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Nowa pora roku! 
 

Początek wiosny astronomicznej zbiega się 
z równonocą wiosenną (zwaną także równonocą 
marcową), która wypada 20 lub 21 marca. Tego dnia 

dzień i noc trwają tyle 
samo - po 12 godzin. Od 
tego momentu dzień 
będzie coraz dłuższy. 
Przyjęło się jednak, że 
pierwszy dzień wiosny 
świętujemy 21 marca - 
gdy zaczyna się 
kalendarzowa wiosna. 

Wystarczy wyjrzeć przez okno, aby dostrzec oznaki 
wiosny. Drzewa, krzewy i trawa zielenią się, na 
podwórku widać coraz więcej kolorów – rozkwitają 
kwiaty. Pierwiosnki i przebiśniegi to rośliny, których 
nazwy kojarzą się z nadejściem wiosny.  

Przyroda budzi się do życia po zimie. Słychać śpiew 
ptaków, w ogródkach rozpoczynają się wiosenne prace. 
Inne oznaki wiosny? Dni są coraz dłuższe. Wracając po 
południu z pracy widzimy jeszcze słońce. Chociaż zima 
była w tym roku łagodna i niewiele było dni, w których 
narzekaliśmy na mróz, to z radością odkrywamy, że jest 
coraz cieplej. Od teraz będziemy stopniowo żegnać 
kolejne warstwy ubrań. Wiosna to także Wielkanoc – 
pamiątka Zmartwychwstania Pańskiego, żonkile, 
tulipany, bazie, 
rzeżucha...  

Wielu osobom ta 
pora roku kojarzy się 
także ze sprzątaniem - 
wiosenne porządki 
wpisane są w wielu 
kalendarzach. Pierwszy 
dzień wiosny może nie 
różnić się zbytnio od ostatniego dnia zimy, ale my na 
pewno będziemy wiedzieć, że "to już". Trawa będzie 
zieleńsza, a powietrze przyjemniejsze. Wiosną dopisuje 
nam humor, infekcje znosimy lepiej niż te, które 
pojawiały się jesienią.  

 
Na podstawie Internetu M. Urbańska kl. 5a 
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

 
W Bukownie 25. finał WOŚP 

odbył się na sali widowiskowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Najpierw zaprezentowano blok 
występów artystycznych 
w wykonaniu dzieci z Miejskiego 
Przedszkola w Bukownie (wraz 
z grupą przedszkolaków z Bukowna 
Starego), sekcji wokalnej MOK-u, 

Szkoły Tańca MARENGO oraz uczniów ZS nr 1 i 2. 
Występy przeplatane były licznymi licytacjami, podczas 
których można było nabyć przedmioty od darczyńców 
i gadżety WOŚP. Niespodzianką był okazały i smaczny 
tort, którym uraczeni zostali wszyscy uczestnicy imprezy. 
Następnie na scenie, w solowym występie 
zaprezentowała się Sandra Sobczyk z sekcji 
Fitnes&Dance, a na koniec przed MOK-iem odbył się 
koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej ZGH "Bolesław". 
W towarzystwie orkiestry bukowianie przeszli pod Urząd 
Miejski, skąd punktualnie o 20.00 posłano "światełko do 
nieba".  

 
Jak obchodzony jest pierwszy dzień wiosny 

w niektórych krajach europejskich? 
 

W Indiach święto wiosny 
(Holi) obchodzi się bardzo 
kolorowo. Ludzie oblewają się 
kolorową wodą, tańczą 
i obsypują się sproszkowaną 
farbą. 
 

Japończycy z kolei przepędzają demony wieszając przed 
swoimi domami gałęzie ostrokrzewu albo sardynki. 

 

 
 

Trendy na wiosnę 2017 obracają się wokół lat 

osiemdziesiątych. Projektanci z sentymentem wspominają 

disco imprezy i odważne kolory. Na wybiegi wprowadzają 

mocne intensywne odcienie oranżu, fuksji i cytryny. W modzie 

będą także minitorebki, asymetryczne dekolty i biurowy tenis. 

Kolczyki założymy nie do pary. A co z włosami? W nowym 

sezonie fale w stylu boho ustąpią miejsca mocno cieniowanym 

włosom oraz naturalnemu nieładowi na głowie. Jeśli chodzi 

o smartfony i ich akcesoria, co tu będzie modne? Oczywiście 

iPhony i Huawei. Modne obudowy to słodkie zwierzątka 

i misie. Wiosna zapowiada się ciekawie 

 
 

 

 

 

Jagoda Puz kl. 4a  

 

Składniki: 

 1 kg chęci do nauki, 

 1/3 kg wiedzy, 

 1 plecak, 

 10 książek,  

 1 rozum, 

 1/2 syropu inteligencji 

 
Sposób wykonania: 
 

Do garnka wsyp 1 kg chęci do nauki. Następnie 

dodaj 10 książek. Wymieszaj i dodaj 1 rozum. 

Zostaw wszystko do wyrośnięcia na pół godziny. 

Później posyp 1/2 kg wiedzy. Polej syropem 

inteligencji i wszystko wrzuć do plecaka. 

Następnego dnia załóż plecak na plecy i idź do 

szkoły. Sukces murowany!  

 

 Szczypta ciekawostek i nauki  

 Dawka przyjaźni dzieci z nauczycielami 

 Kilogram wiedzy  

 Krople dobrych chęci  

 Tona pracy, zapału, wiedzy 

 Szczery uśmiech odstresowujących chęci.  

 

Do osiągnięcia celu prowadzi nas długa droga. 

Musisz być cierpliwy, aby osiągnąć sukces. Żeby 

osiągnąć sukces powinieneś nauczyć się wszystkich 

składników – dodać je do siebie i stworzyć go. 

Zacznijmy jednak od początku. Najpierw musisz 

wiedzieć, co chcesz osiągnąć i dążyć do tego.  Nie 

poddawaj się, i za wszelką cenę zmierzaj do 

wyznaczonego celu. To jest mój przepis na sukces, 

podążaj za nim! 
 

Zuzanna Zukierska kl. 4a  
 

Zeszyty 
 

Zeszyty muszą być kreatywne, ponieważ 
każdego dnia masz je na ławce, notujesz 
w nich ważne informacje… 

 
Po prostu muszą być super i unikatowe! 

 

Kaja Piątek kl. 5a 



 

 

 

Napój Arizona 
 

Arizona to napój podobny do zielonej herbaty Lipton 

lub Nestea. Różni się on jednak od 

nich zarówno wyglądem butelki, jak 

także wyborem smaków. 

Napój ten można nabyć 

w Żabce. Czasem jest on też 

dostępny w Lidlu. Można go kupić 

w butelce lub w puszce – to już 

zależy od uznania.  

Choć piłam Arizonę tylko dwa razy, myślę że 

z czystym sumieniem mogę polecić ten napój.  
 

Julia Zarębczan kl. 5a 

 

Pancakes 
 

Pancakes  to małe 

naleśniczki które wyglądają 

jak racuszki. Są bardzo 

smaczne i łatwe 

w przygotowaniu! Możemy 

je zrobić nawet sami, bez 

pomocy  dorosłych. Mają 

słodki smak i są 

przepyszne!!  
Można do nich dodać 

na przykład  syrop klonowy, masło, nutellę oraz inne 

dodatki, według uznania. Niektórzy jedzą je też z  owocami 

i bitą śmietaną.  
 

Jula Zarębczan kl. 5a 

 

Ikea  
 

To sklep, w którym można kupić dodatki do domu 

oraz różnego rodzaju meble, na 

przykład do pokoju dziecięcego 

lub do innych pomieszczeń 

w domu. Jest tam też sklep 

z różnymi pysznościami. Po 

przejściu przez kasy ukaże się 

nam barek, gdzie można zjeść na przykład hot - dogi. Ikea 

to bardzo fajny sklep, w którym można znaleźć rzeczy 

niezbędne do urządzenia mieszkania oraz zjeść pyszny 

posiłek. 
 

Julia Zarębczan kl. 5a 

 

The Body Shop 

 
The Body Shop to sklep, który jest podobny do sklepu 

Bath & Body Works. Możemy znaleźć tam przeróżne 

kosmetyki takie jak: kremy do rąk, balsamy do ciała, 

pomadki, szampony, żele pod prysznic i inne. Sklep ten 

oferuje specjalne edycje na przykład na święta, Dzień 

Kobiet i nie tylko. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. 

Najbliższy sklep, w naszych okolicach, znajduje się 

w galerii Silesia City Center w Katowicach. Wstąpcie tam 

podczas swoich najbliższych zakupów.  

Julia Zarębczan kl. 5a 

 

Chocker 
 

Jest to jeden z kilku 

rodzajów  naszyjników. Niby 

Nie różni się niczym lecz… gdy 

zakłada się go na szyję nie 

wygląda jak zwykły naszyjnik, wygląda jak 

obroża. Nie wisi on na naszej 

szyi, lecz oplata ją. Myślę, że 

jest bardzo fajny dla osób, 

które nie  lubią wiszących 

naszyjników. 

Jest wiele modeli i wzorów chockerów. Nie 

kosztują dużo i są warte polecenia. Można je kupić 

na przykład na allegro lub w pasmanteriach. 

Julia Zarębczan  kl.5a 

 

Najładniejsze piórniki 
 

Gdzie znaleźć najładniejsze piórniki? Można 

je kupić na allegro lub w sklepach takich jak 

empik, TK-MAXX, primark lub sinsay oraz 

w innych sieciówkach. Są też w H&M i sklepach 

z ubraniami! Jak widać 

nie trudno  znaleźć 

fajny piórnik! 
 

Julia Zarębczan kl. 5a 

 

Długopisy 
 

Najładniejsze długopisy 

możemy znaleźć w sklepie Tiger. 

Są w przeróżnych kolorach 

i kształtach. 

Od kaktusów, po 

do długopisy 

z wąsami! Wielki 

wybór i niskie ceny!  

 

Julia Zarębczan kl. 5a 

 

Baths & Body works 
 

Baths & Body works to sklep, w którym 
można kupić: płyny do kąpieli, żele pod 
prysznic, przepiękne świece, żele 
antybakteryjne i wiele innych produktów 
kosmetycznych i pielęgnacyjnych. Niestety 
w Polsce jest tylko jeden sklep Baths & Body 
works – w warszawskim centrum handlowym 
Złote Tarasy. 

 
 

Julia Kajda kl. 5a 



 

 

  

Eos 
 

W Douglasie są balsamy do ust EOS. Można je 
spotkać w czterech bądź trzech smakach, a kosztują 
około 24 zł -26 zł Ja używałam - dostałam w prezencie 
dwa, dość niedawno, sprowadzone z USA. Każde EOS 
zawiera składniki naturalne odżywcze i antyoksydanty – 
w  przeciwieństwie do innych, możliwych do kupienia 
balsamów na usta. Długo nawilża, odżywia i nadaje 
bardzo fajnego połysku. Jeśli chodzi o zapach i smak 
- każdy jest ładny oraz wyrazisty, długo pozostaje na 
ustach. Są bardzo naturalne. Osobiście najwięcej 
pozytywnych opinii słyszałam o czerwonych, bo są 

bardzo popularne. Różowe to 
edycja limitowana, a sama 
miałam dwa niebieskie (aby 
na długo starczyły). Polecam, 
śliczny miętowy zapach. No 
i ostatnia zaleta - są całkiem 
tanie a dają fajny efekt. 

POLECAM  

Kaja Piątek kl. 5a 
 

 

Pastel Goth 
 

 
Co to jest w ogóle jest ten cały Pastel Goth? 
 
Spokojnie spokojnie. Jedno na raz. 
 

Pastel Goth jest to stosunkowo nowy styl. 
Wywodzi się z wybuchowej mieszanki.  Perky goth 
(goth o wesołym, dziecinnym usposobieniu) i gothic 
lolita (wiktoriańska laleczka). Spróbujcie wykonać 
ćwiczenie na wizualizację – wyobraźcie sobie gotkę. 
Jest? 

To teraz zamieńcie kolory jej ubrań, włosów 
i dodatków na najsłodsze pastele, jakie przyjdą wam do 
głowy. Pastel Goth to styl, który jest tak słodki, że aż 
creepy. Stąd modnymi dodatkami tego stylu są różowe, 
posypane brokatem naszyjniki w kształcie trumienek 
i błękitne kokardki do włosów z plastikowymi kośćmi. 

Wszystko, co ma przerażać, 
ubrane jest w wesołe, 
wyblakłe kolorki. Osoby 
w stylu Pastel Goth otaczają 
się przedmiotami, które są 
wizualnie atrakcyjne i lekko 
dziecinne, na przykład  
maskotki, kryształy, śmieszne 
plecaki, kolorowe peruki. 
Wszystko jest słodziutkie 
i przerażające, aż pojawią się 
ciarki na plecach … 
 

 

Kaja Piątek kl. 5a 
 
 

 
Kto był pierwszy? 

 
Jest kilka koncepcji na to, kto zapoczątkował ten 

styl. Jedna z nich zakłada, 
że Pastel Goth 
przywędrował z Japonii, 
odwołując się do 
przejaskrawionej idei 
„kawaii”. To potwierdzałoby 
obecność butów na 
niebotycznych platformach, 
w których są zakochane 
Azjatki, oraz przeładowanie 
dodatkami do włosów. Inni 
za królową i inicjatorkę tego 
ruchu uważają Angelicę 
Sehlin, czyli Murderotic, 

przesympatyczną dziewczynę ze Szwecji, która swoją 
sławę zawdzięcza serwisowi Tumblr.  To właśnie ona 
była jedną z pionierek farbowania włosów na pastelowe 
kolory. 

 
 

PastelBat 
 

Nigdy nie identyfikowałam 
się w pełni z żadną grupą,  
jednak muszę stwierdzić, że 
osobiście do stylu Pastel Goth 
jest mi chyba najbliżej.  
 
                  

 
Murderotic 

 
To zabrzmi pewnie strasznie 

hipstersko, ale ona  nosiłam tak 
„zanim jeszcze to było modne”. Ot, 
z niej taki straszny, fioletowo 
włosy dzieciak. 

 
A wy, co o tym myślicie? 

Odważyli/łybyście się dodać 
elementy tego stylu do swoich 
codziennych kreacji?  

 
Kaja Piątek kl. 5a 

 

Surach o modzie 
 

- Dlaczego w „Modzie na sukces” jest tak dużo nowych 
aktorów? 

- Bo inni umarli z nudy. 

*** 
 
Do pokoju wbiega przerażona pokojówka: 
- Pani mąż! Leży w salonie nieprzytomny i trzyma 
w ręku jakąś kartkę, a obok leży pudło. 
- O, wreszcie dostarczyli ze sklepu moje futro… 

 

Kaja Piątek kl. 5a 



 

 

  

Grecja Zakynthos 
 
Plaże na Zakynthos to jedne z najpiękniejszych 

plaż na wyspach jońskich. Turystom o szczególnej 
uwadze polecamy 
słynną plażę Laganas, 
gdzie swoje siedliska 
mają żółwie morskie – 
w celu ich ochrony 
powstał tam morski Park 
Narodowy. Plaże 
w zatoce Laganas,  

z najdłuższą piaszczystą plażą Morza Śródziemnego 
otrzymały Błękitną Flagę - oznaczenie najpiękniejszych 
i najlepiej zagospodarowanych plaż w Europie. 
Piaszczyste lub piaszczysto-żwirowe plaże mają 
doskonałą infrastrukturę w postaci barów, tawern czy 
wypożyczalni sprzętu wodnego i leżaków.  
Osoby lubiące spokój 
również znajdą tam 
coś dla siebie. Piękne 
plaże zachęcają do 
uprawiania rozmaitych 
sportów wodnych 
takich jak windsurfing, 
 narty wodne, latanie 
na spadochronie za 
motorówką, pływanie kajakiem. Wyspa posiada również 
doskonałe centra nurkowe min. w Laganas i Kalamaki, 
pozwalające zarówno na naukę tego sportu jak 
i profesjonalne wyprawy. Na wyspie można wybrać się 
na konne przejażdżki. Są tam również korty tenisowe 
w Zante Tenis Center w Ambelokipi (nieopodal Laganas 
i Kalamaki). Będąc w tamtych stronach warto wybrać 
się na wycieczkę łodzią do Błękitnych Jaskiń, czy na 
Plażę Wraku. Wyspa posiada również gospodarstwa 
agroturystyczne,  które oferują min. możliwość 
zapoznania się z wyrobem tradycyjnych potraw.  

 

HISTORIA - GRECJA 
 

Wyspa ta miała kiedyś 
ciekawszą architekturę niż 
Kerkira, jednak bardzo ucierpiała 
w wyniku trzęsienia ziemi 
w 1953 r. Do atrakcji na wyspie 
można zaliczyć winnice, sady 

i gaje oliwne oraz wspaniałe plaże na wybrzeżu. 
W przeciwieństwie do Ithaki, Zakynthos jest jednym 
z miejsc w Grecji, gdzie najszybciej rozwija się 
turystyka. Na wyspie zmieniano ustroje polityczne - od 
Greckiej demokracji, przez przynależność do 
rzymskiego imperium, a później do Bizancjum 
i Wenecji. Każdy z tych okresów odcisnął swoje piętno - 
niestety spora część zabytków uległa zniszczeniu po 
wielkim trzęsieniu ziemi w 1953 roku. Dzisiaj 
największym atutem Zakynthos jest zatoka Laganas 
z siedliskami żółwi Caretta-Caretta.  

                                             
Julia Kajda kl.  5a

 
Starbucks 

 

Starbucks Corporation – największa na świecie 
sieć kawiarni. Została 
założona 30 marca 1971 
w Seattle w stanie 
Waszyngton. W 1987 
przejęta przez Howarda 
Schultza. Polecam 
wszystko, co tam jest  
 

Kaja Piątek kl. 5a 
 

Świeczki 
 

Świeczki to modny dodatek do twojego pokoju! 
Musisz je mieć! Tworzą romantyczny nastrój, a przy 
tym cudownie pachną. Osobiście lubię świeczki 
i mam ich bardzo dużo. Zapachy: Wanilia, Arbuz, 
Malina itp.  
 

 

 

 

 

Kaja Piątek kl. 5a 
 

Power Bank 
 

Co to jest power bank? 
Najkrócej rzecz ujmując, to 

przenośna ładowarka, która 
pozwala nam na podładowanie 
baterii naszych elektronicznych 
urządzeń. Choć dostrzegamy 
coraz większe zainteresowanie 
tym gadżetem, eksperci są 
zdania, że ideał do którego dążyli i który chcieli 
stworzyć jest wciąż daleko. 

Kaja Piątek kl. 5a 

 
Wrotki 

 

Wrotki – sprzęt sportowy i rekreacyjny, który 
wyglądem przypomina buty z przymocowanymi 
kółkami. Za ich wynalazcę uchodzi belgijski konstruktor 
Jean-Joseph Merlin, który pierwsze wrotki wykonał 

w 1760 r. Prototyp ten, 
w latach następnych był 
ulepszany i zyskał 
popularność nie tylko 
w Belgii, ale na całym 
świecie. Choć był czas, 
kiedy wrotki uważano 
za sprzęt przestarzały, 

a ich miejsce zajęły rolki, współcześnie powraca moda 
na tę aktywność fizyczną. Jak widać historia kołem się 
toczy.  

 

Kaja Piątek kl. 5a 



 

 

 
Jak modnie udekorować pokój? 

 
Dekoracje ścienne to już nie tylko tapety 

i cegła. Coraz częściej dekorację ścienną 
stanowią  fototapety, często 
z własną fotografią, wesołe 
naklejki, wielkoformatowe płytki 
ceramiczne, czy niebanalna 
tapicerka. We wnętrzach 
klasycznych, jako dekoracja 
ścienna, cały czas dominuje 
boazeria sztukateryjna. 
 

Dekoracje ścienne to idealny pomysł na 
urządzenie wyjątkowej przestrzeni. Stosując 
naklejki ścienne możemy „wstawić” do wnętrza 
meble, które w ogóle nie zajmują miejsca, a tapety 
z efektem 3D do złudzenia będą przypominały 
tkaniny, regał z książkami, czy trójwymiarową 
zabudowę. 
 

Na podstawie Internetu M. Urbańska 5a 

 
Miedziane ozdoby 

 

Ostatnio bardzo popularne stały się miedziane 
ozdoby. Na wnętrzarskiej giełdzie miedź notowana 
jest równie wysoko jak złoto i srebro. Nic dziwnego, 
bo potrafi wzbogacić wystrój. Oto kilka przykładów: 

 
 

Miedziany świecznik. 
 
 

 
Piękne, miedziane, wiszące 
lampy. 

 
 
 
 
 

Miedziane ozdobne czaple. 
 
 
 

 
 
 

Na podstawie Internetu Julia Kajda kl. 5a 
 

Hity 2017 Najnowsze Piosenki 
 

1. Ed Sheeran - Shape Of You 

2. Burak Yeter -  Tuesdey 

3. Alvaro Soler - Libre ft. Monika Lewczuk 

4. Ariana Grand e- Side to side ft. Nicki Minaj 

Julia Kajda kl. 5a 
 

 
Jak szybko zrobić domowe ciasto? 

 
Szybkie ciasto na niedzielny 

podwieczorek. Przełożone owocami 
i bitą śmietaną. Przyrządza się je 
błyskawicznie. 
 
Pojemnik jogurtu 
1/2 pojemnika po jogurcie oleju 
2 pojemniki po jogurcie cukru 
3 pojemniki po jogurcie mąki pszennej 
4 jajka 
11/2 łyżeczki proszku do pieczenia 
skórka z pomarańczy, zapach cytrynowy lub 
waniliowy. 

 
W dużej misce roztrzepać widelcem całe jajka jak 

na omlet. Dodać jogurt, mąkę proszek do pieczenia, 
cukier, skórkę i zapach. Wlać olej. Wszystkie składniki 
dokładnie wymieszać mikserem na pulchną masę. 
Wlać do wysmarowanej tłuszczem formy. Może być 
babkowa lub prostokątna.  

Piec około 50 minut w temperaturze 180-200 
stopni. Po wyjęciu posypać cukrem pudrem lub 
polukrować. Pycha!!! 
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Kuchnie Świata 
 

Przepis na OMLET TAMAGO: 
 

Składniki: 
6 jajek 

1.5 łyżki cukru 

1 łyżeczka granulowanego bulionu dashi 
szczypta soli 
2 łyżeczki sosu sojowego 

2-3 łyżki wody  

 Krok po kroku: 
Składniki wymieszaj. Prostokątną patelnię posmaruj oliwą 
i rozgrzej ją.  Wlej niewielką ilość 
ciasta, mniejszą niż na naleśnik. 
Gdy się usmaży, zroluj je i odsuń 
na brzeg patelni. Postaraj się już 
na tym etapie kształtować twój 
omlet do prostopadłościanu. Wlej 
kolejną warstwę ciasta, gdy się 
zetnie, zroluj wokół pierwszej. Powtarzaj czynności, aż 
skończą się składniki. Omlet zdejmij z patelni, zawiń 
w matę bambusową, nadając kształt prostopadłościanu.  
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Humorek 

- Kelner! W mojej zupie jest mucha!  
- A czego pan się spodziewał po takiej cenie?! 
Kurczaka?! 



 

 

 
Co robić w wolnym czasie? 

 

Czas wolny to najprzyjemniejsza czynność w ciągu 
dnia. Od nas samych zależy jak go wykorzystamy. Często 
wypełniamy go aktywnościami związanymi z naszym 
hobby czy zainteresowaniem. Jeśli ktoś spędza, czas 
wolny przed telewizorem czy komputerem, to można 
powiedzieć że nie czerpie z niego korzyści Warto zatem 
spędzać czas na dworze, chociażby dla zdrowia i dobrego 
wyglądu.  
   
Co robić w wolnym czasie: 
 

 Jeździć na rowerze, 
 Biegać i spacerować, 
 Ćwiczyć,  
 Iść na grzyby lub jagody, 
 Pójść na zakupy. 
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Kiedy masz pierwszeństwo, a kiedy nie 

 
Wiosna coraz bliżej, a sezon rowerowy za pasem. 

Długie wycieczki rowerowe w słoneczne dni 
poprawiają nastrój, pamiętajmy jednak o swoim 
bezpieczeństwie i zadbajmy o konserwacje swoich 
rowerów. Wybierając się na wycieczkę powinieneś 
wiedzieć kiedy masz pierwszeństwo,  a kiedy musisz 
przepuścić innych. 
 
1. Masz pierwszeństwo: - na drodze dla rowerów – 
jeśli obok niej jest chodnik dla pieszych. Na drodze dla 
rowerzystów obowiązuje ruch prawostronny. 
 
2. Pieszy może korzystać z drogi dla rowerów tylko, 
gdy nie ma przy niej chodnika lub pobocza i musi 
bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa   
 

M. Urbańska kl. 5a  

 
Znaki które powinni znać rowerzyści oraz 

piesi! 
 
- Droga tylko dla rowerów: 
 
znak oznaczający ścieżkę rowerową. 
Pierwszeństwo należy tu do 
rowerzystów,  nie dla pieszych! 
 

- Droga dla pieszych i rowerzystów. Ruch 
po całej szerokości: 
 

oznacza to, że ruch pieszych i rowerzystów 
odbywa się na całej szerokości ścieżki. 
 
- Droga dla pieszych i rowerzystów: 
  
oznaczenie drogi wspólnej – dla rowerów 
i pieszych – z tym, że ruch pieszych 
i rowerów odbywa się odpowiednio po 
stronie wskazanej na znaku. 

 

 

The sims 4 
 

 

Czwarta część serii 

najpopularniejszych na 

świecie wirtualnych 

symulatorów życia, 

tworzonej przez 

amerykańskie studio 

Maxis. Twórcy kolejny raz 

ulepszyli mechanizmy znane z poprzednich edycji oraz 

dodali szereg nowych elementów. Sama gram w the 

sims 4 i uważam, że to bardzo ciekawa gra.  Można 

tworzyć tam simów o różnych osobowościach 

i aspiracjach oraz tworzyć piękne domy.  Żyj jak 

chcesz razem z The Sims 4! 
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Karta Starbucks  

 
Podaruj sobie lub bliskiej Ci osobie  kartę 

Starbucks. Karta gwarantuje wygodny sposób 
płatności za Twoje ulubione napoje. Jest też 
przepustką do dodatkowych przywilejów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
To proste! Rejestrując kartę dołączasz do 

programu. Otwiera się przed Tobą świat wyjątkowych 
nagród i ekskluzywnych ofert od Starbucks. W każdej 
chwili masz możliwość zarządzania swoim kontem, 
transferu środków i zgłoszenia utraconej karty. 
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