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Wywiad

Jak to jest być nauczycielem geografii, dobrze?

- Dobrze. Nasza szkoła jest wyjątkowa przez swój przyjazny klimat.

Dlaczego wybrał Pan zawód nauczyciela geografii?

- Z wykształcenia jestem geografem, a lubię też przekazywać wiedzę.

Jakie zwiedzał Pan kraje?

- Głównie naszych sąsiadów - Republikę Czeską, Ukrainę, Słowację, ale

również Grecję.

Co robi Pan w wolnym czasie?

- Lubię fotografować oraz jeździć na rowerze. Często również spędzam

czas z synem lub zajmuję się modelarstwem.

Jakie państwo podoba się Panu najbardziej?

- Kanada i Nowa Zelandia, ze względu na ich naturę.

Flaga jakiego Państwa podoba się Panu najbardziej?

- Flaga Stanów Zjednoczonych, ponieważ zawiera dużo symboliki. Ładna

jest również flaga Papui - Nowej Gwinei.

Winogrona białe, czy czerwone?

- Wolę czerwone, ponieważ są słodsze.
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Święta
1 maja - Międzynarodowy Dzień Solidarności Pracy, zwany Świętem

Pracy jest świętem państwowym, obchodzonym w Polsce corocznie.

Jest to międzynarodowe święto upamiętniające strajk robotników w

Chicago w 1886 roku. Święto to polega na podkreśleniu wartości

pracy ludzkiej.

2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone na mocy

ustawy z 20 lutego 2004. Dzień ten nie jest wolny od pracy.

Zwyczajem tego święta jest przywieszanie flagi polskiej do drzewca.

W ostatnich latach powszechne stało się noszenie w tym dniu kokardy

narodowej.

3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja jest to polskie święto

państwowe ustanowione w 1919 oraz ponownie w 1990. Święto to

upamiętnia uchwalenie Konstytucji 3 maja przez Sejm Czteroletni (3

maja 1791). Jest to dzień wolny od pracy.
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Kuchenne Zabawy
Przepis na pyszne mu�nki z konfiturą

SKŁADNIKI:
- 2 ja���
- 3 da� ��sła + po��j� �� �y��ar����i� b���h�
- 150g �o��r�� �at����ne��
- 100g ��ązo���� cu���
- 100g �ąki
- 1,5 łyżec��� p���z�u �� p�e���n�a
- ko�fi��r� �o��l��a
- 200g �o�z���k

PRZYGOTOWANIE:
Blachę smarujemy masłem i schładzamy w lodówce.
Ubijamy jajka a następnie mieszamy je z cukrem, jogurtem
oraz rozpuszczonym masłem. Mąkę mieszamy z proszkiem
do pieczenia i rodzynkami. Łączymy suche i mokre
składniki oraz przelewamy do schłodzonej blachy.
Mu�nki pieczemy przez 15 mim w 200 stopniach w
piekarniku ustawionym na góra-dół albo 180 stopni w
termoobiegu. Następnie lekko studzimy,  smarujemy
konfiturą i posypujemy resztą rodzynek.

Smacznego!

6



Ciekawostki ze Świata

1.Francja jest najczęściej odwiedzanym krajem na świecie.

2.W kasynach w Las Vegas nie ma zegarów.

3.Honolulu to jedyne miejsce w Stanach Zjednoczonych, które
posiada pałac królewski.

4.Hiszpania jest uważana za najbardziej górzysty kraj w Europie, a
ma ponad 8000 kilometrów plaż.

5.  Mexico City tonie w tempie 10 cm rocznie

6.  Arabia Saudyjska i Malta są jedynymi krajami na świecie, w
którym nie ma stałych rzek.

7. Karaluch może żyć kilka tygodni bez głowy, aż w końcu umrze z
głodu.

8. Obraz Mona Lisy przez kilka lat wisiał w sypialni Napoleona
Bonaparte.

9.  Oprócz zmysłów, które wszyscy znamy, takich jak węch i dotyk,
człowiek ma także inne zmysły, np. propriocepcja (świadomość

pozycji części ciała).

10.Niebieski ptak z logo Twittera ma nazwę: Larry. Twórcy sieci
społecznościowej nazwali ptaka imieniem koszykarza Larry’ego

Birda.
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Kawały
Kierownik zagroził swojemu pracownikowi zwolnieniem, ponieważ ten
ciągle się spóźniał, więc biedak kupił sobie kilka budzików. Któregoś dnia,
gdy miał na 8 do pracy, budzi się o 8:15. Ani jeden budzik nawet nie
zadzwonił. Przerażony mężczyzna biegnie do sąsiada - dentysty i mówi:
– Rwij pan 4 zęby z przodu i pomaż pan mi twarz krwią, powiem, że miałem
wypadek.
Po zabiegu, pyta dentysty ile się należy, ten mówi 400 zł. Gość zdziwiony
mówi, że normalnie jest 40 złotych od sztuki, dentysta na to:
– Tak ale dzisiaj jest niedziela.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siedzi facet nad przeręblem i łowi ryby.
Podchodzi do niego drugi i mówi:
– Nic pan tu nie złowi.
– A pan skąd wie?
– Bo jestem kierownikiem tego lodowiska!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozmawiają dwaj koledzy:
- Co się stało?
- Zwolnili mnie z pracy.
- A czemu?

Bo jak był toast z okazji urodzin szefa, to powiedział:
- Niech żyją pracownicy!

A ja dodałem:
- Z czego?
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Horoskop
Koziorożec -Zostanie zdradzony przez swoja drugą

połówkę.

Wodnik -Odnajdzie swoja pasje w sporcie.

Ryby -Nieszczęśliwie się zakochają.

Baran -Spełni swoje największe marzenie.

Byk -Zazna upragnione szczęście.

Bliźnięta -Pokłócą się z ich najlepszymi przyjaciółmi.

Rak -Wyleci w podróż swoich marzeń.

Lew -Poprawi się w nauce.

Panna -Odnajdzie nową pasję.

Waga -Wejdzie w szczęśliwy związek.

Skorpion -Wejdzie w nowe znajomości.

Strzelec-Pogodzi się z dawnymi wrogami.
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