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Gruszki na wierzbie! 
Czy to żart?  

   
Znacie takie powiedzenie: “Gruszki na wierzbie”? Oznacza ono coś bardzo 
pożądanego, ale niemożliwego do uzyskania. Takie “gruszki” najczęściej się 
obiecuje, a właściwie tak się określa obietnice nie do spełnienia Przecież to 
niemożliwe, żeby gruszki rosły na wierzbie, nieprawdaż?  

  A czy wiecie, że GRUSZKI na WIERZBIE istnieją naprawdę? GRUSZKAMI 
na WIERZBIE nazywane były owoce gruszy wierzbolistnej – niewielkie, zielone, 
niesmaczne i niejadalne, ale apetycznie wyglądające i przypominające kształtem 
małe gruszki. Grusza wierzbolistna jest – jak sama nazwa wskazuje – gruszą, ale nie 
owocową, tylko ozdobną. Uprawiana jest w ogrodach od końca XVIII w. Szczepi się 
ją na pniach gruszy pospolitej, ale wyglądem bardziej przypomina wierzbę: długie, 
wąskie listeczki są srebrzyste i podobne do wierzbowych.  

  
W niektórych miejscach właśnie rosną takie odmieńce! Oto 

przykłady:  
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● W Centrum Kongresowe Szczawnica - zdjęcie kwitnącego drzewa  

  
  
  
  

● W Głogowie - zdjęcie kwitnącego okazu  

  
  
  
  
Autor artykułu: Agata Twardosz kl.VIIB 
 

 
 

 

Beczka Śmiechu 

Czyli najlepsze dowcipy na każdy temat. 

 

 

Pani pyta Jasia: 

- Jasiu powiesz jakieś zdanie w trybie oznajmującym? 

- Koń ciągnie wóz. 

- Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak aby było zdaniem 

rozkazującym. 

- Wio! 

Ciąg dalszy na str. 3 
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Gdzie odbywają się szpitalne imprezy? 

W IZBIE PRZYJĘĆ 

 

 

 

Co mówi ogrodnik, gdy znajdzie 10 zł? 

ŁO-DYSZKA 

 

 

 

 

Przysłowia na luty 
Mówi się, że przysłowia są mądrością narodu. Jest w tym zapewne 

wiele prawdy. Poniżej umieściłam zbiór wybranych przysłów 
dotyczących miesiąca Lutego. Przez lata lud obserwował cykliczne 

zmiany zachodzące w przyrodzie wraz z kolejnymi miesiącami i 
porami roku. Przysłowia były sposobem przekazania wniosków 

płynących z tych obserwacji przyszłym pokoleniom. Nawet dziś, w 
dobie nowoczesnych technologii umożliwiających coraz 

dokładniejsze prognozowanie pogody ta wiedza wciąż pozostaje 
użyteczna.  

Ciąg dalszy na str. 4 
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Polskie przysłowia ludowe na luty: 
1.)  Gdy mróz w lutym ostro trzyma, tedy jest niedługa zima. 
2.)  W lutym śnieg i mróz stały, w lecie będą upały. 
3.)  W lutym wody wiele - w lecie głodne nawet cielę. 
4.)  Czasem luty ostro kuty, czasem w luty same pluty. 
5.)  Na stycznie i lute trzeba mieć konie kute. 
6.)  Kiedy luty puści, to marzec wypiecze. 
7.)  Gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwietniu wicher nie zawodzi. 
8.)  W lutym gdy zagrzmi od wschodniego boku, burze i wiatry 

walne są w tym roku. 
9.)  Kiedy luty, obuj buty. 
10.) Czasem luty się zlituje, że człek niby wiosnę czuje, ale 

czasem tak się zżyma, że człek prawie nie wytrzyma. 

 

 

Autorzy: Agata Twardosz i Tymon Zawalski kl.VIIB 

 

Ciekawostki 
Czyli, czy wiedziałeś, że… 

- Waga wszystkich mrówek na Ziemi jest porównywalna do 
wagi całej populacji. 

- Największym miastem na świecie jest Tokio. Ma ono ponad 
38 000 000 mieszkańców! To tyle co cała Polska! 

- Pierwsze pomarańcze sprowadzone z Azji miały zielony 
kolor. Były połączeniem mandarynki z grejpfrutem. 

- Każda panda na świecie jest własnością Chin, nawet jeżeli 
urodziła się w innym miejscu. 
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-  W Szkocji istnieje ponad 400 określeń na śnieg! 

- Najdłuższe angielskie słowo ma ponad 189 819 liter. 
Wypowiedzenie tego słowa zajęłoby około 3,5 godziny! 
Naukowcy wciąż się spierają czy to w ogóle jest wyraz. 

Kontrowersyjne słowo jest pełną chemiczną nazwą tytyny, 
włóknistego białka.  

Autor: Tymon Zawalski kl.VIIB 

 

 

Oczytani 
Czyli recenzje najlepszych książek w najlepszym stylu! (BEZ SPOILERÓW) 

 

 

Alcatraz kontra bibliotekarze. 
Na pierwszy ogień idzie pięciotomowa seria książek o Alcatrazie Smedrym. 

Autorem serii jest Brandon Sanderson, znany pisarz książek przygodowych oraz 
fantastyki dla dzieci i młodzieży. Było to moje pierwsze spotkanie z jego 
twórczością… i było to dobre spotkanie. 

To co mnie najbardziej urzekło w tych książkach był sposób ich napisania. 
Bo mamy tu coś na kształt autobiografii tytułowego bohatera, czyli Alcatraza. Mówi 
nam że napisał te książki nie dla rozrywki, tylko po to abyśmy otworzyli oczy. Jak się 
od niego dowiadujemy całym naszym znanym światem (a jest on większy niż 
myślimy) rządzi sekta mrocznych bibliotekarzy. Fabuła opowiada o jego zmaganiach 
z ową sektą. Pomóc mu mają: szurnięty dziadek, dwumetrowy antropolog, 13 letnia 
rycerz oraz… gadające dinozaury? Nie pytajcie. Drugą rzeczą jaka mnie uwiodła to 
naprawdę świetny humor. Nie raz się śmiałem albo chociaż parskałem podczas 
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czytania. A tego humoru jest tam pełno. Jak na przykład opowiadanie o wspaniałości 
makaronu z serem. I ostatnia rzecz jaka przykuła moją uwagę była akcja. Ani na 
moment się przy tych książkach nie nudziłem, bo stale coś się działo. Nie było 
długich opisów, nudnych wprowadzeń oraz innych przerywników. Przejdźmy zatem 
do podsumowania. 

Alcatraz Smedry jest to chyba taka pierwsza seria na która mi zapadła w 
pamieć. Lubię wracać do tych książek bo to po prostu super rozrywka! Mogę te 
książki polecić z czystym sercem. Nie pożałujecie. 

Plusy: Super humor, super akcja, super bohaterowie, super styl. 

Minusy: Brak 

Ocena 
10/10 

Autor: Tymon Zawalski kl.VIIB 
Sekcja 1-3 

Czyli coś dla najmłodszych. Kolorowanki o tematyce świątecznej! 
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Wydanie stworzyli: 

Tymon Zawalski i Agata Twardosz kl.VIIB 
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Kilka słów od redakcji. 
 

Dziękujemy za przeczytanie pierwszego wydania gazetki 
“Szkolne Plotki”. Z powodów epidemiologicznych pierwsze 
wydanie gazetki nie mogło się pojawić w formie papierowej. 
Będziecie jednak mogli poczytać naszą gazetkę na stronie 
szkoły. Mamy jednak nadzieję że będziemy mogli do niej 

wrócić i normalnie sprzedawać wam nasze plotki. A zatem 
do następnego wydania! 

Redakcja Szkolnych Plotek 
 


