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Świat jest piękny i ciekawy 

     Pegaz 



Cześć! 

W naszym kwietniowym numerze 

mamy dla Was ciekawostki                     

o świecie.  

Dookoła nas jest mnóstwo cieka-

wych rzeczy.                                              

Wystarczy tylko się rozejrzeć! 

Wszystko może być fascynujące, 

rozpoczynając od kropli wody,                

a na wielkim oceanie kończąc.  

Zachwycić nas może wiosenny krokus przebijający się przez 

śnieg, zwinność kota, głębia oceanu, tajemnice ludzkiego ciała,                 

inne kraje, góry, świat owadów oraz wytwory ludzkiej inteligencji 

i kreatywności. 

Przeczytajcie, co fascynuje redaktorów naszej szkolnej gazetki. 

 



Ciekawostki na temat wiosny 

 

 

1. Na wiosnę większość ptaków śpiewa dużo 

chętniej. Wiecie dlaczego? 

Otóż, w ten sposób przyciągają partnerów 

oraz odstraszają potencjalnych wrogów. 

 

2. Dawniej na przywitanie wiosny mężczyźni 

rozpalali ogniska na wzgórzach. Miało to 

jeszcze bardziej przyspieszyć przyjście cie-

płych i słonecznych dni, a wraz z nimi więk-

szej dostępności pożywienia. 

 

 

3. W Iranie i w Chinach 

wraz z nadejściem tej pory 

roku obchodzony jest… 

Nowy Rok. 

 

4. Dosyć ciekawą wio-

senną tradycją w mieście 

Gloucester w Anglii jest po-

goń za turlającym się ze 

wzgórza wielkim, okrągłym 

serem z gatunku Glouce-

ster. Nie jest to łatwe zada-

nie ponieważ taki ser potrafi 

naprawdę mocno się rozpę-

dzić. 

 

5. Osoba będąca w pierw-

szy dzień wiosny na biegu-

nie północnym będzie           

widziała słońce nieprzerwa-

nie przez6 miesięcy!  Z kolei osoba będąca 

w tym samym czasie na biegunie południo-

wym nie zobaczy słońca przez 6 miesięcy. 

 

6. Wiosna to pora roku, podczas której najczę-

ściej występują na świecie groźne tornada. 

 

7. Wśród kwiatów, które najszybciej zaczynają 

kwitnąć po marcowych roztopach w Polsce 

możemy spotkać przede wszystkim przebi-

śniegi, irysy, lilie, tulipany, żonkile, bzy i mle-

cze. 

 

 



 

8. Z kolei dla Japończyków 

otwarcie kwiatu wiśni (jest to 

ich narodowy kwiat), które 

następuje zwykle w marcu 

lub kwietniu jest symbolicz-

nym rozpoczęciem wiosny. 

 

 

 

 

 

 

Japonia – kraj kwitnącej wisni 



 

 

 

 



 

 

 

Wiosenne krokusy w Dolinie Chochołowskiej 

 

 



                             Ciekawostki Informatyczne 

 

- W 1883 roku angielski wyna-

lazca, Charles Babbage zaprojek-

tował maszynę liczącą – niedoce-

nioną w swoich czasach i nazwaną 

“ot, jeszcze jedną zabawką” uwa-

żaną dziś za pierwszy komputer. 

Za to oficjalnie pierwszym kom-

puterem był Eniac.  

Eniac to komputer skonstruo-

wany w latach 1943-1945 przez 

J.P. Eckerta i J.W. Mauchky'ego 

na Uniwersytecie w Pensylwanii 

w USA. Zajmował 140 m2, ważył 

prawie 50 ton, składał się z 18000 

lamp elektronowych i służył ce-

lom obliczeniowym, bez możliwo-

ści przechowywania danych. 

 

- Pierwszym oferowanym komer-

cyjnie laptopem, który mieścił się 

w torbie, był Grid Compass Com-

puter 1109. W roku 1979 zapro-

jektował go William Moggridge 

dla Grid Systems Corporation. 

Komputer ten był używany w pro-

gramie NASA dotyczącym pro-

mów kosmicznych we wczesnych 

latach 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- W 1952 roku na potrzeby ka-

nadyjskiej marynarki wojennej 

zostaje skonstruowany track-

ball. Bazując na technologii 

używanej w trackballu, w 1963 

roku Douglas Engelbart stwo-

rzył prototyp obecnej myszy, 

był to drewniany przyrząd z 

dwoma kołami zębatymi, 

umieszczonymi prostopadle do 

siebie. Pozwalało to na ruch 

względem tylko dwóch osi.  

 

 

 

- Pierwszy historycznie smartfon 

powstał już w 1992 r. – było to 

prototypowe urządzenie o nazwie 

Simon (1993 r.). Oprócz funkcji 

telefonu komórkowego oferowało 

ono kalendarz, 

książkę adresową, 

kalkulator, notatnik, 

pocztę elektro-

niczną i gry.  

 

 

 

 

 

- Dziś w większości przypadków 

posługujemy się układem klawi-

szy „QWERTY”. Nie był on jednak 

pierwotnie stosowany w maszy-

nach pisarskich. Początkowo był 

używany system alfabetyczny, 

który okazał się jednak nieefek-

tywny. Obecnie używane ułożenie 

klawiszy wymyslił Christopher 

Latham Sholes. Powstało także 

wiele alternatyw, np klawiatura 

Dvoraka, które się nie przyjęły. 

 

 



- Kiedy komputery były wielkości 

średniego pokoju i służyły w dużej 

mierze jako bardziej rozbudo-

wany kalkulator, pliki były zapisy-

wane na kartach dziurkowanych. 

Komputer pomimo swoich wiel-

kich rozmiarów nie miał żadnego 

nośnika danych. Wszystkie dane 

były zapisywane na specjalnych 

kartach.  

 

- Pomimo tego, że folderów zazwy-

czaj nie traktujemy jako plik, to 

właśnie nim są. Folder zawiera 

w sobie informacje o tym, jakie 

pliki przechowuje oraz odwołania 

do tego gdzie na dysku są zapi-

sane. 

 

- Kiedy otworzymy plik .exe w no-

tatniku ujrzymy chaos. Komplet-

nie bezsensownie poukładane 

znaki oraz jakieś dziwne symbole. 

Jest to kod binarny, a więc infor-

macja przygotowana do odczytu 

przez procesor. Zawiera ona jed-

nak zawsze na początku litery 

„MZ” które są inicjałami jednego 

z byłych pracowników firmy Mi-

crosoft, Marka Zbikowskiego.  

 

                                Oskar Mazur 

 

                        

 

 

 

 

 



Ciekawostki o insektach! 

 

Owady, insekty– gromada stawonogów. Najliczniej-

sza grupa zwierząt. Są to zwierzęta wszystkich środo-

wisk lądowych, wtórnie przystosowane też do środo-

wisk wodnych. Były pierwszymi zwierzętami, które 

posiadły umiejętność aktywnego lotu. 

 

 

1. Owady nie mają takich kości ani kręgo-

słupa jak my. Nazywa się je bezkręgow-

cami. Oznacza to, że po zewnętrznej stro-

nie ich ciała znajduje się twardy egzosz-

kielet, czyli skorupa, która ich chroni. 

 

2. Pająki nie są owadami. Pająki mają osiem 

nóg. Są one związane z skorpionami i należą do 

rodziny pajęczaków. 

 

3. Jest tylko jeden owad, który może odwrócić 

głowę – modląca się modliszka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Karaluch może żyć do 3 tygodni bez głowy. 

 

 

 

 

 

 

5. Motyl ma receptory smaku w nogach. 

 

 

6. Waga wszystkich termitów na świecie prze-

wyższa wagę wszystkich ludzi 10 : 1. 

 

7. Owady zjadają więcej roślin niż jakiekolwiek 

zwierzę na ziemi. Spożywają martwe rośliny 

i zwierzęta, a same są głównym źródłem poży-

wienia dla wielu innych zwierząt. 

 

8. Owady były najwcześniejszymi organizmami, 

które wydawały dźwięki i wyczuwały je. 

 

9. Ślimaki mogą spać 3 lata bez jedzenia 



 

 

 

 

 

 

 

10. Komary przyciągają blondynki bardziej niż 

brunetki, a dzieci więcej niż dorosłych.. 

 

11. Niektóre mrówkojady zjadają do 30 tysięcy 

mrówek dziennie. 

 

 

 

12. Średnia długość życia muchy domowej wy-

nosi zaledwie 14 dni. 

 

13. Najwcześniejszy kopalny karaluch ma około 

280 milionów lat. jest 80 milionów lat starszy od 

pierwszych dinozaurów! 

 

14. Pszczoły mają włosy na oczach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Czasami pszczoły latają do 100 kilometrów 

w ciągu jednego dnia. 

 

16. Mrówki mogą unieść do 50 razy więcej niż 

ich masa własna. 

 

17. W typowym 1 kilometrze kwadratowym lasu 

lub dżungli jest więcej owadów niż ludzi na całej 

ziemi. 

 

18. Świerszcze mają uszy na nogach, niektóre 

ćmy mają uszy na ustach, a uszy modliszki znaj-

dują się między tylnymi nogami. 

 

 

 



 

19. Pszczoły są prawdopodobnie najbardziej 

użyteczne dla ludzi spośród wszystkich owadów, 

ponieważ umożliwiają roślinom wzrost poprzez 

zapylanie. Niektóre gatunki pszczół produkują 

również miód. Robią około 10 milionów wypraw 

nektarowych, aby wyprodukować wystarczającą 

ilość miodu do wypełnienia słoika 450g. 

 

20. Najmniejszym owadem na świecie jest tan-

zańska osa, która mierzy około jednej dziesiątej 

milimetra. To mniej niż wielkość oka muchy. 

 

21. Największe budowle w świecie owadów bu-

dują termity. Ich domy mogą mieć wysokość 

12 metrów. 

 

 

22. Niektóre osy piją sfermentowaną ciecz 

z owoców. Owady upijają się w ten sposób do 

nieprzytomności. 

 

23. Po śmierci osy istnieje możliwość jeszcze 

przez krótki czas użądlenia przez takiego owada. 

 

24. Mrówki śpią kilka minut dziennie. 

 

 

 

25. Niektóre gatunki termitów uprawiają czynne 

rolnictwo. Hodują grzyby, karmiąc je świeżo do-

starczaną roślinnością. 

 

26. Muchy nie rosną. Rodzą się od 

razu w docelowym rozmiarze. 

 

 

 

27. Pchła może skoczyć na odległość 

200 razy dłuższą niż wynosi jej dłu-

gość! Może skoczyć na wysokość 20 

cm i odległość 2m. To jakby czło-

wiek skoczył na odległość 350 me-

trów! 

 

 

 



 

28. Większość gatunków pszczół może 

użądlić w obronie tylko raz. Owad po 

wbiciu w ciało ofiary żądła już nie może 

go wyjąć, rozrywa odwłok, po czym 

umiera. 

 

29. Modliszka jest w swym ataku tak 

szybka, że potrafi złapać swoimi przed-

nimi odnóżami muchę w locie! 

 

30. Pszczoły miodne i osy europejskie 

potrafią rozpoznawać ludzkie twarze. 

 

 

Olga Krzywańska  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

Czy wiedziałeś, że…? 

 Choć saksofon jest wykonany głównie z metalu, jest zaliczany do instrumentów 

drewnianych, ponieważ muzyk uzyskuje dźwięk dzięki drewnianemu stroikowi. 
 

 Pierwszy saksofon został skonstruowany przez Belga Adolpha Saxa około 1841roku. 

 

 Rodzaje saksofonów (od najmniejszego) 

1. -Soprillo 

2. - Mały sopranowy 

3. - Sopranowy 

4. - Altowy 

5. -Tenorowy 

6. -Barytonowy 

7. -Basowy 

8. -Kontrabasowy 

9. –Subkontrabasowy 

                                                                                                                      

 Ciekawostką jest również to, że aby grać na saksofonie trzeba korzystać z przepony. 

Niestety kobietom ciężko jest grać na tym instrumencie, ponieważ trudno jest im  

używać przepony. Wynika to z budowy ciała kobiety. 

 

 Nowoczesnym rodzajem saksofonu jest akai ewi, który jest elektronicznym instru-

mentem mogącym imitować wiele różnych instrumentów. Muzyk grający na ewi, 

który  przypomina wyglądem saksofon może grać na przykład dźwięki gitary, forte-

pianu czy nawet perkusji. 

 



                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Najmniejszy saksofon                                                                              Największy saksofon 

 

 

 

                                          Akai ewi 

 

Amelia Sidor 

 



 

Breaking Bad 

 

Przez wielu uważany za najlepszy serial w historii. Na początku potraktowany przez producentów jako 

pomysł, który się nie sprzeda. Geniusz Vince Gilligana, Bryana Cranstona i Aarona Paula, który podobno 

miał odejść z serialu już po pierwszym sezonie, ponieważ nie miał żadnego zaplecza filmowego, ale tak 

świetnie zagrał swoją rolę, że postanowiono go pozostawić go na kolejne sezony.  

Chodzi oczywiście o niesamowite i niepowtarzalne "Breaking Bad", które na antenach pojawiło się 

20 stycznia 2008. 

 

Przygoda dwóch kompletnie odmiennych charakterów. Uczeń i nauczyciel, nie tylko w szkole, również 

po niej. Walter White i Jesse Pinkman to dwaj główni bohaterowie. Walter jest nauczycielem chemii, ale 

dorabia również na myjni, aby utrzymać rodzinę. 

Jesse to dwudziestoparolatek, który bawi się życiem. Kiedyś Walter był nauczycielem Jessego i ich drogi 

znów się przecięły. 



Walter White dowiaduje się, że ma raka płuc i zostało mu maksymalnie dwa lata życia. Z tego powodu 

postanawia zabezpieczyć rodzinę, syna Juniora, żonę Skyler oraz jeszcze nienarodzoną córeczkę Holly. 

Walt wraz z Jessem zaczynają produkcję metaamfetaminy, która z czasem zaczyna być najlepsza w całym 

stanie, a nawet kraju. 

 

"Breaking Bad" pokazuje chyba najlepiej przemianę głównego bohatera ze spokojnego nauczyciela che-

mii do bezwzględnego zabójcy i "kucharza". Walter zarabia krocie na produkcji narkotyków i zasłania się 

tym, że robi to wszystko dla rodziny, jednak widać, że robi to wszystko tylko i wyłącznie dla siebie, spro-

wadzając na swoich bliskich niebezpieczeństwo. 

White przyjmuje pseudonim jakim jest Heisenberg, który jest jego alter ego. Pierwszy raz w ten sposób 

przedstawia się podczas rozmowy z Tuco. Skąd ten pseudonim? Heisenberg był fizykiem i chemikiem Hi-

tlera podczas II wojny światowej. 

 

 



Teraz coś o Jessem. 

Pinkman to młody dorosły z umysłem nastolatka, który bawi się swoim życiem. Mieszka w domu, który 

odziedziczył po swojej ciotce, która co ciekawe zmarła na raka. Rodzicie nie są dumni z Jessego. Ma kilku 

kolegów i na własną rękę produkuje metaamfetaminę, jednak gdy spotyka Waltera wszystko się zmienia 

i z małego zarobku staje się to naprawdę bardzo dobrą pracą. Z czasem stan psychiczny Jessego jest co-

raz gorszy. Wykańcza go ten biznes i ciągłe uciekanie przed samym sobą oraz zabijanie ludzi. 

 

 

W mojej opinii "Breaking Bad" to najlepszy serial jaki powstał. Świetna fabuła, wykonanie, role, aktorzy, 

reżyser i przemiana głównego bohatera. Pierwszy sezon jest dosyć nudny, ale według mnie był on po-

trzebny, ponieważ wraz z nim poznajemy bohaterów. Z każdym sezonem, a nawet odcinkiem, serial 

przynosi nam o wiele więcej różnych i skrajnych emocji.  

 

W 2019 roku powstał film "El Camino: Breaking Bad" opowiadający dalszą historię Jessego, a od 2015 

roku na Netflixie można znaleźć serial "Zadzwoń do Saula", który opowiada historię prawnika Waltera 

i Jessego, Saula Goodmana. 

 

 

Mikołaj Krzeptoń 

 



 

 

Pingwiny są gatunkami morskimi zamieszkującymi zimne morza półkuli południowej. Najliczniej występują 

wokół Antarktydy i u wybrzeży Ameryki Południowej. 

 
1.Najstarszymi znanymi pingwinami są gatunki 

rodzaju Wajmanu. 

Pochodzą one z wczesnego paleocenu Nowej 

Zelandii, sprzed około 36 mln lat. Były one ina-

czej ubarwione niż współczesne, osiągały też 

większe rozmiary. 

 

2.Istnieje 17 gatunków tych nielotnych ptaków. 

 

3.Pingwiny osiągają rożne rozmiary, z reguły ich 

długość wynosi od 40 - 130 cm 

Największe z nich to Pingwiny cesarskie o wadze 

dochodzącej do 45 kg a najmniejsze, to Pingwiny 

małe, ważące ok 1,5 kg i mierzące jedynie 40 

cm. 

 

4.Pingwiny są jedynymi ptakami, które zacho-

wują wyprostowaną postawę ciała. 

Na lądzie chodzą w postawie wyprostowanej lub 

ślizgają się na brzuchu, odpychając się silnymi, 

mocno przesuniętymi do tyłu nogami. 

 

5.Pingwiny posiadają wąskie skrzydła pełniące 

rolę płetw napędowych. 

6.Ciało pingwinów pokryte jest łuskowatymi pió-

rami. 

7.Duża liczba piór zachodzących na siebie da-

chówkowato oraz gruba warstwa tłuszczu znaj-

dującego się pod skórą chronią ptaki przed 

utratą ciepła. Pióra rosną na całej powierzchni 

skóry, brak u nich apteriów, co odróżnia je od in-

nych gatunków ptaków. Na jednym cm2 ciała 

znajduje się do 15 piór. Ptaki natłuszczają pióra 

smarując je wydzieliną z gruczołu kuprowego. 

 

8.Ogony pingwinów są krótkie, sztywne i wraz 

nogami pełnią funkcję steru. 

 

9.Pingwiny raz w roku tracą pióra. 

Pióra odrastają w ciągu kilku tygodni. W tym 

czasie ptaki pozostają na lądzie. 

 

10.Pingwiny mają bardzo dobrze rozwinięty 

słuch. 

 

 

 



11.Odżywiają się pokarmem zwierzęcym: ry-

bami, skorupiakami. 

Połykają też kamienie, aby lepiej zmiażdżyć po-

karm, ponieważ nie posiadają zębów. Kamienie 

umożliwiają im także głębsze nurkowanie po-

przez zwiększenie masy ciała. 

 

12.Są bardzo społecznymi osobnikami. 

Najlepiej czują się w grupie, razem jedzą, bawią 

się, spędzają czas. Na wulkanicznej Wyspie Za-

wadowskiego na Oceanie Południowym, za-

mieszkuje jedna z największych na świecie kolo-

nii pingwinów arktycznych, licząca około miliona 

par. 

 

13.Oczy pingwinów są bar-

dzo duże, większe niż ich 

mózg. 

Pingwiny doskonale widzą 

w ciemności, a na lądzie są 

krótkowidzami. 

 

14.Pingwiny najlepiej czują 

się w wodzie, najszybciej ze 

wszystkich ptaków pływają 

i najgłębiej nurkują. 

Pingwin cesarski może pod 

wodą spędzić około 30 

min. Jednocześnie może on zejść najgłębiej ze 

wszystkich żyjących na Ziemi gatunków - 564 m 

(taki rekordowy wynik zanotowano) 

 

15.Ubarwienie pingwinów to biały brzuch, 

grzbiet i głowa ciemna (czarna, szara, grana-

towa) 

Czarno-białe ubarwienie pingwinów to kamuflaż 

chroniący przed atakami w wodzie. 

 

16.Warstwa tłuszczu pod skórą pingwina może 

mierzyć nawet kilka centymetrów grubości. 

 
 

       

                                                                                                                                       Emilka Bukowy 



 

Ciekawostki o kotach 

 

1. Koty są najbardziej popularnym zwierzę-

ciem domowych na świecie. Jest ponad 500 

milionów kotów domowych.                      

 

 2. Nasze ulubione pupile śpią średnio od 13 

do 14 godzin dziennie.   

  3. Koty mają po pięć palców na każdej 

przedniej łapie, ale tylko cztery palce na 

każdej łapie tylnej. Niektóre koty mają do-

datkowe palce i są nazywane kotami poli-

daktylowymi.                               

 4. Najcięższy kot domowy w historii ważył 

21 kilogramów.               

https://fajnepodroze.pl/wp-content/uploads/2019/07/kot-5.jpg
https://fajnepodroze.pl/wp-content/uploads/2019/07/kot-2.jpg


  5. Koty domowe ważą za-

zwyczaj od 4 kilogramów 

do 5 kilogramów.  

 

6.18 października 1963 

roku Felicette, znany rów-

nież jako ‚Astrocat’ był 

pierwszym kotem, który 

wyruszył w kosmos.   

 7. Koty płci żeńskiej są za-

zwyczaj praworęczne, na-

tomiast samce leworęczne. 

8. Kot ma 230 kości, czyli 

więcej niż człowiek, a 10% 

kości jest w jego ogonie.          

 9. Koty nie są w stanie posmakować słody-

czy. 

10. Posiadanie kota może zmniejszyć ry-

zyko udaru mózgu i zawału serca o jedną 

trzecią.              

 11. Koty domowe uwielbiają się bawić. Jest 

to szczególnie prawdziwe w przypadku ko-

ciąt, które uwielbiają gonić za zabawkami.   

12. Przeciętnie koty żyją od 12 do 15 lat. 

 

 

13. Starsze koty mogą czasami zachowy-

wać się agresywnie w stosunku do kociąt.    

14. Koty spędzają dużo czasu na lizaniu 

sierści, aby utrzymać czystość.     

 15. Najstarszy kot, jaki kiedykolwiek żył, 

miał 38 lat i 3 dni. 31.         

16. Koty witają się nawzajem dotykając 

swoje nosy.                            

17. Większość kotów ras czystorasowych 

jest trudniejsza do kupienia, ponieważ nie 

https://fajnepodroze.pl/wp-content/uploads/2019/07/kot-4.jpg


ma tak wielu właścicieli i hodowców danych 

ras.                                                                     

 18. Język kota zawiera małe haczyki, które 

pomagają w myciu się i rozdrabianiu karmy.                                                                              

19. W latach 70-tych XIX wieku miasto w 

Belgii próbowało wykorzystać koty do do-

starczenia poczty.                                           

 20. Większość kotów ma niechęć do wody, 

ponieważ ich sierść nie izoluje ich wystar-

czająco dobrze. 

 

21. Koty i ludzie mają prawie identyczne 

części mózgu, które kontrolują emocje.                                                                               

22. Kot nie widzi nic bezpośrednio pod 

swoim nosem.                     

23. Mruczenie kota może być formą samo 

uzdrowienia dla kota.       

24. Koty mają dłuższą pamięć niż psy, 

szczególnie wtedy, gdy uczą się poprzez 

działanie, a nie tylko oglądanie.                                     

25. Koty używają długich ogonów, aby zła-

pać równowagę, kiedy skaczą lub chodzą 

po wąskich półkach.                                              

26. Koty mają największe oczy w stosunku 

do wielkości głowy wśród ssaków 

        

 

                                                                     

Kasia Rogoża 
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 1. Trzynaście par żeber? Tak to możliwe! 

Na 200 rodzących się osób, jedna rodzi 

się z dodatkowych żebrem. 

 

2.Zdarzają się przypadki, które trudno wy-

jaśnić. Lekarze jednak potwierdzają, że 

na świecie rodzi się coraz więcej osób, 

u których serce znajduje się po prawej 

stronie klatki piersiowej. Lekarze nazy-

wają to Dekstrokardią 

 

3.Powierzchnia skóry u dorosłego czło-

wieka może mieć nawet 2 metry kwadra-

towe. Jest gruba i szybko się regeneruje 

 

4.Jeśli lubisz się opalać, to z rozwagą. 

Poparzenie słoneczne, zajmujące powy-

żej 50 procent ludzkiego ciała, może do-

prowadzić do śmierci. Zadbaj więc o do-

brej jakości krem z filtrem. 

 

5.Noworodek, ma bardzo wrażliwą skórę. 

Jest cieńsza o 4 razy niż u dorosłego czło-

wieka. 

 

 

6.Rogówka jest jedynym fragmentem 

ludzkiego ciała, które nie jest ukrwione 

 

7.Podczas doby, przeciętny człowiek wy-

powiada około 4600 słów. 

 

8.Przedramię jest tej samej długości co 

nasza stopa. 

 

9.Oko u przeciętnego człowieka jest 

wstanie rozróżnić około 10 milionów róż-

nych kolorów, natomiast mózg nie jest 

wstanie przekazać nam aż tylu informacji 

 

10.Co sekundę w ludzkim mózgu zacho-

dzi około 100 000 reakcji chemicznych. 

 

11.U większości ludzi kciuk jest tej samej 

wielkości co jego nos. 

 

12.Paznokcie u rąk rosną szybciej niż 

u stóp. Proces jest 4 razy szybszy. Udo-

wodniono również, że wrastanie paznokci 

jest dziedziczne 

 



13.W ciągu 7 sekund spożywane jedze-

nie z ust trafia do żołądka  

 

14.Wiosenną porą oddychamy dwa razy 

szybciej niż jesienią. 

 

15.Aby mózg w pełni się rozwinął po-

trzeba 20 lat. 

 

16.Śmiech przyczynia się do obniżenia ci-

śnienia krwi. Dlatego stwierdzenie śmiech 

to zdrowie jest prawdziwe. 

 

17.Jelito cienkie ma około 2, 5 metrów 

długości. Pośmiertnie, potrafi wydłużyć 

się nawet do 6 metrów. 

 

18.Udowodniono, że osoby leworęczne 

żyją krócej o 7 lat, niż osoby prawo-

ręczne. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ola Matwij  

 



 

 

1. Przeciętna pszczoła za życia wyprodukuje tylko 1/12 łyżeczki miodu. 

2. Około jedna trzecia spożywanej przez nas żywności jest wynikiem zapylania przez pszczoły 

miodne. 

3. Pszczoła miodna odwiedza od 50 do 100 kwiatów w czasie jednej wyprawy. 

4. Pszczoły miodne komunikują się między sobą tańcząc. 

5. Kolonia pszczół składa się z 20000-60000 pszczół miodnych i jednej królowej. 

6. Pszczoła miodna jest jedynym owadem, który produkuje żywność spożywaną przez człowieka. 

7. Pszczoły miodne nie rodzą się z wiedzą  jak produkować miód. Uczą ich tego w ulu starsze 

pszczoły. 

8. Pszczoły produkują miód, aby nakarmić swoje młode i mieć coś do jedzenia w zimie. 

9. Mózg pszczoły jest owalny i wielkości nasiona sezamu, ale ma niezwykłą zdolność uczenia się            

i zapamiętywania różnych rzeczy. 

10. W ciągu 6-8 tygodni życia robotnica pszczoła będzie latać na odległość równą 1,5-krotności                     

obwodu Ziemi. 

11. Pszczoły nie śpią. Zamiast tego spędzają noce nieruchomo oszczędzając energię na następny 

dzień. 

12. Pszczoły miodne lecą z prędkością około 25 km na godzinę i uderzają skrzydłami 200razy na se-

kundę. 

13. Na świecie jest około 20 tysięcy różnych gatunków pszczół. 

14. Królowa pszczół może przeżyć do 5 lat i jest jedyną pszczołą, która składa jaja.  

15. Jad pszczół jest stosowany jako lek na kilka dolegliwości, w tym zapalenie stawów i wysokie ci-

śnienie krwi. 

16. Pszczoły widzą wszystkie kolory z wyjątkiem czerwonego. 

17. Pojedynczy  ul może wyprodukować od 30 do 60 kilogramów miodu rocznie. 

18. To zmysł węchu pomaga pszczołom znaleźć kwiaty, których potrzebują do zbierania pyłku. 

 

Natalia Mazur 

  



 

                                         CIEKAWOSTKI O… DANII 

 
 
1. Dania to europejskie królestwo leżące 

w północnej części kontynentu. Jego 

największym miastem, a zarazem stolicą jest 

Kopenhaga. 

 

2. Walutą tego kraju jest korona duńska, można 

ją płacić także na terytoriach zależnych - Wyspach 

Owczych oraz Grenlandii. 

 

3. W porównaniu do Polski, Dania jest 

siedmiokrotnie mniejsza pod względem 

terytorialnym. 

 

4. Czy znasz jakąś osobę, która nigdy nie miała 

w ręce klocków Lego? Ja nie znam! Wymyślił je 

Duńczyk Ole Kirk Christiansen w 1947 roku. 

 

 

5. Zgodnie z prawem od 15 czerwca 2012 roku 

dozwolono na zawieranie małżeństw 

jednopłciowych. 

 

 

6. W Kopenhadze znajduje się więcej rowerów niż 

mieszkańców. Po skończonej jeździe często 

rowery pozostawione są bez żadnego 

zabezpieczenia. 

 

7.  Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami 

statystycznymi duńskie kobiety należą do 

najszczuplejszych w Unii Europejskiej. 

 

 

8.Wielu Duńczyków spożywając kanapkę nie 

używa do tego rąk, a noża i widelca. 

 

9.Pracujący Duńczyk za minimalne 

wynagrodzenie zarobi około 62 złotych. Z kolei 

średnie wynagrodzenie to około 14 tysięcy 

złotych. 

 

10.  Duńczycy uwielbiają słońce, dlatego latem, 

gdy robi się znacznie cieplej, starają się spędzać 

swój wolny czas na świeżym powietrzu. Wielu 

z nich wybiera się na kopenhaski cmentarz 

Assistens, aby się... opalać. Rodziny z dziećmi 

wybierają się tam na piknik, dziewczyny 



spacerują w strojach kąpielowych. Według nich 

cmentarz nie ma być jedynie smutnym miejscem 

śmierci, ale miejscem życia. 

 

11.  Okna w duńskich mieszkaniach pozbawione 

są firan, czy zasłon. Duńczycy twierdzą, że nie 

mają nic do ukrycia, a zasłanianie okien odbierają 

jako próbę oddzielenia się od społeczeństwa. 

 

12. Jeśli mężczyzna lub kobieta w Danii w dniu 

swoich 25 urodzin jest singlem, na ich ciało 

zostanie wyrzucony worek z cynamonem. 

 

13. W 1950 roku wykonana została ostatnia kara 

śmierci. 

 

 

14. Flaga w Danii to ważna rzecz. Zobaczymy ją na 

lotnisku oraz na restauracyjnym stole podczas 

świętowania urodzin. Flagą dekorują tutaj 

choinkę i zdobią serwetki. Dla Duńczyków flaga 

jest ozdobą, a nie narodową relikwią. 

 

15. Każdego roku w Danii sprzedaje się około 

3 milionów hot-dogów. 

 

16.  Duńska rodzina królewska jest najstarszą 

monarchią w Europie, istniejącą od ponad 1000 

lat. 

 

 

 

17. Ze względu na położenie i panujący w Danii 

klimat śnieg pada tam bardzo rzadko. 

 

18. Duńczycy cenią sobie ciepło domowego 

ogniska, czego symbolem jest palenie świeczek 

podczas posiłków. Ciekawostką jest, że zużycie 

świeczek w tym kraju (na jednego mieszkańca) 

jest prawdopodobnie najwyższe na całej Ziemi. 

 

19. Język duński jest niepodobny do żadnego 

innego, pozostali Skandynawowie nazywają go po 

prostu „chorobą gardła”. Ciekawostką jest, że 

duńskie słowo „tak” oznacza po polsku 

„dziękuję”. 

 

 

20. Duńczycy są narodem spokojnym, 

punktualnym i uczciwym. Ulubione ich sporty to: 

piłka ręczna, piłka nożna, wyścigi motocyklowe 

i żużel. Wielką popularnością wśród Duńczyków 



cieszą się także biegi maratońskie, które ściągają 

rzesze zawodników z całej Europy. 

 

21. 

Dania jest krajem bardzo przyjaznym dla 

turystów. Sprawnie działa tu sieć 

połączeń drogowych, kolejowych, lotniczych 

i promowych. 

 

22. Jest to kraj bezpieczny, gdzie wielką wagę 

przywiązuje się do ochrony środowiska 

naturalnego. 

 

 

 

 

23. Duńczycy sortują śmieci, a około 60 proc. 

odpadów podlega powtórnemu przetworzeniu. 

Od kilku lat zamiast elektrowni buduje się 

tu farmy wiatrowe (w 2002 r. w Danii utworzona 

została największa farma wiatrowa na świecie). 

 

24. Dania jest najlepszym miejscem dla biznesu. 

 
 

Gabriela Małek 

 

 

 

 

 

   

 

 

              

 

 

 

 

 



CIEKAWOSTKI O OCEANACH 

1. Pod powierzchnią oceanów znaleźć można dosłownie wszystko - góry i rowy, zatopione wy-

spy i miasta, a nawet… rzeki i jeziora. Woda drąży korytarze i baseny w solnym podłożu, a na-

stępnie - odpowiednio gęstsza - pozostaje w dnie, formując niejako oddzielny „zbiornik wodny 

w zbiorniku wodnym”. 

 

2. 
W oceanach Ziemi znajduje się ponad 20 milionów ton złota, nieprzebrane wręcz bogactwo. 

Niestety nie tylko nieprzebrane, ale też nie do zebrania. O ile z wody da się jeszcze od czasu 

do czasu wyłowić skarby z zatopionego niegdyś statku, o tyle cała reszta wodnego złota jest 

ekstremalnie rozpuszczona - w jednym litrze wody oceanicznej „można znaleźć” jakąś jedną 13-

miliardową grama złota. 

 

3. Salto del Angel w Wenezueli czy znana wszystkim z widokówek Niagara to jedne z najwięk-

szych wodospadów świata, jednak do prawdziwego rekordzisty wciąż im daleko. Pod Cieśniną 

Duńską znajduje się największy znany podwodny wodospad, pod względem ilości wody 2000-

krotnie przewyższający Niagarę. Spadająca woda pokonuje tu 3,5 kilometra różnicy wysokości. 

 



4. Najbardziej oddalone miejsce na Ziemi to Punkt Nemo na południowym Pacyfiku, znajdujący 

się w niemal równej odległości 2680 kilometrów od trzech znajdujących się najbliżej wysp. Ze 

względu na rekordowe oddalenie od stałego lądu, Punkt Nemo wyznacza tzw. oceaniczny bie-

gun niedostępności. 

 

5.Ryby uchodziły niegdyś za wyjątkowo zdrowy rodzaj pożywienia. Niestety nie jest to już do 

końca prawdą - naukowcy z uniwersytetu w San Diego przeanalizowali, że ryby północnego Pa-

cyfiku połykają rocznie od 12 do 24 tysięcy ton plastiku. Trudno aby było inaczej, skoro każdego 

roku do oceanów trafia ponad 7 milionów ton śmieci z tworzyw sztucznych. 

 

6. Fale tsunami dochodzą do 30 metrów wysokości, ale to praktycznie nic w porównaniu z tzw. 

falami wewnętrznymi, tworzącymi się pod powierzchnią wody. Warstwy wody różnej gęstości 

dochodzące do 250 metrów wysokości zostały odkryte na głębokości ok. 5 kilometrów. Nau-

kowcy sugerują, że to właśnie te fale pomagają rozprowadzać ciepło i substancje odżywcze po 

oceanach. 

 



7.Do badania oceanów wydatnie przyczyniły się… gumowe kaczuszki. Pewien statek płynący 

z Chin do Stanów Zjednoczonych w 1992 roku zgubił kontener kąpielowych zabawek, w wyniku 

czego 28 tysięcy kaczuszek wylądowało w wodach północnego Pacyfiku. Miejsca, w których za-

bawki dobijały do brzegu, pomogły lepiej poznać prądy oceaniczne. Ostatnie kaczki odnale-

ziono dopiero w pierwszej dekadzie XXI wieku. 

 

8. Te rozległe akweny otaczające kontynenty mają decydujące znaczenie dla ludzko-

ści. Jednak przełowienie i globalne ocieplenie mogą spowodować, że to ważne sie-

dlisko pozostanie bezpłodne. 

 

9. Prądy oceaniczne decydują o pogodzie na świecie. Ludzie są uzależnieni od tych 

tętniących życiem wód pod względem komfortu i przetrwania. 

 



10. Geografowie dzielą ocean na cztery główne części: Pacyfik, Atlantyk, Indie i Ark-

tykę. Mniejsze regiony oceaniczne nazywane są morzami, zatokami, takimi jak Mo-

rze Śródziemne, Zatoka czy Zatoka Bengalska. Autonomiczne akweny słonej wody, 

takie jak Morze Kaspijskie i Wielkie Jezioro Słone, różnią się od światowych ocea-

nów. 

 

11. W 2008 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała 8 czerwca Światowy 

Dzień Oceanów za czas obchodów zbiorników wodnych, które stanowią około 70% 

powierzchni Ziemi. Celem dnia jest promowanie wysiłków na rzecz ochrony i zaan-

gażowanie działaczy na rzecz ochrony tych pięciu kluczowych obszarów – Oceanu 

Spokojnego, Oceanu Atlantyckiego, Indyjskiego, Arktycznego i Południowego, oraz 

ich mieszkańców. 

 

12. Działalność człowieka ma wpływ na prawie wszystkie części oceanu. Wyrzucone 

śmieci nadal zabijają ryby, ptaki morskie i ssaki morskie. Ponad połowa ludności 

Stanów Zjednoczonych mieszka na obszarach przybrzeżnych wysypując śmieci 

i ścieki do oceanu. 

 



13. Nasze oceany pokrywają ponad 70% powierzchni Ziemi. Przy tak dużej po-

wierzchni Ziemi pochłoniętej przez ocean, jest oczywiste, jak ważne dla naszej pla-

nety są te środowiska morskie i ile jeszcze pozostaje do odkrycia. 

 

14. Kolonie polipów podczas umierania tworzą rafy koralowe. Rafy występują głów-

nie w płytkich wodach tropikalnych i są domem wspaniałej mozaiki polipów, roślin 

i ryb. 

 

15. Większość życia na Ziemi jest wodna. Ponieważ tak wiele powierzchni Ziemi znaj-

duje się pod wodą, nic dziwnego, że liczba gatunków morskich przewyższa liczbę 

gatunków występujących na lądzie. 94% żyjących na Ziemi gatunków istnieje w oce-

anach. 

 

Amelia Moszkowicz 

 

 

 

 

 

 



Żarty 

 

Pani na lekcji: 

-Jasiu, która rzeka jest dłuższa Ren czy Missi-

sipi? 

-Missisipi 

-A o ile? 

-O 6 liter :) 

 

Nauczyciel pyta dzieci w klasie: 

- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje gniazd? 

- Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka! 

- Nauczyciel: A czemu nie buduje? 

- Jasio: No bo mieszka w zegarach. 

 

-Jasiu dlaczego masz w zeszycie te same błędy 

co twój kolega z ławki? 

- Bo mamy tego samego nauczyciela. 

 

-Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - pyta 

nauczycielka Jasia. 

- Bo nie mogę się obudzić na czas... 

- Nie masz budzika? 

- Mam, ale on dzwoni wtedy, gdy śpię. 

 

Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów: 

- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika nie-

dziela? 

- Wakacje, proszę pani! 

 

-Dlaczego Indianom jest zimno? 

-Bo Kolumb ich odkrył. 

 

Ile to jest półtora + półtora? 

Cały tor!! 

 

Nastolatek przychodzi do biblioteki. 

- Proszę „Mamleta”. 

- Słucham? 

- No... Chcę, ale mama mi każe mówić „proszę”. 

Bibliotekarka: 

- Ale ja nie znam takiego tytułu. Kto to napisał? 

- Oczywiste jest, przecież, że Szekspir 

- To może o „Makbeta” chodzi? Albo o „Ham-

leta”? 

- Mówię przecież wyraźnie, że chcę „Mamleta”! 

 

Nauczycielka się pyta dzieci, jakie zwierzęta 

mają w domu. Uczniowie kolejno 

odpowiadają: 

- Ja mam psa... 

- Ja kota... 

- U nas są rybki w akwarium... 

Wreszcie zgłasza się Kazio: 

- A my mamy kurczaka w zamrażarce... 

 

Pani w szkole pyta Jasia: 

- Powiedz mi kto to był: Mickiewicz, Słowacki, 

Norwid? 

- Nie wiem. A czy pani, wie kto to był Zyga, 

Chudy i Kazek? 

- Nie wiem - odpowiada zdziwiona nauczy-

cielka. 

- To co mnie pani swoją bandą straszy? 

 

Co robi elektryk na scenie? 

-Buduje napięcie. 

 

Olga Krzywańska 

 



Analiza wyników ankiety o czytelnictwie 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ankietę przygotowała,                     

przeprowadziła i wyniki opra-

cowała Amelia Sidor 

 



 

23 kwietnia - Dzień Książki 

 

 

Dlaczego 

warto                    

czytać? 

 

 



 

 



Ciekawostki o górach 
 

Najstarsze góry w Polsce 

 

Góry Sowie są najstarszą częścią Sudetów. Zbudowane 

ze skał gnejsowych przez wielu uważane są za najstarsze 

góry w Polsce a nawet w Europie. 

Wielka Sowa – najwyższy szczyt Gór Sowich  

 

Historia geologiczna Gór Sowich sięga począt-

ków dziejów Ziemi. W tym czasie rejon Sudetów 

Środkowych przechodził wielokrotną metamor-

fozę. Głównym budulcem skalnym są tutaj 

gnejsy, a najstarszymi skałami, które udało się od-

szukać w okolicy są hornblendyty z Bystrzycy 

Górnej. Ich wiek szacuje się na 1,2 miliarda lat. 

 

 

Sowiogórskie gnejsy tworzyły się od początków 

archaiku, tj. od 4 do 2,5 mld lat temu. Około 500 

milionów lat temu (na początku ery paleozoicz-

nej) Góry Sowie były dnem morskim, na któ-

rym gromadziły się pokłady skał osadowych, pia-

sków, iłów i wapieni (również skamieniałości). 

Następnie morze to wycofało się, a osady z dna 

pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury 

uległy przekształceniom w gnejsy. Około 370 mi-

lionów lat temu wyniesione zostały na tym terenie 

góry. 

 

 
 

Hornblendyt z Bystrzycy 
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Już około 270 milionów lat temu powstały 

główne zarysy dzisiejszych Sudetów Środko-

wych. Można zatem uznać, że ta część Sudetów, 

wraz z Górami Sowimi jest najstarsza.  

Podczas kolejnych er geologicznych Góry Sowie 

były na przemian poddawane działaniom erozji 

oraz zalewane przez prehistoryczny ocean. 

W trzeciorzędzie (od 65 do 1,8 mln lat temu) cie-

pły i wilgotny klimat sprzyjał erozji wodnej, która 

ukształtowała aktualny wygląd sowiogórskich 

dolin.  

 

Po okresie zlodowaceń południowej Polski, 

które zakończyły się na tym terenie około 400 ty-

sięcy lat temu, doszło do ostatecznego uformowa-

nia się obecnego kształtu Gór Sowich.  

 

 

Wszystkie te skomplikowane procesy stanowią 

o dzisiejszej geologicznej i mineralogicznej 

atrakcyjności tych gór. Od wieków najcenniej-

szą kopaliną był wydobywany w okolicach No-

wej Rudy węgiel kamienny - w samych górach 

wydobywano natomiast rudę żelaza i miedzi  oraz 

baryt, w średniowieczu w okolicznych strumie-

niach płukano złoto. W latach 40. i 50. XX 

wieku odkryto i wydobywano rudę uranu, 

a w 2010 roku w pobliżu Piławy Górnej namie-

rzone zostały złoża tytanu. 

Góry Sowie kryją w sobie wiele skarbów – 

w przeszłości znajdowano tu również rubiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najwyższym szczytem Gór Sowich jest Wielka Sowa, która ma 

1015 m n.p.m. 

Na szczycie stoi zbytkowa zbudowana w 1906 roku betonowa 

wieża widokowa, która jest jedną z licznych atrakcji Gór Sowich. 

Wieża ma 115 lat, ale oczywiście można na nią wejść i podziwiać 

wspaniałe widoki. 

 

Położenie Gór Sowich 



 

Kraina wygasłych wulkanów 

 

Czy na naszych ziemiach były kiedyś wulkany? 

Czy niektóre szczyty polskich gór to wygasłe wulkany? 

Tak, to prawda!!! 

 

Nie są to jednak góry najwyższe i swoim wyglą-

dem nie przypominają potężnych wulkanów mio-

tających w niebo ogień i dym. I choć wysoka Ba-

bia Góra kształtem przypomina wulkan, to jednak 

nie w Beskidach należy szukać dawnych dymią-

cych gór. Wygasłe wulkany znajdują się w Sude-

tach. To Góry Kaczawskie. 

Wygasłe wulkany? - Tak, to w Polsce, na Dolnym 

Śląsku...i kto by pomyślał, że taki spokojny re-

gion jak Góry Kaczawskie ma za sobą trzy okresy 

wulkaniczne chociaż było to ok. 500 milionów lat 

temu, to do dzisiaj zachowało się wiele pamiątek 

z tamtego okresu w postaci neków (kominów 

wulkanicznych) lub ryolitów słupowych cztero- 

lub pięciokątnych (Organy Wielisławskie, Małe 

Organy Myśliborskie).To tutaj występuje naj-

wyższy w Polsce wygasły wulkan – Ostrzyca 

Proboszczowicka 501m n.p.m. 

Góry Kaczawskie to mekka kolekcjonerów ka-

mieni szlachetnych, takich jak agaty, ametysty 

czy azuryty. 

 



 

 Małe Organy Myśliborskie  

 
Ostrzyca – wygasły wulkan wysokość 501 m n.p.m. 

Wzniesienie stanowi relikt dawnych obszarów wulkanicznych, jest pozostałością komina 

wygasłego trzeciorzędowego wulkanu tarczowego 

Anna Sołtys 



KOSMETYCZNE CIEKAWOSTKI 

 

1. W olejku rycynowym nie ma rycyny. 

Olej rycynowy tłoczy się na zimno i wygotowuje z wodą doprowadzając do całkowitego rozkładu 

zawartej w nim rycyny. Sama rycyna jest bowiem substancją silnie toksyczną, wystarczy zaled-

wie 0,5mg, by zniszczyć wszystkie narządy wewnętrzne człowieka. 

 

2. Matowy top do paznokci zrobisz.... u siebie w kuchni. 

Jeśli zmieszasz odrobine ulubionego topu ze szczyptą skrobi kukurydzianej, otrzymasz matowy 

top, który nie straci swojej skuteczności! 

 

3. Przebarwienia na paznokciach usunie pasta do zębów. 

Wystarczy że zamoczysz je ciepłą wodą, a następnie za pomocą szczoteczki dokładnie wyma-

sujesz każdy paznokieć pastą do zębów. Efekt gwarantowany! 

 

4. Nakładaj tusz powoli, a zapewnisz dłuższą żywotność. 

Gdy szczoteczkę od tuszu wkładamy szybko i gwałtownie do pojemnika wtłaczamy do niego 

więcej powietrza prowadzi to do szybkiego wysuszenia kosmetyku. 

 

5. Szminka na szklanym ekranie. 

Czarno-białe filmy ze względu na słabą jakość obrazu wymagały stosowania bardzo intensyw-

nego makijażu. Aby podkreślić usta aktorki używały szminki w bardzo ciemnych niemalże czar-

nych odcieniach. 

 

6. Olej kokosowy jest doskonały nie tylko w kuchni! 

Badania potwierdzają, że ujędrnia skórę. Jest polecany kobietom w ciąży. Jego regularne sto-

sowanie ujędrni skórę która po ciąży łatwiej wróci do poprzedniego kształtu. 

 

7. Wrażenie gęstych rzęs. 

Jeśli mamy cienkie i krótkie rzęsy użyjmy eyelinera, nie róbmy kresek tylko małe kropeczki mię-

dzy  włoskami. Daje to wrażenie gęstych rzęs. 



 

8. Sposób na szybko gęstniejące lakiery do paznokci. 

Lakiery do paznokci dłużej utrzymają świeżość i nie zgęstnieją jeśli będziemy przechowywać je 

w lodówce. 

 

9. Najłatwiejszy sposób zmywania makijażu. 

Najwłaściwszą metodą demakijażu jest usuwanie kosmetyków przy użyciu olejów. Kosmetyki są 

tłuste, więc usuwane są najefektowniej przy pomocy jeszcze bardziej tłustych środków. 

 

10. Środek na zmarszczki to witamina C! 

Doskonałym środkiem na zmarszczki jest witamina C. Na rynku dostępne są liczne kosmetyki 

zawierające jej zwiększone stężenie. Witamina m.in rozświetla skórę zapobiega powstawaniu 

zmarszczek, odbudowuje włókna kolagenowe, poprawia koloryt postarzałej skóry. 

Izabela Stęchła 

 

 



 

Ankieta na temat spędzania wolnego czasu 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ankietę przygotowała, przeprowadziła                                               

i wyniki opracowała Katarzyna Rogoża 

 


