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MAJA W OGRODZIE!

Mekonops wielki - niebieski mak

Bajkowy niebieski mak zachwyca oryginalnymi
kwiatami od V do VII. Roślina, w zależności od
warunków, może osiągać nawet do 150 cm wzrostu,
choć zazwyczaj jest nieco niższa. Podobieństwo
kwiatów do naszych rodzimych maków nie jest
przypadkowe, bo mekonops należy do tej samej
rodziny botanicznej. Jednak ten nietypowy dla maków
niebieski kolor sprawia, że przyglądający się tej
roślinie nie mogą uwierzyć własnym oczom!

Zapraszam CZYTELNIKÓW do OGRODU – autor Maja Kraus 

Ozdobą tej ciekawej rośliny do ogrodu są
czerwone, igiełkowe, długie na 15 cm kwiaty,
przypominające płomyki. Kuflik 'Leavis' to
roślina wieloletnia, wiecznie zielona. Kwitnie
bardzo długo, bo od czerwca aż do
października. Kuflik ten będzie zdobił Twój
ogród od początku lata aż do pełni jesieni.
Rośnie szybko, dorastając do 2-3 m wysokości.
Jeśli kuflik ma przetrwać więcej niż jeden rok,
jego pędy należy przyciąć zaraz po kwitnieniu,
a jesienią przenieść roślinę na zimowanie do
chłodnego i widnego pomieszczenia, np.
ogrzewanej szklarni lub oranżerii.

KUFLIK LEAVIS



Pierwsze konie wyścigowe sprowadzili na
teren Brytanii Rzymianie. Wszystkie konie
tej rasy selekcjonowane były także w
czasach Tudorów i Stuartów w kierunku
dzielności wyścigowej, tj. maksymalnej
szybkości w cwale. Obecna rasa wywodzi
się od ogierów orientalnych, które przybyły
do Anglii w pierwszej połowie XVIII wieku.

Koń pełnej krwi angielskiej

Konie pełnej krwi przede wszystkim 
wykorzystywane są do gonitw. Są 
konie biegające na długie i krótkie 
dystanse, które różnią się od siebie 
budową. Sprinterzy to konie dobrze 
umięśnione, natomiast konie 
biegające na długie dystanse zwykle 
są mniejsze i szczuplejsze. Rozmiar 
konia jest jednym z najważniejszych 
czynników dla hodowców, trenerów 
i potencjalnych kupców koni. 
Najlepsze konie wyścigowe są 
zazwyczaj średniej wielkości.



Rekordy Guinnessa – opracował Bartek Klajmon

Najwyższy człowiek świata-Tytuł najwyższego

żyjącego człowieka na świecie należy do Sultana
Kösena, tureckiego farmera, który w 2009 r. Został
wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa ze wzrostem
246,5 cm. Od tego czasu przybyło mu jeszcze 4,5 cm.

Czy wiesz, że….?

?



Ale mnie to zadziwia? – opracował Szymon Raszka



Bartek Klajmon i jego NIETYPOWE DNI1 maja- Międzynarodowy Dzień Sadzenia 
Słoneczników

2 maja- Dzień Harry’ego Pottera

3 maja- Dzień bez Komputera

4 maja- Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen

5 maja- Światowy Dzień Higieny Rąk

6 maja- Międzynarodowy Dzień bez Diety  

7 maja- Dzień Drona8 maja- Światowy Dzień Zwycięstwa 

9 maja- Dzień Okulisty

10 maja- Dzień Zołzy 

11 maja- Dzień bez Śmiecenia

12 maja- Międzynarodowy Dzień  Pielęgniarki 

13 maja- Międzynarodowy Dzień Kierowcy 

14 Maja- Dzień Farmaceuty 

15 maja- Międzynarodowy Dzień Rodzin

16 maja- Międzynarodowy Dzień Celiakii

17 maj- Światowy Dzień Pieczenia

18 maja- Dzień Mostów 

19 maja- Dzień Mycia Samochodów 

20 maja- Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy

21 maja- Międzynarodowy Dzień Herbaty

22 maja- Dzień Praw Zwierząt

23 maja- Światowy Dzień Żółwia

24 maja- Dzień Braci

25 maja- Dzień Królewny

26 maja- Dzień Samolotów z Papieru

27 maja- Europejski Dzień Sąsiada

28 maja- Światowy Dzień Hamburgera 

29 maja- Dzień Działacza Kultury 

30 maj- Dzień soku

31 maja- Dzień bez Majtek



Bieg po zdrowie

Palenie jest niezdrowe!
Jak się nie dać złowić nałogowi?
Dlaczego jest coraz więcej osób, które nie palą 
papierosów?
Jak to zrobić, żeby nie palić?
Jak to zrobić, by inni nie palili?

autor: Szymon Raszka

Warto zobaczyć: 
https://www.youtube.com/watch?v=g-_pV79OIHY

https://www.youtube.com/watch?v=g-_pV79OIHY


Ile kosztuje palenie papierosów? 
Ile można zaoszczędzić?

Na dzień(po jednej paczce dziennie)=14,99zł

Na tydzień(po jednej paczce dziennie)=104,93zł

Na miesiąc(po jednej paczce dziennie, licząc że miesiąc ma 30 
dni)=449,7zł

Na rok(po jednej paczce dziennie)=5471,35zł

CZYLI MOŻNA ZAOSZCZĘDZIĆ 5471,35zł ROCZNIE np. na wakcje;)

Opracowanie: Kordian Rusin



Czy widzisz różowe kwiatki? Policz ile ich jest. (autor: Szymon Raszka)



Ważne informacje dla absolwenta!

Ósmoklasisto! Przygotowaliśmy kilka informacji na 
temat szkół ponadpodstawowych w naszym 
powiecie. Przeczytaj! Chcemy pomóc Ci wybrać 
właściwą szkołę.

Opracowanie:  Emilka Chrapek, Kordian Rusin, 
Seweryn Pasterny



Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w 
Cieszynie

W roku szkolnym 2022/2023 nasza 
szkoła proponuje klasy:

• Rozszerzenie dyplomatyczne      1A

• Rozszerzenie językowo-turystyczne                              
1B

• Rozszerzenie społeczno-prawne  1C

• Rozszerzenie politechniczne         1D

• Rozszerzenie biologiczno-
chemiczne                                        1F

• Rozszerzenie ekonomiczno-
menadżerskie                                  1G



I Liceum Ogólnokształcące im. A. 
Osuchowskiego w Cieszynie.
• I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego 

Osuchowskiego w Cieszynie od wielu lat 
jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce 
sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i 
Techników PERSPEKTYWY i przysługuje mu 
tytuł „Srebrnej Szkoły”.

W nowym roku szkolnym szkoła proponuje
następujące kierunki:

• akademicki

• medyczny

• prawno-humanistyczny

• lingwistyczny

• ekonomiczno-biznesowy.



Liceum Ogólnokształcąe im. P. Stalmacha 
w Wiśle

• Przyjazna atmosfera

• Nasze liceum jest kameralną szkołą, gdzie nikt nie czuje się anonimowy, co oznacza 
większe bezpieczeństwo i po prostu lepszą atmosferę.

• Duże możliwości

• Wysoka zdawalność matur

• Współpraca z uczelniami wyższymi

• Szeroka oferta zajęć dodatkowych

• Bardzo bogate i aktywne życie szkoły (m.in. tematyczne noce w szkole, 
wewnątrzszkolne konkursy, aktywne przerwy, rajdy i wycieczki turystyczne)

• Działalność charytatywna i wolontaryjna na rzecz lokalnej społeczności

• Liczne wymiany międzynarodowe i programy europejskie

• Lokalizacja

• Szkoła znajduje się w samym centrum malowniczej Wisły blisko przystanków 
autobusowych.

• W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła proponuje klasy:

• Kierunki:

• Klasa sportowa

• Klasa ratowniczo-medyczna

• Klasa społeczno-prawna

• Klasa mistrzostwa sportowego

https://lo.wisla.pl/strona/klasa-sportowa
https://lo.wisla.pl/strona/klasa-ratowniczo-medyczna
https://lo.wisla.pl/strona/klasa-spoleczno-prawna
https://lo.wisla.pl/strona/klasa-mistrzostwa-sportowego-dla-dziewczyn-koszykowka


Technika w Cieszynie
1.Technikum Mechaniczno-elektryczne nr 3, 
ul. Frysztacka

Technik mechanik
Technik elektryk                                                                                            
Technik spedytor
Technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej
Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Technik usług fryzjerskich

2.Technikum nr 1 ul. Kraszewskiego

Technik informatyk

Technik programista 

Technik logistyk

3. Technikum nr 2 Plac Londzina

Technik ekonomista

Technik handlowiec

Technik reklamy

Technik fotografii i multimediów 

Technik informatyk

Technik programista

4. Technikum nr 4 Plac Dominikański

Technik Budownictwa

Technik Geodeta

5. Technikum ZS-ZDZ     
Technik mechatronik                                                                                   
Technik logistyk



Do zobaczenia!!!

autor: Seweryn Pasterny


