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  PRZYSŁOWIA POLSKIE 

• Bogu się przeciwić trudno. 

• Buty skrzypią, będzie mróz. 

• Nie rządź czyjem, bo dostaniesz kijem. 

• Pókim grosz miał, to mnie bratem każdy 

zwał.                        Wybrał Sebastian Semeniuk 
 

CZY WIECIE CO TO SĄ SYNONIMY? 

 Są to wyrazy o takim samym lub 

podobnym znaczeniu. Np. prawdziwek - 

borowik; nieład - bałagan. 

 Używamy synonimów, by nasz język 

nie był monotonny. Dzięki użyciu 

synonimów bogacimy nasze słownictwo.  

 Proponuję Wam dzisiaj test 

ortograficzno-słownikowy. Dopiszcie do 

podanych wyrazów synonimy z literą „h”. 

1) kask -  

2) gwar -  

3) śmigłowiec -  

4) strugać - 

5) pensjonat -  

6) widnokrąg -  

7) górska łąka -  

8) skaut -  

9) doskonałość proporcji -  

10)kupno-sprzedaż -  

11)zarys dziejów -  

12)wesoły nastrój -  

13)sprzedaż w dużej ilości -  

14)„Mazurek Dąbrowskiego” -  

      
 

(Ignacy Krasicki) 
Mysz, dlatego że niegdyś całą książkę zjadła, 

Rozumiała, iż wszystkie rozumy posiadła.  

Rzekła więc towarzyszkom: „Nędzę waszą 

skrócę 

Spuśćcie się tylko na mnie, ja kota nawrócę!” 

 

Posłano więc po kota. Kot zawżdy gotowy, 

Nie uchybił minuty, stanął do rozmowy. 

Zaczęła mysz egzortę; kot jej pilnie słuchał, 

Wzdychał, płakał, płakał... Ta widząc, iż 

się udobruchał, 

Jeszcze bardziej wpadła w kaznodziejski zapał, 

Wysunęła się z dziury - a wtem ją kot złapał. 
 

DINOZAURY... 

Dlaczego tyle szczątków dinozaurów jest w 

prowincji Alberta w Kanadzie? 

Przed setkami milionów lat na terenach 

obecnej Alberty krzyżowały się szlaki 

wędrówek dinozaurów. Zmierzały one na 

północ, w kierunku dzisiejszej Arktyki i 

dalej poprzez ląd, który niegdyś łączył 

kontynenty Azji i Ameryki, i z powrotem 

na południe. 

Czy dinozaury sypiały? 

Tak. Wszystkie zwierzęta, także ludzie, 

potrzebują odpoczynku i snu. Dużo czasu 

na drzemkę przeznaczają zwłaszcza 

współczesne gady. Nie ma powodów by 

sądzić, że dinozaury postępowały 

odmiennie. 

Gdzie jeszcze odkryto szczątki tych 

zwierząt? 

Np. w kwietniu 1878 roku w belgijskiej 

kopalni węgla w Bernissart odkryto wiele 

skamieniałych szczątków. Spoczywały 322 

m pod ziemią w warstwie gliny, pomiędzy 

pokładami węgla. 
Za czasopismem „Dinozaury” podała Magda Gryczuk 

 

ZŁOTE MYŚLI 
Wiedzieć - to nie to samo co zobaczyć. 

Rozum równa się szczęściu. 

Kto zbyt często ma słuszność, ma dużo 

wrogów. 

Za odwagę trzeba płacić. Strach jest za darmo. 

Tyle wolności, ile mądrości. I na odwrót. 

Traktuj dziecko jak osobę z własnym punktem 

widzenia. 
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RARYTASY Z WARZYWNIKA 

W kuchniach wielu krajów europejskich 

oprócz znanego nam  
 

Seler naciowy?! 

Coś takiego!!! 

 

selera   korzeniowego  

używa się seler 

naciowy. Zgrubiałe 

łodygi i liście jada się 

surowe lub 

gotowane. Maja one 

więcej soli 

mineralnych niż seler korzeniowy, a zawarte w 

nich olejki eteryczne nadają potrawie 

charakterystyczny zapach i pikantny smak, 

pobudzają apetyt i działają dezynfekująco. 

 Uprawa selera naciowego nie różni się 

od uprawy selera korzeniowego. Nasiona 

wysiewa się w lutym, marcu do skrzynek. 

Kiełkuje długo, dlatego ważna jest temperatura 

około 200C oraz słoneczne stanowisko. 

Rozsadę wysadza się do gruntu około 15-20 

maja. Selery wymagają żyznej gleby. Zbiory 

selerów rozpoczyna się we wrześniu. 

Doskonale się przechowują!             
  Przygotowała Magda Żyhaluk 

 

HORROR Z DŻDŻOWNICĄ 

Uzupełniajcie tekst brakującymi literami u 

lub ó i rz lub ż. 

T...ynastego w...eśnia, w  bezksię...ycową 

noc tł...sta dżdżownica ta...ała się na polu 

obsianym ...onkilami. Wtem uj...ała 

okr...tnego dzik...sa. Ten...e ...ucił się na 

nią. Po...arł ją ...ywcem! Ale ...ądna zemsty 

dżdżownica z...arła mu ...ołądek i t...ustkę, 

a tak...e inne na...ądy wewnęt...ne. 

Barba...yńca po...egnał ten świat, cierpiąc 

na b...le b...ucha. 

NASZA PLANETA - ZIEMIA 
Poziomo: 1-największy 

kontynent; 2-największa wyspa 

świata; 3-nim płynie rzeka; 4-

jeden z ruchów Ziemi; 5-

cieśnina między Korsyką a 

Sardynią; 6-najmniejsze 

państwo świata; 7-wyspa z Etną; 8-

„najczyściejsze morze”; 9-największa zatoka 

Morza Bałtyckiego, 10-„najciemniejsze” 

morze; 11-stolica Słowacji; 12-jedna z zatok 

Adriatyku; 13-państwo graniczące z 

Portugalią; 14-polska wyspa;  

15- góry w Europie; 16-zatoka przy ujściu 

Rodanu; 17-stolica Katalonii; 18-morze 

między Dardanelami a Bosforem; 19-szwedzka 

wyspa; 20-stolica Albanii. 
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GAWĘDY WĘDKARZA 

                       Terminy wędkarskie  

   Rosówka - duży robak ziemny,  

 największy z występujących w  

 Polsce, stosowany jako przynęta  

 przy połowie większych ryb 

karpiowatych, a także okonia, suma i węgorza. 

Sporadycznie na tę przynętę biorą inne ryby, 

nawet szczupak. 

Biały robak -  wspólna nazwa larw much, 

zwłaszcza much plujki, stosowanych jako 

przynęta. 

Głębokość - właściwość łowiska; za płytkie 

uważa się łowiska do 2. metrów, średnie 2. do 

4. metrów, więcej niż 4. - głębokie. 
Nie brudź ławek!!!  

Napisz lepiej do naszej gazety. 
Redaguje Zarząd Samorządu Uczniowskiego przy współpracy 

Uczniów  i Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Podedwórzu. 

Redaktor Tomasz Słyszko. Zastrzegamy sobie prawo do skracania 

tekstów i opatrywania ich własnym tytułem.  

 

 

  


