
 
 
 
 
 
 
 

 Gazetka szkolna 
Zespołu Szkół Samorządowych 

w Zagórniku 
Koszt wydania 1 zł                                                      styczeń/luty 2009 

 

Aktualności szkolne 

Stałe elementy gazetki :) 

− aktualności  

− horoskop  

− ciekawostki, 

− motoryzacja itp. 

 I wiele wieeele innych!!! 
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SnaŜyk, Krzyś Gilek 
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NagrodaNagrodaNagrodaNagroda    
9 stycznia odbyło się losowanie kuponów krzyŜówki nr.3  
z numeru 56. Nagrodę wygrali  Marek Kolczak kl.2 SP, Adrian 
Ficek kl.1b i Beata Oboza kl. II Gimnazjum . Hasło krzyŜówki 
brzmiało: „ BoŜe Narodzenie”. Kupony otrzymali Adrian Ficek  
i Beata Oboza, a Marek Kolczak otrzymał nagrodę 
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.  
 

 
 
16 grudnia klasa  

IA gimnazjum przyłączyła 
się do dekorowania choinki  
w Izbie Regionalnej  
w Andrychowie.  

Uczniowie zawiesili na 
choince własnoręcznie 
wykonane róŜne gwiazdy  
i anioły.  

Pod ubraną choinką 
Ŝeńska część klasy 
zaśpiewała kilka pięknych 
kolęd i pastorałek.  

Występ bardzo się 
podobał wszystkim 
zgromadzonym.  
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Dnia 22.01.2009 r. w Zespole Szkół 
Samorządowych w Zagórniku odbyła się uroczystość 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie klas I – III 
przygotowali dla najukochańszych gości wiele 
atrakcji. Uroczystość rozpoczęła się przedstawieniem 
pt. Pyza na polskich dróŜkach przygotowanym przez 
uczniów klas III a i III b. Spektakl wyreŜyserowała 
pani Władysława Malczyk przy 
współudziale pani Magdaleny 

Stachury. Nad oprawą muzyczną czuwali pani 
Danuta Kierczak i pan Zbigniew Kolber. Było to 
przepiękne widowisko multimedialne.  

Następnie dzieci z klas 0 – II podziękowały 
Babciom i Dziadkom za trud, poświęcenie, troskę  
i miłość, śpiewając piosenki, deklamując wiersze  
i Ŝyczenia. Po czym wręczono honorowym gościom 
piękne prezenty i zaproszono na słodki poczęstunek. 
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Jan Twardowski 
 
Jest miłość trudna                                                                                           
jak sól czy po prostu kamień do zjedzenia 
jest przewidująca 
tak co grób zamawia wciąŜ na dwie osoby 
niedokładna jak uczeń co czyta po łebkach 
jest cienka jak opłatek bo wewnątrz 
wzruszenie 
Jest miłość wariatka egoistka gapa 
jak jesień lekko chora z księŜycem 
kłamczuchem 
jest miłość co był ciałem a stała się duchem 
i ta co nie odejdzie - bo znów niemoŜliwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wisława Szymborska           

 Miłość szczęśliwa 
                      

Miłość szczęśliwa. Czy to jest 
normalne,  
czy to powaŜne, czy to poŜyteczne - 
co świat ma z dwojga ludzi, 
którzy nie widzą świata? 
WywyŜszeni ku sobie bez Ŝadnej 
zasługi, 
pierwsi lepsi z miliona, ale 
przekonani, 
Ŝe tak stać się musiało - w nagrodę za 
co? za nic; 
światło pada znikąd - 
dlaczego właśnie na tych, a nie 
innych? 

 
Potoki mają swe łoŜa - 
I mają granice morza 
Dla swojej fali - 
I góry, co toną w niebie, 
Mają kres dany dla siebie, 
Nie pójdą dalej! 
 
Lecz serce, serce człowieka, 
WciąŜ w nieskończoność ucieka 
Przez łzy, tęsknoty, męczarnie, 
I wierzy, Ŝe w swoim łonie 
Przestrzeń i wieczność 
pochłonie 
I niebo całe ogarnie. 
 
 

NIE BĄDŹ BANALNY!!! NIE BĄDŹ BANALNY!!! NIE BĄDŹ BANALNY!!! NIE BĄDŹ BANALNY!!!     
W WALENTYNKI W WALENTYNKI W WALENTYNKI W WALENTYNKI     
ZASKOCZ UKOCHANĄ ZASKOCZ UKOCHANĄ ZASKOCZ UKOCHANĄ ZASKOCZ UKOCHANĄ 

OSOBĘ PIĘKNĄ POEZJĄ  .OSOBĘ PIĘKNĄ POEZJĄ  .OSOBĘ PIĘKNĄ POEZJĄ  .OSOBĘ PIĘKNĄ POEZJĄ  .     

Adam Asnyk    
      Bez granic  
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Marek Grechuta 
               
  Będę Czekał    
        
Będę czekał na Ciebie 
Pod drewnianym krzyŜem         
W słońcu bukowej puszczy 
Na wzgórzach wspomnień 
O straconym szczęściu 
 
Będę czekał na Ciebie 
Jak omszony głaz zastygły 
Wśród myśli splecionych 
Mocą wiary w nieuniknione 

 
Przyjdziesz przecieŜ i wypełni się los 
Odciśnięty we mnie niegdyś 
Promieniem wschodzącego słońca 
Zapachem wiosennej trawy 
Dotykiem motyla 
 
Spojrzysz na mnie... jak wtedy 
I nie będziesz się wahać 
I zostaniesz juŜ we mnie                     
Na 
zawsze     

 
 

WIELKA AKCJA W MAŁEJ SZKOLE!!! 
 

To, co dzieje się teraz z językiem polskim jest zatrwaŜające. 
Codziennie popełniamy mnóstwo błędów. Kaleczymy swój własny język! 

TAK DALEJ NIE MOśE BYĆ!!! Akcja "Ofensywa słowa"  
prowadzona jest w wielu duŜych miastach, np. w Toruniu, Olsztynie, 
Grudziądzu i Słupsku. 

Na czym polega akcja? 
Organizatorzy akcji chcą, by mieszkańcy miast podczas podróŜy 
komunikacją miejską mieli kontakt ze słowem pisanym, a przede 
wszystkim pisanym poprawnie - w odróŜnieniu od swobodnie 
traktowanych zasad pisowni słów i zdań w sms-ach. 
Niecodzienna reklama zwraca uwagę, bo głównymi bohaterami plakatów 
są nie tylko zasady gramatyki i ortografii, ale takŜe krowy. Zwierzęta 
występujące na rysunkach nawzajem poprawiają swoje wypowiedzi, 
udzielają rad językowych i wyjaśniają np. dlaczego sukienkę się wkłada a 
nie ubiera. Wszystko podane jest w zabawny sposób - dlatego 
pomysłodawcy mają nadzieję, Ŝe ich plakaty umilą czas i poprawią nastrój 
pasaŜerom MZK. 
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Nasza WIELKA AKCJA 
W MAŁEJ SZKOLE!!! 

"Ofensywa słowa"  nie będzie miała nic wspólnego  
z autobusami ani reklamą. Akcja odbędzie się na łamach „Spoko”.  
W kaŜdym numerze znajdzie się miejsce na przedstawienie zasad 
poprawnej polszczyzny.  
NIE BĄDŹMY „KROWAMI”, KTÓRE MUUUUUUUUUUUCZĄ! BĄDŹMY 
POLAKAMI, KTÓRZY MÓWIĄ PO POLSKU – PIĘKNIE  
I POPRAWNIE!!!!!!!!!! 

WIELKA AKCJA W MAŁEJ SZKOLE!!! –  część 
pierwsza: 

1. Mówi się "poszedłem", a nie "poszłem". 
2. Czy moŜna mówić „chłopacy”? 

NaleŜy odróŜnić dwa róŜne rzeczowniki: chłopiec (M. l.poj.) -  (M. l.mn.) 
chłopcy i chłopak  (M., l.poj.).  Chłopacy to rzadko juŜ spotykana forma M. 
liczby mnogiej właśnie od rzeczownika chłopak. Jest to forma 
dopuszczalna. Jednak ładniej brzmi M. l.mn. – chłopaki. 
 

  Zachęcam do uczestnictwa w WIELKIEJ AKCJI W MAŁEJ 
SZKOLE!!! 

"Ofensywa słowa". Piszcie o swoich problemach językowych na 
adres: herdom@interia.eu.   

  Anna Hernas 
 

Styczeń – najzimniejszy polski miesiąc rozgrzany największym 
powstaniem w dziejach Polski 

Miało być tak pięknie - ale nie wyszło. Myśli o powstaniu w sercach 
Polaków rodziły się bardzo długo, aŜ w końcu 22 stycznia 1863 zostały 
wcielone w Ŝycie. Skierowane przeciwko Imperium było spowodowane 
narastającym rosyjskim terrorem wobec polskiego biernego oporu. Zostało 
ogłoszone manifestem przez Komitet Centralny Narodowy (KCN), który  
obiecał ziemię bezrolnym uczestniczącym w walce. Legenda o pierwszym 
strzale powstania głosi, Ŝe padł on w Radomsku, obecnie województwo 
łódzkie. Powstanie objęło całe Królestwo, znaczną część Litwy oraz Wołyń 
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i trwało z większą intensywnością 
ponad rok, a rozproszone oddziały partyzanckie walczyły jeszcze do jesieni 
1864 roku. Miało charakter wojny partyzanckiej (ze względu na znaczną 
dysproporcje pomiędzy stronami walczącymi), w której stoczono ok. 1 200 
bitew i potyczek, mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską 
powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych, blisko 1 tys. 
straconych, ok. 38 tys. skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię, a 
ok. 10 tys. wyemigrowało.  

Co jeszcze straciliśmy? Wilno zostało spacyfikowane, po upadku 
powstania Polska i Litwa pogrąŜyły się w Ŝałobie narodowej, zniesiono 
autonomię Królestwa Polskiego, jego nazwę i budŜet, zlikwidowano 
Szkołę Główną Warszawską, setkom miast wspierających powstanie 
odebrano prawa miejskie doprowadzając je tym samym do upadku, 
zniesiono urząd namiestnika, zlikwidowano Bank Polski, skasowano 
wszystkie klasztory w Królestwie, skonfiskowano ok. 1 600 majątków 
ziemskich i rozpoczęto intensywną rusyfikację ziem polskich.  
W wojskach powstańczych słuŜyło łącznie ok. 200 000 ludzi, jednak 
jednocześnie w walkach brało udział ok. 30 tysięcy Ŝołnierzy. Nie nadeszła 
Ŝadna pomoc z zagranicy, na jaką liczono, zwłaszcza z Francji. Mocarstwa 
zachodnie poprzestały na wydaniu bardzo ogólnych deklaracji 
dyplomatycznych, uwaŜając polską insurekcję za wewnętrzną sprawę 
imperium rosyjskiego. Jedynie papieŜ Pius IX w swojej mowie tronowej  
z 24 kwietnia1864 ostro wystąpił w obronie Polaków. Czy cokolwiek 
zyskaliśmy? Mówi się, Ŝe mimo wszystko powstanie podniosło nas na 
duchu. Mimo Ŝe ponieśliśmy ogromne straty, to przekonaliśmy się, Ŝe 
potrafimy walczyć o sprawy waŜne dla nas. W tym wypadku była to nasza 
Ojczyzna.  

W dwudziestoleciu międzywojennym ci z weteranów powstania, którzy 
doŜyli wolnej Rzeczypospolitej, mieli prawo do stałej pensji państwowej, 
noszenia specjalnych fioletowych mundurów i cieszyli się szczególnym 
szacunkiem społecznym. Rozpoznawano ich wtedy na ulicy po czapkach 
rogatywkach ozdabianych srebrnym orłem lub biało-czerwoną kokardą, 
która podczas walk stała się ich najbardziej typowym atrybutem. Specjalna 
komisja przyznała w grudniu 1919 prawa weteranów 3644 osobom. Na 
warszawskiej Pradze uruchomiono dla nich specjalne, wzorowo 
prowadzone, schronisko św. Teresy.  

opracowała Kasia G 
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Przegl ąd ksi ąŜkowych dodatków do gazet 

CięŜko znaleźć teraz taką gazetę codzienną, która nie dorabiałaby sobie 
wydawanie róŜnych kolekcji. Filmy, muzyka, ksiąŜki… To najczęściej. 
Oczywiście ze względu na charakter tego kącika, zajmę się tą ostatnią pozycją, 
czyli ksiąŜkami. 

Nie moŜna wątpić, Ŝe takie dodatki do gazet to rzecz bardzo opłacalna. 
Początkowo dołączana była głównie literatura popularna, czyli kryminały  
i romanse. Jednak ostatnio coraz częściej moŜna zaobserwować zwrot ku 
literaturze powaŜniejszej. A to wszystko w bardzo niewielkiej cenie. Najczęściej 
jest to 10zł od ksiąŜki w miękkiej okładce i 20zł od wydania w twardej. 

Wiele kolekcji oferuje Gazeta Wyborcza. Jednak ksiąŜek wśród nich jest niewiele. 
Przynajmniej ksiąŜek beletrystycznych. Aktualnie wydawana jest kolekcja Dzieła 
Stanisława Lema.  Składa się ona z 16 części (choć chodzą słuchy o rozszerzeniu 
jej do 33!), bardzo ładnie wydanych, w twardej okładce na dobrej jakości 
papierze. KaŜdy tom zawiera posłowie  prof. Jerzego Jarzębskiego, „Słownik 
pojęć Lemowskich" Wojciecha Orlińskiego w odcinkach oraz róŜne wywiady. 
Wcześniej przez GW została wydana równieŜ kolekcja „Dzieła wybrane” 
Ryszarda Kapuścińskiego. Liczy ona 16 tomów, z tym, Ŝe cztery ostatnie to 
audiobooki. WciąŜ jeszcze w wielu miejscach moŜna dostać ksiąŜki z tej kolekcji. 

Na uwagę z pewnością zasługują równieŜ kolekcje Hachette. Znajdziemy wśród 
nich takie serie jak: Najsłynniejsze Powieści Historyczne oraz Biblioteka 
Filozofów. Obie wydane bardzo porządnie, z wszytą zakładką w formie tasiemki.  

Ciekawą kolekcją jest równieŜ Klasyka romansu wydawana przez wydawnictwo 
POLSKIE MEDIA AMER.COM. W tej serii ukaŜą się powieści takich autorek 
jak: Jane Austen, Honore de Balzac, Emily Bronte oraz pisarzy: Aleksandra 
Dumasa (i ojca i syna), Lwa Tołstoja i innych. Będzie składać się z 40 tomów. 
Jest to co prawda wydanie miękko-okładkowe, ale za to dość porządne. Ciekawą 
kolekcją tego wydawnictwa jest równieŜ seria pt. Klasyki literatury  (80 tomów) 
wśród których znajdziemy ksiąŜki Sienkiewicza, Dostojewskiego, Tołstoja, 
Szekspira, Prusa, Dumasa (ojca i syna), Goethego, Homera itd. Bardzo eleganckie 
wydanie – twarda, skóropodobna okładka za złoceniami. 

Omawiając ksiąŜkowe dodatki do gazet nie moŜna zapomnieć o serii wydawanej 
przez Politykę – Polska literatura współczesna. Składa się ona z 20 tomów 
napisanych przez wybitnych pisarzy, m.in.: Czesław Miłosz, Olga Tokarczuk, 
Sławomir MroŜek, Jerzy Pilch, Witold Gombrowicz, Jarosław Iwaszkiewicz, 
Miron Białoszewski. Wydanie twaro-okładkowe.  
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Znaczą cześć ksiąŜkowych dodatków 
zajmują tzw. sagi norweskie. Aktualnie wydawane to: Raija ze ŚnieŜnej Krainy 
(40 tomów) Bente Pedersen oraz Saga o CzarnoksięŜniku (15 tomów) Margit 
Sandemo. Obie wydawane przez Fakt. DuŜą popularnością cieszyła się 
wielowątkowa saga Zapomniany ogród (15 tomów wydanych, nie jest jeszcze 
zakończona w Norwegii) Merete Lien oraz Saga 
 o Ludziach Lodu (47 tomów) Margit Sandemo. Wydawnictwo DeAgostini ma do 
zaoferowanie sagę Córy Ŝycia (35 tomów) norweskiej autorki May Grethe Lerum, 
która jest chyba jedną z ciekawszych pozycji wśród tego rodzaju serii. 

Zachęcam osoby, które nie lubią wydawać wiele na ksiąŜki do inwestowania  
w takie serie. Dzięki nim moŜna w niewielkiej cenie kupić naprawdę dobre 
ksiąŜki. O tym, Ŝe wiele z tych pozycji byłaby bardzo trudno dostępna  
w księgarniach, gdyby nie te kolekcje wspominać raczej nie trzeba. A ja jestem 
ciekawa kiedy zostanie wydawana w ten sposób fantastyka. Zalicza się ona raczej 
do literatury popularnej, więc z pewnością spotka ją taki los. JuŜ co prawda mały 
zwrot w kierunku tego gatunku moŜna zaobserwować w postaci kolekcji ksiąŜek 
Lema. Ale to się nie liczy, bo to jeden z najwaŜniejszych polskich autorów, więc 
jego dzieła są wydawane pod tym kątem. 

A.K. 

W 2009 roku karnawał kończy się 24 lutego i trwa 49 dni !!! 

Z ostatniej chwili: 

Karnawał w Rio rusza w tym roku 20. lutego !!! 
Karnawał w Wenecji - wielki bal powinien odbyć się 23. lutego !!! 
 
 W okresie karnawału ludzie bawią się na licznych imprezach  
i tych tzw. „domówkach” – prywatkach, i dyskotekach. Kto lubi się przebierać 
moŜe pójść na bal przebierańców. 

W naszej szkole będzie bal ale tylko dla klas 1 – 3 i zerówki. Reszta 
uczniów moŜe wybrać się na dyskotekę. 
  W Hiszpanii odbywają się jedne z największych parad karnawałowych 
na świecie. Wielu bogatych ludzi jeździ tam, by je oglądać i odpoczywać w 
czasie karnawału. Większości jednak na to nie stać i niestety muszą spędzić 
karnawał w pracy. 
 Najbardziej znane parady i zabawy tego okresu to karnawał w Rio i 
karnawał w Wenecji. Parady odbywają się głownie tuŜ przed środą 
popielcową i trwają kilka dni. Jest to okres oczekiwany, często przez cały rok, 
uczestnicy przygotowują specjalnie na tą okazje stroje karnawałowe 
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niezwykle bogato zdobione, często 
wyuzdane, mieniące się złotem, przepychem, częstym ich elementem są 
pióra. 
 Następny karnawał dopiero za rok, więc bawmy się! 
                                                                          Urszula Such, kl.5 b 
 

COŚ  „ Z WY śSZEJ PÓŁKI „ 

JAGUAR   

             

    

Jaguar to brytyjska marka samochodu, która obecnie naleŜy do hinduskiej firmy 
Tata Motors. 

Obecnie siedziba spółki Jaguar Cars Ltd. znajduje się w Coventry, natomiast 
zakłady produkcyjne są rozmieszczone w Wielkiej Brytanii. 

Historia 
• 1922 Sir William Lyons załoŜył spółkę Swallow Sidecar Company, 

początkowo sprzedawał wózki boczne do motocykli. 
• 1927 Zaprojektował karoserię kabrioletu Austin Seven  
• 1932 Zaprezentowano dwudrzwiową limuzynę SS1. 
• 1935 William Lyons zaprezentował nowy wóz sportowy o oznaczeniu SS100. 
• 1945 Markę SS, zmieniono na Jaguar.  
• 1948 Na London Motor Show wystawiono przełomowy model XK 120. 
• 1959 zaprezentowano mniejszy, luksusowy model, Jaguara Mk II, 
• 1960 William Lyons kupił spółkę Daimler Motor Company, która tradycyjnie 

dostarczała samochody dla brytyjskiego dworu królewskiego. Wobec tego 
kaŜdy nowy model Jaguara, uzupełniony luksusowym wyposaŜeniem 
ukazywał się jako Daimler. 

• 1961 Zaprezentowano model Jaguar E-type który stał się symbolem epoki 
• 1968 Wprowadzono model Jaguar XJ 6 naleŜący do klasy wyŜszej. 
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• 1984 Trwają prace nad 

superszybkim modelem XJ 220 
• 1989 Jaguar został przejęty przez spółkę Ford Motor Company. Zastrzyk 

gotówki pozwolił na wprowadzenie nowych modeli. 
• 1990 Zaprezentowanie i wprowadzenie do sprzedaŜy wyczynowego modelu 

XJR-15 
• 1991 Model XJ 220 zostaje przedstawiony podczas gali w Wersalu (ParyŜ) 
• 1999 Ford stworzył Premier Automotive Group w skład której, oprócz Jaguara, 

wchodzą: Ford, Volvo, Lincoln a od 2001 równieŜ Land Rover. 
• 2008 Firma Jaguar została sprzedana hinduskiemu gigantowi "Tata Motors". 

Podobnie jak firma Land Rover. (za obie marki zapłacił 2 mld $ Fordowi) 

opracował Michał. G 

 
Mamy nadzieję ze,, Zdumiewające fakty’’ w poprzednim 
numerze na prawdę was zaskoczyły☺;-) postaramy się, aby 
teraz teŜ tak było☺ 
 
Jedzenie za darmo 
Rodzicielski instynkt ptaka, by wkładać jedzenie w otwarty dziób pisklęcia, jest 
tak silny, Ŝe kardynał szkarłatny z Ameryki Północnej nakarmił kiedyś złotą rybkę 
w stawie. Ryba była nauczona wystawiać pyszczek nad wodę, by przyjmować 
pokarm z rąk właścicieli. Widząc cień ptaka, posłusznie otworzyła pyszczek, 
pyszczek ptak instynktownie zanurzył w nim dziób pełen owadów. 
 
Pomieszane bieguny 
30 tysięcy lat temu północ magnetyczna była na biegunie południowym. Dzieje 
się tak, dlatego, gdyŜ biegun magnetyczny nieustannie zmienia połoŜenie. Od 
chwili powstania Ziemi bieguny magnetyczne wiele razy zamieniały się 
miejscami. 
 
Stare drzewo 
Najstarszym Ŝyjącym organizmem jest sosna kolczasta. Jedno z drzew, ścięte w 
1964 r. dla celów naukowych, miało 4900 pierścieni przyrostu rocznego. Sosna 
kolczasta znaleziona na wysokości 2700 m w Górach Białych Kalifornii 
nazywana jest matuzalemem, a jej wiek ocenia się na 4600 lat. UwaŜa się, Ŝe 
drzewa te doŜywają 5,5 tysiąca lat. 
 
Nienasycony apetyt 
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Larwa pewnej ćmy przez pierwsze 56 
dni Ŝycia zjada 86 000 razy więcej pokarmu, niŜ waŜy po urodzeniu. To tak jakby 
noworodek o wadze 3,17 kg zjadał 273 tony pokarmu.  
Pustynna burza  
Osobnik szarańczy dziennie moŜe zjeść tyle, ile waŜy. Stado liczące 50 milionów 
osobników, (czyli niewielkie) moŜe zjeść pokarm, który wystarczyłby 500 
ludziom na rok. 
 
Mikroowad 
Samiec pewnej wszy i pewna pasoŜytnicza osa są tak małe, Ŝe na 1 g potrzeba 200 
tysięcy tych owadów (jeden osobnik waŜy tylko 0,005 mg). 
 
                                                                                                     Beata i Natalia ☺ 
 
 

 Skoki narciarskie  
Przedstawiamy aktualne wyniki po pierwszych zawodach. Jak 
widzimy naszym „orłom” nie wiedzie się najlepiej, ale 
trzymamy za nich kciuki i wierzymy, Ŝe będzie lepiej. 
Szczególnie cieszyć moŜe niedzielny występ Adama Małysza, 
który w Vancouver zajął czwarte miejsce. 

 
Lp. Zawodnik Kraj pkt.  

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
19 
36 
47 
54 
55 
62 
67 
69 

Gregor Schlierenzauer  
Simon Ammann  
Wolfgang Loitzl 
Martin Schmidt 
Thomas Morgenstern 
Ville Larinto 
Adam Małysz 
Kamil Stoch 
Rafał ŚliŜ 
Stefan Hula 
Łukasz Rutkowski 
Krzysztof Mi ętus 
Piotr śyła 
Marcin Bachleda 

Austria  
Szwajcaria  
Austria  
Niemcy 
Austria  
Finlandia 
Polska 
Polska 
Polska 
Polska 
Polska 
Polska 
Polska 
Polska  

1320 
1212 
1106 
586 
568 
503 
207 
68 
20 
13 
11 
9 
4 
3 



 13 
PIŁKA NOśNA 
Działacze Manchesteru City wybierają się do Mediolanu, by sfinalizować 
transakcję. Za 48 godzin Kaka powinien być juŜ zawodnikiem The Citizens. 
Wtedy to do Włoch przyleci ojciec i zarazem menedŜer reprezentanta Canarinhos. 
Strony są bliskie osiagnięcia porozumienia. Konto Milanu zasili 120 milionów 
euro. Tym samym Kaka stanie się najdroŜszym piłkarzem na świecie. 

Sam Brazylijczyk będzie mógł liczyć na tygodniówkę w wysokości pół miliona 
euro! ChociaŜ niektóre źródła podają, Ŝe ta kwota moŜe urosnąć nawet do 700 
tysięcy (18 milionów euro na sezon). 

- Na razie nie ma Ŝadnych nowości. Kaka rozmawiał niedawno telefonicznie ze 
swoją rodziną. Rozmawiałem z nim i mogę zapewnić, Ŝe jest spokojny. Kaka 
nadal jest piłkarzem Milanu i myśli tylko o sobotnim meczu z Fiorentiną - 
zapewnił rzecznik prasowy rodziny Leite - Diogo Kotscho. 

Jak informuje Arabian Business w kontrakcie piłkarza będzie zawarta klauzula, 
która pozwoli mu zmienić otoczenie juŜ w 2010 roku, jeŜeli klub do tego czasu 
nie znajdzie się w czołówce Premier League i nie zagra  
w Lidze Mistrzów. Brazylijczyk będzie mógł odejść za 65 milionów euro. 

                                                                                    oprac. J. Nowak 

MOJE SPOTKANIE Z CZAROWNIC Ą 
Opowiadanie Izabeli SnaŜyk z kl. 4b 

 
 Był ciepły słoneczny dzień. Wybrałam się na spacer do parku. 
 Po drodze widziałam wysokie dęby i klony, piękne kwiaty i bawiące się 
dzieci. Drugą stroną alejki szła jakaś pani. Powiedziałam jej „ dzień dobry”, ona 
odpowiedziała mi „ dzień Kobry”. Zdziwiłam się i spytałam ją dlaczego tak 
powiedziała. Ona zaczęła tak: 
- U nas w szkole czarownic kaŜdy dzień ma inną naz… - przerwała nagle. 
Domyśliłam się, Ŝe była to czarownica. Ściągnęłam jej jedną rękawiczkę. Kocie, 
wykrzywione pazury wyglądały przeraŜająco. Chwyciłam ja mocno  
i obiecywałam sobie w duchu, Ŝe zanim nie dowiem się wszystkiego  
o czarownicach, nie puszczę jej. Przyjrzałam się jej uwaŜnie i spytałam: 
- Gdzie jest wasza szkoła czarownic? - Nie odpowiadała mi. Przeczuwałam coś 
złego. 
- Ściągnij perukę,  ty zły demonie! – krzyknęłam nagle. 
Lekko chwiejącą się ręką podniosła do góry i wyciągnęła z włosów świecącą 
gwiazdę. Jej blask był tak odraŜający, Ŝe upadłam na ziemię. Gdy otworzyłam 
oczy nie było juŜ złego demona. Została tylko  garstka słomy. Pewnie to z jej 
miotły – pomyślałam. 
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 Po powrocie do domu 
postanowiłam sobie, Ŝe odtąd będę ciągnąć za włosy wszystkie napotkane 
kobiety. 
 Proszę się nie bać – to tylko zły sen! 

 
 

Na zewnątrz zmienna pogoda, chłodne poranki  
i wieczory, wilgotne powietrze, a Ty czujesz, Ŝe coś Cię 
bierze... Co robić, by uchronić się przed grypą lub jak 
ją szybko wyleczyć, gdy juŜ jesteśmy chorzy? 
 
NajwaŜniejsza jest oczywiście profilaktyka, dlatego przede 
wszystkim naleŜy jeść zdrowo i regularnie. Nasza dieta  

w okresie wzmoŜonej zachorowalności na grypę powinna być bogata w warzywa 
i owoce - główne źródło witamin. Powinniśmy teŜ jadać kasze, które świetnie 
rozgrzewają organizm od środka oraz pić około dwóch litrów płynów dziennie – 
najlepsze są soki ze świeŜych owoców i warzyw lub herbatki ziołowe i owocowe. 
W okresie zimowym  (a zwłaszcza, gdy zima jest tak nietypowa, jak w tym roku) 
bardzo waŜne jest, by odpowiednio się ubierać, najlepiej „na cebulkę”. NaleŜy teŜ 
unikać wielkich skupisk ludzi oraz kontaktów 
z osobami chorymi (grypą zaraŜa się drogą kropelkową), często myć ręce, 
wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy oraz wystrzegać się 
przewlekłego stresu i porządnie się wysypiać. Skutecznym sposobem na 
hartowanie organizmu są równieŜ codzienne spacery. Istnieje teŜ moŜliwość 
wcześniejszego zaszczepienia się. 



 15 
Kiedy jednak choroba juŜ nas 
dopadnie, równieŜ moŜemy posłuŜyć się kilkoma sprawdzonymi sposobami, 
dzięki którym złagodzimy jej przebieg. Dobrą metodą jest przyrządzanie i picie 
róŜnych mikstur, np. syropu z cebuli, miodu i soku  
z cytryny, gorącego mleka z czosnkiem i miodem czy tez zwykłej herbaty  
z cytryną lub sokiem malinowym (koniecznie od ). Na lepsze oddychanie zaleca 
się przygotowywanie inhalacji, np. z rumianku, lawendy i olejków eterycznych 
oraz uŜywanie kropli do nosa i popularnych leków, obniŜających gorączkę, 
dostępnych w aptece bez recepty. NajwaŜniejsze jednak w przypadku grypy jest 
to, by się porządnie wygrzać. Dlatego na kilka dni naleŜy zrezygnować  
z codziennego wysiłku i połoŜyć się pod kołdrę, koniecznie w ciepłych 
skarpetkach! MoŜna równieŜ dodatkowo nasmarować ciało olejkiem 
kamforowym. Poleca się takŜe gorące kąpiele (chociaŜ w wypadku wysokiej 
gorączki nie są one wskazane) oraz moczenie stóp w ciepłej wodzie z solą. WaŜne 
jest takŜe ciepło psychiczne, które zapewnić moŜe bliska osoba oraz relaks, dobry 
humor i całkowite uwolnienie się od stresu. 

                                                                              
Przedruk z internetu [za:] E. Kwiecińska 

 
 

  
 

 

Pingwiny cesarskie zamieszkują wybrzeŜa 
antarktyczne. Choć są ptakami, nie latają, za to 
pływają doskonale. Są ptakami wodnymi. śeby 
wydostać się na ląd, pingwiny rozpędzają się  
i wyskakują z wody jak korek z butelki. Lądują na 
lądzie łapami do przodu, czasem stosują ten 
manewr uciekając przed drapieŜnikami, takimi jak 
lampart morski. Woda dostarcza im poŜywienia, 

ale i teŜ kryją się w niej niebezpieczeństwa. Na lądzie chodzą niezgrabnie, 
kołyszą się na boki. Kiedy jednak napotkają śnieŜne zbocze, zjeŜdŜają na 
brzuchu, jak na sankach, odpychając się łapami, Ŝeby było szybciej.  OdŜywiają 
się pokarmem zwierzęcym: rybami, głowonogami  
i skorupiakami, które zdobywają w morzu. Pingwin cesarski moŜe nurkować na 
głębokość 260 metrów i pozostawać pod wodą przez 18 minut. Jest to największy 
pingwin na świecie, osiąga wysokość 1,8 metra. W surowym klimacie Antarktyki 
pingwiny utrzymują ciepło dzięki warstwie tłustego tranu i dwóm warstwom piór.  
W zewnętrznej warstwie małe, natłuszczone pióra zachodzą na siebie i izolują od 
wilgoci spodnie pióra. Mają teŜ częściowo porośnięte piórami dzioby i małe łapy. 
Tak więc tylko mała część ich ciała jest wystawiona na działanie zimnego 
powietrza i lodu. Pingwiny gniazdują w duŜych, hałaśliwych koloniach. Co roku 
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muszą odbyć wędrówkę w góry 
Oamok, by po serii tańców godowych połączyć się w monogamiczne pary, których 
celem jest zniesienie jajka (tylko jednego).Większość antarktycznych pingwinów 
gniazduje latem na lądzie, ale pingwiny cesarskie wysiadują jaja w zimie na 
otwartej, lodowej przestrzeni. Nie budują gniazd, a jajo stawiane na lodzie 
zamarzło by w kilka sekund. Samice składają jaja, samiec bierze je na łapy i 
przykrywa ciepłym fałdem skóry. Stoi tak 
z jajkiem przez 2 miesiące w najgorszej zimowej porze, dopóki samica nie wróci 
znad oceanu, aby wyŜywić nowo wyklute pisklę. Na pingwiny czyha na nie wiele 
niebezpieczeństw. Po pierwsze, i najwaŜniejsze, zagraŜa im globalne ocieplenie, 
poniewaŜ podwyŜszona temperatura powoduje topienie lodowców Antarktyki, 
które są ich miejscem zamieszkania. Po drugie, awarie tankowców. Wyciek ropy 
zanieczyszcza wody i uniemoŜliwia zdobywanie poŜywienia. Ponadto ropa 
powoduje zlepianie się pingwinów, co uniemoŜliwia im poruszanie.  

Krzyś Gilek 

PS. A następnym razem - dziobaki 

Do tego numeru gazetki przygotowaliśmy wywiad z panią Marzeną 
Michniewicz-Bąk  Głównym tematem naszej rozmowy były zainteresowania pani 
Michniewicz-Bąk. 

 Nasze pytanie brzmiało tak: 

Czy mogłaby Pani opowiedzieć 
nam o swoich 
zainteresowaniach? 
 
 
Moje zainteresowania są chyba 
oczywiste. Odkąd sięgam 
pamięcią interesowałam się 
zjawiskami przyrodniczymi, 
prowadziłam hodowle, robiłam 
eksperymenty i tak zostało do 
dziś. Lubię podróŜe i te bliskie  
i te dalekie. Mam w domu 
hodowlę rybek 
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Zbieram teŜ muszle oraz 
ciekawe fragmenty skał . 
 

 

Mam wiele ksiąŜek i albumów 
dotyczących przyrody oraz 
najciekawszych miejsc w Polsce 
i na świecie, które lubię 
przeglądać. Lubię równieŜ 
fotografować krajobrazy, 
przyrodę w róŜnych porach roku 
oraz zwierzęta. 

 

 Z kim porozmawiamy za miesiąc? Dowiecie się juŜ wkrótce. 

                            Dominika Krupnik i Oskar Polak z kl.4a 

 

 

Rusałka Ŝałobnik 
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BARAN - 21 marca - 21 kwietnia 

Neptun napełni Cię w tym 
miesiącu energią. Będziesz 
miał wielką ochotę na 
działanie. Twój partner 
będzie bardziej wyrozumiały.  
BYK - 22 kwietnia - 20 maja 
Los ma dla ciebie w lutym 
niespodziankę. Będziesz 
pewny siebie. Miłość cię nie 
ominie. Nie będziesz się 
nudzić.  

BLI ŹNIĘTA - 21 maja - 21 
czerwca 

W tym miesiącu spotka cię 
wiele korzystnych dla ciebie 
zdarzeń. CięŜką pracą 
zdobędziesz upragniony cel. 
Twoja miłość w końcu cię 

zauwaŜy.  

RAK - 22 czerwca - 22 lipca 
W kolejnych dniach 
najwaŜniejsi dla ciebie 
będą twoi bliscy. Zadbaj o 
nich. JuŜ za  niedługo 
miłość zapuka do twoich 
drzwi.  

LEW - 23 lipca - 23 sierpnia 
Twoje Ŝycie w lutym wywróci 
się do góry nogami. MoŜe 
sprawi to twoja nowa 
miłość??? Jeśli twoje serce 
jest juŜ zajęte to z twoim 

partnerem będziesz się bardzo dobrze 
dogadywać 

PANNA - 24 sierpnia -23 września 
Większość zaplanowanych 
rzeczy w lutym ci się uda. 
Ferie będą naprawdę udane. 
Otwórz swe serce na miłość. 
 

WAGA - 23 września -23 października 
Czas na nowe znajomości, 
przyjaźnie moŜe miłość. 
Święty Walenty przyniesie ci 
wiele walentynek;) Przed 
tobą udany tydzień. 
SKORPION - 24 października -

22 listopada  
Dasz sobie radę ze 
wszystkimi postawionymi 
sobie zadaniami. 
Będziesz podejmować 
trafne decyzje. W 
miłości- spokój. 

STRZELEC - 23 listopada -21 grudnia 
To będzie wspaniały 
tydzień. Wszystko 
potoczy się po twojej 
myśli. Zrób swojej miłości 
walentynkę. 

KOZIORO śEC - 22 grudnia - 20 stycznia 
Znajdziesz rozwiązania 
wielu problemów. Wiele 
rzeczy przyjdzie ci bardzo 
łatwo. Przed tobą wiele 
miłych spotkań ze swoją 
miłością. 

WODNIK - 21 stycznia - 19 lutego 
Przed tobą bardzo spokojny 
tydzień. Szukaj swej miłości 
pod znakiem lwa. Jeśli 
znalazłeś juŜ partnera będą 
to piękne chwile w waszym 
Ŝyciu. 

RYBY - 20 lutego - 20 marca 
Twoje samopoczucie zacznie 
się poprawiać. Zaplanuj 
swoje Ŝycie osobiste. Miłość 
się do ciebie uśmiechnie. 
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Dziennikarz z Europy pyta 
Eskimosa: 
- Czy moŜna u was pracować, gdy 
temperatura spada poniŜej 40 
stopni Celsjusza? 
- MoŜna, ale wtedy do pracy 
uŜywamy kobiet... 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Jak się nazywa najnowszy gaz 
szlachetny? 
- Dwupierdzian kapustny. 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Co to jest medycyna? 
- Jest to nauka, która pomaga 
choremu znaleźć się na tamtym 
świecie... 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Dlaczego studenci w Warszawie 
podkopali się pod sejm?  
- Tez chcieli mieć piwnicę pod 
baranami. 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Mała Ania mówi:  
-Mamusiu, pójdę do sklepu kupić 
zeszyt...  
-Ani mi się waŜ! Taki deszcz leje, 
Ŝe Ŝal psa wypędzić. Tata zaraz 
pójdzie i kupi ci ten zeszyt. 
 

Po pustyni czołga się spragniony 
chłopak. Nagle widzi przed sobą 
małą chatkę. Doczołgał się do niej 
i puka do drzwi. Otwiera mu mały 
chłopiec i mówi: 
-Nie mogę cię wpuścić, rodzice mi 
zabronili. 
-Och chłopczyku, proszę cię tylko 
o szklankę wody.-prosi spragniony 
chłopak. Więc chłopczyk idzie i 
wraca z szklanką wody w ręku. Ale 
chłopak prosi go jeszcze raz, i 
jeszcze raz, i jeszcze raz, i 
jeszcze...aŜ za siódmym razem, 
kiedy prosi o jeszcze jedną 
szklankę wody, chłopiec mówi: 
-Rodziców nie ma, ja nie dosięgam 
do kranu, a w sedesie woda juŜ się 
skończyła. 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Przychodzi Jasio do domu z 
zakrwawionym nosem mama się 
pyta: 
-Co się stało? 
-W szkole czarodziej wyjmował mi 
z nosa pieniądze. 
-To czemu ci krew z nosa leci? 
-Bo koledzy po szkole szukali 
więcej! 
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Pytania do krzyŜówki : 
1. W nim owocowe drzewa. 
2. Izabela zdrobniale. 
3. Pracuje w kopalni. 
4. Po czwartku. 
5. Zwierzę z podkowami. 
6. Część ciała  z Ŝołądkiem. 
7. Zabawka dla dziewczynek. 
8. Ptak z długimi, czerwonymi nogami. 
9. Siostra mamy. 

10. Razem z nitką. 
11. Chytre zwierzę. 
12. Choroba lub rzeka. 
13. Mebel do siedzenia. 
14. Do słodzenia herbaty. 
15. Srebrny lub złoty. 
16. Do pisania po tablicy. 
17. Dziwaczka z wiersza. 
18. Ptak, symbol mądrości. 

Kupon KrzyŜówki nr.4 
 
 

Imię, Nazwisko i klasa 

 
_________________________ 

Hasło 


