obchodzimy 8 marca każdego roku. Jednak co ciekawe
ta uroczystość istniała już w starożytnym Rzymie! 
Oznacza to, że święto kobiet jest
obchodzone od około dwóch tysiącleci! 
Dwa tysiące lat temu to wydarzenie miało inną
nazwę – Matronalia i obchodzone było właśnie dzisiaj! W owym czasie kobiety udawały
1
się do gaju przy świątyni Junony na Eskwilinie . Składały bogini w ofierze kwiaty i
modliły się o szczęście w życiu małżeńskim. W domu zaś wyprawiały poczęstunek dla
swych niewolników, a mężczyźni obdarowywali kobiety prezentami.

Co się stało

1 marca…
…1565 – Założono miasto Rio de Janeiro.
…1642 – W Padwie niemiecki anatom Johann Georg Wirsung, podczas
sekcji
zwłok straconego mordercy, odkrył i opisał przewód
trzustkowy.
…1836 – Teksas ogłosił niezależność od Meksyku.
…1953 – Józef Stalin doznał ciężkiego udaru mózgu.
…1982 – Premiera słynnej komedii kryminalnej 
Vabank w reżyserii Juliusza
Machulskiego.
…1982 – Radziecka sonda Wenera 13 (jako jedna z pierwszych)
wylądowała
na Wenus.
…1985 – Założono Muzeum w Sosnowcu.
…1998 – Uruchomiono sieć telefonii komórkowej Idea, która 19 września
2005 roku zamieniła się w markęOrangeTM.
…2002 – Wystartował kanał telewizyjny TVN 7.
…2008 – W Białymstoku odnotowano rekordowo niskie ciśnienie atmosfer–
czne (962 hPa). Powszechne ciśnienie to około 1013,25hPa.
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Jedno z siedmiu wzgórz, na których leży Rzym

Newsy z przyszłości!
…2102 – Wystartował kanał telewizyjny TVN 12.
…2354 – Właściciel firmy 
Orange z Sosnowca stał się najbogatszym
człowiekiem na Ziemi, gdyż parę lat wcześniej wpadł na genialny pomysł –
nazwał swój sklep sprzedający pomarańcze: 
OrAnGe
. Większość ludzi
przechodząc obok myślała, że to znana firma sieci komórkowej, więc wchodziła i
wychodziła z kupionymi pomarańczami.
…2920 – Ukazał się 1324231 numer 
Blendera
.
Wojciech Klimek

Inspiracja

porami roku w sztuce

Zacznijmy od podstawowego pytania, czy zależne od pory roku natchnienie
artystyczne jest widziane w sztuce gołym okiem? Oczywiście, że tak! Na przykład
malowanie jajek wielkanocnych (jak sama nazwa wskazuje) - odbywa się tylko i
wyłącznie w okresie wielkanocnym (wiosennym), kiedy indziej jest to raczej
niespotykane - wesołe kolory kojarzą nam się ze słoneczną pogodą, różnorodne
wzory z ciepłem, które obejmuje nasze serce.
Z pewnością większość z nas zaobserwowała, że podczas jesiennych
opadów czy krótkich zimowych dni częściej zdarza nam się czuć przygnębienie, z
czego to wynika? Jak wiemy, z reguły podczas tych dwóch pór roku słońce nie
występuje tak często, a powoduje ono u nas wzrost hormonów poprawiających
nasz nastrój. Z tego czysto biologicznego faktu można wywnioskować, dlaczego
sztuka inspirowana wiosną jest radosna – bo z radością została stworzona.
Przykładów sztuki o takiej tematyce jest wiele, postarajmy się natomiast
przyjrzeć kilku z nim. Zacznijmy od obrazu Leona Wyczółkowskiego pt. “Wiosna
- wnętrze pracowni artysty”. Obraz sam w sobie jest niezwykle inspirujący, można
poczuć ciepły wiatr we włosach, a wypływające z niego poczucie wolności
opanuje nas w kilka minut.

Przejdźmy do kolejnej ważnej dziedziny sztuki – muzyki. Posłużę się tu
klasykiem, piosenką “Wiosna - ach to ty” autorstwa Marka Grechuty, która
przedstawia nastawienie autora do tytułowej pory roku. Z pewnością jest to
znakomity utwór do przesłuchania w oczekiwaniu na słoneczne popołudnia
spędzane na świeżym powietrzu.
Wam drodzy Czytelnicy życzę wspaniałej wiosny, oraz czerpania z niej
samej radości.
Matylda Pindel

“Rowerem przez świat”
Trasy rowerowe – Kraków i okolice
Jazda na rowerze to doskonały sposób spędzenia czasu w ruchu i na
świeżym powietrzu. Jest to sport “na każdą kieszeń”, który dostarcza
wspaniałe wrażenia oraz kondycję fizyczną.
Polecam kilka fantastycznych tras rowerowych w Krakowie i jego
okolicach, które już kilkakrotnie przemierzyłam z rodzicami:

•

trasa rowerowa wzdłuż Wisły do klasztoru Benedyktów

Bardzo przyjemna trasa
klasztoru Benedyktów.
podziwiając tysiącletnie
wiosenno-letnim ta trasa
ostrożnym.

prowadząca przez wiślane wały, aż do
Tam można wypić filiżankę herbaty,
mury klasztoru i Wisłę. W sezonie
jest często przeludniona i trzeba być bardzo

trasa “Dziki Zakrzówek”

Zakrzówek to bardzo ciekawe i przeurocze miejsce, słynące z
lazurowej wody i wapiennych skał. Mieści się on kilka kilometrów od
Rynku Głównego. Do tego wspaniałego miejsca można dojechać, na
przykład przez wiślane wały, następnie przez Park Zakrzówek aż do
Zalewu.

Trasa Niepołomice - Ispina

Ta trasa liczy około 40 km. Jest pełna niesamowitej przyrody i dzikich
zwierząt. Jest tak zjawiskowa, że można pomylić tą trasę z widokami z
Mazur lub Kaszub. Z całego serca polecam tę przepiękną i malowniczą
trasę.

Poniżej kilka zdjęć z naszej rodzinnej wycieczki właśnie tą trasą:

Pozdrawiam,
Wiki 4a

Zdrowe jedzenie
Do tego wydania naszej szkolnej gazetki “Blender” przeprowadziłam ankietę na temat zdrowego trybu
życia. Oto wyniki:

Jak często wychodzi Pan/Pani na świeże powietrze - na jak długo?
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3h 3 razy w tygodniu
Rzadko - w weekendy tak na 1h dziennie
Codziennie nie na długo
2-3 godziny
Staram się codziennie na kilka godzin
Codziennie, 2h
3 godziny średnio
Staram się codziennie na około 20 minut
Staram się kilka razy w tygodniu na przynajmniej godzinę
Raz na tydzień, od 2 do 4 godzin
No tak na pół godziny w tygodniu W weekendy nawet na 3
Codziennie na 1.5 godziny
Raz dziennie 15 - 30 min
Około dwóch godzin dziennie
Ciężko powiedzieć, bardzo różnie
Codziennie z psem na 1 godzinę
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Codziennie, na około półtorej do dwóch godzin.
3 razy w tygodniu, 2 - 3 godziny
staram się robić to codziennie, przynajmniej na godzinę
Codziennie, od 20 minut do 7 godzin.
codziennie, ok. 1-2 godz.
2 razy w tygodniu na ok. godzinę, dwie.
2 - 3 razy w tygodniu, na godzinę
Średnio 3 razy w tygodniu, staram się minimum raz na kilka godzin

Natalia Stryczek

Rozmowa nie tylko o muzyce
wywiad z „Panem od muzyki” - Stanisławem
Srzednickim
Jak zaczęła się Pana przygoda z muzyką?
Pierwszy raz zacząłem grać na jakimś instrumencie, jak miałam 8 lat. Wynikało to z tego,
że moja siostra w tym czasie chodziła na zajęcia z gry na pianinie i ja też chciałem coś
grać. Zatem, tak to się zaczęło i trwa do dziś.
Wybrał Pan gitarę jako swój ulubiony instrument, czy może to ona Pana wybrała?
Z gitarą basową to było tak, że stwierdziłem, że skoro ma cztery struny, a gitara zwykła
ma sześć, to teoretycznie łatwiej będzie mi na niej grać. I tak to już zostało, że spasował
mi ten instrument i to na nim gram. Choć przyznam, że trochę się myliłem co do łatwości
grania na gitarze basowej.
Co Panu dzisiaj w duszy gra? Jaka melodia?
Dzisiaj rano akurat grały mi „Gumisie” w
 głowie. Są czasem takie melodie, których czasem
trudno się pozbyć z głowy. I dzisiaj akurat wypadło na „Gumisie”. Aczkolwiek ostatnio
chodzi mi po głowie dużo melodii Chick Corea, pianisty jazzowego, który całkiem
niedawno zmarł.
Czy to prawda, że jest Pan absolwentem naszej szkoły?
Precyzyjnie rzecz biorąc, to nie skończyłem jej jako absolwent. Od piątej klasy chodziłem
już do innej szkoły. Można więc powiedzieć, że jestem takim dwie trzecie absolwenta
naszej szkoły*.
[* Pan Srzednicki uczył się jeszcze w sześcioklasowej szkole podstawowe]
Czy lubi Pan pracować w naszej szkole?
Oczywiście, że lubię. Nic nie zastąpi pracy z tak cudowną młodzieżą.
Co najbardziej lubi Pan w pracy z dziećmi?
Rozmawiać na różne ciekawe tematy, niekoniecznie związane z przedmiotem, którego
uczę. Potrafimy wspólnie dochodzić do bardzo ciekawych wniosków. To jest super, że
macie zupełnie inną percepcję na niektóre rzeczy, jest dla mnie bardzo twórcze.
Jakie są Pana pasje?

W ostaniem czasie najwięcej czasu schodzi mi na chodzenie po górach. I to schodzi nie
użyłem tu bez przyczyny. Na pewno też piłka nożna jest taką pasją, której się
poświęcam. No i też różne gry planszowe, jak na przykład Talizman.
Co robi Pan w wolnym czasie?
No właśnie to, co wcześniej wymieniłam. I jeszcze śpiewam.
Jacy są Pana idole?
Trudne pytanie…Jako takich idoli to nie mam. Mam takie osoby, które bardzo cenię za
wkład „mądrościowy” w moje życie….To jest jednak trudne pytanie. Było wiele osób, które
wpłynęło na moje życie np. Marcin Pospieszalski, o. Tomasz Nowak, Paweł Zegartowski,
Marcus Miller (chcę podkreślić duży wpływ tego multiinstrumentalisty na mój sposób gry
na instrumencie oraz percepcji muzyki).
Dziękuję bardzo za poświęcony czas.

Rozmawiał Stefan Gandecki

Wiosna w muzyce

Wiosna już za pasem, Dzień Kobiet już za nami, czas więc na trochę wiosennej muzyki.
Mógłbym Wam ją przybliżyć równie pięknym jak i znanym utworem „Wiosna- ach to ty” Marka
Grechuty, do którego słowa napisał oczywiście sam autor, lecz zdecydowałem się jednak na
coś innego. Tym utworem chciałbym powitać wiosnę i życzyć wszystkiego najlepszego naszym
sympatycznym Czytelniczkom.

Dziewczyny! Bądźcie dla nas dobre na wiosnę
sł. Wojciech Młynarski muz. Janusz Sent
Niech powie ktoś, komu się zdarzy
Napotkać wiosną me spojrzenie:
Co ja mam w twarzy,
No co ja mam w twarzy?
Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie
Lecz przy księżyca bladym sierpie
W noce kwietniowe i majowe
Nie sam przecież cierpię,
Nie sam przecież cierpię,
A zatem, a zatem śpiewajmy, panowie:
Dziewczyny!
Bądźcie dla nas dobre na wiosnę!
Dziewczyny!
Skończmy już te "Kobry" miłosne!
Nikomu
Niechaj nie zagraża rozłąka,
Gdy wiosną
W rytmie naszych marzeń po łąkach bąk
brzdąka, bąk brzdąka
Dziewczyny!
Lubcie wy nas wiosną, oj, lubcie!

Dziewczyny!
Krzywdy biednym chłopcom nie róbcie!
Niech kpiny Wasze nas nie bolą zbyt
liczne!
Dziewczyny!
Teraz będzie solo muzyczne, a ja będę
przeżywał!
Samotnie
Niech się nikt nie snuje przez gąszcze,
Gdy wiosną
Dojrzewają tuje i w trzcinach brzmią
chrząszcze, brzmią chrząszcze
Niech prośba moja
Was - dziewczyny - nie dziwi,
My wiosną
Strasznie się robimy wrażliwi
Popatrzcie,
Kwitnie już maciejka i czosnek,
Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre,
Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre,
Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre
Na wiosnę!

Utwór wykonywał Wojciech Młynarski, wybitny twórca kilkuset tekstów
piosenek. Jako poeta udzielał się w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. Jego
najbardziej znane piosenki
to
„Jeszcze w zielone gramy”oraz „Jesteśmy na
wczasach”Warto również sięgnąć po utwór 
„Jak trzeba zacząć cyrkowe

przedstawienie”, który nieco zmieniony został popularnym powiedzeniem.
Moją ulubioną piosenką jest 
„Obiad rodzinny”
- porównuję ją z moimi
własnymi doświadczeniami. Co ciekawe jest on napisany w rytmie 
menueta
.
Zachęcam do kliknięcia w linki i posłuchania tej niesamowicie literacko muzyki.
Tradycje muzyczne kontynuuje jego syn Jan Emil Młynarski działający w
zespołach 
Młynarski & Masecki Jazz Bandoraz 
Warszawskie Kombo Taneczne.
Grzegorz Mystek

Wiosenne polecanki
Wiosną wszystko budzi się do życia. Rośliny, zwierzęta i ludzie. W powietrzu pojawiają
się nowe i piękne zapachy. Od razu chce się żyć, a motywacja i energia tryskają z nas.
Właśnie w przypływie takiej chęci do działania, wczoraj wieczorem stworzyłam listę
kilku rzeczy, które chcę zrobić i zaproponować Wam na wiosnę.
To moje pierwsze, małe marzenie. Wiosenne czytanie w plenerze. Ulubiona ławka w
parku i szum drzew, koc rozłożony na łące i zapach kwiatów... Złap książkę, która
czeka na przeczytanie i wyruszaj w plener tak jak Ja ze swoją niesamowitą opowieścią
o Mariolce.

Ta powieść opowiada o nastolatce, która nie znosi swojego imienia. Na co dzień życie
utrudniają jej: młodszy brat Lesio, zwany pieszczotliwie gadem, inteligentny Eryk z fryzurą jak
Justin Bieber, i niejaka Barbie Pustoblond – największy wróg, który skutecznie blokuje Mariolce
dostęp do szkolnego ciacha – Kamila. Wystarczy tydzień, by życie bohaterki wywróciło się do
góry nogami.

Kolejną propozycją jest seria powieści kryminalnych‘’ Zbrodnia niezbyt elegancka ‘’

Czytam tę serię książek i bardzo mi się one podobają. Mam nadzieję, że Wam również
przypadną do gustu. Opowiadają one o tajnym towarzystwie detektywistycznym Deepdean.
Główne bohaterki rozwiązują różne tajemnicze zagadki. Więcej Wam nie zdradzę... sami
zobaczycie :]
Gdy zgłodniejesz możesz zjeść śniadanie i wypić zdrowy koktajl pod chmurką. Twój
organizm na pewno będzie wdzięczny za dostarczanie mu takiej bomby witaminowej a
powiew świeżego powietrza sprawi , że cały dzień będzie udany.

Równie świetną alternatywą na ciepłe, wiosenne dni jest ruch na świeżym powietrzu.
Zabawa z przyjaciółmi, bieganie, tenis, rolki, spacer z rodziną po parku oraz wiele innych
ciekawych zabaw czy sportów.
Warto też pamiętać o bezpieczeństwie!

Proponuje rodzinną grę terenową w poszukiwaniu wiosny. Sami możemy ją stworzyć,
wymyślając różne zadania i prace do wykonania. Będąc na spacerze lub wycieczce za
miastem szukamy pierwszych oznak wiosny, wymieniamy znane nam zwiastuny
wiosny, biegniemy do wskazanego celu, malujemy na policzku kwiaty oraz
sadzimy rośliny w ogródku lub na trawniku. Taka gra to przede wszystkim fajny
pomysł na wspólne spędzenie czasu oraz ruch na świeżym powietrzu , w którym
najwspanialsze jest to, że daje jeszcze więcej energii i chęci do działania.
Wiosna to także czas aby zrobić coś nowego, coś pożytecznego i ekscytującego.
Robimy swój zielnik. Wystarczy 
kilka doniczek z bazylią, tymiankiem, rozmarynem i
miętą, które możemy postawić w ogrodzie , na balkonie bądź na parapecie. Ich aromat
będzie unosił się dookoła.
Korzystajcie również z pięknych wiosennych kwiatów i przynoście do domu pachnące
bukiety, a jeśli nie chcecie ich zrywać po prostu spacerujcie i podziwiajcie.

Pamiętaj, że wiosna to najpiękniejsza pora roku. Wszystko budzi się do życia.
Oddychaj powietrzem po burzy, tym przepełnionym zapachem kwiatów i ziół. Wyjdź na
trawnik i słuchaj wieczornego śpiewu ptaków, odpoczywaj na ławce w parku , spaceruj
skąpany promieniami słońca oraz zwiedzaj okolicę jeżdżąc na rowerze. Jednym
słowem korzystaj ze świata, pięknej pogody i obcuj z przyrodą.
  Julia Brachowska

Dziennik Marcinka Cholewy

9.03.2021.

Drogi Dzienniczku, chciałbym Ci opowiedzieć o pewnej sytuacji, która wydarzyła
się wczoraj w szkole. Jestem pewien, że zapamiętam to wydarzenie na długo.
Wcześnie rano zebrałem się do szkoły. Nie bez powodu tak się stało. Był to
bowiem szczególny czas, ponieważ dzisiaj odbywał się Dzień Kobiet. Z tej okazji Pani
Wychowawczyni wraz ze szkołą zakupiła babeczki dla dziewczyn. Gdy wszyscy
chłopcy zebrali się w szkole, Pani poprosiła nas do klasy.
- Dzień dobry – zaczęła - Jak wiecie, dzisiaj jest wyjątkowy dzień dla waszych
koleżanek. Chciałabym żebyście do babeczek dołączyli własne życzenia napisane na
małych serduszkach z papieru -oznajmiła.
- Proszę Pani, jak zadecydujemy, komu wręczymy prezent? - zapytał Tymek.
- Będziemy się losować – rzekła - unikniemy wtedy nieprzyjemności.
Zaraz potem Pani wyciągnęła spod biurka kapelusz, w którym umieszczone były
imiona dziewczyn. Rozpoczęło się losowanie.
Włożyłem rękę do kapelusza. Byłem zestresowany. Miałem cichą nadzieję, że
wylosuję Lenę. Dziewczynę o jedwabistych czarnych włosach, niebieskich oczach i
czarującej urodzie. Gdy wyciągnąłem los, wrzasnąłem na całą klasę.
Zastanawiałem się, co napisać i zdecydowałem, że wyznam Lenie, co czuję.
- Marcinie - zaczepił mnie Tymek - widzę , że los się do ciebie uśmiechnął,
może chciałbyś się zamienić? - zapytał z pogardą Tymek.
- Nie! - odparłem stanowczo.
- Dobrze ci radzę – zagroził - lepiej wymień się losem, bo inaczej wyjawię Lenie, że
śpisz z szczęśliwym kocykiem.
Wstrzymałem oddech. Złość wręcz we mnie parowała i jak zwykle podjąłem impulsywne
działanie.
- Ach tak! – rzekłem - to sobie go weź! - krzyknąłem i podarłem los.
Schowałem swoje życzenia do kieszeni, by je ratować.
Następnie podbiegłem do biurka Tymka i rozszarpałem jego życzenia. Nie było już
czasu.
Za chwilę biegłem już po korytarzu, a za mną w pogoń udał się Tymek, który miał
zamiar rzucić we mnie babeczką. Biegłem co sił w nogach. Aż nagle zobaczyłem Lenę i

żeby na nią nie wpaść, odskoczyłem na bok i upadłem na ziemię, gubiąc serduszko
z papieru.
Tymek nie miał tyle szczęścia i z impetem wpadł na dziewczynę, celując babeczką
prosto w jej twarz.
Lena, cała w cieście, była okropnie zła.
- Nic ci nie jest? – podała mi rękę.
-Wszystko w porządku- odpowiedziałem. Zawstydzony.
Po chwili Lenka podniosła z ziemi serduszko i przeczytała życzenia ode mnie. Byłem
okropnie zawstydzony, bałem się, że się jej nie spodoba, ale po chwili znajdowałem się
już w objęciach Leny.
Hanna Krawczyk.

Malutkie, ale niezwykłe!
W naszym świecie żyje wiele dużych, majestatycznych stworzeń,
takich jak na przykład słonie czy wieloryby. Oprócz nich żyją zwierzęta, o
których nie mówi sią aż tak dużo, a z pewnością zasługują na uwagę. Oto
lista pięciu malutkich istot, które są naprawdę nieprawdopodobne.
Numer 5. na tej liście wędruje do niebieskiego smoka. Na pierwszy
rzut oka ten trzycentymetrowy ślimak mieszkający w ciepłych wodach
oceanów o jaskrawo-niebieskiej barwie wydaje się niegroźny. Pod żadnym
pozorem nie wolno go jednak dotykać! Ten żywiący się meduzami
mięczak wypuszcza truciznę, którego używa, aby ochronić się przed
drapieżnikami, w tym ludźmi. Skąd jednak bierze ten jad? Jest to trucizna,
która dostała się do organizmu smoka ze zjedzonych meduz. Jad nie jest
trujący dla ślimaka, więc ten wykorzystuje go do własnych celów.
Dodatkowo, smok unosi się na wodzie i w niej porusza dzięki balonikowi
powietrza w brzuchu.

niebieski smok
Na kolejnej pozycji umieszczam lotopałankę karłowatą. To
zwierzątko jest torbaczem, czyli jako młode, po urodzeniu, mieszka u
matki w torbie ze skóry, podobnie jest u kangurów czy nawet koali. Może i
niespotykane, ale nie to chciałbym opisać. Dokładnie opowiem Wam o
umiejętności szybowania tych stworków. Pomiędzy ich przednimi a tylnymi
łapkami znajdują się fałdy skórne, dzięki którym to małe stworzonko potrafi
przeszybować z jednego drzewa na drugie. Podczas skoku z gałęzi rozwija
te fałdy i używa ich jak paralotni.

lotopałanka karłowata
Trzeci w rankingu umiejscowił się minóg morski. Ta ryba jest dość
długa (może osiągnąć do metra długości), ale bardzo wąska. Ma płaski
otwór gębowy z niezliczonymi, ostrymi zębami. Nie jest zagrożeniem dla
człowieka, ale bywają zagrożeniem dla większych zwierząt morskich.
Przyczepiają się zębami w skórę ryby i powoli zjadają ją wgryzając się
jeszcze mocniej.

paszcza minoga

minóg

Na czwarte miejsce przywędrowała kijanka żaby szklanicowatej. Te
płazy w formie dorosłej występują w Ameryce Południowej i wyglądają,
jakby były zrobione ze szkła. Są przezroczyste i widać ich organy
wewnętrzne. Ja chciałbym jednak przytoczyć wygląd kijanek tychże żab.
Zaraz po wykluciu ze skrzeku (tak nazywa się płazie jaja) te stworzonka są
przezroczyste. Jedyne co widać to ich wnętrzności. Lecz gdy spojrzy się
na nie od spodu, można zobaczyć… organy wewnętrzne zwinięte w
spiralę. Wygląda to naprawdę niezwykle!

żaba szklanicowata

kijanki

Pierwsze miejsce zajmuje… niesporczak! Jest to mały bezkręgowiec,
który osiąga maksymalnie 0,02 milimetra! To mniej niż możesz zmierzyć
najprostszą linijką szkolną! Poza tym jest niezwykle odporny na warunki
zewnętrzne. Potrafi zapaść w stan anabiozy, czyli obniżenia aktywności do
takiego stopnia, że stworzenie może przeżyć najgroźniejsze
uwarunkowania przyrodnicze. Dzięki anabiozie potrafi przeżyć w
temperaturze zera absolutnego (ok. -273 stopni Celsjusza) oraz 150 stopni
Celsjusza. Da sobie radę pod ciśnieniem 6000 atmosfer (na wysokości ok.
60 km p.p.m.) oraz z promieniowaniem 1000-krotnie razy większym niż
jakiekolwiek inne zwierzę by przeżyło. Znaleziono okazy żyjące ok. 100 lat
bez wody, które po dostarczeniu im tej właśnie substancji, ożyły.
Dodatkowo jeszcze wspomnę, że potrafią przeżyć w próżni kosmicznej!

Tak wygląda niesporczak. Jest on tak mały, że można go zobaczyć tylko
pod mikroskopem.
Mateusz Uhruski

Ostrzeżenie
Nie próbujcie robić tych rzeczy w domu!

Jeśli masz jakieś absurdalne lub śmieszne pytanie to już teraz wyślij nam je na naszej
stronie internetowej – https://blenderssp3.pl.tl/pytania.htm
. Gdy to zrobisz, będziesz
mógł przeczytać odpowiedź w następnym numerze!

Czy można „zobaczyć” dźwięk?
Anonim

Bezpośrednio oczywiście nie (no chyba, że masz jakieś super moce:) ). Natomiast można
to wykonać pośrednio! Dźwięk, który dociera do naszych uszu to drgania powietrza. Nie
da się ich dostrzec, bo powietrze jest przeźroczyste, ale możemy zobaczyć jakieś inne
obiekty, które drgają pod wpływem dźwięku! Prostym przykładem jest poruszanie się
niewielkich przedmiotów na napiętej foli. Gdy zagramy jakiś dźwięk, folia zostaje
wprawiona w ruch i drobinki podskakują.

Często słyszałem takie przysłowie: „Dziecko brudne to dziecko szczęśliwe”.
Czy to prawda, że brud to zdrowie?
Anonim

Ludzki układ odpornościowy w czasie tysięcy lat dostosował się do ziemskich warunków
życia. Przez te brak grawitacji spowoduje zanik mięśni. Zbyt wysokie promieniowanie
wywoła wzrost zachorowalności na nowotwory. Co do tego mają bakterie? Układ
odpornościowy ma bronić nas przed wirusami, bakteriami i grzybami, więc jeśli w
naszym otoczeniu zabraknie jednego z tych elementów, zaburzymy działanie układu. Po
za tym należy zauważyć, że osoba żyjąca w sterylnych warunkach, bez drobnoustrojów,
ma dużą szansę stać się alergikiem.

Która godzina?
KK

Przed chwilą ogłoszono w radiu, że właśnie wybiła godzina 12.00. Marsjanin usłyszy tę
informację za 4 minut i 21 sekund, więc u niego zegar wskazuje 11.55. Europejczyk –
mieszka2
niec księżyca Jowisza , dostanie komunikat za około 34 minuty, czyli u niego jest
godzina 11.26. Mieszkańcy Plutona usłyszą informację za około 319 minut, czyli za
około 5 godzin. Oznacza to, że u nich zegar wskazuje 7.00. Na najbardziej oddalonym
obiekcie stworzonym przez człowieka – 
Voyager One. Został wysłany w kosmos 43 lata
temu i jest oddalony 20 miliardów kilometrów od Ziemi!!! Wiadomość z radia dotrze do
niego za ok. 20 godzin! Możemy więc stwierdzić, że u niego jest godzina 16.00!
Najdalszy obiekt zauważony przez człowieka to odkryta w 2016 roku 
galaktyka
GN-z11. Jej mieszkańcy usłyszą tę wiadomość za około 13 miliardów lat, czyli niemal
tyle ile lat temu powstał wszechświat!

2

Europa to jedna z najbardziej możliwych do zamieszkania przez ludzi miejsc w Układzie Słonecznym

DZIWNE i NIEPOKOJĄCE pytania ze skrzynki odbiorczej BLENDER
WHAT IF
Czy możemy płakać tak długo aż się odwodnimy?

Ile jest ziarenek piasku na pustyni?

Wojciech Klimek

Urodziny Benka
Witam Was moi czytelnicy!
Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi i gotowi by wysłuchać mojej opowieści o
imprezie, jaką było przyjęcie urodzinowe mojego brata Benka. Ja oczywiście na
przyjęciu wystąpiłem jako komik.
Na przyjęciu była nawet nasza sąsiadka - pani Urszula z mężem - panem
Aleksandrem i dziećmi: Magdaleną, Hanną, Ewą, Anitą,, Henrykiem, Leopoldem,
Teresą, Adamem, Arturem, Joanną, Eweliną, Kamilem, Michałem, Wandą, Zofią,
Józefem, Emilem, Kingą, Judytą, Franciszkiem, Fryderykiem i Moniką. Mama i Józek
byli skrzypkami. Zagrali ,,Sto lat”, a pozostali wręczyli jubilatowi prezenty. Goście
weszli do salonu z gigantycznym tortem mającym dwadzieścia warstw!* Potem
wszyscy złożyli życzenia. W życiu nie zgadniecie, co Benek dostał na swoje
dwudzieste urodziny, ale wielkie brawa dla tych, co zgadli.
Między innymi dostał… gitarę. Zagrał koncert jubileuszowy specjalnie dla wszystkich
z okazji swoich dwudziestych urodzin. Zapomniałbym o najważniejszym dostał też
książkę z chwytami do muzyki argentyńskiej. Były w niej chwyty i płytka z
wykonaniem tych utworów przez największych mistrzów gitary.
Wszyscy się bardzo cieszyli.
- Za rok będzie pewnie tak samo radośnie- powiedział Benek.
- Albo jeszcze lepiej- rzekła mama.
- Zobaczymy- dodał wesoło tata, który był równie zachwycony, co Benek.
To były wspaniałe urodziny.
Uwielbiam świetną zabawę, a w szczególności Sylwestrową i urodzinową, nawet, gdy
nie są to moje urodziny.
Szczerze przyznam trochę zazdroszczę mojemu Bratu.
* Tradycją rodziny Benka było to, że pieczono tort urodzinowy z ilością warstw
wskazującą na wiek tej osoby, przykład 20 lat – 20 warstw.
Krzyś Stadnik

Wycieczka Pana P. do Anglii.
Witajcie! Pewnie nudziło Wam się w tym bardzo długim okresie oczekiwania na
ukazanie się mojej kolejnej przygody, ale gwarantuję, że było warto.
Mianowicie pojechałem z rodzinką do Wielkiej Brytanii. Nie będę opowiadał
wszystkiego, bo było tego zbyt wiele, ale wspomnę najatrakcyjniejsze miejsca. Do
Anglii poleciałem samolotem. Na pokładzie byli mili stewardzi i stewardessy, fotele
bardzo wygodne, a silnik samolotu cichuteńki, więc rzec można, że mieliśmy pełną
wygodę i muszę też dodać, że w ogóle nie było turbulencji.
Zwiedziliśmy miejsca takie, jak rozgłośnia BBC, stadion ligi Manchester United,
zwiedziłem też muzeum - dom Sherlocka Holmesa przy 221 B Baker Street.
Najbardziej podobał mi się stadion. Byłem też w muzeum figur woskowych
Madamme Tussaud, w którym zobaczyłem coś niebywałego - posąg Charliego
Chaplina. Mój ulubiony komik wyglądał jak żywy, i stąd wynikła moja
komediodramatyczna przygoda…
Mianowicie, kiedy podałem mu dłoń, nagle niechcący wyrwałem jego woskową rękę.
Próbowałem naprawić zepsutą figurę, przerażony, że mój czyn wyjdzie na jaw.
Wpadłem na pomysł, co może mi pomóc w tej trudnej sytuacji. Był to drut od mojej
parasolki. Wbiłem drut do woskowego barku figury, umocowałem na nim wyrwaną
dłoń i włożyłem w nią sławną laseczkę Chaplina. Na szczęście nikt nie zauważył
mojej wpadki... Pamiętajcie! Uważajcie na rzeźby z wosku, ponieważ są bardzo
kruche! A już Charliego Chaplina zdecydowanie oglądajcie tylko z daleka…
W Anglii przebywaliśmy 11 dni, a kiedy wróciliśmy do domu, wypiliśmy typową
angielską herbatkę, a mama zrobiła pudding. Moim zdaniem były to najciekawsze i
najzabawniejszy wyjazd.
Krzyś Stadnik

SUCHARY
+30°C Polacy śpią bez żadnego nakrycia. Amerykanie zakładają swetry. Mieszkańcy Miami włączają
ogrzewanie.
+10°C Mieszkańcy domów komunalnych w Helsinkach zamykają okna. Lapończycy (nie mylić z
Japończykami!) sadzą kwiatki w oknach.

+5°C Lapończycy opalają się na balkonie, jeżeli słońce jest jeszcze nad horyzontem...
+2°C Włoskie samochody nie zapalają.
0°C Woda zamarza.
-1°C Oddech staje się widoczny. Czas zaplanować urlop nad morzem śródziemnym. Lapończycy jedzą
lody popijajac zimnym piwem.
-4°C Kot wchodzi pod kołdrę.
-10°C Czas zaplanować urlop w Afryce.. Lapończycy idą popływać.
-12°C Zbyt zimno na śnieg.
-15°C Amerykańskie auta nie zapalają.
-18°C Właściciele domów w Helsinkach włączają ogrzewanie.
-20°C Oddech staje się słyszalny.
-22°C Francuskie auta nie zapalają. Za zimno na jazdę na łyżwach.
-23°C Politycy zaczynają współczuć bezdomnym.
-24°C Niemieckie auta nie zapalają.
-26°C Z oddechu uzyskuje się materiał na budowę igloo...
-29°C Kot wchodzi pod pidżamę.
-30°C Japońskie auta nie zapalają. Lapończyk klnie, kopie w koło swojej Toyoty i zapala Ładę.
-31°C Za zimno na pocałunki - usta przymarzają do siebie. Lapońska drużyna narodowa zaczyna
przygotowania do sezonu wiosennego.

-35°C Czas zaplanować dwutygodniową kąpiel w gorących źródłach. Lapończycy odśnieżają dachy.
-39°C Rtęć zamarza. Za zimno by myśleć. Lapończycy zapinają ostatni guzik w koszuli.

-40°C Niemiec bierze samochód pod kołdrę. Lapończycy ubierają swetry.
-45°C Lapończycy zamykają okienko w wychodku.
-50°C Lwy morskie opuszczają Grenlandię. Lapończycy zamieniają rękawiczki z pięcioma palcami na
jednopalcowe.
-70°C Niedźwiedzie polarne opuszczają biegun. Na uniwersytecie w Rovaniemi organizuje się bieg
długodystansowy.

-75°C Św. Mikołaj opuszcza krąg polarny. Lapończycy opuszczają nauszniki z czapek na uszy.
-250°C Alkohol zamarza. Lapończycy są wkurzeni.
-268°C Hel staje się płynny.
-270°C Piekło zamarza.
-273,15°C Zero absolutne. Brak ruchu cząstek elementarnych... Lapończycy przyznają: "Tak, jest nieco
chłodno, rozłupmy se flaszeczkę na rozgrzanie..."

- Stary, Ty wiesz że Eskimosi mają ponad sto słów na określenie śniegu?
- Eee, ja to mam nawet więcej jak rano śpiesząc się do pracy samochód odśnieżam

- Kto to jest prawdziwy narciarz?
- Człowiek, którego stać na luksus połamania nóg w bardzo znanej miejscowości górskiej, przy pomocy
bajecznie drogiego sprzętu.

Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmana:
- Panie prezesie, zima przyszła!
- Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby przyszła jutro! A najlepiej niech wcześniej zadzwoni, to
umówisz ją na konkretną godzinę.

Zima, las, pada śnieg. Po lesie chodzi podenerwowany niedźwiedź. To złamie choinkę, to kopnie w
drzewo, to pogoni wilka - ogólnie - mocno wściekły! Chodzi i gada:
- Po jaką cholerę piłem tę kawę we wrześniu...

Rozmawia dwóch dresiarzy:
- Znasz takich: Beethoven, Mozart?
- A, co? Kroimy ich?
- Nie. Spoko goście. Melodyjki do komórek piszą.

Przychodzi pacjent do dentysty. Stomatolog widzi same złote zęby i pyta:
- Właściwie nie wiem , co mam panu zrobić...
- Chciałbym założyć alarm.
Mikołaj Bożętka

Zaznacz właściwąo
 dpowiedź.
Zagramy w ucieczkę piesków :)
1.Masz 5 psów, pierwszego dniapierwszy uciekł, drugi został, trzeci uciekł, czwarty
uciekł, piąty został. Drugiego dnia pierwszy wrócił, drugi uciekł, trzeci został, czwarty
wrócił, piąty został. Trzeciego dniapierwszy uciekł, drugi został, trzeci wrócił, czwarty
został, piąty uciekł. Czwartego, ostatniego dnia pierwszy został, drugi wrócił, trzeci
uciekł, czwarty został, piąty został.
Ile psów masz po pięciu dniach?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

0
1
2
3
4
5

To teraz trochę o sportach
2.W pewnej rodzinie było 5 braci, każdy z nich miał dwie siostry. Trzech z braci grało w
siatkówkę, czterech grało w piłkę nożną, a dwóch z nich umiało pływać. ½ sióstr grała w
piłkę nożną, a wszystkie siostry grały w hokeja.
Zaznacz prawidłową odpowiedź:
a) Ile osób minimalnie umiało grać i w siatkówkę i w piłkę nożną
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
b) Ile sióstr grało i w hokeja i w piłkę nożną
- 1

- 2
- 5
- 7
c) Ile osób mogło uprawiać 3 sporty naraz?
- 2
- 4
- 3
d) Ile było sióstr?
- 2
- 4
- 10
- 5
Połamana stonoga
3.Stonoga złamała 4 nogi, a skręciła tyle samo, ile ma złamanych i ma 2 razy mniej
opuchniętych od połowy nóg złamanych i wszystkich skręconych.
Ile nóg sprawnych ma stonoga?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

79
81
83
87
89
91
95
84
Filip Bartula

