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KAŁAMARZ
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 2 PUŁKU UŁANÓW GROCHOWSKICH
W RUTKACH KOSSAKACH

W TYM NUMERZE
M.IN.
Wydarzenia z życia szkoły:
Obchody Dnia Ziemi.
Akademia z okazji
Rocznicy Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
Obchody Dnia Matki
w klasach I-III.
Obchody Dnia Dziecka.
Nauczyciel pod lupą tzn.
pytania do Pani Krystyny

STRONA 2 |OBCHODY DNIA ZIEMI

Godlewskiej.
Poezja z odzysku.
Kącik muzyczny.
Aplikacje komórkowe
niezbędne na wakacjach.
Bezpieczne rowerowe
wakacje.
... i wiele innych atrakcji!

JUŻ NIEDŁUGO... WAKACJE
Radosnych, beztroskich,
ale przede wszystkim
bezpiecznych wakacji.
Wielu słonecznych dni spędzonych
w towarzystwie przyjaciół
życzy Redakcja

STRONA 3 | AKADEMIA Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA
KONSTYTUCJI 3 MAJA

STRONA 4 | DZIEŃ MATKI W KLASACH I-III
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WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY
Kwiecień

OBCHODY DNIA ZIEMI

Każdego roku 22 kwietnia cały świat
uroczyście obchodzi wyjątkowe święto Międzynarodowy Dzień Ziemi.
Nie wszyscy wiedzą, że Dzień Ziemi to święto o długoletniej tradycji. Po raz pierwszy
obchodzono je 22 kwietnia 1970 roku w Stanach Zjednoczonych. Wtedy to dwadzieścia milionów
Amerykanów porzuciło codzienne zajęcia, wychodząc na ulice w tanecznych korowodach.
Uroczystościom towarzyszył, niespotykany od czasu zakończenia II wojny światowej, entuzjazm.
Z czasem idea świętowania Dnia Ziemi przyjęła się na całym świecie. W 1990 roku w marszach,
happeningach i paradach poświęconych naszej planecie wzięło udział ponad dwieście milionów
osób w stu czterdziestu krajach. W tym samym roku obchodzono po raz pierwszy Dzień Ziemi
w Warszawie.
25 kwietnia 2022 podsumowaliśmy obchody Dnia Ziemi w naszej szkole. Uczniowie klas
IV-VIII i Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego zaprezentowali plakaty "Ocalmy naszą planetę"
wraz z przygotowanymi wierszami i piosenkami. Wszyscy wykazali się pomysłowością
i kreatywnością. Komisja konkursowa w składzie: Anna Budrowska, Małgorzata Kosińska,
Marianna Konopko, Irena Żukowska wyłoniła następujących zwycięzców:
w kategorii klas I-III:
I miejsce - klasa III A
II miejsce - klasa I A
III miejsce - klasa II B
w kategorii klas IV-VIII:
I miejsce - klasa IV A
II miejsce - klasa V B
III miejsce - klasa VI B
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AKADEMIA Z OKAZJI ROCZNICY
UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

W celu uczczenia 231 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja klasy siódme wraz
z wychowawcami przygotowały 29 kwietnia 2022 uroczystą akademię. Uczniowie recytując,
odśpiewując pieśni patriotyczne oraz tańcząc rozbudzili w nas ducha patriotyzmu,
przypomnieli czym była konstytucja z 1791 roku i jak wpłynęła na naszą historię. Podczas
występu mieliśmy okazję wysłuchać gry na akordeonie w wykonaniu Izabeli Grodzkiej oraz
zachwycaliśmy się tańcem z flagą zaprezentowanym przez uczennice z klasy VII a.
Uroczysty nastrój udzielił się publiczności i skłonił do refleksji. Zapewne wielu uczniów,
dzięki tej akademii, pełniej doświadczyło doniosłości tego ważnego święta.
Podczas uroczystości towarzyszyli nam goście: Sekretarz Urzędu Gminy Rutki pani
Agnieszka Bazydło, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki pani Justyna
Gołaszewska oraz proboszcz Kościoła św. Anny w Rutkach-Kossakach ks. Stanisław
Żbikowski.
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DZIEŃ MATKI W KLASACH I-III
27 maja odbyła się akademia z okazji Dnia Mamy, przygotowana
przez uczniów klas I a, II b wraz z wychowawcami oraz uczennicę
klasy II a. Dzieci złożyły mamom piękne życzenia oraz
podziękowały za codzienny trud wkładany w ich wychowanie,
wsparcie w trudnych chwilach, ich troskę, pomoc i bezwarunkową
miłość. Na zakończenie każda mama została poczęstowana słodką
przekąską.

Czerwiec

DZIEŃ DZIECKA

1 czerwca uczniowie naszej szkoły świętowali Dzień Dziecka. Tego dnia uśmiech nie
schodził z dziecięcych twarzy. Na uczniów czekała moc atrakcji. Każdy znalazł coś dla siebie:
wspólne zabawy integracyjne, zawody międzyszkolne, konkursy z nagrodami, animacje
taneczne, malowanie twarzy i wykonywanie tatuaży, dmuchane place zabaw, tresura psów,
pokazy sprzętu gaśniczego, policyjnego i wojskowego. W tym szczególnym dniu serwowano
uczestnikom ciepłą grochówkę i grillowaną kiełbaskę.
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Podsumowaniem imprezy było wręczenie dla uczestników wcześniej przeprowadzonych
konkursów, nagród ufundowanych przez sponsorów i wręczonych przez Pana Pawła
Zakrzewskiego wielokrotnego Mistrza MMA.
Niepowtarzalna atmosfera, wspaniała zabawa oraz wspólnie spędzony czas sprawiły, że ten
wyjątkowy dzień, pomimo kapryśnej pogody, był pełen radości i uśmiechu, a imprezę należy
zaliczyć do bardzo udanych.
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Nauczyciel Pod LupĄ
W cyklu pod lupą nauczyciele pozwalają nam się
bliżej poznać. Poprosiliśmy o dokończenie zdań
Krystynę Godlewską
- nauczycielkę języka polskiego.

1. W wolnym czasie lubię czytać książki, pracować w ogródku i przebywać z moim
wnuczkiem - Tymusiem.
2. Nie lubię prasowania.
3. Moją pasją jest czytanie książek (zwłaszcza historycznych).
4. Przedmioty, których nie lubiłam w szkole to- nie było takiego, bardzo lubiłam chodzić do
szkoły i żaden przedmiot mnie nie nudził.
5. Przedmioty, które lubiłam w szkole to język polski, historia, wychowanie fizyczne.
6. Lektura, którą najbardziej lubię to "Pan Tadeusz".
7. Wybrałam zawód nauczyciela języka polskiego, ponieważ kocham tę pracę i nie
wyobrażam sobie, bym mogła pracować w innym zawodzie.
8. W swojej pracy najbardziej lubię pracę z dziećmi i młodzieżą i gdy widzę, że dzieci się
chętnie uczą.
9. Kraj, który chciałabym odwiedzić, to jeszcze raz Włochy.
10. Moim ulubionym daniem jest kotlet schabowy z surówką i frytkami.
11. Muzyka, której najczęściej słucham to walc Szostakowicza- to mój ulubiony utwór.
12. Moim marzeniem jest, by wszystkie dzieci były szczęśliwe.
13. Cenię sobie ludzi, którzy mówią prawdę.
14. Moja ulubiona bajka z dzieciństwa to ,,Kopciuszek''.
15. Gdybym miała czarodziejską różdżkę, zaprowadziłabym pokój na świecie.
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POEZJA Z ODZYSKU
"Poezja z odzysku" to próba kreatywnego podejścia do liryki. Nie każdy ją lubi, ale każdy może zostać
poetą. Udowodnili to uczniowie klas VII a oraz VIII b. Podczas przedwakacyjnych lekcji języka polskiego,
na bazie fragmentów prozy, tworzyli swoje własne autorskie wiersze. Powstały przepiękne, pomysłowe
prace.
Spróbujcie sami...na luzie, bez oceniania, bez kategoryzowania, czy wiersz jest dobry czy nie. W tym
zadaniu liczy się chęć podjęcia próby, kreatywność i dobra zabawą.
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POezja z odzysku
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POezja z odzysku
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Bezpieczne rowerowe wakacje
Bezpieczną jazdę rowerem zapewni nam nie tylko przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
ale również odpowiednie wyposażenie rowerzysty oraz użytkowanego przez niego sprzętu. Do
najważniejszych akcesoriów zwiększających bezpieczeństwo jazdy na rowerze zaliczamy: kask,
odpowiednią odzież oraz odpowiednie oświetlenie roweru. Przed każdą wyprawa rowerową
należy bezwzględnie sprawdzić stan hamulców oraz powietrza w oponach.

01

Obowiązkowe oświetlenie roweru

02

Widoczny znaczy bezpieczny

Każdy rower powinien być wyposażony w światła przednie i tylne (odblaskowe i światło
pozycyjne). Zgodnie z przepisami rowerzyści powinni świateł używać od zmierzchu do świtu

Elementy odblaskowe na nieoświetlonej drodze pozwalają zauważyć rowerzystę już z kilkuset
metrów, gdy ich brak - kierowca dostrzeże ciemną sylwetkę dopiero na kilka metrów z przed
swoim pojazdem.

03

Po ścieżce i zgodnie z przepisami

04

REGUła ograniczonego zaufania

Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa rowerzystów jest poruszanie się po wytyczonych
ścieżkach zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. W przypadku braku ścieżki rowerowej
kierujący jednośladami mają prawo poruszać się poboczem, o ile nie utrudnia to ruchu pieszych
i stan pobocza na to pozwala. Cykliści mogą jechać prawą stroną jezdni możliwie blisko jej
krawędzi jedynie w sytuacji, gdy nie ma możliwości, by poruszać się poboczem. Z chodnika mają
prawo korzystać z kolei, gdy warunki atmosferyczne nie pozwalają na jazdę po ulicy. Bez
względu na pogodę po chodniku jechać może rowerzysta do 10. roku życia wraz z opiekunem.

Zarówno kierowcy samochodów jak i rowerów powinni wykazać się czujnością oraz
ograniczonym zaufaniem wobec innych użytkowników drogi. Należy pamiętać, że samochód
zbliżający się do skrzyżowania ze ścieżką rowerową ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa
przejazdu rowerowi. Podobnie w czasie skrętu kierowcy samochodu w prawo przez ścieżkę
rowerową. Obie strony powinny zachować ostrożność szczególnie w przypadku gęstego ruchu
ulicznego. Podobnie w okolicach przejść dla pieszych. Niektórzy rowerzyści przecinają w tym
miejscu ulicę, choć jest to niezgodne z prawem: należy zejść z pojazdu i przeprowadzić go po
przejściu. Niebezpiecznym manewrem jest dla cyklistów również skręt w lewo. Dojeżdżając do
skrzyżowania należy odpowiednio wcześniej zasygnalizować chęć zmiany kierunku jazdy. Także
skręcający w lewo kierowca samochodu powinien zwrócić uwagę, czy nie mija rowerzysty. Zbyt
mocne odbicie samochodu w prawo może spowodować, że kierowca jednośladu nie będzie miał
gdzie zjechać, próbując uniknąć kolizji.

Przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym, troska o dobrą widoczność, ostrożność oraz
ograniczone zaufanie do kierowców i pieszych – to najważniejsze elementy, które sprawią, że
jazda rowerem będzie bezpieczna.
Małgorzata Godlewska
Wiktoria Czarnowska
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Aplikacje niezbędne na wakacjach
Tłumacz Google
Planujesz wakacje za granicą, ale nie znasz lokalnego języka?
Aplikacja bądź strona internetowa rozwiąże twój problem.
Możesz nie tylko wpisać dany zwrot i sprawdzić, jak go
wypowiedzieć po włosku czy niemiecku, ale też skanować całe
obrazy, takie jak menu w restauracji. Ta funkcja działa dla aż 59
języków.

Google Maps
Mapy Google pomogą Ci szybko i sprawnie dotrzeć z jednego
punktu do drugiego. Jeśli nawet po drodze się pomylisz i skręcisz
w niewłaściwą ulicę czy zjazd, nie musisz się przejmować –
aplikacja sama zaktualizuje trasę. Możesz wybierać pomiędzy
różnymi wariantami tras np. omijać drogi płatne

Aplikacje pogodowe
Skorzystaj z aplikacji pogodowych, a lepiej wykorzystasz czas na
wakacjach. O ile w mieście czy nad morzem zwykle możesz trochę zmienić
plany i schronić się w kawiarni czy restauracji, tak w górach pogoda może
być nieprzewidywalna.

Lista rzeczy do spakowania - PackKing
Lista rzeczy na wyjazd to dla niektórych prawdziwa zmora, dlatego na
ratunek spieszy aplikacja PackKing. Nie musisz się już zastanawiać, co
zabrać w góry czy nad morze – przy tworzeniu listy rzeczy do spakowania
na wakacje, wybierasz z propozycji aplikacji, np. opcję „Kemping” czy
„Wycieczki piesze”, a dalej tylko przeglądasz listę i dowolnie ją edytujesz.

Moje Trasy
Jest to aplikacja, dzięki której zarejestrujemy naszą aktywność
fizyczną. Aplikacja zaraz po starcie jest gotowa do rejestrowania trasy
- wystarczy włączyć i możemy spokojnie o niej zapomnieć.

Wiktoria Czarnowska
Anna Zambrzycka
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GrY KOMPUTEROWE
Farming Simulator 22
Farming Simulator 22 to najnowsza
odsłona popularnej serii symulatorów
życia rolnika. Tradycyjnie obejmujemy
kontrolę nad gospodarstwem,
uprawiamy rolę, hodujemy zwierzęta
i korzystamy z setek autentycznych
narzędzi gospodarczych.

Ważną nowością jest możliwość uruchomienia
własnych linii produkcyjnych. Jeśli zgromadzimy
dużo zboża, bardziej opłacalne może być
przerobienie go na mąkę i sprzedaż w takiej
formie. Farming Simulator 22 wyróżnia się także
największą liczbą pojazdów i maszyn w historii gry.
Jest ich ponad 400. Dostępny jest też tryb
wieloosobowy dla maksymalnie 16 graczy.

Jednym z ciekawszych elementów
wprowadzonych do Farming Simulator
22 są pory roku. Oprócz zmian
wizualnych, jakie ta nowość dodaje do
gry, możemy np. zdecydować, kiedy
sadzić nasiona. Poprawią się też
tekstury, które teraz bardziej
realistycznie oddadzą skoszone zboże
czy trawę.
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Wakacje w domu też mogą być ciekawe
Wakacje w domu mogą być też ciekawe! Oto lista kilku rzeczy do zrobienia na wakacjach.
Potraktuj je jako kreatywne sposoby na nudę lub listę propozycji i pomysłów na wakacje.

Naucz się nowej rzeczy dla
przyjemności - to może być cokolwiek,
co sprawi Ci radość. Myślisz o
żonglowaniu, robieniu na drutach,
budowie modelu samolotu – wakacje to
świetny moment by zrealizować te
plany.

Pojedź w nowe miejsce - mimo, że
mieszkamy kilka lat w swojej
miejscowości nie znamy każdego miejsca
dokładnie, dlatego wakacje to świetny
czas na zrobienie tego.

Wyśpij się - jak nie w wakacje, to kiedy?

Załóż własny ogródek- to świetne zajęcie dla każdego.
Nie tylko dlatego, że można mieć swoje zdrowe warzywa
i owoce, ale także często jest to doskonały sposób na
stres i oderwanie się od codziennych wyzwań.

Idź na mecz - wybierz się na mecz
z dowolnej gry w piłkę np. piłka nożna.

Zrób sobie dzień offline wyłącz telefon, zapomnij o internecie.
Zaskakujące jak dużo wolnego czasu
będziesz wtedy mieć.

Zorganizuj wieczór planszówek
otwórz się na nowe doświadczenia i spróbuj
zagrać w coś nowego! Pamiętaj – nie musisz
kupować gry – możesz ją pożyczyć np. od
Zrób sobie grilla lub ognisko - jedzenie
znajomych.
zrobione na ogniu i spożywane na świeżym
powietrzu to jest to! Nie trzeba chyba nic
więcej mówić, to absolutnie konieczne na liście
rzeczy do zrobienia w trakcie tych wakacji.

Zrób sobie lemoniadę z prawdziwego zdarzenia dużo cytryn, dużo lodu, dużo świeżej mięty, troszkę
cukru. To standard, ale daj się ponieść fantazji –
dodaj cząstki arbuza, agrest albo rozmaryn. Nie bój
się eksperymentów!
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Czytaj z nami!
ZA MINUTĘ PIERWSZA MIŁOŚĆ
Irka Gołąbkówna i Ewa Jagodzianka to trzynastolatki, które mają zwyczaj razem odrabiać lekcje.
Daje im to okazję do mnóstwa rozmów, z których najbardziej frapujące są te o miłości, np.
Napoleona do pani Walewskiej albo siostry Ewy, zakochanej już czwarty raz. Dochodzą do
wniosku, że cały świat jest zakochany, tylko one nie, ponieważ nie mają w kim się kochać.
Dziewczęta tak bardzo pogrążają się w rozmowie o miłości, że lekcje leżą odłogiem.
Książkę „Za minutę pierwsza miłość” napisała Hanna
Ożogowska, pisarka powieści dla dzieci i młodzieży.
Redaktorka „Płomyka”, otrzymała nagrodę państwową
w 1984 r.
Autorka książki pokazuje dziewczyny, które dojrzewają, chcą
być kobietami. Za wszelka cenę chcą, żeby chłopcy zwrócili
na nie uwagę. Poznajemy różne sposoby bohaterek na
zdobycie chłopców.
Ożogowska zaprezentowała także bardzo ciekawe postacie
i charaktery bohaterów, przedstawiła ich wewnętrzne
przeżycia i głębokie przemiany.
Podsumowując zachowania bohaterów można stwierdzić, iż
z biegiem czasu zmienili się na lepsze. Nie zachowują się jak
dzieci, nie wyśmiewają się z siebie, nie obrażają się nawzajem,
są wobec siebie wyrozumiali, może się wydawać, że wiedzą co
czuje obrażona osoba. Staja się osobami dorosłymi,
odpowiedzialnymi za swoje czyny.
Książka ta powinna być łatwa w odbiorze, ponieważ ludzie
młodzi wiedzą co przeżywają ich rówieśnicy.
Niekiedy problemy bohaterów są problemami czytelników.
Autorka w bardzo czytelny i przejrzysty sposób
w poszczególnych sytuacjach omówiła uczucia bohaterów.
Hanna Ożogowska napisała tę książkę zrozumiale dla
wszystkich czytelników, użyła słownika zrozumiałego
i prostych zdań.
Uważam, że autorka książki trafiła w sedno sprawy nadając
tytuł książce „Za minutę pierwsza miłość”. Tytuł ten mówi
nam, że za jakiś czas, dokładnie za minutę, znajdę tę swoją
pierwszą miłość.
Warto przeczytać tę książkę, choćby aby łatwiej zrozumieć jak
dużą rolę odgrywa w naszym życiu „pierwsza miłość”.

O autorce
Hanna Ożogowska – polska
prozaiczka, a także poetka
i tłumaczka literatury
rosyjskiej, niemieckiej
i włoskiej. Do dziś uchodzi
za jedną
z najpopularniejszych
autorek utworów dla
młodzieży. Urodziła się 20
lipca 1904 r. w Warszawie,
natomiast zmarła 26
kwietnia 1995 r.

Wiktoria Gołaszewska
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Kącik Muzyczny
CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA MUZYKI
Świat muzyki, jak każda inna dziedzina życia, jest pełen różnych
niespodzianek oraz tajemnic. Niektóre z nich są znane zagorzałym fanom
konkretnych artystów, inne mogą natomiast okazać się dla nich
zaskoczeniem. Dzięki poniżej zamieszczonym ciekawostkom każdy będzie
mógł wzbogacić swoją wiedzę i może dowiedzieć się czegoś, czego wcześniej
nie wiedział.
Leo Fender bez wątpienia na zawsze zrewolucjonizował świat muzyki. Takie modele gitary
jak Stratocaster i Telecaster są znane wszystkim fanom sześciostrunowego instrumentu i do
dzisiaj korzystają z nich najwybitniejsi muzycy. Nie wszyscy jednak wiedzą, że Leo Fender
w rzeczywistości nie potrafił grać na gitarze, ale jak to mówią "szewc bez butów chodzi".
Noel Gallagher, Gary Moore i Mark Knopfler są praworęcznymi gitarzystami, którzy piszą
lewą ręką. Wokalista i frontman zespołu Coldplay, Chris Martin, gra na gitarze i rysuje prawą
ręką, ale pisze lewą. Najbardziej znany, wpływowy i leworęczny gitarzysta na świecie, Jimi
Hendrix, pisał natomiast prawą ręką.
Basista oraz członek zespołu Kiss, Gene Simmons, posługuje się językiem angielskim,
niemieckim, hebrajskim i węgierskim. Obecnie uczy się także japońskiego i poznaje język
mandaryński.
Perkusista zespołu Queen oraz multimilioner, Roger Taylor, został pewnego razu zauważony
w supermarkecie Guildford's Sainsbury, gdzie wypełniał kupon na loterię National Lottery.
Zdaje się to potwierdzać tezę, że apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Ex-Beatles oraz legenda brytyjskiej sceny muzycznej, John Lennon, miał tak bardzo mocną
wadę wzroku, że bez okularów był niemalże niewidomy.
Nazwisko zmarłego Roberta Mooga, twórcy legendarnego syntezatora Moog, faktycznie
wymawia się "Mogue". Przez długi czas każdy mówił jednak "Moog" i nikt nikogo w tej kwestii
nie poprawiał, więc tak już zostało do dzisiaj.
Perkusista Metalliki, Lars Ulrich, jest zapalonym kolekcjonerem sztuki nowoczesnej. W 2008
roku kupił na aukcji dzieło warte 13,5 mln dolarów.
Slash to jeden z najpopularniejszych gitarzystów rockowych, który zasłynął jako członek
amerykańskiej grupy Guns N' Roses. Muzyk z pochodzenia jest brytyjczykiem i urodził się
w Hampstead w Londynie, a nie jak często podają różne źródła w Stoke-on-Trent w Anglii.
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Bjorn Ulvaeus to szwedzki autor tekstów piosenek, kompozytor, gitarzysta, wokalista oraz
członek popowego zespołu ABBA. Muzyk cierpi jednak na poważną chorobę związaną
z utratą pamięci i w efekcie nie pamięta on zbyt wiele ze swojego życia.
Joseph "Run" Simmons to jeden z założycieli Run D.M.C. Odkąd został wyświęcony na
pastora występuje pod pseudonimem Rev Run (rev to skrót od reverend, co po angielsku
oznacza wielebny). Pastorem jest dziś także słynny MC Hammer, który w jednym z
wywiadów tłumaczył, że MC ma dziś nowe znaczenie "Man of Christ" (Człowiek Chrystusa).
W latach 90. Leonard Cohen zmagał się z depresją. Skutecznym lekiem na chorobę muzyka
okazały się buddyzm i medytacja, które przyniosły artyście ukojenie. Leonard Cohen nie
tylko zgłębiał tajniki swojego umysłu oraz duszy, ale w 1993 roku przeniósł się także na stałe
do buddyjskiego klasztoru niedaleko Los Angeles, gdzie spędził 7 lat.
Pochodzący z Irlandii Północnej zespół rockowy U2, nie do końca jest irlandzką grupą
muzyczną, ponieważ nie wszyscy jego członkowie urodzili się na Zielonej Wyspie. Basista
formacji, Adam Clayton, przyszedł na świat w Oxfordshire w Anglii, a jego rodzice byli
anglikami. Gitarzysta zespołu, The Edge, urodził się natomiast w Barking, we wschodnim
Londynie, a ojciec i matka muzyka pochodzili z Walii.
Oficjalnym najszybszym raperem na świecie jest Ricky Brown. Został on wpisany do Księgi
Rekordów Guinnessa w styczniu 2005 roku, kiedy w obecności licencjonowanego logopedy
i w czasie 41.27 sekund wypowiedział 723 sylaby w swoim utworze "No Clue".
W 1997 roku ogłoszono, że 15 maja będzie oficjalnym dniem grupy ZZ Top w stanie Texas.
Kto wprowadził tak dziwaczny przepis? Pomysłodawcą był ówczesny gubernator stanu
Teksas i późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki - George W. Bush.
Johnny Marr, kiedy był nastolatkiem, chciał zostać zawodnikiem klubu piłkarskiego
Manchester City F.C. Muzyk uważał, że był wystarczająco dobry, żeby zasilić szeregi grupy.
Nie zdecydował się jednak na wstąpienie do kluby, ponieważ byłby najprawdopodobniej
jedynym piłkarzem używającym eyelinera. O karierze sportowej marzył także brytyjski
artysta Whereas Damon Gough, znany jako Badly Drawn Boy, który próbował swoich sił
w testach do drużyny Manchester United. Innym artystą, który interesuje się piłką nożną
jest Meat Loaf, który wspiera angielską drużynę Hartlepool United.
Weteran gangsta rapu, Ice-T, tak naprawdę nazywa się Tracy Lauren Marrow. Jak widać ten
twardziel ma dwa żeńskie imiona i wegańskie nazwisko, które w tłumaczeniu oznacza…
kabaczek.
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Wakacyjna krzyżówka

Poziomo:
2. wygodne letnie obuwie.
5. obchodzą go dzieci.
7. pakujesz ubrania na wycieczkę.
9. rodzaj deseru, zimna substancja o słodkim smaku.
10. 24 ... zakończenie roku szkolnego.
Pionowo:
1. ... nad morzem.
3. wręczane na zakończenie roku szkolnego.
4. jest na podwórku latem.
6. ... Bałtyckie.
8. dodajesz do napoju.
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