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Od redakcji 
Witajcie! Już jesień. Zabieramy się z nowym zapałem do pracy. Przed 

Wami efekt naszych ostatnich dziennikarskich zmagań. Czytajcie i na 

nasze pytania odpowiadajcie, a NIEPYTAJKA będzie Wasza!! 

Przypominamy, że NIEPYTAJKA zwalnia Was z odpowiedzi ustnych przez 

cały tydzień. Na pewno WARTO!  „Niepytajkowe” zadania znajdziecie na 

ostatniej stronie Krecich Newsów. Czekamy na Wasze odpowiedzi. Do 

zobaczenia już wkrótce! 

 

 

 



Ciekawe święta we wrześniu 

 

1 września – Święto Wojsk Ochrony Przeciwlotniczej 

2 września – Dzień Dużego Rozmiaru 

3 września –  Dzień Wieżowców  

5 września – Dzień Dobroczynności 

8 września – Dzień Dobrych Wiadomości, Dzień 

Marzyciela 

9 września – Międzynarodowy Dzień Urody 

10 wrzesień – Światowy Dzień Zapobiegania 

Samobójstwom 

12 wrzesień – Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej 

13 wrzesień – Światowy Dzień Całowania Chłopaków  

w Usta 

15 wrzesień –Międzynarodowy Dzień Demokracji 

16 wrzesień – Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy 

Ozonowej  

18 wrzesień – Światowy Dzień Geologa, Światowy Dzień 

Monitoringu Wody 

19 wrzesień – Dzień Emotikona, Dzień Mówienia Jak 

Pirat 

20 wrzesień – Ogólnopolski Dzień Przedszkola 

21 wrzesień – Światowy Dzień Orderu Uśmiechu 

22 wrzesień – Dzień Ćwiczenia Przed Lustrem Prośby o 

 Podwyżkę Płacy 

26 wrzesień – Europejski Dzień Języków 

27 wrzesień – Światowy Dzień Turystyki 

29 wrzesień – Dzień Kawy 

30 wrzesień – Dzień Chłopaka 

 

autor: Kornelia Wilczek  



 
 

Europejski Dzień Języków Obcych – 26  września – to dzień, 
który ma na celu zachęcić 800 milionów osób z 47 krajów do 

nauki języków obcych niezależnie od wieku osoby. 
 
 

               

 
Pierwsza edycja Europejskiego Dnia Języków, zorganizowana 

w 2001 roku wspólnie przez Radę Europy oraz Unię 
Europejską, odniosła ogromny sukces, 

wzbudzając  zainteresowanie milionów ludzi w  45 
uczestniczących w tym wydarzeniu krajach. W ramach 
obchodów Dnia Języków podnoszono zalety językowej 

różnorodności Europy oraz propagowano uczenie 
się  języków. 

 
Autor: Julia Cieślar 

 



Koń w róznych języ 
polski: 
Koń  

 

czeski:                                                                 
Kůň                                                                   
 

niemiecki: 

Das Ross 
 

albański: 

Kale 

 

chorwacki:  

konj 

 

fiński: 

Hevonen 

 

włoski: 

Cavallo 

 

grecki:  

Άλογο 

 

portugalski: 

cavalo 

 
                                 autor: Emilia Kempa 

 



Czy już wiesz kim będziesz w przyszłości?  

Czy posiadasz swój wymarzony zawód? 

Jeśli nie, to tych 7 najciekawszych zawodów może Cię 

zainspiruje … 
 

1. Wąchacz pach – najczęściej osoby pracujące w tym zawodzie 

są zatrudniane przez producentów dezodorantów. Taka praca 

polega na wąchaniu pach, po którym następuje sporządzenie 

raportu dotyczącego danego dezodorantu. Osoba pracująca w 

tym zawodzie musi często pracować w wysokich 

temperaturach, jednak może liczyć na zarobki rzędu 16.000zł 

miesięcznie. 

 

2. Profesjonalny przytulacz – osoby, które chcą skorzystać z 

usług takiego profesjonalisty są najczęściej samotne, po 

stracie kogoś bliskiego lub chcą nowych doświadczeń. Taki 

przytulacz przechodzi kilkustopniowy proces rekrutacji 

podczas, którego uczy się jak rozmawiać z klientem, dobrze 

zrozumieć jego potrzeby oraz jak odpowiednio dobrać 

technikę przytulania do klienta. 

 

3. Zastępca kolejki – od takiego pracownika nie wymaga się zbyt 

wiele, po prostu musi stać w kolejkach. W Polsce za godzinę 

takiej pracy można zrobić 20zł, a w Londynie nawet 6 razy tyle! 

 

4. Profesjonalny śpioch – do obowiązków w tej pracy należy tylko 

i wyłącznie spanie. Osoby takie najczęściej zatrudniane są 

przez producentów materacy, kołder oraz poduszek. 

Pracownicy sporządzają raport, na podstawie którego 

produkty są ulepszane. Jednak nie tylko firmy produkujące 

materace i kołdry poszukują śpiochów. W 2013r. NASA 

wypuściło ogłoszenie dotyczące chęci zatrudnienia 

profesjonalnych śpiochów do celów naukowych. Taki śpioch 

musiał spędzić 70 dni w łóżku, a od swojego pracodawcy 

otrzymywał 60.000 zł wynagrodzenia. 



5. Psi psycholog, czyli behawiorysta – możliwe, że część z 

was zna ten zawód jednak mimo to znajduje się on na tej 

liście ze względu na swoją wyjątkowość. Do obowiązków 

takiego psychologa należy oduczanie psów złych nawyków, tj.  

szczekanie na ludzi, ucieczki z domu, czy atakowanie innych 

zwierząt. Taka osoba pracuje z psem ucząc go dobrych 

nawyków, ale także pracuje z jego właścicielem, któremu 

mówi jak np. uspokajać psa. Doświadczeni behawioryści są w 

stanie zarabiać 8 tyś, zł. miesięcznie. 

 

6. Tester psiej karmy – do zajęć takiego ochotnika nie 

należy badanie smaku karmy, a jej wartości odżywczych. 

Takich ochotników zatrudniają firmy, które produkują psie 

jedzenie. W Polsce ciężko o taką pracę jednak w jednym z 

europejskich krajów z królową na czele, miesięcznie za 

wykonywanie takiego zawodu można zgarnąć 20 tys. zł. 

 

7. Teraz jeden z najdziwniejszych, ale i 

najniebezpieczniejszych zawodów – dojarz węży – do 

obowiązków takiej osoby należy wyciskanie z węża 

trującego jadu, aby potem z niego stworzyć odtrutkę. 

Takim dojarzem może zostać osoba, która ma wyższe 

wykształcenie biologiczne i wysoką odporność na stres. 

Miesięcznie taki pracownik zarabia 10 tyś. zł na rękę. 

 

 
 

Autor: Kornelia Wilczek 

 



 
 
Jesień nie m usi by ć smutnym przedsionkiem 
zimy. Doce ńmy t ę porę roku, pami ętając, że nie 
wszędzie na świecie ludzie mog ą się cieszy ć jej 
urokami. 
 
1. Transylwania, Rumunia 
 

 

 
Kraina hrabiego Drakuli to nie tylko ponure zamczyska spowite 
mgłą w księżycową noc. To imponujące dzikie góry i lasy, 
miasteczka i wsie ze wspaniałymi zabytkami i bogatą historią. 
Jesień dodaje tej krainie szczególnego uroku. 
 
2. Kioto, Japonia  
 
Dawna stolica Japonii pełna jest historii, świątyń, kapliczek i 
ogrodów, które razem tworzą niezwykłą atmosferę i mieszankę 
piękna i tradycji starego świata z nowoczesnością. Zobaczcie 
zresztą piękne zdjęcie. 
 



 

 
3. Bawaria, Niemcy 
 

 
Bawaria to kraina mistycznych lasów, słonecznych winnic i 
majestatycznych szczytów Alp pokrytych śniegiem. To 
niezliczone, malownicze wioski, miasta ze średniowiecznymi 
rezydencjami i niezdobytymi twierdzami, takimi jak słynny 
zamek Neuschwanstein. 
 

4. Park Narodowy Jezior Plitwickich, Chorwacja 
 
Jeden z najstarszych w Chorwacji parków narodowych 
słynie z ciągnących się na przestrzeni ośmiu kilometrów 
jezior krasowych i licznych wodospadów zabarwionych 
na turkusowo. 
 



 

 
5. Nowa Anglia, USA 
 

 
Stany Vermont, Massachusetts, New Hampshire, 
Connecticut i Rhode Island, na wschodnim wybrzeżu 
USA to prawdopodobnie najlepsze miejsce na świecie 
do podziwiania jesieni. Tutejsze liściaste lasy, od końca 
września do listopada, są prawdziwymi fajerwerkami 
kolorów! 
 
 

Autor: Katarzyna Siąkała 
 

 
 



Śmiej się z nami!!!!! 
 

• Jakich kamieni jest najwięcej w rzece? (mokrych) 
           
 

• Baran stoi na granicy niemiecko - polskiej. Czyje będzie 
mleko? (niczyje bo to baran, baran nie daje mleka) 

• Jakie zwierzę zabrał Mojżesz na arkę? (żadne, bo arkę 
zbudował Noe) 
 
 

• Piotrek poszedł na spacer bez parasola, nie włożył czapki 
nigdzie się nie schronił. Mimo to żaden włos na jego 
głowie nie był mokry. Jak to możliwe? 
(Nie padał deszcz) 

• Co jest najczęstszą przyczyna śmierci wśród dzięciołów? 
(wstrząs mózgu) 

• Ilu prawdziwych mężczyzn potrzeba do wkręcenia żarówki? 
(Ani jednego, prawdziwy mężczyzna nie boi się ciemności) 

• Co się stanie, jeżeli skrzyżujemy dżdżownicę z jeżem? 
(drut kolczasty) 

• Jaka jest najwyższa forma życia zwierzęcego? 
(żyrafa) 

• Pewien facet jest ubrany na czarno. Ma czarne spodnie, 
skarpetki, kurtkę, rękawiczki i czapkę. Idzie tak ulicą, na 
której nie świeci się żadna latarnia, niebo jest 
zachmurzone, w oknach domów też nie widać żadnych 
świateł. Z naprzeciwka jedzie czarny samochód z dużą 
prędkością, z wyłączonymi światłami. Mimo to kierowca 
zauważył pieszego i zatrzymał się przed nim. Jak to 
możliwe? (Czy w tekście było zaznaczone, że jest noc?) 
  

Autor: Hawier Jaworski 



 
  
We wrześniu, a dokładniej 30 września  obchodzimy Dzień Chłopaka . Święto to 
powstało w opozycji do Dnia Kobiet. Niestety nie znalazło uznania w 
ogólnoświatowym systemie świąt, dlatego nie obowiązuje jedna data tego święta. Na 
przykład w Wielkiej Brytanii i w Irlandii święto to obchodzone jest 5 kwietnia, a w 
Norwegii 7 października. 
Czasami trudno jest znaleźć odpowiedni prezent, dlatego podaję kilka propozycji: 
 

1. Można zarosić go na spacer, do kina, na pizzę lub kebaba. 

                                                            
 

2. Można przygotować coś pysznego.  
 

                                                    
 

3. Można  podarować pyszną czekoladę. 

                   

Ale i tak najlepsze prezenty wymyślamy sami, a czasami pamięć o 
tym święcie jest lepsza niż najdroższy prezent (tylko teoretycznie ☺ ). 



 

Zatem… 
 

Z okazji Dnia Chłopaka życzę Ci, 
Byś był pomocny jak komputer, 

Szybki jak japoński skuter, 
Sympatyczny jak maskotka 

I słodziutki jak szarlotka. 
 

 
Marta Kępińska kl. VIIa 

 
 
 
 

Uwaga  NIEPYTAJKA!!!!!!! 

 
 
Jeśli chcesz otrzymać NIEPYTAJKĘ odpowiedz na następujące pytania i 
kartkę z odpowiedziami dostarcz pani Lucynie Raszce: 
 

1. O jakich dwóch wrześniowych świętach napisali szczegółowo w 
tym numerze dziennikarze?  

2. Jakie miejsca warto zobaczyć jesienią? Wymień przynajmniej dwa 
miejsca wspomniane w naszej e-gazetce. 

3. Na czym polega praca „zastępca kolejki”? 
4. Kiedy w Polsce obchodzimy Dzień Chłopaka? 
5. Jak jest koń w języku włoskim? 

 
 



6. Pomóż wiewiórce dotrzeć do orzecha. 
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