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SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY 
  

4 listopada odważni śmiałkowie zmagali się z: gżegżółką, kukułką 
oraz innymi ortograficznymi zagadkami podczas Szkolnego Konkursu 
Ortograficznego, który zgodnie już z kilkuletnią tradycją odbywa się każdej  
jesieni w naszej szkole. Chętnych, jak zwykle, było wielu.  
 10 listopada,  podczas uroczystego apelu z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości, zostały oficjalnie ogłoszone wyniki konkursu. Oto 
one: 
Szkoła Podstawowa:                                         Gimnazjum: 

1. Natalia Snażyk                                     1. Izabela Snażyk 
2. Bartosz Kubacka                                  2. Julita Kiszczak 
3. Aleksandra Białek                                3. Katarzyna Rokowska 
 

Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz 
słodkimi pluszowymi misiami. Zapraszamy do udziału w konkursie za rok. 

                                                                                      Anna Hernas 

Wycieczka do Krakowa 

            W dniu 18 października 2011r. klasy I i IIa gimnazjum wybrały się 
na wycieczkę do Krakowa. 

            Pierwszym punktem programu było zwiedzenie Muzeum Lotnictwa. 
Naszym przewodnikiem był pan Jan Pietras, który bardzo ciekawie 
opowiadał o różnych modelach samolotów. Następnie udaliśmy się do 
centrum handlowego „Bonarka”, gdzie mieliśmy trochę czasu wolnego, a 
później seans w kinie. O godzinie 14:30 rozpoczął się film „1920 Bitwa 
Warszawska”. Zobaczyliśmy, jak wyglądała jedna  
z najważniejszych bitew w dziejach świata, nazywana też „cudem nad 
Wisłą”. Film został zrealizowany w technologii 3D, co dawało niesamowite 
efekty. Pełni wrażeń wróciliśmy do Zagórnika. 

            Wycieczka wszystkim się podobała i na pewno na długo ją 
zapamiętamy. 

        K. Rokowska 
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Dom Kultury w Zagórniku 
Serdecznie Zaprasza! 

 

Zajęcia stałe 2011/2012 
 

� Rytmika – pon. godz. 14.00 
� Taniec nowoczesny – pon. godz. 15.00 i 16.00 
� Koło teatralne – Teatr Ekspresji – wtorki 
� Prace plastyczne – wt. godz. 15.00 
� Klub najmłodszych „Ziarenka” – czw. godz. 15.30 
� Kącik kulinarny – śr. godz. 16.00 
� Warsztaty gitarowe – śr. godz. 16.00, czw. godz. 15.30 
� Nauka gry na keyboardzie – śr. godz. 13.00 – 15.00 
� Język angielski 
� Aerobik 
� Chór 
� Biblioteka – czw. godz. 9.00 – 17.00 

Szczegółowe Informacje 
oraz zapisy w DK-Zagórnik w godz. otwarcia 

Tel. 33 875 47 29 

 

Nagrody Nobla 
Dnia 11.10.2011r. do szkoły przyjechał teatr, który przybliżał nam 
wiadomości o polskich laureatach  Nobla. Chcieliśmy przypomnieć, kto był 
w tej sławnej szóstce. 

Maria Curie- Skłodowska  
Otrzymała nagrodę Nobla dwukrotnie w 1903r. i w 1911r.,  jako pierwsza 
kobieta, z dziedziny chemii. 

Henryk Sienkiewicz 
Otrzymał nagrodę w 1905r. z dziedziny literatury. 

Władysław Reymont 
Nagrodę Nobla przyznano mu w 1924 r. za czterotomową epopeję „ Chłopi” . 

Czesław Miłosz 
Nagrodę Nobla za całokształt twórczości otrzymał w 1980 r. 

Lech Wałęsa 
Laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1983r. 
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Wisława Szymborska 
Za pierwszy  zzbbiióórr  wwiieerrsszzyy  ppoo  pprrzzyyzznnaanniiuu  jjeejj   LLii tteerraacckkiieejj   NNaaggrrooddyy  NNoobbllaa    
ww  11999966  rr.. 

                                                                                               P. Pawłowska 
 

Biwak harcerski 
 

  Rok temu w Zagórniku powstała drużyna 
harcerska „ Tam i z powrotem ”, pod 
kierownictwem Tomasza Gondko. Liczy ona 
dziewiętnaście osób.  
  Od czwartego do siódmego listopada odbył 
się biwak harcerski  w Sułkowicach-Bolęcinie. 
Były tam trzy współpracujące ze sobą 
drużyny: Delta, Ignis ( Inis – ciminimis) i 
oczywiście Tam i z  powrotem. 

               Przyjechaliśmy na miejsce o piątej, nasza drużyna ma tajny 
transport pod postacią vana (padavana) mamy Karola. Druh Tomasz 
oczywiście się spóźnił, a Karol skorzystał z wolnej chwili i zaczął 
pałaszować zapasy biwakowej kiełbasy. Kiedy się zakwaterowaliśmy od 
razu poszliśmy grać w piłkę, a Drużynowy Tomek stroił gitarę. Niestety 
musieliśmy szybko kończyć i przygotować kolację. Po zjedzeniu posiłku 
nadszedł czas na zajęcia integracyjne. Najpierw robiliśmy stroje zwierząt,  
a potem graliśmy w grę planszową z pytaniami dotyczącymi wszystkich 
trzech drużyn. Następnie poszliśmy  spać. Dziewczyny w jednej szatni,  
a chłopcy w drugiej. O pierwszej w nocy  była pobudka.  Wyrwano nas ze 
snu, a potem kazano szukać jakiś kartek z zadaniami. Następnego dnia od 
razu z rana poszliśmy grać w piłkę. Znowu musieliśmy szybko skończyć 
i przygotowywać śniadanie. Później była gra terenowa. Chodziliśmy  
i błąkaliśmy się po Sułkowicach, pytaliśmy mieszkańców o drogę. 
Wróciliśmy na obiad. Po posiłku graliśmy w zbijaka chłopcy na dziewczyny, 
oczywiście wygraliśmy, chociaż dziewczyny były innego zdania. Wieczorem 
był kominek. Potem graliśmy w Mafie. W nocy staraliśmy się nie spać, nie 
udało się. W niedzielę poszliśmy do kościoła  
i wróciliśmy do domu w tajemniczy sposób z mamą naszego kolegi - Karola. 
            Na biwaku było świetnie, pomimo tego, że spanie na ziemi nie 
należy do wygodnych, gra terenowa  była stanowczo zbyt długo, a ryż 
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wyszedł niedogotowany. 
Nasza drużyna jest naprawdę mała, mam cichą nadzieję, że się powiększy. 
Czuwaj. 

M. Smaza i K. Gilek 
 

 Kącik Filmowy 
 

Władca Pierścieni Dwie Wieże 
 

Drużyna Pierścienia została rozbita, dwóch członków poległo, zaś Merry  
i Pippin zostali wzięci do niewoli przez Uruk-Hai.  
Legolasm, Aragon i Gimli wyruszają im z pomocą. Król jednego  
z królestw ludzi, został opanowany prze Sarumana. Szykuje on atak na 
Rohan. Po wydostaniu się z niewoli Merry i Pippin prowadzą armię Entów 
na Isengard. Aragorn wraz z białym czarodziejem Gimli i Legolasem 
wyruszają na pomoc ludziom w walce ze złem. Uciekają oni do Helmowego 
Jaru, który wiele razy uratował Rohan. Siły powiernika Pierścienia słabną, 
lecz u boku Froda stoi Sam, który jest gotów poświęcić się, by misja się 
powiodła. Wkrótce hobbiści zostają złapani przez Gondorski oddział i 
zaprowadzeni do Osgiliath. Jednak wypuszczają ich wiedząc, jak misja jest 
ważna. Czy Rohan zostanie unicestwiony? Czy Enty zniszczą Isengard? Czy 
Frodo i Sam podróżują sami? Dowiecie się oglądając film. 

Serdecznie polecam 
W. Rokowski 

 
 

Polska Niepodległość  
 

Polska odzyskała niepodległość(czyli suwerenność, niezależność, 
własne państwo) 11 listopada 1918r. po 123 latach niewoli, niestety tylko na  
21 lat do 1939r. Polska dzięki klęsce Niemiec i Austro-Węgier  
w 1 wojnie światowej i rewolucji Bolszewickie w Rosji powróciła na mapy 
Europy, jednak tocząc zażarte boje o granice z Niemcami na Zachodzie  
o Małopolskę, Górny Śląsk, Czechosłowacją   o Śląsk Cieszyński Orawy  
i Spisz, Ukraińcami o południowo-wschodnią Ukrainie, Litwą  
o Wileńszczyznę i Rosją Bolszewicką o tereny wschodnie. Ostatecznie 
państwo Polskie było Niepodległe o obszarze 388,6 tys. km2 i było 
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demokratyczną Republiką Parlamentarną. Dużą zasługę miał w tym Józef 
Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski i wiele innych osób. 

Marcin Bizoń 

 

Palcem po mapie…  
     

Niemcy – państwo położone w Europie, ze stolicą w Berlinie. Graniczą z 
Polską (wschód), Danią (północ), Czechami (południowy-wschód), Austrią 
 i Szwajcarią (południe) oraz z Luksemburgiem, Francją, Belgią i Holandią 
(zachód). 

W Niemczech spotykamy się z klimatem umiarkowanym. Lato tam jest 
ciepłe, a zimy raczej łagodne. 

Na całym świecie znana i ceniona jest niemiecka marka odzieży sportowej 
Adidas. 
Językiem urzędowym jest  język niemiecki. Należy do grupy języków 
germańskich i jest drugim najbardziej rozpowszechnionym w Europie. 
W kuchni niemieckiej dużą rolę pełni chleb, to właśnie tam jest najwięcej 
gatunków pieczywa (ponad 300 gatunków). Królują ziemniaki, kiełbasy, 
wieprzowina i golonka. 
Ciekawostka – to z Niemiec wywodzi się zwyczaj strojenia choinki. 
 

Mały słowniczek niemiecki: 
Guten Morgen – dzień dobry (rano) 
Guten Tag – dzień dobry (po południu) 
Auf Wiedersehen – do widzenia 
Wie heiBt du? – Jak się nazywasz? 
Ich heiBe….. – Nazywam się….. 
Wie alt bist du? – Ile masz lat? 
Ich bin 14 Jahre alt – Mam 14 lat 
Samstag – sobota 
liebe – miłość 
dumm – głupi 
rosa - różowy 

G.Polak 
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KĄCIK SPORTOWY 
Nie było cudu, Kubot uległ Djokovicowi 

    W drugiej rundzie turnieju ATP w Bazylei najlepszy polski tenisista 
natknął się na numer 1 światowego rankingu Novaka Djokovica. Mimo że 
wszyscy z nas wiedzieli, że Serb nie będzie miał szczególnych problemów w 
tym meczu i gładko wygra, to tak naprawdę każdy miał cichą nadzieję, że 
może jednak się uda. Niestety nie tym razem. Mecz trwał zaledwie 55 minut 
i zakończył się wynikiem 6:1, 6:2. Ale pomimo wszystko jesteśmy dumni z 
Polaka. 

Zmagania polskich zespołów w Lidze Europy, czyli wielki triumf Legii  
i bolesna porażka Wisły 

    W zeszłym tygodniu zostały rozegrane mecze 4. kolejki fazy grupowej  
w Lidze Europy. W grupie C klub z Warszawy pokonał 3-1 rumuński Rapid 
Bukareszt. Bramkami podzielili się Miroslav Radovic (2 trafienia) 
 i Michał Kucharczyk (1 trafienie). Tym zwycięstwem Legia 
zagwarantowała sobie udział  
w dalszych rozgrywkach LE. 
Gorzej natomiast poradziła sobie Wisła. W czwartek zmierzyła się z Fulham 
Londyn i niestety bardzo boleśnie przegrała, bo aż 1-4. Ten mecz już raczej 
przekreślił szanse klubu z Krakowa na fazę pucharową. 

 Co słychać na europejskich boiskach?? Czyli wgląd w tabele 
największych lig Europy 

     Sytuacje w tabelach wyglądają różnie, raz zawodzi największy faworyt, a 
raz świetną grę prezentuje zespół skazywany na porażkę. Zobaczmy, jak 
wygląda sytuacja w największych ligach Europy. 
Hiszpania – po 10. kolejkach liderem jest Real Madryt, wyprzedzając FC 
Barcelonę o jedno oczko  
i Levante o dwa. Czwarte miejsce należy do Valencji (21 p.), a Atletico 
Madryt zaczyna gorzej niż  
w poprzednim sezonie z liczbą 13 punktów zajmuje 10. miejsce. Zawodzi 
Villarreal, który zajmuje miejsce 13. z dorobkiem 10 punktów. 
Anglia – mocno na szczycie trzyma się Manchester City, który po 11. 
kolejkach ma już 5 punktów przewagi nad United, dalej jeden punkt mniej 
plasuje się Newcastle, kolejne miejsca zajmują kluby, które również mogą 
liczyć się w walce o koronę, a mianowicie Chelsea (22 p.), Tottenham (19 
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p.), Liverpool (19 p.) i Arsenal (19 p.). 
Włochy – tutaj po 9. kolejkach króluje Juventus, który zgromadził 19 
punktów, niedaleko potem Udinese i Lazio z 18 punktami. Milan trzyma się 
czołówki, zajmując 4. miejsce z 17 punktami. Napoli 
 i Roma gonią szczyt, zajmują odpowiednio 6. i 7. miejsce. Najbardziej 
zawodzi Inter, który z 8 punktami zajmuje 17. pozycję. 
Niemcy –króluje Bayern, który po 11. kolejkach wyprzedza Dortmund aż  
o 5 punktów, dalej Werder Brema z 20 punktami, Schalke na miejscu 5 (21 
p.), a Bayer na 9 miejscu (17 p.). 
Holandia – 11. kolejek za nami, prowadzi AZ Kalmar z 28 punktami, potem 
PSV ze swoimi 22 punktami i FC Twente z taką samą liczbą punktów, Ajax 
na miejscu 5. z 20 punktami. 
Polska – prowadzi Śląsk Wrocław wyprzedzając o 3 punkty Legię, Ruch 
i Polonię dalej Wisła i Lech (21 p.), Korona (20 p.), Widzew (18 p.), 
Jagiellonia (17 p.) no i Podbeskidzie (16 p.).  

G.Polak     
                                                                                      

 

TRZYNAŚCIE PYTAŃ DO…. 
 
Tym razem na nasze pytania odpowiedziała pani Anna Jamróz . 
 
1. Czego uczy Pani w naszej szkole? 
Uczę historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego. 
 
2. Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy? 
Uczniów i moich współpracowników, nauczycieli z tej szkoły. Bardzo 
lubię tutaj przychodzić, bo jest tu bardzo miła atmosfera. 
 
3. Kim chciała Pani zosta ć w dzieci ństwie? 
Kiedy byłam dzieckiem, chciałam zostać archeologiem. 
 
4. Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole? 
Ja ogólnie lubiłam przedmioty humanistyczne: właśnie język polski  
i historię. To moje ulubione przedmioty. Ale lubiłam też geografię. 
 
5.  A skąd Pani zamiłowanie do historii? 
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To chyba mój tato mnie do tego przekonał. Sam interesował się historią, 
czytał książki historyczne. Zachęcał mnie do tego. Zawsze lubiłam 
poznawać przeszłość, dowiadując się o tym, co było kiedyś. 
 
6. Jakie s ą jeszcze Pani inne zainteresowania? 
Lubię czytać książki, podróżować i oglądać filmy przyrodnicze. 
 
7. Jakie jest Pani najwi ększe marzenie? 
Marzę o podróży dookoła świata. 
 
8. Jest Pani optymistk ą? 
Tak, zawsze. 
 
9. Najpi ękniejszy dzie ń w Pani życiu to…? 
Dużo miałam takich pięknych dni. Bardzo cieszyłam się, kiedy dostałam 
się na studia, kiedy obroniłam pracę magisterską. W życiu osobistym 
także były takie piękne dni związane z rodziną.. Nie potrafię wybrać 
takiego jednego, który był najpiękniejszy w moim życiu.  
 
10. Jakie ksi ążki lubi Pani czyta ć i jaka jest Pani ulubiona? 
Ogólnie to czytam, co mi w ręce wpadnie, nie mam takiej książki,  
o której mogłabym powiedzieć, że jest moją ulubioną. Bardzo lubię 
albumy przedstawiające stare zamki i zabytki. 
 
11. Jakie filmy Pani ogl ąda i jaki jest Pani ulubiony? 
To zależy od nastroju. Lubię oglądać filmy podróżnicze, czasami 
komedie. Nie mam takich ulubionych filmów. 
 
12. Jakiej muzyki Pani słucha i jaka jest Pani ulub iona piosenka? 
Mam ulubiony zespół, który nazywa się Dire Srtaits. Ulubiona piosenka 
jest właśnie tego zespołu, to piosenka „Rother in arms” i jeszcz „Private 
Investigations” . 
 
13. Gdzie chciałaby Pani najbardziej pojecha ć? 
Chciałabym pojechać do Meksyku i do Rio de Janeiro, bo bardzo 
chciałabym to miasto zobaczyć. Marzę o podróży do Ziemi Świętej – to 
mój cel i myślę, że spełnię go niedługo.  
 
Życzymy spełnienia wszystkich marze ń. 
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Recenzja książki Doroty Terakowskiej „Poczwarka” 
  
OO  „„ ddzziieecciiaacchh  ggoorrsszzeeggoo  BBooggaa””   nnaajj łłaattwwiieejj   nniiee  mmóówwiićć..  DDoorroottaa  TTeerraakkoowwsskkaa  
nnaappiissaałłaa    zz  nniieessppoottyykkaannąą  wwrraażżll iiwwoośścciiąą  ii   cczzyyssttoośścciiąą  ssppoojj rrzzeenniiaa  
    
TToo  bbaarrddzzoo  wwzzrruusszzaajjąąccaa  ooppoowwiieeśśćć  oo  AAddaammiiee  ii   EEwwiiee  --  bboohhaatteerraacchh  ppoowwiieeśśccii ,,  
kkttóórrzzyy  żżyyjjąą,,  jjaakk    ww  sseerriiaalluu..  JJeeddnnaakk  iicchh  ssppookkoojjnnee  żżyycciiee  bbuurrzzyy  ppoojjaawwiieenniiee  ssiięę  
ddzziieewwcczzyynnkkii ,,  iinnnneejj   nniiżż  ssiięę  ssppooddzziieewwaall ii ..  CCoo    zz  nniimmii  bbęęddzziiee??  CCzzyy  iicchh  mmii łłoośśćć  
pprrzzeettrrwwaa??  CCoo  ssiięę  ssttaanniiee  zz  nniieecchhcciiaannyymm  ddzziieecckkiieemm??  NNaa  ttee  ppyyttaanniiaa  mmoożżnnaa  
ooddppoowwiieeddzziieećć  ttyyllkkoo  ppoo  pprrzzeecczzyyttaanniiuu  tteejj   kkssiiąążżkkii ..                                               

Polecam!!! 
P. Pawłowska 

 

Sonda 
Przeprowadziłyśmy sondę w której zadaliśmy pytanie: „Lubisz czytać 
lektury?” W sondzie wzięło udział 91 osób, wyniki są następujące: 
Tak 8                   Nie 51             Zależy jakie  32 
 

P. Pawłowska, P. Zmiertka 
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Łamańce językowe: 
 
 - Czesał czyżyk czarny koczek, czyszcząc w koczku każdy loczek 

 - Pies śni pieśni potem pieści pana pięści 

 - Jolanta lata lojalnym latawcem lejąc jajka 

 - Bzyczy bzyk znad Bzury zbzikowane bzdury. Bzyczy bzdury, bzdurstwa 
bzdurzy i nad Bzurą w bzach bajdurzy. 

                                                                                                    G.Polak  

 
Wywiad z absolwentką Gimnazjum 

Monik ą Rokowsk ą, 
obecnie uczennicą I kl. LO im. M. Skłodowskiej – Curie  

w Andrychowie 
 
☺ Na jaki profil ucz ęszczasz i dlaczego wybrała ś akurat ten? 

- Jestem na profilu matematyczno – fizycznym. Bardzo długo 
zastanawiałam się nad wyborem odpowiedniego kierunku, miałam wiele 
dylematów, ale ostatecznie znalazłam się na mat – fizie. Widocznie tak 
miało być. Wierzę, że to była dobra decyzja. 
☺ Czy jeste ś zadowolona z nowej szkoły?  

- Tak, chociaż na początku byłam przerażona. To całkiem inny świat, nowi 
ludzie, nowe, nieznane otoczenie. Czułam się, jakbym była na zupełnie 
obcej planecie. Ponad miesiąc czasu zajęło mi przestawienie się i nie było 
to wcale takie łatwe. Teraz jest coraz lepiej i cieszę się, że właśnie tę szkołę 
wybrałam. 
☺ Jaka jest ró żnica mi ędzy nauk ą w gimnazjum, a w szkole średniej? 

- Różnica jest ogromna. Na pewno jest dużo więcej nauki i mniej wolnego 
czasu, ale da się przyzwyczaić:)  
☺ Czego najbardziej bała ś się, idąc do liceum?  

- Najbardziej bałam się tego, że sobie nie poradzę. Już na początku okazało 
się, że nie będzie łatwo. Byłam bardzo zdołowana, ale się nie poddałam i 
teraz jest już coraz lepiej. 
☺ Za czym t ęsknisz najbardziej?  

- Najbardziej tęsknię za atmosferą, która panuje w zagórnickiej szkole, za 
ludźmi ze „starej” klasy i oczywiście za nauczycielami, których bardzo 
serdecznie pozdrawiam:) Dobrze, że pozostały wspomnienia. 
☺ Co poradziłaby ś młodszym kolegom, kole żankom 
przygotowuj ącym si ę do tegorocznego egzaminu?  
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- Radzę wziąć się ostro do pracy, a nie odwlekać nauki na ostatnią chwilę. 
Egzamin gimnazjalny to bardzo ważna rzecz i nie można go lekceważyć, bo 
on w dużej mierze decyduje o naszej przyszłości. Znajdźcie w sobie siłę i 
chęci,  a nauka stanie się łatwiejsza. Powodzenia! 
☺ Dziękuję za rozmow ę i w imieniu redakcji, życzę wytrwało ści  
i sukcesów w nowej szkole. 

 
Rozmawiała:  Katarzyna Rokowska 

 
Twórczość własna… 

   Oto wiersze naszych koleżanek i kolegów, którzy wzięli udział w 
gminnym konkursie poetyckim: Tu jest moje miejsce – Andrychów 
dziecięcym piórem opisany. Tematyką prac konkursowych była przyroda, 
krajobraz i piękno Gminy Andrychów, tradycja i kultura oraz przywiązanie 
do miejsca zamieszkania. Przyjemnej lektury… 

Moje miasto 
Jest na świecie małe miasto, 

w którym słońce świeci jasno. 
Ptaki nad stawem śpiewają 

przepięknie, 
wszystkim wokół serce mięknie. 

Są fontanny, w których woda tryska 
w rytm muzyki, tak mówią 

ludziska. 
W środku miasta pałac stoi, 

jest bardzo stary i ma dużo pokoi. 
Mamy też basen, wielką atrakcję, 
jest fajny, przyznać muszę rację. 

Andrychów, moje miasto magiczne, 
tu wspomnienia są fantastyczne. 

                                                
(Aleksandra Gondko, kl. 4b)  

 
Moje kochane miasto 

Andrychów jest piękny i duży, 
jak wielki park po letniej burzy. 

W centrum faluje duży staw, 

Krajobraz Gminy Andrychów 
Gmina Andrychów jest piękna, 

cała cudowna, 
kolorowa i wesoła. 

W gminie tej żyć się chce 
i układać wierszy moc. 
Tu są lasy i jest park, 

a w tym parku i w tych lasach, 
życie miło płynie. 

W gminie Andrychów, 
osób jest wiele, 

pan burmistrz jest najważniejszy, 
później osób wiele, 

lecz ich wyliczanie długo by zajęło. 
Dziękuje im za życie, 

które tu spędzam, 
że jest takie wesołe i radosne, 

że rodzinę tu mam. 
Że uczyć się mogę, 
a chętnie uczę się 

o historii naszej ukochanej gminy. 
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jak gdyby ogon rozłożył paw. 
 

Fontanna w stawie góruje wielka. 
Wyspa po środku – jak ta muszelka. 

W stawie pływają gęsi i kaczki, 
jak z pięknej bajki – Kaczki 

Dziwaczki. 
Zaś pod Urzędem sam Florian 

Święty, 
gasi tam pożar – strażak zawzięty. 

 
Z domu widzę Pańską Górę, 

nad nią wiatr gna dużą chmurę. 
Jesień złoci wszystkie drzewa, 
z chmury spadnie znów ulewa. 

 
Po ulewie słońce wróci, 

tak się jesień z latem kłóci. 
Szron pogodzi kłótnie wielkie, 
zima śniegiem – żale wszelkie. 

 
Miasto moje najpiękniejsze, 
piszę o nim swoje wiersze. 

                                                                
(Diana Mikołajko, kl. 4 b) 

(Anna Młocek, kl. 4b) 
 

Piękny Andrychów 
Podziwiam piękno naszego miasta, 

bo jest ono niczym kwiat, 
wyróżniający się na zielonej łące. 

Promyk słoneczka, ciepły uśmiech, 
lasy, zwierzęta i pola, 
to u nas codzienność. 

Każdego dnia cieszymy się  
z tych perełek piękności. 

Gdy idę do parku 
to rozpiera mnie radość, 

kiedy widzę te fontanny, staw, 
ptaki, drzewa, 

wówczas dziękuję pracownikom,  
którzy to wszystko zbudowali,  

włożyli tak dużo serca 
i pracy w te rzeczy. 

Aż chce się żyć w tej piękności. 
W cudownym mieście – 

Andrychowie! 
                                                     

(Dawid Zmiertka, kl. 4b) 
 

 

KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH 

 Listopad 
3 listopada – Święto Myśliwych  

5 listopada – Dzień Postaci z Bajek (także 5 września)  

9 listopada – Światowy Dzień Jakości 

10 listopada – Dzień Młodzieży, Dzień Jeża  

11 listopada – Japoński Dzień Singli  

12 listopada – Światowy Dzień Bicia Rekordów  

14 listopada – Dzień Seniora  
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16 listopada – Dzień Tolerancji  

17 listopada – Dzień Studenta, Dzień bez Długów  

19 listopada – Dzień Toalet  

20 listopada – Dzień Uprzemysłowienia Afryki  

21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego, Światowy Dzień Życzliwości 
i Pozdrowień  

25 listopada – Dzień Pluszowego Misia, Dzień bez Futra, Dzień 
Tramwajarza, Dzień Kolejarza  

28 listopada – Dzień Pocałunku  

29 listopada – Dzień Chorążego  
 

źródło: http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Kalendarz_%C5%9Bwi%C4%
85t_nietypowych 

 
Kącik mola książkowego 

Katherine Paterson – „Most do Terabithii”  

             “Most do Terabithii” to fascynująca książka, w której wielką potęgą 
jest przyjaźń i wyobraźnia. 

            Jess ma jedenaście lat i mieszka w Lark Creeek z rodzicami  
i czterema siostrami. Jednak tylko sześcioletnia May Belle interesuje się 
życiem brata, nawet go uwielbia. Pasją Jessa jest rysowanie i biegi 
lekkoatletyczne. Pewnego dnia do sąsiedniego domu wprowadzają się nowi 
mieszkańcy. Okazuje się, że państwo Burkowie mają córkę w wieku Jessa. 
Po pewnym czasie zaprzyjaźniają się. W trakcie jednej z wspólnych 
wycieczek do lasu, gdy znajdują się nad potokiem, zauważają wiszący  
z drzewa sznur. Wyobrażają sobie, że dzięki niemu znajdą się w magicznej 
krainie, którą nazywają Terabithia. Należy ona tylko do nich  
i oni są jej władcami. Spędzają tam teraz dużo czasu, ale nikt nie wie  
o Terabithii, bo jest to ich tajemnica. Jednak pewnego dnia wydarzy się coś, 
co wszystko zmieni… Co się stanie? Czy Terabithia nadal pozostanie 
tajemnicą? Dowiecie się czytając tę wspaniałą powieść. 

Serdecznie polecam:) 

 K.Rokowska 
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30 niesamowitych faktów ze świata  

1. Ludzkie kości udowe są silniejsze niż beton. 
2. Nie można popełnić samobójstwa przez wstrzymanie oddechu. 
3. Dentysta wynalazł krzesło elektryczne. 
4. Na każdym z kontynentów istnieje miasto o nazwie „Rzym” 
5. Posiadanie psa w Islandii jest niezgodne z prawem. 
6. Codziennie na świecie umiera ~ 259200 ludzi. 
7. Pierwsza udana transfuzja krwi została wykonana w roku 1667r. przez 

Jean-Baptiste. 
8. Większość cząstek kurzu w Twoim domu to cząsteczki obumarłej skóry. 
9. Przed rokiem 2080 na Świecie może być już 15 miliardów ludzi. 
10. Miód się nie psuje. Egipscy archeolodzy, którzy odnaleźli słoje z miodem 

w grobowcach faraonów uważali, że jest on nadal jadalny. 
11. Chrząszcze smakują jak jabłka, osy jak orzechy, a robaki jak usmażony 

bekon. 
12. Ziemia jest jedyną planetą nie nazwaną na cześć Boga. 
13. 11% ludzi na Świecie jest leworęczne. 
14. Królowa Elżbieta uważała siebie za wzór czystości. Brała kąpiel raz na 3 

miesiące. 
15. Sowy są jedynymi ptakami, które widzą kolor niebieski. 
16. Charles Osborne miał czkawkę przez 69 lat. 
17. 23% wszystkich awarii fotokopiarek na Świecie spowodowane jest 

robieniem zdjęć pośladków. 
18. Oko strusia jest większe niż jego mózg. 
19. 40% zysków McDonald’a pochodzi ze sprzedaży zestawów Happy Meal 
20. Czekolada ma śmiercionośny wpływ na serce i układ nerwowy psa. 
21. 27% amerykanów nie wierzy w lądowanie na księżycu. 
22. 1kg cytryn zawiera więcej cukru niż 1kg truskawek. 
23. Charlie Chaplin zajął kiedyś 3. miejsce w konkursie na jego własny 

sobowtór. 
24. Kot ma 32 mięśnie w każdym uchu. 
25. Szympans potrafi rozpoznać własne odbicie w lustrze. Małpa tego nie 

potrafi. Dziecko dopiero w wieku 3 lat. 
26. Długość życia ważki to 24 godziny. 
27. Duża chmara szarańczy może zjeść 80.000 ton zboża dziennie. 

źródło: www.ciekawostki.org 
 

Dla najmłodszych 

Plastyka + Matematyka = ARCYDZIEŁO  
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Matematyczna kolorowanka ☺☺☺☺ 
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Krzyżówka dla najmłodszych ☺☺☺☺ 

 

 

 

 

 

HASŁO: _________________ 

1. Następuje po lutym… 
2. … Brzechwa. 
3. Liściaste lub iglaste 
4. Np. Bałtyckie 
5. Zapalamy je na grobach zmarłych… 
6. Obecna pora roku to … 
7. Trwa 45 min w szkole 
8. 31 listopada będziemy lać … 
9. Przybierają złote barwy, a potem spadają z drzew. 

 oprac. B. Polak 

 

Przemyślenia 
 
 Drodzy Czytelnicy,  
   Jestem zmuszona zabrać głos na temat, prawie niespotykanej, w naszym  
pięknym kraju tolerancji.  
W szczególności mam na myśli subkultury i ich członków. 
   Jak reagujecie, gdy widzicie, na przykład, chłopaka ubranego na czarno, z 
długimi włosami i pomalowanymi paznokciami? Co wtedy myślicie,  
a często niestety i mówicie? Dziwak? Pogubił się facet? Biedny nie wie, co 
czyni? A teraz zastanówcie się, co tak naprawdę czujecie, spójrzcie w głąb 
siebie. Część z Was może się go bać. Bać się, bo jest inny. A tak naprawdę 
jest człowiekiem, jak każdy z nas. Różni się tylko tym, że ma własny styl  
i sposób na życie. Zapewne wielu z Was nie odpowiadałoby po prostu, że on 
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jest inny. Drażniłoby Was coś, co zaburza poukładaną codzienność. Czy 
komuś w ogóle przyszłoby do głowy, aby do niego podejść z zamiarem 
poznania? Tacy ludzie są wyjątkowi nie tylko na zewnątrz, ale także  
w środku. Naprawdę warto kogoś poznać, a nie oceniać po wyglądzie. 
   Teraz odwróćmy role. Co gdybyście to Wy byli tą mniejszością? To na 
Was ludzie gapiliby się, jak na dziwaków i obgadywali za Waszymi plecami. 
To świadczy o tym, że człowiek boi się nowości i wszystkiego, co odstaje od 
normy. Naszym zadaniem jest tylko zaakceptowanie innych. Czy nie lepiej 
by nam się wtedy żyło? Bez ranienia siebie wzajemnie? Pomyślcie, jak Wy 
byście się czuli, gdyby ktoś na co dzień mówił Wam, że wszystko w co 
wierzycie, czym żyjecie, jest jedną wielką bzdurą. 
   Szanujmy więc ludzi, którzy myślą inaczej od nas, słuchają innej muzyki i 
inaczej wyglądają. Tylko tyle, aby nam się przyjemnie żyło, aby nikt już nie 
chciał uciekać z Polski. Każdy jest człowiekiem, każdy więc ma uczucia, 
które łatwo zranić. Nie zapomnijcie o tym. 
   Tak więc apeluje o to, abyście chociaż tolerowali innych, nie zważając na 
powierzchowne rzeczy. Pamiętajcie, że nikt nie każe Wam nikogo lubić. 
Proszę tylko o oszczędzenie niemiłych komentarzy. To niewiele dla Was, ale 
dużo dla innych… 

      Wasza koleżanka 
 

Andrzejki 
 

Andrzejki przypadają w nocy z 29 na 30 listopada w wigilię św. Andrzeja. 
Jest to dzień wróżenia. Niegdyś wróżby andrzejkowe były brane całkiem 
poważnie i były wykonywane w odosobnieniu. Teraz andrzejki są brane 
żartobliwie.  
 
Kilka wróżb, które można wykonać samemu: 
 
I. Lanie wosku przez dziurkę od klucza: 

1. Stop wosk w garnuszku. 
2. Przygotuj misę z zimną wodą. 
3. Chwyć klucz z dużą dziurką trzymając za koniec. 
4. Ostrożnie zacznij przelewać wosk przez dziurkę, by spływał do wody. 
5. Wyciągnij z wody zastygły wosk. 
6. Przystaw wosk tak, aby cień padał na ścianę. 
7. Co on ci przypomina…? 
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II . Przebijanie serca: 

1. Wytnij z papieru duże serce. 
2. Wypisz na nim, jak najwięcej imion chłopaków lub dziewcząt. 
3. Przebij serce szpilką. To imię, które zostanie przebite, będzie 

imieniem  twojego przyszłego męża/żony.  
                                                    W. Rokowski 

    
W tym numerze ponownie prezentujemy opowiadanie pt. „Stoik”. Stoik – 
ktoś, kto zachowuje spokój nawet w najtrudniejszych sytuacjach i żyje 
zgodnie z naturą 
 
STOIK  
 
   Mariusz był bardzo spokojnym mężczyzną, którego nic nie dało rady 
wyprowadzić z równowagi. Był bardzo opanowanym człowiekiem.  
W trudnych sytuacjach zawsze potrafił zachować spokój. Nic go nie 
obchodziło, jego życie toczyło się,  jakby obok niego. 
W dniu 30 sierpnia 2143 roku, Mariusza obudził dzwoniący telefon. Po 
drugiej stronie słuchawki obcy głos oznajmił mu, że porwał jego ukochaną 
dziewczynę,  i że jak nie zapłaci 100 tysięcy euro to ją zabije. Oznajmił mu 
również, że ma na to 3 dni. Mężczyzna w ogóle się tym nie przejął  
i poszedł spać. Następnego dnia pojechał na policję i zgłosił porwanie 
Patrycji. W trzeci dzień znów zadzwonił mężczyzna, który oświadczył 
Mariuszowi, że wyznaczony czas na zapłatę dobiegł końca, ponieważ nie 
zapłacił wyznaczonej kwoty, Patrycja zginęła. 
Mariusz nie przejął się tym jakoś szczególnie, odłożył słuchawkę i poszedł 
na obiad do jego ulubionej restauracji…. 

                                                          Scenarzystka programu „Dlaczego ja?” 
G. Polak 

 
 

Śmiech to zdrowie ☺☺☺☺ 
Humor z lekcji 

1. Skąd bierze się cukier? 
      - Z kopalni…;) 
2.   Co to kasztelan? 
      - Piwo …;P 
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Nauczycielskie gadanie 

1. Obudziło się w tobie zwierzę…to leniwiec ;P 
2. Jutro będzie niezapowiedziana kartkówka… ;P 
3. Pij mleko, nie wysyłaj krów na bezrobocie..;) 

Powiedzenia Króla Juliana 

1. Teraz prędko, zanim dotrze do nas, że to bez sensu. 
2. Po długim i dogłębnym procesie tentegowania w głowie, 

postanowiłem wam podziękować. 
3. To nic osobistego. Po prostu jesteśmy od ciebie lepsi. 
4. Do kobiety trzeba się pofatygować... tak? Potem patrzysz jej  

w oczy... przysuwasz się... tak? Tylko troszeczkę, a najlepiej 
prawie do końca... potem czekasz aż ona się też troszeczkę 
przysunie... prawdaż? Teraz... teraz wasze wargi praktycznie się 
już stykają... A potem po prostu jej mówisz jak bardzo jej 
nienawidzisz. 

5. Pozwólcie, że zaleję Was blaskiem swej chwały! 
6. Jak ja lubię się śmiać! To takie ciekawe doświadczenie! 

Powiedzenia z Epoki Lodowcowej 

1. Szkoda takiego przystojniaka, jak ja! 
2. Zajmiesz się... Nawet sobą zająć się nie umiesz. 

      oprac. B. Polak 

Humor :D 
 

Wchodzi babcia do autobusu i pyta kierowcę: 
- Synku, chcesz orzeszka?? 
- Poproszę. 
Na drugi dzień sytuacja się powtarza i kierowca dostaje 
orzeszka. Po chwili proponuje babci, żeby też zjadła. 
- Chłopcze, nie mogę. Ja już nie mam zębów – odpowiada 
starsza pani. 
Trzeciego dnia babcia znowu wsiada do autobusu. 
- Synku, chcesz orzeszka? 
Kierowca bierze go, ale z ciekawości postanawia zapytać: 
- Babciu, a skąd masz takie dobre orzeszki?? 
- Z moich ulubionych cukierków…;-) 
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W parku na ławce siedzi Jaś, a obok kobieta w ciąży. W pewnym momencie Jaś 
nie wytrzymuje i pyta: 
- Co tam pani ma? 
- Dzidziusia. 
- A kocha go pani? 
- Oczywiście. 
 - To, dlaczego go pani zjadła?? 
 
-Tato, czy dzisiaj mamy piękny dzień? 
- Nie, a czemu pytasz? 
- Bo pani od polskiego powiedziała, że któregoś pięknego dnia zwariuje przeze 
mnie! 
 
-Przyjdziesz na mój ślub? 
- Kiedy? 
- W piątek. 
- A z kim się żenisz? 
- Z Tobą. 
- To przyjdę ;-) 
 
Jak się nazywa ser wyrzucony za burtę?? 
- Ser topiony ;-) 
 
Pani pyta dzieci, kim chcą zostać w przyszłości. 
- Ja chciałbym zostać lekarzem! – odpowiada Bartek. 
- A ja pisarką! – dodaje Zosia. 
- Ja zostanę mamusią – mówi Małgosia. 
- A Ty Jasiu? – pyta nauczycielka. 
- A ja pomogę Małgosi zostać mamusią!! 
 
Mama pyta Jasia: 
- Brałeś prysznic?? 
- Jak w domu coś zginie to zawsze jestem winny!! 
 
Jaś strasznie ociąga się z wyjściem do szkoły. 
- Co Ty tam wyczyniasz? – pyta mama. 
- Szukam plecaka. 
- Przecież tam leży!! 
- Mamo, zlituj się!! Daj mi jeszcze trochę poszukać!! 

G.Polak 
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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. 
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WYKREŚLANKA 
Jaskinie występują na wszystkich kontynentach. Najdłuższa na świecie jest 
Jaskinia Mamucia w Kentucky w USA, która liczy 561 km długości. Jaskinia 
Optymistyczna na Ukrainie ma 208 km długości. Najgłębsza jest gruzińska 
Jaskinia Wronia. W Polsce odkryto około 1300 jaskiń, z których najdłuższa 
znajduje się w Tatrach Zachodnich: 

 

Hasła do znalezienia: 
 

Apelacja krakwa ministerstwo stratosfera 
Aspekt kwietnik neurolog szczegół 
Atleta lekkoatletyka obrazeczek szczęka 
Bajkopisarstwo lilaróż osiemnastolatka telegraf 
Drobiarstwo łebek pasztecik wałek 
Imitator meteor prawosławie wanienka 
Kieszonkowiec męstwo sikorka wibrowanie 
         
 
 
 
 

      G. Polak 

O S I E M  N A S T O L A  T K A S 
P L Z W I I Z  S W E W E E L D T 
R I K  C K C N T P K L Z  A A R R 
A L  Ś M Z W S I A E C E J N O A 
W A Ł E K Ę I R S E K C G T B T 
O R G T M  I K  E Z T A T  A R I O 
S Ó L E K K O A T L E T  Y K A S 
Ł Ż G O L O R U E N I R L E R F 
A E Ż R N B K P C M I A  S E S E 
W I B R O W A N I E N K  A T T R 
I K  I E S Z O N K O W I E C W A 
E B A J K O P I S A R S T W O O 

KUPON  KONKURSOWY listopad 2011 WYKREŚLANKA 
hasło: ___ ___ ___ ___ ___ ___       ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  
                         

(nazwę jaskini utworzy hasło wykreślanki)  

Imię i nazwisko 
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KRZYŻÓWKA   NR 3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pytania do krzyżówki : 

1. Jak nazywała się córka króla 
Rohanu? 

2. Jak nazywało się Gondorskie miasto 
do, którego został zabrany Frodo i 
Sam? 

3. Jak nazywał się pasterz drzew? 
4. Jak nazywały się upiory pierścienia? 
5. Jak nazywali się zwierzęta na, którymi stoczono walkę podczas ucieczki 

ludzi do Helmowego Jaru? 
6. Jakiej rasy był Gimli? 
7. Jak nazywał się przywódca oddziału, który pojmał Froda i Sama? 

     Był także synem króla Gondoru? 
8. Jak nazywał się król Rodanu? 
     

UWAGA!!!  
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Czytelników gazetki „Spoko” do 
rozwiązania naszej wykreślanki. Po wykreśleniu odpowiednich słów, 
pozostałe litery utworzą hasło, które razem ze sowim imieniem  
i nazwiskiem należy wpisać na kupon  i wrzucić do niebieskiego 
pudełka w świetlicy szkolnej. Na szczęśliwych zwycięzców czkają 
wspaniałe nagrody. Zapraszamy ;-)  

 

1.        
2.             
3.          
4.            
5.       
6.            
7.          
8.        

Kupon Krzyżówki nr.3 
 
 

Imię, Nazwisko i klasa 

 
_________________________ 

Hasło 


