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Cześć! 

Z tej strony redaktorzy 

Koła Dziennikarskiego SP21. 

Trzymacie właśnie  

ZIMOWY numer  

naszej gazetki szkolnej „ROZGADANI“! 

W środku znajdziecie WIELE PRZYDATNYCH INFORMACJI NA 

TEMAT FERII ZIMOWYCH! 

ZAPRASZAMY! 



 

REDAKCJA „ROZGADANYCH“ TO MY! 

 
REDAKCJA „ROZGADANYCH“ SKŁADA SIĘ 

Z CZŁONKÓW KOŁA DZIENNIKARSKIEGO 

PROWADZONEGO POD KIERUNKIEM NASZEJ 

POLONISTKI, 

PANI ANI TOMCZYK.  

 

JESTEŚMY REDAKTORAMI  

Z KLAS 5A I 8B. 

 

OTO NAJLEPSZA REDAKCJA POD SŁOŃCEM! 
☺ 
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ŁĄCZNIK: NATALKA WITCZAK 

 
REDAKTORZY: JAVIER AMBROSINI SOBCZAK, 

DAMIAN KACZMAREK, DOMINIKA KISZAKIEWICZ, 

JULKA MAKAREWICZ, JULKA OCHNICKA,  

ZOSIA STAROBRZYŃSKA, HANIA TOMCZAK.  

 

 

JEDYNĄ NASZĄ ZASADĄ JEST DOBRA 

ZABAWA! 



Ferie zimowe – zagrożenia 
 

Zbliżają się ferie zimowe, wielu z nas wyjeżdża. 
Podczas wyjazdów zimowych czyhają na nas 
różne zagrożenia. 
1. Wypadki samochodowe – duży ruch, śliskie 

drogi i (być może!) padający śnieg powodują, że 

jest niebezpiecznie. 

2. Lawiny – w górach musimy uważać na 

osuwający się śnieg. 

3.  Złamania i  inne urazy –  jeżdżąc na nartach, 

łyżwach i sankach  możemy narazić się na 

wypadki przez niepotrzebną brawurę. 

4.   Baseny – korzystajmy spokojnie z basenów, 

ponieważ woda zawsze jest niebezpieczna. 

 
Korzystajmy 

spokojnie z atrakcji 
zimowych,  

a ferie będą udane! 

 
The End: koniec 

 
Javier Ambrosini Sobczak 5a 

 



Jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe? 

  

Wielkimi krokami zbliżamy się do ferii zimowych. Aby bezpiecznie spędzić 

czas wolny od nauki w te chłodne dni i wieczory, starajmy się przestrzegać kilka 

jakże ważnych zasad: 

 

1. Zawsze informuj dorosłych, dokąd idziesz i o której godzinie zamierzasz 

wrócić; 

2. Zjeżdżając na sankach (nartach, snowboardzie) nigdy nie zjeżdżaj w pobliżu 

dróg i zbiorników wodnych, jak również uważaj na innych uczestników 

korzystających z tych atrakcji; 

3. Podczas zabawy śnieżkami nie łącz śniegu z kamieniami (szkłem, kawałkami 

lodu), jak również nie celuj w twarz drugiej osoby; 

4. Zawsze ubieraj się odpowiednio do warunków atmosferycznych panujących 

na dworze; 

5. Do jazdy na łyżwach zawsze wybieraj miejsca do tego przeznaczone, omijaj 

otwarte zbiorniki wodne (jeziora, rzeki); 

6. Gdy się źle poczujesz, powiadom dorosłą osobę (rodzica, opiekuna); 

7. Nie ufaj i nie rozmawiaj z osobami, których nie znasz. 

 

 

 Kiedy będziesz uczestnikiem bądź świadkiem wypadku 

albo niebezpiecznej sytuacji zagrażającej zdrowiu, życia 

Twojego lub innych osób, dzwoń pod jeden z poniższych 

numerów alarmowych: 

 

999 – pogotowie 

998 – straż pożarna 

997 – policja 

112 – Europejski numer alarmowe 

 

Damian Kaczmarek 8b 



Top 8 ciekawostek o zimie 
 

 Najniższą temperaturę zanotowano w stacji Vostok na Antarktydzie.  

21 lipca 1983 r. było tam -98,2 stopni Celsjusza 

 

Miesiące grudzień, styczeń i luty to miesiące zimowe na półkuli północnej, ale na półkuli 

południowej (na przykład w Australii) najzimniejsze miesiące roku to czerwiec, lipiec i 

sierpień. 

Północna Półkula jest ponad 4 miliony kilometrów bliżej słońca zimą  

niż latem. 

 

Oczy reniferów zmieniają kolor ze złotego latem na niebieski zimą, aby umożliwić im lepsze 

widzenie w ciemności. 

 

Przy -40 stopni Celsjusza (który jest również -40 stopni Fahrenheita), para z oddechu może 

nawet zamarznąć. 

 

W Księdze Rekordów Guinnessa znalazło się miejsce dla największego płatka śniegu. Taki 

zaobserwowano 28 stycznia 1887 roku w Fort Keogh w Stanach Zjednoczonych. Miał on 38 

cm szerokości i 20 cm grubości. 

 

Przeciętny płatek śniegu spada z 

nieba z prędkością 4,8 kilometra na 

godzinę. 

 

Istnieje coś takiego jak chionofobia, 

czyli paniczny lęk przed śniegiem. 

Najbardziej ekstremalni paranoicy tak 

bardzo boją się ośnieżenia (względnie 

uwięzienia w śniegu), że wizja ta 

przyprawia ich o zimne poty, ataki 

paniki, poczucie zagrożenia i 

nadchodzącej wielkimi krokami zagłady. 

 

W 2004 roku w Ontario zebrali się uczniowie kilkunastu szkół, którzy równocześnie wyłożyli 

się na śniegu i poruszając rękami i nogami wyrysowali jednocześnie 15 851 aniołków. 

 

Zofia Starobrzyńska 8B 

 



KTOŚ PRÓUJE JĄ ZAMORDOWAĆ! 

Recenzja książki W otchłani 

 

Ostatnio przeczytałam wspaniałą książkę Beth Revis, W otchłani. Jest to trylogia 

składająca się z trzech tomów: W otchłani, Milion słońc oraz Cienie ziemi. Książka została 

wydana w 2012 roku i błyskawicznie zdobyła status bestsellera „New York Timesa“. Została 

Najlepszą Książką Amazon.com oraz nominowano ją do prestiżowej nagrody Cornegie 

Medal i Nagrody Książki Roku w kategorii literatury dla młodzieży przez „Romantic Times 

Book Reviews“. 

Tematem książki jest misja zaludnienia nowej planety. 

Podróż ma trwać 300 lat, dlatego siedemnastoletnia Amy i jej 

rodzice zostają poddani hibernacji. Któregoś dnia Amy zostaje 

brutalnie zbudzona z lodowatego snu. Ktoś próbuje ją 

zamordować!!! Statek kosmiczny o nazwie Błogosławiony zmienia 

się w zdradliwą pułapkę. Jego mieszkańcy poddali się władzy 

Najstarszego starego, przerażającego i surowego przywódcy. 

Jednak jest jeszcze Starszy - zbuntowany szesnastolatek, 

zafascynowany Amy. Jest gotowy, aby przejąć obowiązki, jakie 

czekają na niego jako nowego Najstarszego. 

Cała książka jest podzielona na dwie narracje. To znaczy, 

że pierwszy rozdział jest napisany z perspektywy Amy, a drugi z perspektywy Starszego, 

trzeci z perspektywy Amy, czwarty z perspektywy Starszego itd. Łącznie książka liczy 81 

rozdziałów. Jest napisana prostym językiem, więc łatwo ją zrozumieć, jednak należy 

przeczytać najpierw tom I, ponieważ, gdy przeczyta się tom II bez znajomości pierwszego, to 

trudno będzie zrozumieć tematykę książki. Ta pozycja (tak samo jak pozostałe tomy) jest 

przeznaczona dla osób w wieku 14–30 lat, ale głównie dla nastolatek w wieku 14–19 lat.  

Książka ta zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Szczególnie podobała mi się okładka. 

Mam już w domu tom II tej opowieści i zamierzam przeczytać również tom III. Ja osobiście 

nie lubię czytać książek, ale ta wyjątkowo mi się bardzo podobała.  

Z całego serca polecam! 

Oliwia Manista 8b 

 

 



Podstawową i najważniejszą rzeczą dla początkującego hodowcy 

szczurów jest  posiadanie obszernej klatki z dwoma piętrami, licznymi 

drabinkami i domkami. Najlepiej trzymać dwa osobniki, ponieważ kiedy 

będziemy poza domem, to 1 szczurek będzie samotny i nieszczęśliwy. Pokarm 

powinien być urozmaicony, np. zboża, warzywa, mała ilość owoców i  sucha 

bułka do gryzienia. Jest to bardzo ważne, gdyż szczury muszą ścierać 

nieustannie zęby.  Woda w poidełku musi być wymieniana codziennie. Szczury 

są bardzo towarzyskie i trzeba poświęcać im sporo czasu na zabawy. 

Długoogoniaste dają się tresować. Imię powinno być krótkie i łatwe do 

zapamiętania (np. Pipi, Kiki) ponieważ można nauczyć je reagowania na swoje 

imię. Trzeba bardzo uważać na to, co jedzą, bo są wszystkożerne, ale dużo może 

im zaszkodzić (nabiał, czekolada) . Nie powinno podawać się mięsa, ponieważ 

po pewnym czasie zaczną gryźć  palce aż do krwi. Jeżeli wytresuje się szczurka, 

to będzie wspaniałym pupilkiem  

Mówi Hanna Tomczak  

W razie problemów z zwierzątkiem, proszę zajrzeć do 5a. 

                                                           

DO ZOBACZENIA! 

 



Recenzja filmu Harry Potter i więzień Azkabanu 

 

Ostatnio stwierdziłam, iż dobrym pomysłem będzie napisanie recenzji o jednej z 

przygód młodego czarodzieja, więc oto recenzja mojej ulubionej części. Harry Potter i 

więzień Azkabanu to trzecia część z serii o czarodzieju.  

Akcja odbywa się na trzecim roku Harry’ego w Hogwarcie. Wszystko zaczyna się od 

wydarzenia, kiedy Harry, Ron i Hermiona jadą pociągiem do Hogwartu. W pewnym 

momencie do pojazdu wsiada dementor (strażnik Azkabanu) i stara się wyssać z Harrego jego 

wszystkie szczęśliwe wspomnienia. Na pomoc przychodzi Remus Lupin (nauczyciel w 

Hogwarcie), który rzuca zaklęcie Patronusa na potwora. W dalszym przebiegu filmu okazuje 

się, że z Azkabanu uciekł morderca – Syriusz Black. Przez resztę filmu można dostrzec próby 

głównego bohatera w nauce Patronusa. Oczywiście, w tej części nie zabrakło Dracona 

Malfoy’a, który jak zwykle starał się uprzykrzyć życie młodemu Potterowi i jego 

przyjaciołom.  

Podczas oglądania potrafiłam się kilka razy wzruszyć oraz śmiać. Polecam tę część 

każdym fanom przygód o młodym czarodzieju. Jestem pewna, że każdemu się spodoba. 

Życzę miłego oglądania ☺.  

 

Julia Makarewicz 8B   

 

 



Ciekawostki 

 

1. Według badań, jeśli jesteś miły dla sprzedawcy 

lodów, możesz dostać nawet o 10% większą porcję. 

2. 80% nastolatków sprawdza swój telefon przed 

porannym myciem zębów. 

3. Samo trzymanie pieniędzy zmniejsza stres i ból. 

4. Jest co najmniej 10 udokumentowanych 

przypadków, gdy ktoś umarł ze 

śmiechu :). 

5. Na Twitterze istnieje konto 

„Big Ben”, które co godzinę 

publikuje wpis o treści ''BONG 

BONG BONG”. 

6. Przeciętna kobieta spędza 

rok swojego życia, wybierając, w 

co się ubierze. 

7. Aby zjeść jedną gałkę lodów, 

wystarcza średnio 50 liźnięć. 

 

Julia Ochnicka 8b 



 

POKOLORUJ MNIE!!! 
 

 
 
 
 
 



HOROSKOP 
na luty 

Baran                   22 marca–21 kwietnia     Byk                                  22 kwietnia–21 maja 
Zrób dla siebie coś dobrego. Weź głęboki    Dużo będzie zależeć od sprawnej komunikacji                                                                          
wdech i skup się na czymś, co sprawia Ci                                    z ludźmi. Musisz rozmawiać, by pewnie kroczyć 
przyjemność. Nie musisz całkiem poświęcać     drogą do sukcesu. Czasami masz trudności w na- 
się szkole. Choć obowiązków nie ubyło, wszystko             wiązaniu relacji. Lubisz działać samodzielnie, bo 
toczy się gładko i nie ma powodu do stresu.   wiesz, że wtedy praca zostanie dobrze wykonana. 
 

Bliźnięta             22 maja–21 czerwca   Rak    22 czerwca–22 lipca 
Poświęć czas na naukę. W styczniu nie masz   Pojawi się szansa na poznanie wyjątkowo fascy- 
co liczyć na spektakularne sukcesy, dlatego   nujących osób. Szkoda by było to przegapić. 
wykorzystaj ten czas na rozwijanie siebie.   Może to zmienić twoje życie, dlatego nie unikaj 
Przy okazji uda się rozwinąć kreatywność,                       wszelkiego towarzystwa. Zdrowie będzie Ci 
która zawsze jest bardzo przydatna.                     dopisywać, ale zadbaj o kondycję. 
 

Lew                 23 lipca–23 sierpnia   Panna            24 sierpnia–23 września 
Nie przechwalaj się, nie przekonuj nikogo   Głośno wyrażaj swoje opinie oraz realizuj pomysły. 
o swojej wyjątkowości, zachowaj powściągli-       Nie ma na co czekać. To czas na działanie , a nie 
wość. Nie należy wywyższać się teraz ponad    rozmyślanie. Jeśli uda Ci się pokonać niezdecydo- 
innych, ponieważ można przypłacić to utratą   wanie, bardzo dużo osiągniesz i przygotujesz 
dobrych stosunków w przyszłości.     sobie solidny grunt pod sukcesy na przyszłość. 
 

Waga            24 września–22 października    Skorpion  23 października–22 listopada 
To dobry początek roku. Będziesz solidnie   Pamiętaj, że w związkach innych ludzi trzeba 
pracować. Dużo zależeć będzie od komuni-       zachować uczciwość. Masz z tym problem, ale 
kacji ze współpracownikami. Aby osiągnąć     z nowym rokiem zmienisz podejście. Uświadomisz 
sukces, musisz rozwijać kontakty biznesowe.   sobie, że to najlepsza droga do szczęścia. 
 

Strzelec      23 listopada–21 grudnia    Koziorożec         22 grudnia–20 stycznia 
Zadbaj o swoje ciało. Dobre zdrowie zapewni    To cudowny okres dla ciebie. Możesz rozkoszować 
Ci spokojny umysł. Dzięki temu będziesz mógł   się miłością. Jeśli jakieś problemy pojawią się 
zacząć pracować nad realizacją marzeń. Być   w pracy, zostaną zduszone w zarodku. Przepro- 
może poznasz kogoś ciekawego podczas      wadzając analizę swoich przepływów gotówkowych 
treningu na siłowni. Szczęśliwy numerek 9.                             zapewnisz swojej rodzinie bezpieczną przyszłość. 
 

Wodnik         21 stycznia–18 lutego    Ryby                 19 lutego–21 marca 
Możesz nauczyć się więcej od swojego starego   Musisz wykorzystać wszystkie swoje zdolności, 
przyjaciela. Zwróć baczniejszą uwagę na słowa                 by uzyskać optymalne rezultaty. Jako że posiadasz 
tej osoby. Będzie to bardzo ważna lekcja, która    wiele nietuzinkowych umiejętności, z pewnością 
pomoże Ci w dalszym rozwoju osobistym.                 poradzisz sobie wspaniale. Dzięki zabawnym i kre- 
Zaczniesz odnosić coraz większe sukcesy.                  atywnym pomysłom zdobędziesz serce ukochanej. 
 

Dominika Kiszakiewicz 8b 

 
 

 




