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WITAMY 

 

 

Witamy Was serdecznie w kolejnym wydaniu naszej, szkolnej gazetki BLENDER. Znajdziecie 

tutaj rozmaite wpisy, począwszy od ciekawostek, kończąc na kąciku geograficznym. Następny 

wydany przez nas egzemplarz rozpocznie nową serię, ale potrzymamy Was trochę w 

niepewności i o tym, co dla Was przygotowujemy, dowiecie się dopiero w kolejnym numerze. 

A teraz, zapraszamy do czytania! 

 

Julia Brachowska 

 

Suchary 

 

#Co to jest: zielone i lata? 

Superogórek. 

#Czym się różni czerwona skarpetka od czerwonej róży? 

Zapachem. 

#Jak się nazywa stopa w niebie ? 

Rajstopa. 

#Pan na w-fie poprosił dzieci, żeby robiły rowerek. Wszystkie dzieci ładnie ćwiczą oprócz 

Jasia, który trzyma nogi nieruchomo w górze. 

-Co ty Jasiu robisz? 

-Ja zjeżdżam z górki. 

Lena Stępień 



 
 

Dziennik Miziołka uczniowskim okiem 

15.02 

Dziś dostałem jedynkę. Zadzwoniłem do mamy.  

Szlaban- co najwyżej- gdyż idę do 

Kuczmierowskiego na obiad. 

Dzisiaj jest spaghetti. Zaczęliśmy robić sobie wąsy, 

wiec tata Kuczmierowskiego mnie wyrzucił. 

Wróciłem do domu i Mamiszon palnęła gadkę o 

dobrych ocenach. Nie zdążyła dać mi kary, gdyż 

Kaszydło zaczęło piszczeć. Przybiegłem z 

ciekawości. Na stołeczku walentynki (wczoraj 

zapomniała wziąć). 

- O nie! Dostałam walentynkę od Sebastianka! 

- Chyba spalę się ze wstydu - krzyknęło Kaszydło. 

- I stanę się popiołem - dodała z przekonaniem. 

A, ja tylko wyszedłem zdziwiony. 

 

16.02 

Ogryzek dziś został przewieziony karetką. Nikt od tygodnia go nie karmił. Ja mam 

sprawdziany. Mamiszon korepetycje na temat żył wodnych, a Kaszydło związek z 

Sebastiankiem. Szczurek przebywa teraz u weterynarza. 

 

17.02 

Mamiszon przyniósł żółwia. Podobno odciąga żyły wodne. No, sorry, ale ja nadal chcę się 

kąpać. Bo Beata dziś do mnie wysłała walentynkę. 

Hej, Miziołeczku! 

Przepraszam, że tak późno ją wysyłam! 

I LOVE YOU!!! 

Beata 

 

 

 



 
18.02 

Beata pożyczyła ode mnie ołówek. 

Więc poszedłem do jej domu. Oddała mi go, ale też poczęstowała mnie ciasteczkami. 

Hmm…były pyszne!! 

Chyba wrócę po kolejne. Dziś zrobiliśmy walkę. 

Do finału przeszedł Pasibrzuch i Łokietek. Stawka jest wysoka! 

Aż szóstka z wuefu i tytuł mistrza! 

 

19.02 

Łokietek wygrał! Jemy pączki oraz faworki. 

 

20.02 

Jemy. 

 

21.02 

Dojadamy. 

 

22.02 

Padamy z nóg! 

No, Papiszon utył. Ma 120kg! Ja tylko 92kg, ale to Kaszydło pobiło wszelkie rekordy! Aż 

1t!!! 

Zosia Majda 



 

 

 



 
Narty 

Jazda na nartach to najpopularniejszy sport zimowy. Wielu ludzi wyjeżdża na narty za granicę. 

 Najpopularniejsze kraje, do których ludzie wyjeżdżają, by pojeździć na nartach w Europie, to 

Włochy i Austria. Znajdują się tam Alpy i Dolomity, czyli największe góry tego kontynentu. 

 Większość ludzi jeździ „normalnie”, po wytyczonych trasach. Niektóre osoby wychodzą poza 

trasy, by jeździć gdzie indziej. Biorą do tego specjalne narty freeride’owe, które są znacznie 

lepsze od zwykłych nart, a czubki mają bardziej zadarte do góry, aby nie zapaść się pod śnieg. 

 Najpopularniejszymi zawodami, jak chodzi o narty są skoki narciarskie, czy slalom. Jednak 

niektórzy ludzie po prostu pobijają rekordy prędkościowe. W 2016 roku ustanowił go Ivan 

Origone, osiągając niebotyczną prędkość 254,95km/h.  

Szymon Srebro 

 

     Skoki narciarskie 

Obecny sezon dla polskich skoczków był na początku znakomity. Przez połowę sezonu 

prowadził Dawid Kubacki. Regularnie wygrywał konkursy Pucharu Świata i stawał na podium. 

Niestety Polakowi cały czas dorównywał Norweg Halvor Egner Granerud. Po konkursie w 

Japonii, w Sapporo, Kubacki niestety spadł z fotela lidera. Od tego czasu do dzisiaj Granerud 

cały czas jest na prowadzeniu i nie zanosi się na zmiany. Do tego wygrał również Turniej 

Czterech Skoczni. Co ciekawe, w Pucharze Narodów prowadzi Austria. Polska na dzień 

dzisiejszy (21.02) jest na trzecim miejscu i traci obecnie 971 punktów do lidera. Inni Polacy, 

np. Piotr Żyła czy Kamil Stoch, też nie wypadają najgorzej. Żyła zajmuje na obecną chwilę 

piąte miejsce, a Stoch czternaste miejsce w Pucharze Świata. Niedługo nasi rodacy będą mieli 

szansę na ogromny sukces. Czekają ich Mistrzostwa Świata w Planicy. Piotr Żyła będzie bronił 

mistrzostwa z normalnej skoczni. Wiadomo już, że będzie to niesamowite widowisko. 

Wyjątkowo w tym roku Puchar Świata skończy się na początku kwietnia. Tradycyjnie jednak 

zakończenie i rozdanie finalnych nagród odbędzie się w Planicy. Życzymy powodzenia i 

dalszych sukcesów naszym rodakom! 

  

                                                                                Tomasz Zachwieja 

 

 

 

 

 



 
Skorki i jętki  - artykuł biologiczny 

 

       Zacznijmy od przedstawienia Wam tych dwóch owadów: 

                                                        

 

→ Jętki (pot.) Jacica: Okres życia larw może trwać 
nawet do kilku lat, postacie dorosłe żyją bardzo 
krótko, czasem jeden dzień. Niekiedy obserwowane 
są masowe wyloty jętek. W okresie cyklu życiowego 
larwy przechodzą od 20 do 30 linień. Typy larw: 

→ larwy grzebiące; żyją w wodach wolno płynących lub 
stojących, w mule formują chodniki, 

→ larwy pełzające; żyją na dnie górskich strumieni, 
→ larwy pływające; żyją w wodach o bogatej 

roślinności. 

 

→ Skorek pospolity: zwany potocznie „korcem”, „zausznikiem”, „szczypawką” lub 
„szczypawicą” to gatunek skorka z rodziny skorkowatych.  

Najczęściej występują w wilgotnych, ciemnych miejscach np. pod ściętymi pniami, w 
budkach lęgowych, dziuplach lub gniazdach ptaków. Żyją gromadnie, samice opiekują 
się złożonymi jajami, w przypadku zagrożenia grupują się i nieruchomieją. Polują na 
drobne owady np. mszyce lub muszki owocówki, niekiedy jednak wgryza się w rośliny. 

Już znacie podstawowe informacje o tych dwóch gatunkach, teraz opowiemy Wam o 
niebezpieczeństwach, które wywołują te owady oraz o ich systematyce. 

 

Jętki  

→ Czasami jętki zalęgają się np. w kominach. Niekiedy również chmarami atakują 
przechodniów lub pojazdy. Jednak w przeciwieństwie do komarów nie są one 
krwiopijne, nie stanowią bezpośrednio zagrożenia dla życia człowieka. Niestety kiedy 
chmara zaatakuje pojazd, ogranicza ona widoczność i stanowi zagrożenie dla 
kierowców. 

          Systematyka 

→ Wyróżnia się ok. 2 tys. gatunków występujących w strefie klimatu umiarkowanego. W 
Polsce występuje 119 gatunków. 

→ Owady te dzieli się na 3 podrzędy i 23 rodziny. 

 

         Skorki 

→ Skorki nie są dla nas niebezpieczne. Potrafią ugryźć człowieka, lecz nie będzie to zbyt 
bolesne. Niestety zdarza się, że skorki niszczą uprawy. Najczęściej: kwiaty cynii, dalii, 
złocieni oraz powojników, a także jabłonie, grusze, brzoskwinie, 
morele, krzewy malin oraz kukurydzę. 

 



 
Systematyka 

→ Dotychczas opisano 2 tysiące gatunków skorków. Najwięcej z nich wykryto w 
Indiach. W Polsce stwierdzono tylko 6 gatunków. 

 

To już wszystko o skorkach i jętkach. Mamy nadzieję, że dowiedzieliście się kilku 
ciekawostek oraz że ten temat was zaciekawił :) 

 

Do zobaczenia w kolejnych wpisach 

Julia Brachowska 

Madzia Skorek☺ 

 

Coś o kotach 

 

 Ludzie często mówią, że koty są zwierzętami 

samotnymi. Jednak kot, nie mający domu, żyje 

zdecydowanie krócej i chociaż z najprostszymi 

rzeczami dają sobie świetnie radę, bez człowieka jest 

mu znacznie trudniej. Pobyt w schronisku jest dla 

takich zwierząt cierpieniem. Niektórzy ludzie 

przygarniają „bezpańskiego” kota, a potem uznają, że 

jest to za duża odpowiedzialność lub zbyt dużo 

kosztuje ich utrzymanie i w konsekwencji oddają je do 

schroniska. Koty przyzwyczajają się do otoczenia szybciej niż do ludzi i trudne są dla nich 

zmiany domu. Jeśli więc ktoś planuje zmianę domu i adopcję kota, proponuję najpierw 

zakończyć przeprowadzkę, a dopiero potem myśleć o przygarnięciu zwierzaka. 

Patrycja Srebro 

Alaska 

Alaska jest jednym z 50 stanów w USA i jest położona w północno-zachodniej części 

Ameryki Północnej. Graniczy od wschodu z Kanadą, a od zachodu, przez Cieśninę Beringa, z 

Rosją. 

Alaska jest jednym z najbardziej interesujących stanów, ponieważ jej spora część leży w kole 

podbiegunowym. 

Chociaż jest ona największym stanem w USA, to mieszka tam zaledwie 700 tysięcy 

mieszkańców, czyli niewiele mniej niż w Krakowie. 

Na Alasce znajdują się bardzo kontrastujące elementy krajobrazu, takie jak: wulkany i lodowce. 

Jest tam około stu nieaktywnych wulkanów oraz ponad sto tysięcy lodowców. Jednym z 



 
większych okazów jest lodowiec Matanuska, wzdłuż którego można przejść szlakiem. Jestem 

przekonana, że ta trasa zapewni mnóstwo wrażeń i pozostanie na długo w pamięci. 

Drugim niezwykłym miejscem, które koniecznie trzeba zobaczyć na Alasce, jest park 

narodowy Denali. Znajduje się tam najwyższy szczyt Ameryki Północnej, czyli Denali (6190 

m.n.p.m.). Przestrzeń wokół szczytu stanowi ogromna połać dziewiczej przyrody, jedna z 

ostatnich takich na świecie. Góry te są królestwem wilków i niedźwiedzi (np.: grizzly), w 

którym najpewniejszym zimowym środkiem lokomocji pozostaje psi zaprzęg. 

 

Denali 

Mam nadzieję, że artykuł Was zaciekawił i że zachęciłam Was do odwiedzenia Alaski, która 

bez wątpliwości jest miejscem tego wartym. 

Wiki Gorczyca 
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