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CIEKAWI ŚWIATA 
Szkolna gazetka klasy 1 B 

PRZYRODA NASZE PASJE CIEKAWOSTKI 

 

LIKAON PSTRY – DZIKI PIES Z AFRYKI 
TEKST I ILUSTRACJE – ALICJA JERZMAŃSKA 

 

 
Stado liczy około  
8 osobników dorosłych  
i 20 szczeniąt. 
 

 

 

 

 

 
Wspólnie zabijają ofiarę, 

na przykład zebrę. 

Mają unikatowy 
wzór na sierści. 

trop likaona 
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WULKANY 
 

JULIAN SKARADZIŃSKI 
 

 

 

Wulkany są bardzo niebezpieczne. Jak wybucha wulkan?  Pod powierzchnią ziemi jest 
magma (lawa), która gdy znajdzie dziurę w ziemi, wylatuje z niej jak wystrzelona 

z pistoletu. Właśnie tak wybucha wulkan. 

   

 

KOLEJKA PIKO 
 

MATEUSZ SANOCKI 
 

       
Cześć, nazywam się Mateusz. Jestem fanem pociągów, 

mam swoją pierwszą kolejkę „Piko”. Postaram się wam o niej opowiedzieć. 
Moja Kolejka „Piko” składa się z 20 zakrętów i 10 prostych, konwertera           
sieciowego i wagoników. 
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SKRZYPCE – MOJA PASJA 
 

MARIA MICHNOWICZ 

 
 
Cześć!  
Mam na imię Marysia, mam 8 lat. Uwielbiam grać na skrzypcach. 
Zaczęłam grać na skrzypcach, gdy miałam 2 lata. Moje pierwsze skrzypce 
były bardzo malutkie i grały bardzo cicho. Na początku nauczyłam się 
rytmów „Mama mówi stop, stop”, „Czekolada, czekolada”,  
„Mam małą lalkę”, „Kaczki” i „Kurki”. Ćwiczę na skrzypcach codziennie 
i gram coraz lepiej.    
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DZIWNE ZWIERZAKI NA 
NASZYM OSIEDLU 

- CIEKAWOSTKI Z OKOLICY 
 

HANNA WRZALIK 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jest już wiosna. 
 Fajnie jest pójść na spacer. Podczas 
takiego spaceru można zobaczyć nie 
tylko kwitnące drzewa i krzaki, ale 
też spotkać dziwne zwierzęta. Tak jak 
na przykład ten sympatyczny 
hipopotam zielony, którego można 
znaleźć na drzewie rosnącym przy 
ulicy Stefanii Sempołowskiej. 
Dlatego warto jest rozglądać się 
dookoła, gdy idzie się na spacer, bo 
nigdy nie wiesz, co ciekawego 
możesz spotkać na swojej drodze.   
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KĄCIK HISTORYCZNY- II WOJNA ŚWIATOWA 
 

OPRACOWAŁ PRZEMIŁ UKLAŃSKI - PUSZ 

 
Bardzo interesuje mnie II wojna światowa. Podczas niej walczyli mój 
pradziadek Pusz i wujek Pieter. Oto ich zdjęcia i trochę informacji z Wikipedii 
na temat wojny. 
   

 
 

II wojna światowa  

Największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku (w Europie do 8/9 maja 1945 roku). 
Obszar działań wojennych objął prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego 
Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw 
europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami 
konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln ludzi z 
bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi. 

Za datę rozpoczęcia wojny przyjmuje się 1 września 1939 roku – agresję Niemiec na Polskę. 3 września 1939 roku, po zignorowaniu 
przez III Rzeszę ultimatum w sprawie bezzwłocznego wycofania wojsk z Polski, Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę III 
Rzeszy (w piśmiennictwie zachodnim podaje się czasami tę datę jako początek wojny światowej). W historiografii ZSRR i współczesnej 
rosyjskiej używane jest pojęcie tzw. wielkiej wojny ojczyźnianej – od 22 czerwca 1941 roku ataku III Rzeszy na ZSRR do 9 maja 1945 
roku – powtórzonej kapitulacji III Rzeszy w Berlinie, według czasu moskiewskiego. Historiografia radziecka i współczesna rosyjska 
odrzuca bowiem udział ZSRR w wojnie po stronie III Rzeszy w latach 1939–1941 – od paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 
roku i niemiecko-sowieckiego traktatu o granicach i przyjaźni z 28 września 1939 roku (agresja ZSRR na Polskę, wojna zimowa przeciw 
Finlandii, okupacja krajów bałtyckich i zajęcie Besarabii i północnej Bukowiny) do ataku III Rzeszy na ZSRR. Stany 
Zjednoczone przystąpiły do wojny przeciwko państwom Osi 7 grudnia 1941 roku w konsekwencji japońskiego ataku na bazę 
amerykańskiej marynarki wojennej w Pearl Harbor, wypowiedzenia wojny USA przez Japonię, a następnie 11 grudnia 1941 roku przez 
III Rzeszę. 

II wojnę światową zakończyły: podpisanie 7 maja 1945 roku w Reims aktu bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy, z wejściem w życie 8 
maja 1945 roku, które zakończyło działania wojenne w Europie i akt bezwarunkowej kapitulacji Japonii podpisany 2 września 1945 roku 
na pokładzie pancernika USS „Missouri” w Zatoce Tokijskiej, który definitywnie zakończył działania wojenne II wojny światowej, choć 
poszczególne jednostki, zwłaszcza japońskie, kontynuowały opór na nieznaczną skalę. 
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MINECRAFT – PORADY 
 

IGOR KUBIAK 

 
Siemano kolano! 
Bardzo lubię grać w Minecraft. Chcę wam przedstawić kilka ciekawostek.  
Jeśli lubicie budować i tworzyć nowe światy, przeżywać niesamowite przygody i 
walczyć – to polubicie tę grę.  
Oto ciekawostki z wersji 1.16: 

1) jeśli chcecie zobaczyć kolorowy las, to zapraszam was do Netheru, 
2) nowa sztabka czyli netheryt, 
3) niebieskie lampiony, pochodnie i ogien. 
Ta gra jest naprawdę super! 
 


