
 
 
 
 
 
 
 

 Gazetka szkolna 
Zespołu Szkół Samorządowych 

w Zagórniku 
Koszt wydania 1 zł                                                      Kwiecień 2009 

 
Aktualności szkolne 

Stałe elementy gazetki :) 
− aktualności , 

− horoskop,  

− ciekawostki, 

− sport, 

− motoryzacja itp. 

 I wiele wieeele innych!!! 

Skład redakcji :   Katarzyna Gilek, Magdalena Gondko, Katarzyna Dwornik, 
Ilona Targasz, Michał Graca, Anna Kuś, Józef Nowak, Patrycja Gondko, Monika 
Rokowska,  Dawid Kreska,  Dominika Krupnik,  Zuzia Graca, Bartek Smolec, 
Krzyś Gilek. 
 

Opiekunowie redakcji :    mgr inŜ. Jadwiga Cibor, mgr Anna Hernas 
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Nagroda 
 
20 kwietnia 2009 odbyło się losowanie kuponów krzyŜówki nr. 5 
 z numeru 58. Wylosowano :  Ilonę Targosz z kl.IIb  Gimnazjum 
oraz Katarzynę Fijołek i Alicj ę Mikołajko z Vb Szkoły 
Podstawowej. Hasło krzyŜówki brzmiało: „ Dzień Kobiet”.  
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.  
 

WYNIKI KONKURSU NA NAJPI ĘKNIEJSZĄ 
KARTKĘ WIELKANOCNĄ 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA 

 
I miejsce  

Jopek Dominika - kl. V b 
 

II miejsce  
Gondko Weronika - kl. V b 
Smaza Dominika - kl IV b 

 
III miejsce  

Ejzyk Joanna - kl. VI 
Polak Magdalena - kl. V b 

 
Wyró Ŝnienie  

Kiszczak Julita - kl. VI 
Rokowska Katarzyna - kl. Va 

Zemanek Sara - kl. IV a 
Kowala Paweł - kl. IV b 
Naglik Łukasz - kl. IV a 

 

GIMNAZJUM 

I miejsce  
 

Kubowicz Paulina - kl. III 

II miejsce  
 

Gondko Patrycja - kl. I B 

III miejsce  
 

śydek Patrycja - kl. III 

Wyró Ŝnienie  
 

  Socha Agnieszka - kl. I B  
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KONKURS RECYTATORSKI 
W SUŁKOWICACH - BOL ĘCINIE 

Dnia 31.03.2009 r. w Sułkowicach - Bolęcinie juŜ po raz kolejny odbyło 
się spotkanie z poezją dla dzieci ze szkół podstawowych z naszej gminy. 
Zadaniem uczniów była recytacja wierszy o tematyce związanej  
z bezpieczeństwem. Uczestników było wielu i trzeba przyznać, Ŝe z roku 
na rok poziom konkursu jest coraz wyŜszy. 

Naszą szkołę reprezentowali: 
� Krzysztof Gilek z klasy 3b;  
� Dominika Krupnik z klasy 4a;  
� Dominika Jopek z klasy 5b.  

Serdecznie gratulujemy Krzysiowi, który w swojej kategorii wiekowej 
zajął 2 miejsce, recytując wiersz Aleksandra Fredry pt. „Małpa w kąpieli”. 
Krzysiek z dumą wrócił do Zagórnika z pięknym dyplomem i ksiąŜką. 
Dziewczynki zostały nagrodzone słodkim poczęstunkiem i dyplomami za 
udział.  

 

WYCIECZKA KLAS: 4a, 5a i 5b 
Do MDK w Andrychowie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnia 6.04.2009r. uczniowie klas: 4a, 5a i 5b wybrali się na wycieczkę do 
Domu Kultury w Andrychowie na spektakl pt. Księga dŜungli.  Widowisko 
przygotowali aktorzy Teatru Edukacji Narodowej z Wrocławia. 
Przedstawienie bardzo się wszystkim podobało. Piękna dekoracja, 
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wiarygodne kostiumy i efekty specjalne – gra świateł oraz wspaniała 
muzyka sprawiły, Ŝe publiczność była zachwycona. Po zakończeniu 
spektaklu rozpoczęły się warsztaty teatralne dla uczniów. Dzieci poznały 
słownictwo tematyczne związane z teatrem oraz tajniki niektórych 
„sztuczek” teatralnych.  
 Wycieczka łączyła ze sobą sport i sztukę, poniewaŜ trasę  
z Andrychowa do Zagórnika i z powrotem dzieci pokonały pieszo. Piękna 
wiosenna pogoda sprzyjała wędrówce. 
 Oto wspomnienia dzieci: 

 

Wycieczka do Andrychowa 

 Dnia 06.04.2009 r. o godz. 6,40 wyruszyliśmy z klasą Vb do MDK 
w Andrychowie. 
 Oglądaliśmy spektakl teatralny pt. „Księga dŜungli”. Artyści 
przedstawili to wspaniale. Treść zgadzała się z lekturą. Po spotkaniu była 
krótka lekcja o sztuce teatralnej. Po wyjściu z budynku poszliśmy do 
lodziarni. Zjedliśmy po pysznym lodzie. Wszyscy myśleli, Ŝe wracamy do 
Zagórnika, jednak poszliśmy na plac zabaw. Było wesoło. Huśtaliśmy się 
na huśtawkach, zjeŜdŜaliśmy na zjeŜdŜalni i wspinaliśmy się na ścianę. 
Pobawiliśmy się wyruszyliśmy do Zagórnika. Pani Kilian poprowadziła 
nas przez las do szkoły. 
 Myślę, Ŝe ta wycieczka duŜo mnie nauczyła. Zdobyłam wiadomości 
o teatrze i   zaŜyłam relaksu. 
                                                                           Zuzanna Graca z kl. 4a 
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Dnia 6 kwietnia 2009 r. wraz z całą klasą wybraliśmy się do Domu 

Kultury w Andrychowie na przedstawienie pt. Księga DŜungli.                         
             Kiedy dotarliśmy na miejsce to wraz z kolegami kupiliśmy sobie 
pyszne słodycze  i napoje. Następnie zasiedliśmy na naszych miejscach. W 
czasie przedstawienia było kilka ciekawych efektów specjalnych takich jak np. 
dym lub laserowe światła. Po zakończeniu spektaklu byliśmy na warsztatach 
artystycznych, podczas których jeden z aktorów pokazywał i opowiadał nam 
jak powstaje przedstawienie. Następnie udaliśmy się na pyszne lody i do 
parku na plac zabaw, gdzie wszyscy świetnie się bawiliśmy. 
             Do Zagórnika wróciliśmy przez Pańską Górę i Biadasów. UwaŜam, Ŝe 
ta wycieczka była dla wszystkich miła i udana. 

 
                                                    Bartek Smolec z kl.4a 

 

 
 
Sprawozdanie 
 
 Dnia 6.04.09r.wybraliśmy się do Andrychowa na spektakl teatralny 

pt.: „ Księga DŜungli „. 
Spektakl odbył się w Miejskim Domu Kultury. Występ był bardzo 

ciekawy. Scenariusz przedstawienia był zgodny z lekturą. Grało pięciu 
aktorów z Teatru Edukacji Narodowej z Wrocławia. Po spektaklu jeden  
z nich opowiadał nam o teatrze np.: o scenografii. Poprosił teŜ dwoje  
z naszych kolegów i koleŜanek, aby zagrali kilka scenek, tworząc cienie. 
Naszym zadaniem było odgadnąć, co grali. Potem wyszliśmy z Domu Kultury  
i poszliśmy na lody, a następnie na plac zabaw. 

Wracaliśmy do domu przez Pańską Górę i Biadasów. Wycieczka 
bardzo mi się podobała. 

                                             Autor: Dominika Krupnik 
 



 6 

Pamiętaj! 
 

Tegoroczny tydzień ekologiczny odbył się pod hasłem ,,Trzymaj form ę”.  
Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie mogli przypomnieć sobie zasady 
zdrowego odŜywiania się oraz zastanowić się nad znaczeniem ruchu dla 
młodego człowieka.  
Realizując zadania tygodnia ekologicznego uczniowie przygotowywali 
pyszne i zdrowe sałatki oraz kanapki, robili ludziki z warzyw i owoców a 
następnie je zjadali, ćwiczyli aerobik, wykonywali plakaty zachęcające do 
zdrowego odŜywiania i aktywności fizycznej, oglądali filmy edukacyjne, 
bawili się w witaminowego Piotrusia, tworzyli gazetki informacyjne, 
uczestniczyli w pokazach multimedialnych dotyczących zdrowego trybu 
Ŝycia.  
 Oby ta nauka „nie poszła na marne”!!! 

 

ZDROWIE TO NIE WSZYSTKO, 
ALE WSZYSTKO JEST NICZYM BEZ ZDROWIA 
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Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech, i pamiętaj: 

Jaki spokój, moŜna znaleźć w ciszy? 
O ile to moŜliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze 
wszystkimi. 
Wypowiadaj swą prawdę jasno i spokojnie i wysłuchaj innych, nawet 
tępych 
 i nieświadomych, oni teŜ mają swoją opowieść.
Unikaj głośnych i napastliwych, są udręką ducha. 
Porównując się z innymi, moŜesz stać się próŜny lub zgorzkniały, 
zawsze bowiem znajdziesz gorszych i lepszych od siebie. 
Niech twoje osiągnięcia, zarówno jak i plany, będą dla ciebie źródłem 
radości.
Wykonuj swą pracę z sercem, jakkolwiek byłaby skromna; ją jedynie 
posiadasz w zmiennych kolejach losu. 
Bądź ostroŜny w interesach, na świecie bowiem pełno oszustwa, niech 
ci to jednak nie zasłoni prawdziwej cnoty. 
Wielu ludzi dąŜy do wzniosłych ideałów i wszędzie Ŝycie jest pełne 
heroizmu.
Bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia, ani nie podchodź cynicznie 
do miłości, albowiem wobec oschłości i rozczarowań ona jest wieczna 
jak trawa. 
Przyjmij spokojnie, co ci lata doradzają, z wdziękiem wyrzekając się 
spraw młodości. 
Rozwijaj siłę ducha, aby mogła cię osłonić w nagłym nieszczęściu.
Nie dręcz się tworami wyobraźni Wiele obaw rodzi się ze znuŜenia  
i samotności. 
Obok zdrowej dyscypliny bądź dla siebie łagodny. 
Jesteś dzieckiem wszechświata nie mniej niŜ drzewa i gwiazdy.
Masz prawo być tutaj. I czy to jest dla ciebie jasne czy nie, 
wszechświat jest bez wątpienia na dobrej drodze.
Tak, więc Ŝyj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek się trudnisz 
 i jakiekolwiek są twoje pragnienia.
W zgiełku i pomieszaniu Ŝycia zachowaj spokój ze swą duszą.
Przy całej złudności i znoju i rozwianych marzeniach jest to piękny 
świat. 
Bądź uwaŜny. DąŜ do szczęścia.
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WIELKA AKCJA W MAŁEJ SZKOLE!!!   
 część trzecia: 

W rankingu najczęściej popełnianych błędów językowych, który 
zawarty jest na stronie http://ciekawnik.pl/content/view/393/ 
czytamy: 

Masło maślane! Nie naleŜy mówić: 

1. tylko i wył ącznie – uŜywane jest często nieświadomie, w oficjalnej 
polszczyźnie naleŜy uŜyć albo pierwszego zwrotu, albo drugiego. Oba 
oznaczają, bowiem to samo. A więc uŜywajmy wyłącznie słowa tylko 
lub tylko słowa wyłącznie; 

2. okres czasu – pamiętajmy, Ŝe okres to miara czasu, a zatem 
powiązanie okresu z czasem jest masłem maślanym. Zdecydowanie 
bardziej bezpieczne w kontekście poprawności językowej jest uŜycie 
wyraŜenia w tym czasie lub w tym okresie;  

3. w dniu dzisiejszym – uwaŜa się, Ŝe wyraŜenie to upowszechniło się 
dzięki politykom, którzy chcieli, aby ich wypowiedź brzmiała bardziej 
oficjalnie i dostojnie. Znacznie lepiej powiedzieć jednak: dziś 
podejmiemy decyzję w sprawie... Ta sama zasada dotyczy pleonazmu  
w miesiącu styczniu, marcu itd. Zamiast tego powiemy: w styczniu, 
marcu itd. 

4. w kaŜdym bądź razie – niniejsze wyraŜenie jest uznawane za 
niepoprawne i naleŜy się go wystrzegać. Jest to skrzyŜowanie wyraŜeń 
w kaŜdym razie z bądź, co bądź. W języku oficjalnym najlepiej jest 
uŜywać w kaŜdym razie.  

5. inne, równie często spotykane, błędy pleonastyczne to: fakt 
autentyczny, potencjalne moŜliwości, kontynuować dalej oraz cofać 
(się) do tyłu. 

                                                                                          Anna Hernas 
 

KĄCIK HISTORYCZNY 
Kwiecień - miesiąc pierwszej bitwy insurekcji 

kościuszkowskiej 
 

Powstanie kościuszkowskie skierowane przeciwko Rosji i Prusom 
oficjalnie rozpoczęło się 24 marca, kiedy to Tadeusz Kościuszko złoŜył 
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uroczyste śluby na rynku krakowskim. Pierwsza bitwa nie rozegrała się od 
razu, trzeba było poczekać kilka dni. Do 4 kwietnia 1794 roku. 

Racławice to niewielka wieś niedaleko Krakowa. Tam właśnie po raz 
pierwszy starły się wojska polskie i rosyjskie.  

Wojsko powstańcze liczyło wówczas zaledwie 6000 ludzi (w tym 
2000 chłopów, uzbrojonych tylko w kosy i piki). Oddziały rosyjskie miały 
podobną liczebność, ale były lepiej wyszkolone i uzbrojone (m.in. mieli 
działa).  
Bitwa rozpoczęła się około godziny 15-ej. Polacy nie mogli przełamać sił 
wroga, tymczasem do pola bitwy zaczęła się zbliŜać druga kolumna wojsk 
rosyjskich. Sytuacja stawała się dla Polaków groźna. Wówczas 
Kościuszko postanowił wprowadzić do walki pozostawionych w rezerwie 
kosynierów (chłopów uzbrojonych w kosy i trochę lepiej przygotowanych). 
Krakowscy kosynierzy wykazali się ogromną odwagą. Wojciech Bartos  
i Stach Świstacki dotarli do rosyjskich armat i własnymi czapkami pogasili 
płonące lonty, tak, by działa nie mogły wypalić. W pierwszym ataku 
kosynierzy zdobyli aŜ 11 dział. O godzinie ósmej wieczorem bój był 
zakończony, a Rosjanie wycofali się.  

Straty polskie oceniane na kilkuset zabitych okazały się być 
znacznie niŜsze niŜ około 1000 zabitych, rannych i jeńców po stronie 
rosyjskiej. Na ilość zabitych po stronie rosyjskiej niewątpliwie wpływ miał 
fakt nie brania jeńców. Zdobyto 12 dział, z czego 1 uszkodzone, 1200 
karabinów z bagnetami, pistolety, spisy kozackie oraz 3 razy więcej 
amunicji, niŜ mieli na początku bitwy. Dodatkowo zdobyto tabory  
z umundurowaniem i butami, które w nagrodę otrzymali chłopi. 

Podobno zaraz po bitwie Kościuszko najwaleczniejszego  
z kosynierów, Wojciecha Bartosa ze wsi Rzędowice mianował chorąŜym 
regimentu (czyli pułku). Nadał mu równieŜ imię (Bartosz) oraz nazwisko – 
Głowacki.  

Bitwa pod Racławicami była niewątpliwie waŜną bitwą całego 
powstania. Napełniła serca powstańców nadzieją na zwycięstwo. 

Przez setki lat równieŜ artyści czerpali inspirację do swoich dzieł z 
tej bitwy. Jan Matejko namalował piękny obraz zatytułowany „Bitwa pod 
Racławicami”, powstała równieŜ słynna Panorama Racławicka- 
panoramiczny obraz olejny autorstwa kilku artystów-malarzy tworzących 
na przełomie XIX i XX wieku. Największy udział w pracy nad dziełem mieli 
Jan Styka i Wojciech Kossak, i ich dwóch najczęściej wymienia się jako 
autorów malowidła, znajdująca się we Wrocławiu. 

A co dalej? 
Kościuszko czynił wiele zabiegów, by zachęcić chłopów do 

masowego udziału w powstaniu. 7 maja ogłosił Uniwersał Połaniecki,  
w którym zapewniał chłopom osobistą wolność. Jednak na 
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zorganizowanie chłopskiej armii zabrakło czasu, zaś insurekcja 
zakończyła się klęską. Pod Maciejowicami Kościuszko został cięŜko 
ranny. Kościuszko dostał się w ręce Rosjan i został uwięziony w 
Petersburgu. Jego niewola trwała ponad 2 lata. Po uwolnieniu z rosyjskiej 
niewoli udał się do Ameryki. Ostatnie dwa lata Ŝycia spędził w Szwajcarii. 

 
 

BISKUP - KARDYNAŁ - PAPIE ś 
 

W roku 1958 Karol Wojtyła 
został mianowany biskupem 
tytularnym Ombrii, a takŜe 
biskupem pomocniczym Krakowa. 
Konsekracji biskupiej ks. Karola 
Wojtyły dokonał 28 września 1958 
w katedrze na Wawelu metropolita 
krakowski i lwowski, arcybiskup 
Eugeniusz Baziak. 
Współkonsekratorami byli biskupi 
Franciszek Jop i Bolesław Kominek.  
W 1962 roku został krajowym 
duszpasterzem środowisk twórczych 
i inteligencji. Na okres biskupstwa 
Karola Wojtyły przypadły takŜe 
obrady Soboru Watykańskiego II, w 
których aktywnie uczestniczył. JuŜ 
w tym okresie bardzo duŜo czasu 
poświęcał na podróŜe zagraniczne w 
celach ewangelizacyjnych  
i religijnych. 

Jako biskup przyjął, zgodnie  
z obyczajem, hasło przewodnie swej posługi. Brzmiało: Totus Tuus (łac. Cały 
Twój). Kierował je do Matki Chrystusa. Inspiracją stał się barokowy pisarz 
ascetyczny, francuski św. Ludwik Maria Grignion de Montfort i jego ksiąŜka 
Traktat o prawdziwym naboŜeństwie do Najświętszej Maryi Panny, z której 
Wojtyła przejął koncepcję "niewolnictwa duchowego", rozumianą jako 
dobrowolne i ufne oddanie się w opiekę Matce Boskiej.  

30 grudnia 1963, półtora roku po śmierci swego poprzednika, arcybiskupa 
Eugeniusza Baziaka, Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą 
krakowskim. Cztery lata później, podczas konsystorza z 26 czerwca 1967 został 
nominowany kardynałem. 29 czerwca 1967 roku otrzymał w Kaplicy  
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Sykstyńskiej od papieŜa Pawła VI czerwony biret, a jego kościołem tytularnym 
stał się kościół św. Cezarego Męczennika na Palatynie. 

Jako biskup diecezji krakowskiej wizytował parafie, odwiedzał klasztory 
(w tym zgromadzenie albertynów, załoŜone przez św. Adama Chmielowskiego, 
Brata Alberta). W roku 1965 otworzył proces beatyfikacyjny siostry Faustyny 
Kowalskiej, z której Dzienniczek wraz orędziem Miłosierdzia BoŜego zapoznał 
się wcześniej. Spotykał się z inteligencją krakowską, zwłaszcza ze środowiskiem 
naukowym i artystycznym. Ponadto jeździł na Podhale i w Tatry. 

Ogłosił drukiem (pod pseudonimem Andrzej Jawień) dramaty: Przed 
sklepem jubilera i jak misterium ujęte Promieniowanie ojcostwa, takŜe poematy. 
W 1969 wydał swą ksiąŜkę filozoficzną monografię  
z zakresu antropologii Osoba i czyn, która była znana takŜe za granicą, a w 1972 
ksiąŜkę o II Soborze Watykańskim. Pomimo obowiązków duszpasterskich 
systematycznie prowadził wykłady na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 
kształtując tam swą szkołę badawczą z zakresu etyki.  

Zyskał dojrzałość jako myśliciel, sięgając do rozległej tradycji 
filozoficznej (grecka etyka klasyczna, św. Tomasz z Akwinu, fenomenologia), 
lecz teŜ do Biblii i do mistyki (zawsze mu bliski święty Jan od KrzyŜa) i budując 
harmonijnie koncepcję z pogranicza filozofii oraz teologii: człowieka jako 
integralnej osoby. Człowiek jest zadomowiony pośród świata jako byt cielesno-
duchowy, otwarty na transcendencję, a godność i wolność dał mu Bóg. Tym 
sposobem Wojtyła stał się wybitnym przedstawicielem personalizmu. Swoje 
poglądy stosował teŜ i przedstawiał w pracy duszpasterskiej. 

Stał się znanym poza Polską autorytetem. Był obok Prymasa Polski 
kardynała Stefana Wyszyńskiego, najwaŜniejszą postacią Episkopatu Polski.  
Z "prymasem Tysiąclecia”, (bo tak nazywał kard. Wyszyńskiego), ściśle 
współpracował, okazując szacunek dla jego doświadczenia i mądrości. Jako 
kardynał odbywał podróŜe zagraniczne, zapraszany teŜ przez środowiska 
uniwersyteckie. Wiosną 1976 papieŜ PapieŜ Paweł VI zaprosił go do Watykanu, 
by głosił tam rekolekcje wielkopostne (wydane później w publikacji ksiąŜkowej).  

Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim konklawe w roku 1978 
Wojtyła został wybrany na papieŜa i przybrał imię Jana Pawła II. Wynik wyboru 
ogłoszono 16 października o 16:16. PapieŜ-Polak Jan Paweł II był pierwszym 
papieŜem z Polski, jak równieŜ pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, 
niebędącym Włochem. Wielokrotnie sam przywoływał spełnione proroctwo 
Juliusza Słowackiego z wiersza "Słowiański papieŜ". Wybór na głowę Kościoła 
osoby z kraju socjalistycznego wpłynął znacząco na wydarzenia w Europie 
wschodniej i Azji w latach 80. XX wieku.  
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W ROCZNICĘ UCHWALENIA KONSTYSTUCJI 3 MAJA. 

 
Główni twórcy konstytucji 3 maja to:  
 
Stanisław August Poniatowski; 
Ignacy Potocki; 
Hugo Kołłątaj; 

 
Konstytucja 3 Maja utrzymywała uprzywilejowane stan owisko 

szlachty, osłabiaj ąc pozycj ę magnaterii, rozszerzyła prawa 
mieszczan. Zapewniała chłopom opiek ę „prawa i rz ądu”. 

 

A oto fragment obecnie obowiązującej konstytucji: 
 

KONSTYTUCJA 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
(Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) 

Witaj majowa jutrzenko, 
 
Witaj majowa jutrzenko, 
świeć naszej polskiej krainie, 
ucieszymy Ciebie piosenką 
przy hulance i przy winie. 
Witaj Maj, Trzeci Maj! 
u Polaków błogi raj! 
Nierząd braci naszych cisnął 
gnuśność w ręku króla spała, 
a w ten Trzeci Maj zabłysnął 
i nasza Polska powstała. 
Witaj Maj, piękny Maj  
Wiwat wielki Kołłątaj!  

              „Rocznica” 
 
Trzeci Maja radością wiosenną 
wszystkich ludzi dziś w Polsce 
powitał, 
Sztandarami biało-czerwonymi 
umaiła się Rzeczpospolita.  
 
Umaiły się teŜ pierwszym kwieciem  
łąki, pola i w ogrodach drzewa, 
Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny 
zgodnym chórem z ludzi 
rozśpiewał. 
 
Rozpłynęła się juŜ pieśń radosna 
głośnym echem po ojczystym kraju 
-Witaj, witaj, Majowa Rocznico, 
pamiętny Trzeci Maju. 
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W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 

roku moŜliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, 
my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno 
wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra  
i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości 
wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec 
dobra wspólnego - Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za 
walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę 
zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich 
wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej 
Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom 
wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami 
wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby 
współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej, pomni 
gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa 
człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze 
zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych 
zapewnić rzetelność i sprawność ,w poczuciu odpowiedzialności przed 
Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję 
Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na 
poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu 
społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia 
obywateli i ich wspólnot. 

Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę 
Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając  
o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności  
i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za 
niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

KĄCIK LITERACKI 
O czytelniczych fenomenach, czyli kiedy młodzieŜ czyta 

Raz na kilka lat mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem – nagle 
znaczna ilość osób zaczyna czytać. Ten fenomen moŜe obejmować całe 
społeczeństwo (np. w przypadku takiego „Kodu Leonarda da Vinci” Dana 
Browna czy teŜ ostatnio duŜym zainteresowaniem cieszył się „Cień wiatru” 
oraz „Gra anioła” Carlosa Ruiza Zafona) bądź teŜ jego młodszą cześć („Harry 
Potter” Joanne Kathleen Rowling– choć tu moŜna by się spierać, bo ta seria 
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zdobywa wielu oddanych fanów, równieŜ wśród dorosłych, „Dziedzictwo” 
Christophera Paoliniego, a zwłaszcza jego pierwsza część „Eragon” oraz 
najnowsze odkrycie głównie Ŝeńskiej części społeczeństwa „Saga Zmierzchu” 
autorstwa Stephenie Meyer). Zajmę się tym ostatnim wymienionym dziełem 
oraz zjawiskiem „zmierzchomani”, które w związku z ukazaniem się tomu 
wieńczącego czterotomowy cykl – „Przed świtem” przeŜywa swoje apogeum. 
Tak mniej więcej przedstawia się fabuła: 17-letnia Bella Swan przeprowadza 
się ze słonecznego Phoenix do ponurego miasteczka w deszczowym stanie 
Waszyngton. Jest ona w gruncie rzeczy zwykłą, „trochę” niezdarną nastolatką. 
Mimo iŜ we wcześniejszej szkole nie cieszyła się zbytnią popularnością tu od 
razu przyciąga uwagę znacznej liczby uczniów oraz zdobywa znajomych. 
Jednak samą Bellę interesuje najbardziej jedna osoba - tajemniczy  
i nieziemsko przystojny Edward Cullen. Oczywiście zakochują się oni w 
sobie. Jednak okazuje się, Ŝe chłopak jest… wampirem. Brzmi banalnie? 
Zapewniam Was, Ŝe nie tylko brzmi. 
Jednak nie trudno się domyślić, Ŝe ta łatwo napisana historia zdobyła wielu 
fanów, a konkretniej – fanek. Dziewczyny uznają Edwarda za ideał  
i lamentują nad tym, Ŝe takich facetów się nie spotyka. I właściwie to jest dla 
nich największą zaletą tej ksiąŜki. Historię Belli i Edwarda uwaŜają zaś za 
niezwykle poruszającą. Czy faktycznie tak jest? CóŜ, moja własna opinia na 
ten temat jest całkiem inna i przyznaję, Ŝe nie jestem w niej odosobniona. 
Jednak ja nie o tym. 
Pozostaje zastanowić się nad tym czy czytanie takich w gruncie rzeczy 
słabych pozycji ma sens. Tu chyba odpowiedź jest oczywista. Ma. Bo przecieŜ 
od czegoś trzeba zacząć. Potem moŜna sięgnąć po ambitniejsza literaturę. Bo 
gdy dana seria się skończy, albo ksiąŜka zostanie przeczytana niemoŜliwą 
ilość razy mimowolnie szuka się powieści o podobnej tematyce. A to moŜe 
zaprowadzić nawet do klasyków literatury. 

                                                                                 Ania  

PRZEPISY NA UDANY DZIEŃPRZEPISY NA UDANY DZIEŃPRZEPISY NA UDANY DZIEŃPRZEPISY NA UDANY DZIEŃ    
 
Jeśli masz zły humor, uczniowie z 4 klas poprawią Ci go sprawdzonymi 
przepisami na udany dzień. Przeczytaj, wybierz najlepszy i zastosuj. 

Lepsze samopoczucie gwarantowane. 
1. Do słoika wrzucić: szczyptę uśmiechu, krople miłości, dwie czekolady, 
dwa ziarnka radości, dobre śniadanko, trochę zabawy, dwie szczypty nauki 
wszystko wymieszać i mamy przepis na udany dzień. 
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2. Składniki: uśmiech, humor, dobre śniadanie, radość, czekolada, 
przyjaciel, miłość 
 
1. Wsypać humor. 
2. Dodać dwa uśmiechy. 
3. ŁyŜeczka przyjaciela. 
4. Kilka kropel dobrego śniadania.  
5. Wymieszać. 
6. Dać radość. 
7. Posypać czekoladą. 
8. Na górę dać miłosć. 
 

3. Przepis na udany dzień: 
 

Składniki: uśmiech, humor, dobre śniadanie, radość, czekolada,  
                          przyjaciel, pięć kropel rosy, dwie stokrotki, czterolistna 

koniczyna, groch, jajka, cukier, mąka, śmietana.          
Wykonanie: zmiksować 

  -pięć zmiaŜdŜonych uśmiechów, 
  -trzy krople rosy, 
  -cztery jajka ze skorupką, 
  -dwa dobre śniadania, 
  -tonę czekolady, 
  -dwie krople rosy ze śmietaną, 
  -dwa kg cukru, 
  -szczyptę humoru, 
  -posypać radością, 
  -łyŜeczkę przyjaciela, 
  -dwie stokrotki i groch, 
  -kilo mąki. 

  Wszystko dokładnie wymieszać i włoŜyć do piekarnika .       
                                                                         Miłego dnia! 

4.Przepis na udany dzień : 

  Składniki  : humor, radość, słodycze, dobry film, dobre śniadanie, ksiąŜka 
z Ŝartami, trochę głupotek, błoto i śnieg. 

   Ciasto: 
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  Wykonanie : 3 szklanki radości, 7 łyŜek słodyczy. NaleŜy to wsypać 
do garnka i wymieszać. Wlać ciasto na blaszkę i wyrównać. Wsadzić na 15 
minut do piekarnika. 

   Masa: 

Wykonanie : 3/10 litra humoru, dobry film (najlepiej Jaś Fasola na 
wakacjach), ksiąŜka, dobre śniadanie i ksiąŜka z Ŝartami. Wszystko naleŜy 
wsypać i dokładnie wymieszać. Masę naleŜy dać na ciasto.  

  Posypka: 

Wykonanie : trochę głupotek, 1/10 ton błota, 7 ton śniegu. Wszystko 
wymieszać i nasypać na placek. Wsadzić placek do lodówki, i odczekać 30 
minut. Później naleŜy wyciągnąć placek i zjeść.  

 5.Przepis na udany dzień : 

składniki : uśmiech, humor, dobre śniadanie, radość, przyjaciel, cukierki . 
  
Wykonanie:  
  
1. Weź 3 kilogramy dobrego śniadania. 
2. Obierz dokładnie 100 kilogramów cukierków. 
3. Zagotuj tonę humoru. 
4. Nastepnie przytul mocno swojego przyjaciela. 
5. Pod koniec dosyp szczyptę radości, a później wszystko dokładnie 
wymieszaj.                                                                               

  Smacznego! 
 

BĄDŹ MODNA NA WIOSNĘ!!! 
 

Największy wiosenno-letni hit jest w tym roku naprawdę wystrzałowy - to 
bombka. Spódnice i sukienki w tym fasonie nie są najnowszym 
wynalazkiem, ale dopiero teraz moŜemy się spodziewać prawdziwego 
"bombardowania". Bombki będą występować w róŜnym kalibrze: od mini 
po sięgające do kolan, od klasycznych, mocno bufiastych po pseudo-
bombki, które swój kształt uzyskują dzięki wszyciu w pas materiału lub 
zszyciu zakładek. 
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Oprócz bombek modne są mocno bufiaste rękawy, pumpy (emporio armani 
, pumpy - równieŜ te w eleganckim wydaniu wszelkiego rodzaju draperie, 
marszczenia i sztywne materiały, które pozwalają nadać sylwetce nowy 
kształt. Bufiaste mogą być nawet szorty. Jaskrawe kolory juŜ opatrzyły, 
teraz aby przyciągnąć wzrok eksperymentujemy z formą. Osoby lubiące 
bardziej klasyczny styl nie muszą się martwić - w modzie są nadal 
spódnice ołówkowe, niektóre równieŜ z marszczeniami. Warto takŜe 
zwrócić uwagę na uszlachetnioną wersję falbanki. 
 

DŜins będzie modny pod kaŜdą postacią - nie tylko spodnie (i nie tylko 
rurki), ale teŜ sukienki, spódnice, kamizelki, szorty i Ŝakiety. Świetnie 
sprawdza się stylizacja na lata siedemdziesiąte. 
 

Letnie dodatki to w tym roku przede wszystkim ogromne okulary 
słoneczne i letnie kapelusiki. Modne są teŜ podkolanówki. Nadmiar 
biŜuterii raczej nie będzie w tym sezonie na miejscu. Wystarczy zawiązany 
w supeł naszyjnik lub sznur naturalnych korali. JeŜeli jednak nie moŜemy 
obyć się bez duŜych dodatków, niech koniecznie będą w stylu retro. 

                                                                  Przedruk z Internetu:  
 

KĄCIK MOTORYZACYJNY 
TOYOTA YARIS 

Po raz pierwszy została 
zaprezentowana na 
salonie w ParyŜu  
w 1998 roku, a jej druga 
generacja debiutowała 
we Frankfurcie w 2005 
roku. Od 2001 roku. 
Yaris jest produkowany 
we francuskim mieście 
Valenciennes, skąd trafia 
na rynki europejskie.  
W USA i w Kanadzie 

dawniej ten model był oferowany pod nazwą Echo, lecz od 2006 roku jest 
nazywany tak samo jak w Europie i jest on tam dostępny równieŜ w wersji 
sedan. Samochód ten jest zdobywcą wielu nagród i tytułów m.in. 
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samochodu roku w 2000 roku. Jest to najczęściej uŜywany samochód do 
celu szkolenia kierowców przez instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy. 

Pierwsza generacja 
Pierwsza generacja modelu produkowana w latach 1999-2005. Jej 
projektantem był Grek Sotiris Kovos. W rankingach sprzedaŜy pojazd ten 
szybko stał się jednym z najpopularniejszych samochodów w swojej klasie 
(1,2 mln sprzedanych egzemplarzy).W 2000 roku na bazie Yarisa powstał 
mikrovan nazwany Yaris Verso. 

Druga generacja 
Obecnie produkowany, drugi model Yarisa pojawił się na rynku w 2005 
roku (w Polsce dostępny od roku 2006). Yaris w 2009 roku przeszedł 
zmiany silnikowe i kilka dodatków do wyglądu. Choć jego sylwetka 
została odświeŜona i unowocześniona, a rozmiary nadwozia znacznie się 
powiększyły, stylistycznie jest on bardzo podobny do swojego 
poprzednika. 
 
Najczęściej kupowanym modelem Toyoty pozostaje Yaris, który plasuje 
się na drugim miejscu w rankingu najbardziej popularnych aut w Polsce. 
wynik Yarisa – 12.335 sztuk - pokazuje wzrost względem poprzedniego 
roku o 4,9%. 
 
Wszystkim przyszłym kierowcom Ŝyczymy przyjemnej jazdy i zdania 
egzaminu. 

opracował Michał. G 

 
 
 
 
BARAN - 21 marca - 21 kwietnia 

 JeŜeli tylko osiągniesz wewnętrzną równowagę i duchowy spokój po 
jakimś starym zawodzie miłosnym, pozwoli Ci to patrzeć z dystansem 
na własne i cudze słabości. Zmienisz się na lepsze. A cięŜka praca 
zostanie wynagrodzona przez los... 
 

BYK - 22 kwietnia - 20 maja 



 20 
Będzie się wiele działo. Poznasz wiele ciekawych osób. Po raz 
pierwszy w Twoim Ŝyciu będziesz mieć chłopaka. Przez niego 
pojawią się kłopoty w szkole. Zamiast szóstek i piątek polecą dwóje i 
tróje. ZRÓB COŚ Z TYM...  
 

BLI ŹNIĘTA - 21 maja - 21 czerwca 
Szkoła dla Ciebie będzie nie miłym miejscem, poniewaŜ przeŜyjesz 
tam wiele zmartwień i kłótni. Jedna osoba będzie chcieć odejść... 
Będziesz dobrze porozumiewać się z kimś spod znaku Lwa, tylko 
uwaŜaj, bo moŜe z tych waszych rozmów powstać afera. W domu 
będzie panować miła  atmosfera 

RAK - 22 czerwca - 22 lipca 
 Ciągle się skarŜysz, Ŝe wszyscy mają dziesiątki znajomych, a ty 
nie. W tym roku to się zmieni, ale pod warunkiem, Ŝe nie będziesz 
wciąŜ chować się w domu. Bo jak masz kogoś poznać, skoro od 
kaŜdej imprezy wykręcasz się bólem głowy, nauką albo 
obowiązkami w domu? Więcej odwagi, a nie poŜałujesz 

LEW - 23 lipca - 23 sierpnia 
Lewku kochany, co się tak denerwujesz za parę dni będzie tylko 
gorzej. Szkoła będzie miejscem, gdzie nie będziesz miał ochoty 
spędzać czasu. Nie chodzi o oceny, lecz o coś całkiem innego... 
Twoim marzeniem będzie, aby zachorować i poleŜeć parę dni  
w łóŜeczku. Uda Ci się to i przez chorobę parę spraw Ci się 

rozwiąŜe. Bój się tylko zakończenia roku i przygotuj się na rozpacz. 

PANNA - 24 sierpnia -23 września 
 Długo szukałaś czegoś, co mogłoby stać się Twoją pasją. Ten rok 
Cię wyręczy podsunie pewien pomysł, tylko uwaŜnie przeglądaj 
ogłoszenia w gazecie... Kto wie, czy niebawem nie odkryjesz w 
sobie Ŝyłki reportera? Kariera w mediach? Czemu nie? 
 

WAGA - 23 września -23 października 
To będzie czas udanych przedsięwzięć. Zdołasz wreszcie mocnymi 
argumentami przekonać rodziców lub nauczyciela do swoich racji, 
znajdziesz teŜ więcej czasu na nowe hobby, które pochłonie Cię bez 
reszty. Na początku trudno Ci będzie, co prawda pogodzić sprawy 
szkolne i domowe, ale wszystko się ułoŜy. W tej sytuacji postaraj się 

tylko nie zapomnieć o znajomych! 
 

 SKORPION - 24 października -22 listopada 
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Trzeba będzie trochę powalczyć z plotkami, szerzonymi ostatnio 
przez nieprzyjazne Ci osoby. Nie innego wyjścia: rozpraw się z tym 
jak najszybciej. Sukces masz zapewniony, o ile tylko nie dasz się 
ponieść nerwom. Pamiętaj o sile spokoju! 
 

STRZELEC - 23 listopada -21 grudnia 
Będziesz miał kłopoty w szkole. Coś się stanie i nagle  
z angielskiego pojawi się parę pał, a z matematyki będziesz mieć 
kilka uwag. Rodzice będą bardzo źli z powodu twoich ocen. Oprócz 
tego poznasz świetną dziewczynę, która moŜe być Twoja, jeśli 
będziesz chciał. UwaŜaj tylko na Raka, bo on będzie chciał Ci  

odbić dziewczynę! 
KOZIORO śEC - 22 grudnia - 20 stycznia 

KozioroŜcu, chyba Ŝycie Ci miło nie po płynie... Ktoś się zemści na 
Tobie przez Twoją głupią zabawę. Chyba nie ładnie być tak nie 
miłym, ktoś cierpi przez Ciebie, a ty się śmiejesz i nie zwracasz 
uwagi na drugiego człowieka. W szkole będzie OK. UwaŜaj tylko na 
muzykę, bo moŜesz zarobić kilka pał! 

WODNIK - 21 stycznia - 19 lutego 
W tym miesiącu w szkole będzie dobrze, tylko musisz chodzić na 
lekcje i troszkę uwaŜać. Pokłócisz się z najbliŜszymi koleŜankami. 
Musisz im w końcu zaufać, bo nie ma przyjaźni bez zaufania...W 
domu luzy, moŜe nawet rodzice zwiększą Ci kieszonkowe... 
Wszystko zaleŜy od Ciebie.! 

RYBY - 20 lutego - 20 marca 
Wreszcie nastąpi wyraźne oŜywienie Twojego Ŝycia towarzyskiego. 
UskarŜałaś się na nudę, teraz nie będziesz miała powodów! Podobno 
od nadmiaru głowa nie boli, ale róŜnie z tym bywa... 
 
 

KĄCIK SPORTOWY 
Wyniki ekstraklasy 

Ekstraklasa w naturalny sposób podzieliła się na dwie grupy. Granicę 
wyznacza przepastna róŜnica nie tyle sportowa, co punktowa między 
szóstą i siódmą druŜyną w tabeli.  

 
lp. druŜyna             m. bramki pkt. 
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1.  Legia Warszawa (P) 24 42:12 50 
2.  Lech Poznań    24 41:17 49 
3.  Wisła Kraków (M) 24 38:17 48 
4.  Polonia Warszawa 24 33:16 46 
5.  GKS Bełchatów 24 33:24 44 
6.  Śląsk Wrocław (b) 24 33:26 37 
7.          Jagiellonia                 24 24:23 31 
8.  ŁKS Łódź             24 23:35 29 
9.  Ruch Chorzów 24 16:25 26 
10.  Polonia Bytom 24 24:37 26 
11.  Piast Gliwice (b) 24 13:22 25 
12.  Arka Gdynia (b) 24 18:28 25 
13.  Odra Wodzisław 24 17:31 25 
14.  Lechia Gdańsk (b) 24 21:35 23 
15.  Górnik Zabrze 24 15:27 22 
16.  Cracovia Kraków 24 19:35 22 
 
 Legia Warszawa zmieniła Lecha Poznań na pozycji lidera piłkarskiej 
ekstraklasy po 24 kolejkach rozgrywek. 

MIĘDZY NAMI ZWIERZAKAMI –  
                                    KANGUR OLBRZYMI  

W Australii Ŝyje duŜo fascynujących zwierząt. 
Pośród nich są róŜne gatunki kangurów. 
Napiszę o kangurze olbrzymim, który jest 
chyba najbardziej znanym kangurem na 
świecie. 

Kangur olbrzymi jest największym torbaczem 
na świecie. Z typową dla kangurowatych 
sylwetką – mała głowa, duŜe uszy, krótkie 
przednie i długie tylne kończyny – całkowicie 
wyprostowany osiąga ponad 2 m, przy wadze 
ponad 60 kg .Ciało pokrywa gładka, miękka 
i gęsta sierść koloru szarobrunatnego, część 
brzuszna, nogi i spodnia część ogona są 
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jaśniejsze. Kangur po urodzeniu mierzy tylko 2 cm wzrostu. Jest tak 
czerwony jak burak w barszczu ☺. Kangury mogą mieć nawet do 3 dzieci 
na raz w roŜnym wieku. Jednego malucha nosi w brzuchu podczas ciąŜy, 
drugie siedzi w torbie, trzecie- prawie dorosłe skecze obok niego. W 
świecie australijskich zwierząt jest to rzadkość. Inne zwierzęta mogą mieć 
zazwyczaj tylko dzieci w jednym wieku, na kolejne potomstwo muszą 
poczekać, aŜ tamto się usamodzielni. 

Zasięg występowania kangura olbrzymiego jest ograniczony do 
kontynentu australijskiego i wysp wchodzących w skład stanu Tasmania. 
Jest, więc endemitem, czyli gatunkiem charakterystycznym dla danego 
regionu i tylko tam występującym.  

MoŜna spotkać go bardzo rzadko- nawet w zoo zamiast niego często są 
kangury rude, znacznie częstsze i łatwiejsze do złapania i hodowli. JeŜeli 
juŜ są w zoo to mogą się Ŝywić prawie wszystkim- pod tym względem nie 
sprawiają problemów. Na wolności jedzą zioła, nasiona, trawy, często 
pasąc się ze zwierzętami hodowlanymi.  

Często bywa mylony z kangurem szarym.  

Młody burakowaty kangurek zaraz po urodzeniu samodzielnie wspina się 
po futrze matki do jej torby lęgowej. Gdy tam się znajdzie przez 10 
miesięcy dojrzewa Ŝywiąc się mlekiem matki. Często w bajce o Kubusiu 
Puchatku pojawia się Kangurzyca ze swoim synkiem - Maleństwem. Ma 
ona śmieszną torbę na brzuchu, która bardzo róŜni się od tej  
w rzeczywistości. Naprawdę to tylko niewielki otwór w brzuchu. Określenie 
„torba” wzięło się stąd, Ŝe gdy młody jest w brzuchu, ten naciąga się pod 
cięŜarem jego ciała  spadając do kolan i tworząc właśnie „torbę”.  

Mają dobrze narządy zmysłów - oczy, nos i przede wszystkim słuch - 
mogą obracać uszami, jak antenkami, na wszystkie strony.  

Ludzi od dawna fascynują kangury, zawsze chcieli się dowiedzieć o nich 
więcej, dlatego teraz są one gatunkiem zagroŜonym. Ludzka ciekawość 
jest czasem zgubna.  

Krzyś Gilek, III b 

PS Następnym razem opiszę o kolach- kolejnym australijskim endemicie.  
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KĄCIK MUZYCZNY 
Budowa Gitary  

 
 
 

 
 
 

główka - spełnia niewątpliwie waŜną funkcję estetyczną i dekoracyjną. Oprócz 
mniej lub bardziej wymyślnego kształtu. Poza tym to tutaj zamocowane są stroiki. 

stroiki  - zwane równieŜ kluczykami, małe elementy mechaniczne, które składają 
się patrząc od góry z kołeczka i dziurki, zapewniających trzymanie strun. Z boku 
natomiast moŜna dostrzec pokrętełko, obracające wcześniej wspomnianym 
kołeczkiem, co z kolei powoduje naciąganie lub luzowanie struny. 

gryf  - na nim zamocowane są progi oraz zamieszczone pomocnicze kropki lub 
wzorki, najczęściej z masy perłowej, które ułatwiają orientowanie się w 
odnajdowaniu określonego progu. 
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progi - metalowe sztabki nabite na gryf, określają miejsca wydobywania 
dźwięków z gitary, kaŜdy kolejny próg oznacza dźwięk wyŜszy od poprzedniego 
o pół tonu. 

pudło rezonansowe - Bez niego dźwięki wydobywane z gitary zostałyby łatwo 
zagłuszone. W chwili szarpnięcia struny wierzch pudła wchodzi w drgania a 
dzięki temu, Ŝe ma duŜą powierzchnię, muzyka jest głośna, tym głośniejsza im 
większy rozmiar pudła. 

struny - są źródłem dźwięku. Ich szarpanie powoduje niezwykle miłe doznania 
słuchowe. Strun jest najczęściej sześć, trzy najgrubsze zwane są basowymi, a 
kolejne trzy cieńsze wiolinowymi. 

Dawid Kreska  

 

- Chcesz jagodziankę?  
 - A z czym? 
 - ... 
- Z truskawkami! 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
-Ale jazda! 
 Idę na pogrzeb  i kupiłem sobie „Tymbarka” a tam: "Teraz twoja kolej"... 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Jadę do pracy , przede mną jedzie stary pospolity fiat 126p...a na zderzaku 
napis: "Nie trąb, robim co moŜem! Mocy przybywaj! 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
- Jeździsz na biletach czy na karcie? 
- Na farcie… 
- KaŜda kobieta potrafi uczynić z męŜczyzny milionera. Pod warunkiem, 
Ŝe wcześniej był miliarderem. 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
W Wielkanoc chłop wchodzi do stodoły i mówi do krowy: 
- Mećka, powiedz coś! 
- Nic z tego! Ja mówię tylko w Wigilię. 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Jasiu, jaką częścią mowy jest wyraz "nic"? 
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- Czasownikiem. 
- ?! 
- Bo odpowiada na pytanie "Co robi?". 
  
Turysta spotyka bacę niosącego owcę. 
- Baco, gdzie jest Dolinka Kościeliska? 
- Potrzymajcie no panocku te łowieckę. 
Turysta wziął owieczkę, a baca rozłoŜył ręce i 
powiedział: 
- Ni mom pojęcia.  
 

NAUCZYCIELSKI GADANIE 
� Jutro pracujemy w jednoosobowych grupach. 

� Ustawcie się parami po trzy osoby. 

� Ta, to nie dość, Ŝe śpi n lekcji, to jeszcze gada. 

� No i niby dobrze napisałeś, a jednak jest źle. 

� Autobus jest za darmo, ale weźcie sobie pieniąŜki na przejazd. 
                                                 

                                                                  Monika Rokowska  i Patrycja Gondko 

 

1. Czytaj uwa Ŝnie:  
- Siedzisz za kierownic ą samochodu i utrzymujesz stał ą 
pr ędko ść.  
- Po Twojej lewej stronie jest przepa ść.  
- Po Twojej prawej stronie jedzie samochód stra Ŝy 
poŜarnej, z tak ą sam ą pr ędko ści ą jak Ty.  
- Przed Tob ą biegnie świnia, która jest wi ększa ni Ŝ Twój 
samochód.  
- Za Tob ą, tu Ŝ nad ziemi ą leci helikopter.  
- Zarówno helikopter, jak i świnia utrzymuj ą dokładnie t ą 
samą pr ędko ść co Ty. 

Pytanie: Co powiniene ś zrobi ć?  

2. Uradowany my śliwy zauwa Ŝył, Ŝe nad jeziorem szybuje 
stado dzikich kaczek. A leciało ich: jedna na samym  
przedzie, dwie za ni ą, jedna z tyłu i dwie na pocz ątku, 
jedna po środku i trzy w jednym rz ędzie.  

Pytanie: Do ilu kaczek mógł strzela ć my śliwy?  
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3.  Pan Nowak z synem postanowili uda ć si ę do 
hydraulika, aby namówi ć go do odwiedzenia domu w 
sprawie beznadziejnie zepsutego kranu. Co prawda 
wyje ŜdŜali teraz na miesi ęczny urlop, ale chcieli 
sobie zapewni ć wizyt ę tego cenionego specjalisty w 
pierwszych dniach po powrocie. Hydraulik znany był 
jako dobry fachowiec i jako wielki dowcipni ś. Po 
wyłuszczeniu pro śby, hydraulik zamy ślił si ę i 
powiedział:  
     - Sprawa nie jest prosta. Je śli panowie wracacie 
w poniedziałek, to  
w poniedziałek nie b ędę mógł ju Ŝ chyba przyj ść, bo 
poci ąg si ę moŜe spó źni ć. We wtorek mam pogrzeb wujka, 
we środ ę s ą imieniny mojej Ŝony, a w czwartek zawsze 
muszę siedzie ć w warsztacie. W pi ątek zawsze chodz ę 
do dyrekcji, mam wi ęc niewiele czasu, a w sobot ę 
dzie ń pracy jest i tak krótki. Potem za ś ja sam jad ę 
na urlop, chyba wi ęc odło Ŝymy to do mojego powrotu.  
     Usłyszawszy to, pan Nowak zasmucił si ę nie na 
Ŝarty. Ale jego syn u śmiechn ął si ę i powiedział:  
     - A wi ęc oczekujemy pana we wtorek! Hydraulik 
mrugnął okiem i odparł:  
     - Widz ę, młody człowieku, Ŝe nie jeste ś 
Ŝółtodziobem. A wi ęc we wtorek!  

Pytanie: Dlaczego młody Nowak był taki pewny tego 
wtorku?  

 
 

1.  Wysi ądź z samochodu, zejd ź z karuzeli  
i ust ąp miejsca komu ś młodszemu. ☺ 
2.  Do trzech. 
3.  Poniewa Ŝ jest rzecz ą niemo Ŝliw ą, aby 
ktokolwiek miesi ąc naprzód ustalał dat ę 
pogrzebu. 

 
Patrycja Gondko kl. I B 

 
Dwóm ogrodnikom zabiera 8 dni aby skosić ogródek. 
Jeden ogrodnik jest leniwy a jeden energiczny. 
Energiczny ogrodnik sam skosi łąkę w ciągu 12 dni. 
Jak wiele dni będzie trwało koszenie ogródka przez leniwego ogrodnika? 
 
Za rozwiązanie tej zagadki teŜ będzie wylosowana nagroda -  rozwiązanie 
prosimy podać na kartce z przyklejoną zagadką wyciętą z gazetki. 
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KRZYśÓWKA   NR 6 
 

1.                  

2.                     

3.                    

4.                

5.                   

6.                     

7.                     

8.                 

9.                      

 
Pytania do krzyŜówki : 

1. Cukrowa na patyku. 
2. Pracuje w kopalni. 
3. Złoty lub srebrny dla sportowca. 
4. Dźwięk po „sol” 
5. Katarzyna zdrobniale. 
6. np. Gdańsk, Andrychów. 
7. Choroba gardła. 
8. 10*10 
9. Miesiąc, w którym zaczynają się wakacje, jest Dzień Dziecka. 
 
 

    

 
 

Kupon KrzyŜówki nr.6 
 
 

Imię, Nazwisko i klasa 

 
_________________________ 

Hasło 


