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Kilka słów od redakcji… 

Drodzy czytelnicy Spoko!  
Wracamy po dwumiesięcznej przerwie, opaleni, z uśmiechami na 

twarzach, ale przede wszystkim wypoczęci i gotowi do dalszej pracy. 
Mamy nadzieję, że lektura naszej gazetki sprawi Wam wiele przyjemności.  

Zapraszamy do comiesięcznego zakupu Spoko naszych wiernych 
czytelników oraz tych, którzy jeszcze nigdy nas nie czytali. Mamy na myśli 
pierwszoklasistów, dla których przygotowaliśmy wiele ciekawostek: 
zagadki, krzyżówkę, tekst piosenki o ślubowaniu. 

Wszystkim uczniom życzymy samych sukcesów, dobrych ocen, 
tylko miłych chwil spędzanych w szkole. Nauczycielom dużo cierpliwości  
i wytrwałości.  

 
Ponieważ koszty wydania gazetki wzrosły, zdecydowaliśmy się na 

podwyżkę. Od przyszłego numeru trzeba będzie zapłacić 1,50 zł. Na 
pocieszenie do tego numeru dołączamy słodki upominek. 

SMACZNEGO!!! 
Redakcja 

 

Kiedy będą ferie, sprawdziany  
i koniec zajęć? 

1 września 2011– rozpoczęcie roku szkolnego 

29 czerwca 2012  – koniec roku szkolnego 

Przerwy w nauce: 

13 – 26 lutego 2012 – ferie w województwach: kujawsko-pomorskim, 

lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim 

5 – 10 kwietnia 2012 – wiosenna przerwa świąteczna 

Egzaminy 

24, 25, 26 kwietnia 2012 – egzamin gimnazjalny, kolejno: część 

humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza, z języka obcego 
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RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2011/2012 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
 
Przewodnicząca:    Aleksandra Kukuła kl. VI a 
I Zastępca przewodniczącej:   Anita Mieszczak kl. VI b 
II Zastępca przewodniczącej:  Krzysztof Gilek kl. VI b 
Skarbnik:     Patrycja Rusinek kl. V 
Sekretarz:     Andżelika Sordyl kl. V 
Członkowie:     Paulina Smolec kl. IV a 
     Magdalena Łysoń kl. V 
     Miłosz Chachuła kl. VI b 
Opiekunowie: 
mgr Anna Hernas 
mgr Marta Paczyńska 
mgr Magdalena Stachura 
 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2011/2012 
GIMNAZJUM 
 
Przewodnicząca:    Dominika Jopek kl. II b Gim 
I Zastępca przewodniczącej:   Katarzyna Fijołek kl. II b Gim 
II Zastępca przewodniczącej:  Konrad Szewczyk kl. III Gim 
Skarbnik:     Wiktoria Świder kl. III Gim 
Sekretarz:     Bartłomiej Smolec kl. I Gim 
     Patrycja Bizoń kl. I Gim 
Członkowie:     Paulina Gawlas kl. II a Gim 
     Miłosz Szczelina kl. III Gim 
      
Opiekunowie: 
mgr Anna Jamróz 
mgr Dorota Rokowska - Gunia 

 
TRZYNAŚCIE PYTA Ń DO… 
Tym razem na nasze pytania odpowiedziała pani Marta  
Paczy ńska.  

1.  Czego uczy pani w naszej szkole? 
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   W naszej szkole ucz ę j ęzyka polskiego oraz plastyki. 

2.  Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy? 
   Wyzwania. Lubi ę poznawa ć ludzi, rozmawia ć z nimi. 

Zawód nauczyciela jest intryguj ący. Ks. Mali ński 
kiedy ś napisał: „prawdziwy nauczyciel jest artyst ą.  
A je Ŝeli nie jest artyst ą, to nie jest prawdziwym 
nauczycielem. Bo trzeba wiedzie ć – >>co<< i trzeba 
umie ć – >>jak<<.” Bez powołania si ę nie da ☺   

3.  Kim chciała Pani zosta ć w dzieci ństwie? 
   W dzieci ństwie miałam dwa marzenia, co do mojej 

przyszło ści. Otó Ŝ, chciałam zosta ć pediatr ą – 
leczyłam swoje lalki, albo nauczycielk ą – te same 
lalki były moimi uczennicami. W przedszkolu, 
uczniami byli ju Ŝ moi koledzy i kole Ŝanki. 

4.  Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole? 
   Powinnam odpowiedzie ć, Ŝe j ęzyk polski i plastyka ☺ 

Te przedmioty te Ŝ lubiłam, ale zwyci ęŜały jednak – 
matematyka i chemia. 

5.  Jakie s ą Pani zainteresowania? 
   Interesuj ę si ę histori ą sztuki, literatur ą, 

teatrologi ą, dziennikarstwem. Uwielbiam poznawa ć 
świat – podró Ŝować. 

6.  Jakie jest Pani najwi ększe marzenie? 
   Mam kilka marze ń. Podobno nie powinno si ę ich 

zdradza ć. Tylko, jak one maj ą si ę wówczas 
spełnia ć?;-) 

7.  Jest pani optymistk ą? 
   Podobno jestem optymistk ą, ale osobi ście uwa Ŝam, Ŝe 

raczej realistk ą. 

8.  Najpi ękniejszy dzie ń w Pani Ŝyciu to...? 
   Hmm… W moim Ŝyciu było ju Ŝ sporo fantastycznych dni. 

Kiedy ś za taki uwa Ŝałam dzie ń, w którym zostały 
ogłoszone wyniki z mojej matury. Po kilku latach – 
dzie ń obrony pracy magisterskiej. Cudownym dniem, 
był dzie ń mojego ślubu. My śl ę, Ŝe z upływem lat, 
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człowiek inaczej patrzy na swoje Ŝycie. Teraz wiem, 
Ŝe pi ękny dzie ń, to ten, który u jego schyłku, mog ę 
uzna ć za udany. Oby tych pi ęknych dni w naszym Ŝyciu 
było, jak najwi ęcej…  

9.  Jakie ksi ąŜki lubi Pani czyta ć i jaka jest Pani 
ulubiona? 

   Lubi ę czyta ć ksi ąŜki podró Ŝnicze ( W. Cejrowskiego), 
reporta Ŝe (R. Kapu ści ńskiego). Obecnie zaczytuj ę si ę  
w opowiadaniach E. E. Schmitt’a oraz w historii 
filozofii po góralsku J. Tischnera. 

10.  Jakie filmy Pani ogl ąda i jaki jest Pani ulubiony 
film? 
Uwielbiam filmy, które nios ą jakie ś przesłanie. Moje 
ulubione to: „City of Angels”, „Into the Wild”, 
„Dzie ń świra”, „Wesele”.  

11.  Jakiej muzyki Pani słucha i jaka jest Pani ulubiona  
piosenka? 
Bardzo lubi ę muzyk ę rozrywkow ą, reggae zawsze 
poprawia mi humor. Moja ulubiona piosenka? A mog ę 
wymieni ć kilka ulubionych? ☺ „The remedy” – Jason 
Mraz, „Those who wait” – Tommy Emmanuel, „Angel” – 
Sarah McLachlan, „Mój jest ten kawałek podłogi”. 
MoŜe ju Ŝ zako ńcz ę… 

12.Jak wygl ąda praca dziennikarza w Nowinach 
Andrychowskich? 
Jak ju Ŝ wspomniałam, uwielbiam spotkania z lud źmi. 
Uwielbiam z nimi rozmawia ć, słucha ć ich opowie ści. 
Nie ukrywam, Ŝe jest to ci ęŜka praca, bardzo 
czasochłonna. Ale przynosz ąca wiele satysfakcji. O 
czym my tutaj rozmawiamy, przecie Ŝ Ty równie Ŝ jeste ś 
dziennikarzem. Dlatego na pewno wiesz, na czym to 
wszystko polega.  

13.  Gdzie najbardziej chciałaby Pani pojecha ć? 
Chciałabym zwiedzi ć Australi ę i Ameryk ę Południow ą. 

Dzi ękujemy i Ŝyczymy spełnienia marze ń… 
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Z kolejną „Trzynastką” zmierzy się i uchyli nam rąbka tajemnicy… pan Dyrektor.  

WITAMY PIERWSZAKÓW! 
 

Miłe koleżanki, mili koledzy! 
Pamiętajcie, że jesteśmy Waszymi starszymi koleżankami i kolegami, 
którzy służyć Wam będą zawsze bezinteresowną pomocą, gdy szkolne 
życie okaże się trudne. Uśmiechnijcie się, bo nasza szkoła jest przyjazna 
dla uczniów. My starsi koledzy, postaramy się zawsze Wam pomóc  
i wskazać właściwą drogę. Życzymy Wam bardzo dobrych wyników  
w nauce oraz wielu przyjaźni  i radosnych przygód w naszej szkole. 
 
Specjalnie dla Was! Tekst piosenki o ślubowaniu pierwszaków. To dla 
Was najważniejsze wydarzenie w pierwszej klasie! 
 
Wśród pierwszaków chodzą słuchy 
Narzekaj  więc maluchy, 
Powtarzają niewesoło: 
ślub będziemy, ślub będziemy brać ze szkołą. 
 
Chciał uciekać Grzesio mały 
Ale Konrad człek bywały 
Wytłumaczył mu: Kolego 
Ślubowanie to jest całkiem co innego. 
 
Musisz przyrzec, że bez przerwy  
Będziesz dbał o pani nerwy, 
Będzie uczył się starannie. 
Zachowywał nienagannie, 
Gdy umowa taka stanie, 
To jest właśnie, to jest właśnie ślubowanie. 
Grzesio wydał kilka jęków, 
Potem już się pozbył lęków 
I ślubował uroczyście 
Nos wytarłszy zamaszyście. 
 
Teraz już ślubować  
z honorem możemy 
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jak być dobrym uczniem  
doskonale wiemy. 
A teraz zbiórka pierwszaki 
Wyciągnijcie paluszki 
bo czas ślubowania już bliski. 
   
 
,,Sprzątanie Zagórnika” 
 
Po raz kolejny uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przyłączyli się do 
ogólnoświatowej akcji ,,Sprzątanie Świata”. Celem akcji jest budzenie  
i wzmacnianie świadomości ekologicznej dzieci oraz ich 
odpowiedzialności za środowisko naturalne. Hasło przewodnie tegorocznej 
akcji „Sprzątania Świata-Polska” brzmi: "Lasy to życie - chrońmy je" .  
 

 
 
W naszej szkole sprzątanie zorganizowaliśmy 20 września. Staraliśmy się 
posprzątać całą wieś by nasze najbliższe otoczenie uczynić czystszym 
i przyjemniejszym. Akcja trwała od godziny 8.30 do 12.00. W jej efekcie 
zebraliśmy 20 worków śmieci.  
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opracowała mgr Marzena Michniewicz - Bąk 
 
 

KOCHAM HISTORIĘ- Marcin Bizoń 
 

 Wkroczenie wojsk sowieckich do Polski  
17 września 1939 roku armia ZSRR(Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich) przekroczyła granice wschodnie  Rzeczypospolitej Polski, 
tym samym łamiąc pakt o nieagresji z 5 maja 1934r.Stalin zaatakował 
Polskę bez wypowiedzenia wojny, łamiąc tym samym prawo 
międzynarodowe. Stalin dokonał agresji na Polskę, wcześniej dogadując 
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się z Hitlerem. Owocem tego był pakt Ribbentrop-Mołotow. Wojsko 
polskie walczące na zachodzie z Niemcami nie było już w stanie wygrać 
wojny, rozpoczęto, więc ewakuacje do Węgier i Rumunii. Władze Polskie 
zwolniły Rumunię z zobowiązania wypowiedzenia wojny ZSRR, gdyż 
miała taki układ z Polską. Pomimo wkroczenia wojsk radzieckich 
Naczelny Wódz nie wypowiedział oficjalnie wojny ZSRR. Zakazał jej 
wojskom atakować, mimo to wojsko walczyło z Rosjanami. Nowe granice 
ZSRR  Rzeszy wyznaczały rzeki Narew-Wisła-San. 

 

Moje wspomnienia z wakacji  
 

W wakacje zarobiłem trochę pieniędzy. To było tak. 
Pojechałem do dziadka w odwiedziny. Nudziłem się. Usiadłem na 

huśtawce, w końcu zobaczyłem zasapanego  pana Stefana ( sąsiada 
dziadka)  koszącego trawę. 
- Pomóc panu?– zapytałem. 
- No, przydałoby mi się trochę pomocy – odrzekł pan Stefan . 
- Jak sobie poradzisz, to dam ci dziesięć złotych.  
- Proszę pana ja za dychę wszystko zrobię ! – zawołałem zachwycony. 
Chwyciłem za uchwyt kosiarki - czerwonej i wielkiej jak potwór. Okropnie 
ciężko było mi ją pchać. Pot zalewał mi oczy. Zjeździłem cały ogródek, a 
trawa ani trochę się nie skróciła. Dopiero po  jakimś czasie zorientowałem 
się, że kosiarka jest wyłączona. Kiedy podłączyłem ją do prądu poszło już 
lekko. Skosiłem nawet przez przypadek rabatki kwiatowe.  
 Nareszcie skończyłem! Ale czekała mnie jeszcze jedna praca do 
wykonania, musiałem kupić i zasadzić nowe kwiaty w ogródku pana 
Stefana. 
                                                                                                        K.Gilek 

 

Moja  wakacyjna przygoda. 
    
           W wakacje  udałam się wraz z mamą i siostrami do parku linowego 
w Rzykach. 

Tego dnia była wyjątkowo ładna pogoda. Gdy dotarliśmy na 
miejsce mama poszła kupić bilety , a następnie pan instruktor pomógł nam 
założyć sprzęt i zapoznał nas  z regulaminem , abyśmy mogły pokonać 
park z przeszkodami. Kolejnie wybrałyśmy się na tor, aby nauczyć się 
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obsługiwać sprzęt. Następnie pan instruktor pozwolił nam udać się na duży 
tor. Zmierzyłam się tam z wieloma trudnymi zadaniami i musiałam się 
wykazać nie lada odwagą. Jednym z najtrudniejszych zadań okazał się 
zjazd na deskorolce, która poruszyła  się na dwóch cienkich liniach. 
Najbardziej natomiast podobał mi się ostatni zjazd na ostatniej linie, gdyż 
był on spełnieniem moich marzeń. Można by było 
na tym zakończyć to opowiadanie, lecz spotkały 
mnie tam również inne ciekawe atrakcje, którymi 
chciałabym się podzielić. Jedną z nich była 
siłownia na świeżym powietrzu z nietypowymi 
sprzętami do ćwiczeń. Kolejną była trampolina, 
na której próbowałam robić różne akrobacje. 
 Tak oto zakończył się ten wspaniały dzień, 
który będę wspominać do końca życia. 

                                                                                     I.Kapera 
 

            Moje wymarzone wakacje         
 
Wymarzone wakacje spędziłabym w 

Egipcie. 
Leży on w Afryce, jego stolicą jest Kair. 
Pewnie byłoby to tak... 

Najpierw wraz z całą moją rodziną 
przyjechalibyśmy na lotnisko,               
a potem  weszlibyśmy do samolotu. 

Lecielibyśmy długo. Podczas lotu oglądałabym piękne widoki. Gdybyśmy 
już dolecieli, to na miejscu zachwyciłby nas duży i piękny hotel, w którym 
na pewno byłoby bardzo przyjemnie. Zwiedzanie byłoby oczywiście  
 o wiele ciekawsze niż przebywanie w hotelu. Pierwszego dnia 
odwiedzilibyśmy pewnie niewiele, bo przyjechaliśmy późno. Najpierw 
chciałabym zobaczyć piramidy, a potem muzeum , w którym są mumie  
i sfinksy. W następne dni oglądalibyśmy kolejne zabytki takie jak: Pałac 
Muntazaha, Abu Simbel, Meczet Az Ahar i inne. Oraz opalalibyśmy się na 
plaży i pływali w ciepłym morzu.  

Znając siebie, do domu wróciłabym z wieloma pamiątkami                                 
i niezapomnianymi wrażeniami. 
                                                                                       O. Bizoń 
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���� Schody - bariera architektoniczna używana w służbie zdrowia do 
wstępnej selekcji chorych  

���� Bałagan - przestrzeń zaaranżowana alternatywnie  

���� Komputer - urządzenie służące do rozwiązywania problemów, 
których bez niego w ogóle by nie było  

���� Konsultant - ktoś, kto weźmie zegarek od twojej żony, powie ci która 
godzina, po czym każe zapłacić za informacje.  

���� Kurdupel - osobnik o obniżonym środku ciężkości, z krótszym 
czasem wędrówki impulsów nerwowych, wertykalnie  

���� Węgiel - czarna, brudząca substancja. Składa się głównie z 
samochodu do piwnicy.  

���� Bankier - Ktoś, kto pożyczy ci swój parasol podczas pięknej pogody, 
natomiast, kiedy zaczyna padać, natychmiast go odbierze. 

���� Ekonomista - Ekspert, który potrafi dzisiaj dokładnie wyjaśnić, 
czemu jego wczorajsza prognoza na dziś się nie sprawdziła. 

���� Pesymista Optymista z bagażem doświadczeń. 

���� Informatyk - Ktoś kto naprawi problem o którym nie wiedziałeś w 
sposób którego nie rozumiesz. 

���� Statystyk - Ktoś, kto jest niezły z liczbami, ale brakuje mu 
charakteru, aby zostać inżynierem. 

���� Inflacja - Powód, dla którego musisz przeżyć ten rok za pieniądze, 
jakie zarabiałeś w zeszłym. 

���� Fizyka Kwantowa - Murzyn w ciemnym pokoju szukający czarnego 
kota, którego tam nie ma. 
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Dobre rady 
JAK RADZI Ć SOBIE ZE STRESEM? 

-dobrze się wyspać; 
-mieć pozytywne myślenie,( jutro będzie lepiej!!!); 
-nie ma rzeczy, z którymi człowiek nie może się zmierzyć; 
- nie jesteśmy sami o problemach trzeba mówić; 
- dobrze mieć przyjaciela, który zawsze pomoże. 
 

Palcem po mapie 
 
Włochy – państwo w Europie na półwyspie Apenińskim ze stolicą  
w Rzymie. Jest to jeden z ośmiu najbogatszych i najbardziej 
uprzemysłowionych krajów na świecie). Graniczy z Francją, Austrią                       
i Szwajcarią, a  wewnątrz Włoch znajdują się dwa małe państwa,  
a mianowicie, Watykan i San Marino. 
Włochy to pierwszy kraj, jeśli chodzi o produkcję wina. Fiat, Alfa Romeo  
i Ferrari to tylko niektóre samochody, które są produkowane w tym kraju. 
Co roku przyjeżdżają tu miliony turystów z całego świata, gdyż słoneczna 
Italia jest idealnym miejscem na letni wypoczynek. Piękna pogoda i wiele 
zabytków przyciągają  jak „magnes”. 
Włosi odnoszą wiele sukcesów w sporcie. Team Ferrari to jeden  
z najlepszych, na swoim koncie już 15 tytułów wśród kierowców. Piłka 
nożna to jedna z najpopularniejszych tam dyscyplin. Mistrzostwo Świata ta 
ekipa zdobyła już 4-krotnie (1934, 1938, 1982, 2006) 
Najsłynniejsze danie włoskie to pizza 
 
Mały słowniczek włoski: 
 
Prego – Proszę 
Grazie Molte – Dziękuję Bardzo 
Ciao – Cześć 
Buon giorno – Dzień dobry 
Buona sera – Dobry wieczór 
Arrivederci – Do widzenia 
Come va? – Jak się masz? 
Bene - Dobrze 
Mi chiamo …. – Nazywam się…… 
Vengo dalla Polonia – Jestem z Polski 

G.P. 
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KĄCIK MUZYCZNY 
Ballada o harcerzu 
                  
              G                            D 
Właśnie tu, na tej ziemi, młody harcerz meldował 
                   C                     G 
Swą gotowość umierać za Polskę. 
Tak jak ty niesiesz  plecak, on niósł w ręku karabin, 
W sercu radość, nadzieję i troskę. 
Może tu w Nowej Słupi, Daleszycach, Bielicach 
Brzozowymi krzyżami znaczone, 
Swą dziewczynę pożegnał, nic nie wiedząc, że tylko  
Kilka dni mu życia przeznaczonych. 
 
                   G                                  D 
ref.: Naszej ziemi śpiewajmy, ziemi pokłon składajmy, 
          C                D          G 
Taki prosty, serdeczny, harcerski. 
      G                                D 
Niechaj echo poniesie tę balladę rajdową 
                C         D           G 
W nowe jutro i przyszłość nową. 
 
Na pomniku wyryto, że szesnaście miał wiosen, 
Że był śmiały, odważny, radosny. 
Kiedy padał, padała cała puszcza jodłowa. 
Nie doczekał, czekanej tak wiosny. 
I choć on nie doczekał, to nie zginął tak sobie, 
Przetarł szlak, którym dzisiaj wędrujesz. 
Kiedy tak przy ognisku śpiewasz sobię balladę , 
Tak jak on w sercu ojczyznę czujesz. 
 

KĄCIK SPORTOWY 
Po walce Adamek – Kliczko 

 
W sobotę 10 września odbyła się bokserska walka okrzyknięta mianem 
walki XXI wieku. Na stadionie we Wrocławiu zmierzyli się Tomasz Adamek 
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walczący o Mistrzostwo Świata i Witalij Kliczko broniący tego tytułu. 
Już na początku wyraźnie zaznaczyła się przewaga Ukraińca, jednak nasz 
Góral dzielnie się bronił i podejmował walkę. W 10 rundzie po serii ostrych 
ciosów wymierzonych przez Kliczkę sędzia zmuszony był przerwać walkę. 
Mimo, że Tomaszowi Adamkowi nie udało się Zdobyć Mistrzostwa Świata 
podziwiamy go za odwagę i chęć do walki, za to, że się nie poddał  
i walczył do końca. 

 
Piłkarze Smudy remisuj ą z Niemcami 

 
Reprezentacja Polski w piłce nożnej podjęła na stadionie w Gdańsku 
trzecią drużynę poprzednich Mistrzostw Świata reprezentację Niemiec. 
Nasi zachodni sąsiedzi byli zdecydowanymi faworytami tego meczu. 
Jednak w 55 minucie meczu bramkę do siatki posłał Robert Lewandowski 
dając prowadzenie biało czerwonym. Był to bardzo wyczekiwany gol, gdyż 
ostatnia bramka, którą Polacy strzelili Niemcom miała miejsce aż 31 lat 
temu. Niestety w 68 minucie sędzia podyktował rzut karny dla naszych 
przeciwników, a oni zamienili go w bramkę i mieliśmy remis. W doliczonym 
czasie gry jedenastkę wykorzystał również Jakub Błaszczykowski dając 
prowadzenie Polakom na kilka minut przed końcem. Miało się wydarzyć 
cud Polska miała wygrać z Niemcami po raz pierwszy w historii na parę 
sekund przed zakończeniem prowadziliśmy 2:1. Jednak mecz trwał dalej a 
szanse na triumf przekreślił Niemiec Cacau wyrównując wynik. 
Mimo, że nie udało się wygrać to widać postępy w grze biało czerwonych. 

 

Coś dla fanów tenisa: US Open 2011 
 
To już ostatni turniej Wielkoszlemowy w roku rozgrywany na twardych 
kortach w Nowym Jorku. Tenisiści walczyli o każdy punkt. W półfinałach 
mężczyzn znaleźli się najlepsi z najlepszych, bo numery 1, 2, 3 i 4 
światowego rankingu. Novak Djokovic (1) pokonał Rogera Federera (3) 
7:6 (9-7), 6:4, 3:6, 2:6, 5:7 w bardzo szalonym meczu. W drugim półfinale 
spotkali się obrońca tytułu Rafael Nadal (2) i Andy Murray (4). Spotkanie 
zwyciężył Hiszpan 6:4, 6:2, 3:6, 6:2. Finał zapowiadał się na bardzo 
ciekawy mecz, w końcu miały się spotkać już po raz kolejny w tym roku 
dwie pierwsze rakiety świata. Najbardziej zadziwiało to, że zawodnicy 
bardzo często przegrywali swoje serwisy. Jednak Nadalowi nie udało się 
obronić tytułu zdobytego rok temu i musiał uznać wyższość Serba. Mecz 
zakończył się wynikiem 6-2, 6-4, 6-7 (3/7), 6-1.  A Djokovic wygrał US 
Open po raz pierwszy w karierze. 
W rozgrywkach kobiet już w pierwszych rundach odpadły główne faworytki 
takie jaj Maria Sharapova, Na Li czy Wenus Williams. W pierwszym 
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półfinale walczyła Angelique Kerber, która uległa Samancie Stosur 6:3, 
2:6, 6:2. Drugie spotkanie wygrała Serena Williams pokonując liderkę 
rankingu Carolinę Wozniacki 6:2, 6:4. W finale zdecydowanym faworytem 
była Amerykanka, jednak po burzliwym spotkaniu i kłótniami z sędzią 
wygrała Australijka Samanta Stosur 6:2, 6:3. 

 

Rusza Liga Mistrzów i Liga Europy 
 
Zaczynamy najważniejsze klubowe rozgrywki piłkarskie. Już 13 września 
zaczęły się spotkania fazy grupowej Ligi Mistrzów. W tym sezonie tytułu 
bronić będzie hiszpańska      FC Barcelona. W Lidze Europy poprzednim 
razem triumfowało FC Porto. Nie zapominajmy też, że w tych rozgrywkach 
walczą dwie polskie drużyny, a mianowicie Wisła Kraków i Legia 
Warszawa, które mają realne szanse na wejście do fazy pucharowej, więc 
trzymajmy kciuki;) 

 
Polacy z br ązem, czyli po Mistrzostwach Europy  

w piłce siatkowej 
 
W dniach 10 – 18 września w Austrii i Czechach zorganizowano 
Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn. Faza grupowa dla Polaków 
przebiegła dobrze, po zdobyciu drugiego miejsca w grupie spotkali się  
w barażach z reprezentacją Czech, którą pokonali 3:1. W ćwierćfinale 
zmierzyli się ze Słowacją i ponownie wygrali, co dało im miejsce  
w półfinale. Tam biało-czerwoni ponieśli klęskę z doskonale dotąd 
grającymi Włochami. Drugi półfinał wygrała Serbia po tie-breaku z Rosją.. 
W meczu o brązowy krążek Polacy spisali się świetnie, oddali swoim 
przeciwnikom jednego seta i cieszyli się ze zdobytego medalu. Finał 
zapowiadał się na bardzo dobry mecz i dokładnie tak było, dużo długich i 
emocjonujących wymian dało Mistrzostwo Europy Serbii, a Włosi musieli 
zadowolić się srebrnym medalem. 

G.P. 
 
 

KKKKącik mola ksicik mola ksicik mola ksicik mola książkowegokowegokowegokowego    
Dorota Terakowska – „Tam gdzie spadają Anioły”  

Książka „Tam gdzie spadają Anioły”, opowiada o rzeczach bardzo 
ważnych, dotyczących każdego z nas. Bo chyba każdy zastanawiał się 
kiedyś nad chorobą, śmiercią, swoją wiarą... 
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             Pięcioletnia Ewa, widzi frunące po niebie Białe i Czarne Anioły. 
Toczą one ze sobą walkę. Nagle jeden z Białych, spada pokonany na 
ziemię. Tym Aniołem jest Anioł Stróż małej Ewy – Ave. W chwili upadku 
traci on swoją moc, przez co dziewczynkę spotykają od tej pory same 
nieszczęścia. Ave na ziemi jest słabym, bezbronnym bezdomnym. Pojawia 
się w pobliżu miejsca zamieszkania Ewy. Dziewczynka od razu poznaje w 
nim kogoś bliskiego, więc próbuje z nim rozmawiać. Mija czas i Ewa ma 
już 12 lat. Coraz częściej jednak zdarzają jej się zasłabnięcia. W końcu 
okazuje się, że jest chora na białaczkę. Cała rodzina chce pomóc 
dziewczynce. Ewa nagle przypomina sobie, że kilka lat temu, po upadku 
do wilczego dołu, leżało obok niej niezwykłe pióro. Zaczynają się 
gorączkowe poszukiwania. Co dalej się wydarzy? Czy znajdzie się pióro 
Avego? I w jaki sposób będzie ono mogło pomóc Ewie? Jak zmieni się 
przez to życie rodziców dziewczynki? Dowiecie się po przeczytaniu 
książki:) 

             Warto dodać, że ta powieść została wyróżniona tytułem Najlepszej 
Książki Roku 1999 przez polską sekcję IBBY. Serdecznie polecam:) 

K.R. 

 

TWÓRCZOŚĆ WŁASNA 
 
   Dobry anioł 

       Żyła sobie kiedyś dziewczyna o imieniu 
Elizabeth. Była piękną i dobrą dziewczyną, chodź 
była bardzo młoda. Jej tata pracował, jako szewc. 
Robił piękne i dobre buty. Mama dziewczynki 
zajmowała się Elizabeth i jej młodszym bratem 
Paulem. Szyła także w domu obrusy, firanki a nawet 

suknie. Pewnego razu, mama Elizabeth zachorowała na ciężką chorobę, 
która była nieuleczalna. Córka przynosiła mamie codziennie kwiaty, które 
sama zbierała na łąkach. Po paru tygodniach mama dziewczynki zmarła. 
Elizabeth strasznie płakała, ale po jakimś czasie łzy ustąpiły, dlatego, że 
musiała opiekować się młodszym bratem Paulem. Elizabeth nigdy nie 
zapomniała o mamie, codziennie się za nią modliła. Po kilku latach, gdy 
Elizabeth była już mądra i starsza, jej brat Paul zachorował na ciężką 
chorobę, tę samą, co ich mama. Lekarz dawał mu tylko parę dni życia, ale 
Elizabeth modliła się do aniołów, aby pomogli wyzdrowieć bratu. Pewnego 
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wieczoru pojawiła się kobieta, która była w białej sukni i  powiedziała: 
Paul wyzdrowieje. Kobieta obróciła się przodem do Elizabeth, dziewczyna 
zobaczyła, że to jest jej mamusia. Potem poszła do pokoju Paula, dotknęła 
go i Paul został uzdrowiony. Po paru latach Elizabeth wzięła ślub, a Paul 
wyjechał zagranicę i znalazł swoją wybrankę. I żyli długo i szczęśliwie… 
          
      Andżelika Sordyl, kl. V 
 

„Przygoda króla Henryka ze smoczym mieczem” 
 
     Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, stał wielki zamek. 
Mieszkał tam dobry król Henryk, który bardzo lubił swoich mieszkańców.  
    Król dowiedział się od zwiadowców, że w okolicy jest Smocza Jaskinia, 
w której znajduje się smoczy miecz.  
- Używając go zostajesz niepokonany - powiedział zwiadowca do króla, 
który się zaciekawił.  
- Przygotowywać konie - powiedział król Henryk. Przy Smoczej Jaskini 
było bardzo dużo bitw. Wyruszając z zamku, król zobaczył, że trwa bitwa 
pomiędzy Persją, a Rzymem. Po krótkim namyśle wszyscy stwierdzili, że 
można jechać przez Las Tajemnic. 
- Jak tutaj ciemno - powiedział rycerz Odważniak. Wchodząc do środka 
usłyszeli okropny ryk          
i w tym czasie ukazał się im straszny smok. Król Henryk z rycerzami, 
pokonali złego smoka. 
- To była świetna walka - pochwalił ich król. 
- Widzę coś, to jest błyszczące! - Powiedział zwiadowca, a to właśnie było 
miejsce, w którym jest smoczy miecz. Weszli tam i odnaleźli skarb, 
którego szukali. 
- Nareszcie znaleźliśmy smoczy miecz - powiedział król do swoich 
rycerzy. 
    Wszyscy wrócili do zamku. Król Henryk opowiedział to swojej córce  
i swojemu synowi. Od tego zdarzenia król Henryk, bardzo długo panował 
nad zamkiem. Wszystko dobrze się skończyło. 
 
Przesłanie: 
„Czasami trzeba być sprytniejszym, niż inni”. 
       Kamil Pasternak, kl. V 
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ZAGADKI dla najmłodszych  
 
Nie las, nie park, choć się zieleni Jabłka, gruszki, śliwki, znajdziesz tam na 
jesieni. 
 
Jesienią na gruszy, dużo gruszek będzie A co 
będzie na  dębie?  Wiadomo....  
 
Ma listki zielone ,drobniutko strzyżone Jesienią się 
stroi, w korale czerwone . 

                                                przygotował M. Smaza 
 
 

Sudoku ;)  
Należy wypełnić diagram w taki sposób, aby w każdym poziomym 
wierszu, w każdej pionowej kolumnie i w każdym dziewięciopolowym 
kwadracie 3x3, znalazły się cyfry od 1 do 9. Cyfry w kwadracie oraz 
kolumnie i wierszu nie mogą się powtarzać. 

* - Łatwe 
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* - Średnie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEGDOTY AMERYKAŃSKIE 
 

Trik 
Znany komik Eddzie Cantor tak opowiadał po powrocie ze światowej wystawy w 
Paryżu: 
- W Paryżu można jeździć nocą taksówkami za darmo. 
- Jak to za darmo? – pytano go ze zdziwieniem. 
- Zwyczajnie. Bierzesz taksówkę, wysiadasz w żądanym miejscu  i prosisz 
szofera, by pomógł ci znaleźć tysiącfrankowy banknot, który wypadł ci właśnie w 
samochodzie. Taksówkarz natychmiast dodaje gazu i znika. 

 
 

Haczyk 
Pewnego razu szwagierka Andrew Carnegiego żaliła się, że dwaj jej wnukowie, 
studiujący w Bostonie, nigdy nie odpowiadają na jej listy. Milioner uśmiechnął 
się i rzekł: 
- Chcesz się ze mną założyć, że mi natychmiast odpowiedzą, chociaż ich wcale 
nie będę o to prosił? 
Zrozpaczona babcia była przekonana, że szkoda w ogóle trudu. Carniegie jednak 
się uparł, stanął zakład o sto dolarów. Milioner usiadł przy biurku i do każdego z 
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młodzieńców napisał list, w którym dołączył czek na pięć dolarów. Po trzech 
dniach z Bostonu nadeszły dwa listy. Było w nich wiele podziękowań 
grzecznościowych, ale przede wszystkim nadawcy informowali, że nie znaleźli 
pieniędzy. 
 

Charakteryzacja 
Dwóch statystów idzie ulicą w Hollywood. Nagle jeden z nich widzi pełzającą po 
chodniku gąsienicę i chce ją rozdeptać. Na to drugi woła: 
- Uważaj! To może być Lon Chaney! 
(Lon Chaney – amerykański aktor, umiejący doskonale się ucharakteryzować, 
grający z powodzeniem Quasimodo). 
 

Wizerunek 
Kiedy po ukończeniu portretu, malarz James A.M. Whistler,  zapytał modela, czy 
dzieło mu się podoba, ten odrzekł: 
- Prawdę powiedziawszy, nie! Chyba nie udałem się na tym portrecie. 
- Ma pan racje – odparł artysta, przyglądając się swemu klientowi przez monokl – 
ale musi pan przyznać, że i naturze pan się nie udał. 

B.P;] 

 

ZDUMIEWAJ ĄCE FAKTY Z ŻYCIA ZWIERZ ĄT 
• Mleko kolczatki zawiera tak dużo żelaza, że ma różowy kolor. A sama 

kolczatka, pomimo iż jest ssakiem, wykluwa się z jaja (podobnie jak 
dziobak). 

• Koliber potrafi latać do tyłu. Aby zawisnąć w powietrzu koliber musi 
wykonywać 100 uderzeń skrzydłami na minutę. Aby mieć na to 
energię zjada codziennie dwa razy więcej nektaru niż sam waży. 
Gdyby człowiek zjadł tyle cukru, zapadłby w śpiączkę. 

• Pchły potrafią skakać 200 razy wyżej, niż wynosi wysokość ich ciała.  
• Mrówki grzybiarki w przeliczeniu na ludzkie proporcje pokonują 

dystans 30km (i to bez mapy i kompasu) – zostawiają 
za sobą ślad zapachowy z feromonów. 1mg tej 
substancji wystarczyłby im na oznaczenie trasy trzy 
razy okrążającej Ziemię. 

• Nie wszystkie zwierzęta mają receptory smaku w 
pysku. Wiele owadów (na przykład motyle i muchy) 
smakują świat nogami. 

www.sadowski.edu.pl    K.R. 



 21 

WYKREŚLANKA 

S M E R F Y K E L O B 

T U P L I S Ś P O T K 

A M I I O S I D L U R 

B I X Ą N E M O E L Ó 

A N N C A O A A K P L 

L K I C E R K R K R L 

U I W Ó A L Ż I I E E 

G S H R E K E W O E W 

A N O L E W I T C H L 

Y D D O N A N A L U M 

R E K S I O Ś U B U K 
 
Hasła do znalezienia: 
 

Tabaluga  Nemo   Pluto 
Smerfy  Bolek   Ariel 
Maminki  Lolek   Witch 
Fiona   Noddy   Winx 
Shrek   Śniezka  Sid 
Krecik  Reksio   Mulan 
Pinokio  Kubuś   Dora 
Ole   Lis 

 

Humor :D 
 

Nauczyciel oddaje Jasiowi kartkówkę. Zamiast oceny napisał IDIOTA. 
Jaś spojrzał na kartkę, potem na nauczyciela i mówi: 
- Ale pan jest roztargniony. Miał pan wystawić ocenę, a nie się podpisywać. 
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Jasiu chwali się Sebastianowi co dostał na gwiazdkę: 
- Sebastian zgadnij co dostałem na gwiazdkę? 
- Nie, nie wiem. Co? 
- Trąbkę, ona jest super! 
- Ale mówiłeś, ze dostaniesz coś lepszego niż trąbkę 
- Ale ona jest super, dzięki niej zarabiam 10 złotych 
dziennie. 
- W jaki sposób? 
- Tata daje mi, żebym przestał trąbić… 

 
 
Czemu gdy zastrzeli się blondynkę w głowę to ona umiera 
dopiero po 5 minutach? 
- Bo kula szuka mózgu… 
 
 
Blondynka skarży się koleżance: 
- Wyobraź sobie moja siostra urodziła dziecko i nie napisała 
mi czy dziewczynkę czy chłopca. Teraz nie wiem czy jestem 

ciocią czy wujkiem…. 
 

 
Pani pyta Jasia: 
- Jakie zęby wyrastają u człowieka najpóźniej? 
- Sztuczne – dopowiada Jaś. 
 
Spotyka się dwóch biznesmenów: 
- Słuchaj, zauważyłem, że w twojej firmie wszyscy przychodzą do pracy bardzo 
wcześnie. Jak ty to robisz? 
- Prosty trick. Mam dwudziestu pracowników i piętnaście miejsc 
parkingowych……… 

 
G.P. 

 
 

HUMOR Z LEKCJI 
 Wariacje na temat imiesłowów podczas lekcji 
języka polskiego w drugiej klasie gimnazjum…  
"Bycąc w restauracji spotkaliśmy podawającego kawę kelnera. A to 
wszystko po polskiemu.” 
- Ale co w tym śmiesznego?- imiesłów to imiesłów… 
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SKLEJ SOBIE MODEL 
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KRZYŻÓWKA   NR 1 
 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

 

 

Pytania do krzyżówki : 

1.Biedroneczki są w …. 
2.Owad w  żółtoczarne paski. 
3.Opadają jesienią z drzew. 
4.Na głowie rowerzysty. 
5.Piszesz nią po tablicy. 
6.Cieknie z niego woda. 

 

 

CHWILA ROZRYWKI - REBUS  

Kupon Krzyżówki nr.1 
 
 

Imię, Nazwisko i klasa 

 
_________________________ 

Hasło 


