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Nagroda 

Za przekazanie kuponu z prawidłowym hasłem, nagrodę otrzymuje:  
Paulina Matejko z klasy 5. 
Gratulujemy! Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.  
Po odbiór nagrody prosimy zgłosić się do pani Anny Hernas lub pani 
Marty Paczyńskiej 
 

Też graliśmyTeż graliśmyTeż graliśmyTeż graliśmy    
     Dominika Jopek i Klaudia Mazanek – to wolontariuszki, które pod 
opieką p. Marty Paczyńskiej, reprezentowały naszą szkołę w XX Finale 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

 
Dziewczyny kwestowały na ulicach Andrychowa i udało im się zebrać 
całkiem sporą sumkę pieniędzy. Spisały się rewelacyjnie. A w czym 
można było wziąć udział podczas tegorocznej akcji w Andrychowie? Na 
przykład  w oddaniu krwi - „Nie bądź żyła, oddaj krew”. Na chętnych 
czekał przejazd z rajdowcem, samochodem marki Fiat 126p - „WOŚP na 
kółkach”. Odbyły się koncerty i tradycyjnie już – licytacja. Ostateczna 
suma, jaką udało się zebrać przez andrychowski sztab to: 90 572,13 zł. 
Do zobaczenia za rok!  
                                                                                           oprac. red. 
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Marsze na orientację 
W sobotę 14 stycznia w Wieprzu rozpoczęła się kolejna edycja Andrychowskich 
Imprez na Orientację. W naszej szkole było wielu chętnych do wzięcia udziału w 
tej imprezie. Ostatecznie w zawodach wystartowało 6 drużyn, a mianowicie:  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maszerujący zawodnicy dali z siebie wszystko, by zdobyć jak największą liczbę 
wyznaczonych punktów. Zmokli, zmarzli, przemoczyli buty, ale niezadowolenia 
nie wyrażali – wręcz przeciwnie rezerwowali miejsce już na następne marsze, 
które odbędą się w marcu. 

Opracowała mgr Marzena Michniewicz - Bąk 

Black Dragons  
1) Smolec Bartłomiej  
2) Wieczorek Daniel  
 

Kobitki  
1) Ejzyk Joanna  
2) Kiszczak Julita 
3) Pabiś Kinga  
 

Mali Giganci  
1) Szewczyk Konrad  
2) Świder Wiktoria  
 

Pogromcy Małych Gigantów  
1) Błachut Dawid  
2) Mikołajko Artur  
 

Tam i z powrotem  
1) Chachuła Milosz  
2) Gilek Krzysztof  
3) Kryska Marcin  
4) Sztafińska Marta  
 

 Zagórnickie Koxy  
1) Gondko Karol  
2) Smaza Mateusz 
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Jasełka 
     Dnia 6 stycznia 2012 roku w Wiejskim Domu Kultury w Zagórniku, odbyły się 
Jasełka. MłodzieŜ oraz dzieci z naszej szkoły zagrali spektakl związany  z BoŜym 
Narodzeniem, na który zaproszeni zostali mieszkańcy Zagórnika. Mało tego, 
odegrali go w tym dniu dwa razy. Ksiądz proboszcz, a podczas drugiego spotkania 
pan dyrektor,  przywitali wszystkich zebranych gości i zaprosili do wspólnej 
kontemplacji widowiska. Z kolei  9 stycznia, przedstawienie obejrzeli nauczyciele  
i uczniowie z naszej szkoły.  Jak na Jasełka przystało, główną treścią była historia 
narodzenia Jezusa w Betlejem, wizyta trzech monarchów z darami oraz spisek 
Heroda. Młodym aktorom towarzyszyła oaza, która pięknym śpiewem uatrakcyjniła 
spektakl zatytułowany „Święta Noc”. Pani Dorota Błachut-Stanek, reŜyserka 
przedstawienia, wplotła do scenariusza współczesną postać  – człowieka interesu, 
który: „…tylko pieniądz cenię, władzę, wpływy, stanowisko… A, Ŝe kogoś nędza 
ściska, a, Ŝe komuś los nie sprzyja – moŜe zdychać lub niech pije! Oto moja 
recepta stanu.”  Podczas sceny w pałacu Heroda, z ust samego władcy, wypłynęły 
słowa: „Dzieci niestety mogą dorastać, ale temu to się nie uda! (…) Jestem król 
Herod, mam wielką władzę, lecz doniesiono mi potajemnie, Ŝe się ktoś rodzi 
większy ode mnie.” I narodził się! Wówczas w mieście Dawida, obecnie w naszych 
sercach. „A dzisiaj przy Ŝłóbku, zróbmy wielkie koło, śpiewajmy kolędy, niech 
będzie wesoło!”  

 
     Młodzi aktorzy, wraz z opiekunkami p. Dorotą Błachut-Stanek i p. Martą 
Paczyńską, zostali zaproszeni do Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego  
w Andrychowie, aby podzielić się tam pięknym słowem.  
                                                                                              p. M.Paczyńska 
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TRZYNAŚCIE PYTAŃ DO… 
 

Tym razem na nasze pytania odpowiedziała pani Marze na 
Michniewicz-B ąk 
 
1. Czego uczy Pani w naszej szkole?  
Uczę przyrody w klasie V i VI szkoły podstawowej oraz biologii i chemii  
w gimnazjum. 
2. Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy? 
W mojej pracy najbardziej podoba mi się to, że nie jest nudna  
i monotonna. Uczniowie dostarczają mi coraz to nowych wrażeń. 
3. Kim chciała Pani zosta ć w dzieci ństwie? 
Nie pamiętam, ale chyba nie miałam planów na przyszłość. 
4. Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole? 
Już od najmłodszych lat lubiłam przedmioty przyrodnicze. To moja 
nauczycielka z liceum namówiła mnie na studia biologiczne.  
5. Jakie s ą Pani zainteresowania? 
Wszyscy na pewno wiedzą, że lubię wszelkiego rodzaju wycieczki: piesze, 
rowerowe, autokarowe. Bardzo lubię również snorkeling czyli nurkowanie 
z rurką w ciepłych południowoeuropejskich morzach. Zaczęłam również 
pływać kajakiem po nizinnych rzekach Polski, muszę powiedzieć, że jest 
to bardzo przyjemny sport. Hoduję też rybki słodkowodne. 
6. Jakie jest Pani najwi ększe marzenie? 
Mam dużo marzeń, jednym z nich jest podróż do Chin. 
7. Jest Pani optymistk ą? 
Zdecydowanie tak. 
8. Najpi ękniejszy dzie ń w Pani życiu to…? 
Hmm... to tajemnica. 
9. Jakie ksi ążki lubi Pani czyta ć i jaka jest Pani ulubiona? 
Najbardziej lubię książki przygodowe i przyrodnicze. Szczególnie lubię 
książki Wojciecha Cejrowskiego, bo pisze z humorem. Nie mam jednej 
ulubionej książki, rzadko czytam coś ponownie. 
10. Jakie filmy Pani ogl ąda? 
Lubię polskie komedie romantyczne, filmy kostiumowe i przygodowe. 
Muszę przyznać, że oglądam ich dość dużo. 
11. Jakiej muzyki Pani słucha i jaka jest Pani ulub iona piosenka? 
Lubię muzykę rozrywkową. Ulubione piosenki zmieniają się często, 
ostatnio dużo słucham Adele i Gotye. 
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12. Jakie miejsce odwiedzone przez Pani ą podobało si ę Pani 
najbardziej? 
W Polsce podoba mi się wiele miejsc, każde z nich ma swój urok - i góry  
i morze, a nawet niziny ze spokojnie wijącymi się rzekami.  
Jeśli chodzi o zagranicę najlepiej znam południe Włoch. Miasto, do 
którego jeżdżę na coroczne wakacje jest pięknie położone na wysokich 
górach, połączonych ogromnymi mostami. Po jednej stronie miasta jest 
morze, a po drugiej góry – przepiękny widok.  
13. Jakie tematy z przedmiotów, których Pani uczy, lubi Pani 
najbardziej? 
W zasadzie lubię wszystkie zagadnienia, a tak szczególnie z biologii - 
anatomię i fizjologię człowieka, fizjologię roślin /fotosynteza, oddychanie 
komórkowe/. Natomiast z chemii bardzo lubię budowę atomu, uzgadnianie 
równań reakcji chemicznych i wszystko co dotyczy związków 
nieorganicznych /tlenków, wodorotlenków, kwasów i soli/. 
 

Dziękujemy za wywiad i życzymy spełnienia wszystkich marze ń. 
 
 

Rady na ferie 
 Po ciężkiej 5-cio miesięcznej pracy, czas na odpoczynek. 

FERIE!!! Do szkoły wrócimy 27 lutego i do odebrania świadectw 

szkolnych, pozostaną Wam cztery miesiące. Aby bezpiecznie 

spędzić ferie zimowe i szczęśliwie wrócić w szkolne progi, 

należy pamiętać o kilku pożytecznych radach:  

1. Bezpiecznie bawimy się na śniegu! 

2. Ostrożnie zjeżdżamy z górek na nartach i sankach! 

3. Nie ślizgamy się po zamarzniętych rzekach, 

stawach, jeziorach! 

4. Nie lepimy twardych śnieżek! 

5. Ubieramy się stosownie do panujących warunków 

atmosferycznych! 

6. Z uśmiechem na twarzy wracamy do szkoły!!! 

To tylko kilka rad, pamiętajcie – bezpieczeństwo jest 

najważniejsze. Niech nie zabraknie Wam zapału do zabawy na śniegu. 

Odpocznijcie! Może ktoś przeczyta ciekawą książkę i podzieli się recenzją w 

następnym numerze Spoko? 

      p. M. Paczyńska 
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Kącik mola ksi ążkowego 
 

Cornelia Funke – „Król Złodziei” 
 Ksiązka „Król Złodziei” to wspaniała 
powieść, która przenosi nas w świat przepięknej 
Wenecji. 
 Dwaj bracia, Prosper i Bo, po śmierci matki 
uciekają przed swoją ciotką. Estera chciałaby 
przygarnąć tylko młodszego – Bo. Chłopcy jednak 
chcą być razem. Rodzeństwo wyrusza do Wenecji – 
miasta, o którym ich mama tak wiele opowiadała. 
Okazuje się jednak, że życie na własną rękę nie jest 
takie proste. Na szczęście z pomocą przychodzą im 
dzieci, które także nie mają rodzinnych domów i 
zapraszają do wspólnego zamieszkania w tajnej 
kryjówce. O pieniądze troszczy się Król Złodziei, 

który co jakiś czas przynosi łupy ze swoich zuchwałych włamań. Pewnego razu 
Król Złodziei otrzymuje propozycję od tajemniczego Conte. Jest to dziwne 
zlecenie, ponieważ dotyczy drewnianego skrzydła lwa, a zapłata ma być bardzo 
hojna. W tym samym czasie tropem braci podąża detektyw Wiktor wynajęty przez 
ciotkę Esterę. Trafia na ich ślad całkiem przypadkowo, ale dzieci są sprytniejsze 
od niego. Czy ciotka w końcu znajdzie swoich siostrzeńców? Dlaczego drewniane 
skrzydło jest dla Contego tak cenne?  
I kim tak naprawdę okaże się Król Złodziei? Przekonacie się czytając tę książkę. 
 Serdecznie polecam☺ 

K. Rokowska 
 

Kalendarz świąt nietypowych - Styczeń 
 

1 stycznia –Światowy Dzień Pokoju, Dzień Domeny Publicznej  
6 stycznia – Dzień Filatelisty  
9 stycznia – Dzień Ligi Ochrony Przyrody  
13 stycznia – Dzień Wzajemnej Adoracji  
14 stycznia – Dzień Ukrytej Miłości, Dzień Osób Nieśmiałych  
15 stycznia – Dzień Wikipedii  
16 stycznia – Dzień Pikantnych Potraw  
17 stycznia – Dzień Dialogu z Judaizmem  
18 stycznia – Dzień Kubusia Puchatka  
23 stycznia – Dzień bez Opakowań Foliowych  
24 stycznia – Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu  
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25 stycznia – Dzień Sekretarki i Asystentki  
26 stycznia – Światowy Dzień Celnictwa, Dzień Transplantologii  
27 stycznia – Dzień Dialogu z Islamem  
28 stycznia – Międzynarodowy Dzień Mobilizacji przeciwko Wojnie 
Nuklearnej  
31 stycznia – Międzynarodowy Dzień Przytulania (obchodzony także 24 
czerwca)  

Luty 
2 lutego – Dzień Pozytywnego Myślenia, Dzień Handlowca, Dzień Świstaka 
(w USA)  
4 lutego – Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem   
9 lutego – Międzynarodowy Dzień Pizzy  
11 lutego – Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej  
12 lutego – Dzień Darwina (lub Dzień Ewolucjonizmu)  
15 lutego – Dzień Singla, Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej  
16 lutego – Międzynarodowy Dzień Listonoszy i Doręczycieli Przesyłek, 
Dzień Poczty Polskiej  
17 lutego – Dzień Kota  
20 lutego – Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej  
21 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego  
22 lutego – Dzień Myśli Braterskiej  
23 lutego – Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym, Ogólnopolski 
Dzień Walki z Depresją  
26 lutego – Dzień Spania w Miejscach Publicznych, Dzień Dinozaura  
27 lutego – Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Kalendarz_%C5%9Bwi%C4%85t_nietypowych                                                       

       
 Oprac. K. Rokowska 

 
 

Przydatne motta: 
 

Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie. 
                                 -Paulo Coelho- 

Każdy człowiek na kuli ziemskiej ma skarb, który gdzieś na niego czeka. 
                                   -Paulo Coelho- 

Historia jednego człowieka jest historią całej ludzkości. 
                                 -Paulo Coelho- 

Jedynie człowiek szczęśliwy może promieniować szczęściem wokół. 
                                -Paulo Coelho- 

                                                                                                 P. Pawłowska 
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Zimowa krzyŜówka dla najmłodszych! ;)Zimowa krzyŜówka dla najmłodszych! ;)Zimowa krzyŜówka dla najmłodszych! ;)Zimowa krzyŜówka dla najmłodszych! ;)    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Chroni głowę podczas zimy. 
2. Obecna pora roku to … 
3. Ptasia stołówka: zawieszamy go np. 

na drzewie;) 
4. Dokończ: My się zimy nie … !!! 
5. Chronią ręce przed zimnem. 
6. Zastępuje nosek bałwanka. 
7. Jeździmy na nich po śniegu. 
8. Dokończ: Z górki na … ! 
 

9. Lepimy go ze śniegu;) 
10. Ślizgamy się po nim w zimie;) 
11. Zimowy odpoczynek od szkoły, 

trwający 2 tygodnie ;D 
12. Po grudniu ... 
13. Po zimie … 
14. Dwie deski do jeŜdŜenia po śniegu. 
15. Jeździsz na nich po lodzie. 
16. Budujemy go z lodu, przybiera 

postać domku;) 
 

Hasło: _____________  _______________ 
 
Zagadki dla najmłodszych!!! 
 

(Chcesz poznać odpowiedzi? Przeczytaj słowa w nawiasach od tyłu!) 
Miłej zabawy!!! 
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1. Jaką porę roku mamy, gdy za morzem są bociany? (amiz) 
2. Często w nim bywają jeszcze mrozy trzaskające. Za to jest w calutkim 

roku, najkrótszym miesiącem. (ytul) 
3. Co to za woda, twarda jak kamień? Można na łyżwach ślizgać się na 

niej. (dól) 
4. Z lodowych klocków - dom niewysoki. Jego lokator jadł mięso foki. 

(oolgi) 
5. Co to za żeberka przy ścianie wiszące, co latem są zimne, a zimą gorące? 

(refyrolak) 
1. 6.W jakiej stołówce za każde danie, goście dziękują nam - 

ćwierkaniem? (kinmrak) 
6. Wesoły dzwoneczek i sznur saneczek. (giluk) 
7. Latem było tu boisko, a gdy zimą mróz ścisnął, wylano wodę czystą, to 

już jest…(oksiwodol) 
8. Ze śniegu zrobiony, kapelusz na głowie. Zgadnij, kto to taki? Ja wiem, 

lecz nie powiem! (nawłab) 
9. Szybko po lodzie niosą nas one, obie do butów są przyczepione. (ywżył) 
10. Kiedy w świat wyrusza, szczypie w nos i w uszy. Gdy przyjdzie nad 

wodę, to skuwa ją lodem. (zórm) 
11. On na pewno nie jest tchórzem, bo nie lęka się gór i skał. Staje na 

szczycie, na górze i po śnieżnym stoku w dół gna. (zraicran) 
12. Byś po śniegu jeździć mógł, musisz przypiąć je do nóg. (ytran) 
13. Nosi je na rękach nawet słaby malec. Mogą mieć pięć palców, albo jeden 

palec. (ikzciwakęr) 
14. Wszystkie pojazdy na świecie muszą mieć koła, jak wiecie. A te, nie 

mają ich wcale! I zimą jeździ się na nich wspaniale. (iknas) 
15. Kapie z dachu woda, lecą zimne krople, ale gdy mróz chwyci, zamieni je 

w… (elpos) 
16. Jakie to są płatki: 

2. nie gubią ich kwiatki, 
3. nie owsiane, 
4. nie mydlane, 
5. dla nart dobre i dla sanek. (iknyżeinś)  

17. Jakie to węże na drutach rosną? Zimą są na szyi, w szafie zasną wiosną. 
(ikilazs) 

18. Szklany domek, piasek na dnie, a mieszkańcy pływają ładnie(urkawaim). 
19. . Największe ciężary podnosi on w mig. Ma stalowe ramię, nazywa 

się…(źidgw) 
 Źródło: http://www.przedszkole12gniezno.pl.tl/Zagadki-zimowe.htm 

  oprac. B. Polak☺ 
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CIEKAWOSTKICIEKAWOSTKICIEKAWOSTKICIEKAWOSTKI    

☺ Angielski jest językiem ojczystym około 500 milionów ludzi. Dla 
dalszych 300 milionów stanowi on drugi język używany regularnie. 
Szacuje się, że półtora miliarda ludzi (blisko jedna czwarta populacji 
Ziemi), opanowała bądź uczy się i używa tego języka, jako języka 
obcego.  

☺ Język angielski ma status języka oficjalnego w 56 krajach świata. 

☺ Największa liczba osób posługujących się językiem angielskim, jako 
ojczystym, mieszka w Stanach Zjednoczonych. 

☺ Angielski jest jednym z najbogatszych języków na świecie: jego słownik 
obejmuje ponad 600 tysięcy wyrazów. W słowniku wydawnictwa Oxford 
(„Oxford English Dictionary”) znajduje się około 300 tysięcy haseł, ale 
wiele słów technicznych i naukowych tam nie figuruje.  

☺ Wyedukowany użytkownik angielskiego, używa około 5 tys. słów w 
mowie i około 10 tys. w piśmie. Aby skutecznie się porozumiewać w 
codziennych sytuacjach, wystarczy znajomość około 2000 angielskich 
słów.  

☺ Według „Oxford English Dictionary” najdłuższe słowo w języku 
angielskim to 45-literowy wyraz 
„pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis”, oznaczający 
chorobę płuc.  

☺ Najpopularniejszą literą w języku angielskim jest e. Inne najczęściej 
występujące to kolejno: t, a, i, n, o, s, h, r, d. 

☺ Najczęściej występującym słowem w języku angielskim jest: „the”.  

☺ Najwięcej słów w języku angielskim zaczyna się na literę s (ponad 34 tys. 
w „Oxford English Dictionary”) 

☺ Największą liczbę znaczeń ma słowo „set”. Według „Oxford English 
Dictionary” istnieją, aż 464 sposoby jego użycia.  

☺ 14 lutego Walentynki czyli święto zakochanych, ogłoszone zostało w 
roku 496 przez papieża Gelazego I. 

☺  
źródło: http://englishblog.pl/czy-wiesz-ze-jezyk-angielski-bez-tajemnic 

Oprac. K. Rokowska 
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KĄCIK SPORTOWY 
Orły W enty walczą o medale 
 
W tym roku w dniach 15-29 stycznia odbywały się Mistrzostwa Europy w 
piłce ręcznej, w których biało-czerwoni celowali w pozycje medalowe. Na tę 
chwilę zakończyła się pierwsza faza, Polacy po przegranym spotkaniu  
z gospodarzami – Serbią, z łatwością pokonali Słowację, a potem w bardzo 
wyrównanym, przepełnionym emocjami i nerwami meczu, pokonali Danię 
zaledwie jedną bramką. Następnymi rywalami naszych szczypiornistów, będą 
kolejno: Szwecja, Macedonia i Niemcy, zaciskamy kciuki i kibicujemy 
Polakom, aby spełnili swoje marzenia o medalu ME. 
Santiago Bernabeu podbite, czyli kolejne zwycięstwo Barcelony w Gran 
Derbi 
 

W tej edycji Copa del Rey (Puchar Króla Hiszpanii) Barcelona i Real Madryt,  
spotkali się już w ćwierćfinale rozgrywek.  Pierwszy ze strać w dwumeczu 
odbył się w stolicy na Estadio Santiago Bernabeu. Już w 11. minucie piłkę do 
bramki posłał Cristiano Ronaldo, dając Realowi prowadzenie, którego nie 
oddali do końca pierwszej połowy. Jednak Barcelona walczyła i nie 
poddawała się i dwukrotnie w 49. i 77. minucie, pokonali bramkarza 
Królewskich. Zdobywcami goli byli kolejno: Puyol i Abidal.  
 
Zimowy szał, czyli co słychać w sportach zimowych 
 

• Justyna Kowalczyk wygrała Tour de Ski przed Marit Bjoergen i Therese 
Johaug. Było to jej trzecie z rzędu zwycięstwo w tym cyklu. W Pucharze 
Świata traci 62 punkty do prowadzącej Bjoergen.  

• U panów również po raz trzeci triumfował Dario Cologna, który zarazem 
jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata z dużą przewagą nad 
Petterem Northugiem. 

• Kamil Stoch wygrywa pierwszy konkurs w Zakopanem. W Pucharze 
Świata prowadzi Kofler przed Schlierenzauerem i Bardalem. A Austriak 
Gregor Schlierenzauer wygrywa największą imprezę tego sezonu - Turniej 
Czterech Skoczni. 

• Magdalena Neuner nie daje szans swoim rywalkom w zawodach 
biathlonowych. Obecna liderka Pucharu Świata nie oddaje żółtej koszulki. 
Prowadzi przed Domraczevą i Zaitsevą. 

• Natomiast u panów żółtą koszulką wymieniają się Norweg – Emil Hegle 
Svendsen  
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i Francuz – Martin Fourcade. Obecnie to ten drugi jest liderem klasyfikacji 
z przewagą 27 punktów. W słabszej formie obrońca PŚ Tarjei Boe. 
Zawodzi król biathlonu Ole Einar Bjoerndalen. W marcu rozpoczynają się 
Mistrzostwa Świata w biathlonie. 

              Oprac. G. Polak 
 
Łamańce językowe 
 

Na wyrewolwerowanym wzgórzu przy wyrewolwerowanym 
rewolwerowcu leży wyrewolwerowany rewolwer wyrewolwerowanego 
rewolwerowca. 
 

Gżegżółka grzała grzańca, gdy grzmiący grzmot gromko grzmiał 
grożąc grzesznikom. 
Jeszcze deszcze chłoszczą leszcze, jeszcze leszcze pieszczą 
kleszcze! 
 

Matka tka tak jak tkaczka tka, a tkaczka tka tak jak matka tka! 
 

Suponuję, iż konglomerat twojej wiedzy jest cokolwiek wyalienowany, 
aczkolwiek truizmem byłoby twierdzić, że animozja, jaką czuję do 
twojej aparycji, implikuje przypadek. 

 
Kącik Filmowy 
Hobbit: Niezwykła Podróż 

Ekranizacja książki J.R.R. Tolkiena pt. Hobbit, czyli 
tam i z powrotem. 

Film będzie opowiadał o wyprawie Gandalfa wraz z 
13 krasnoludami (Thorin, Oin, Glóin, Balin, Dwalin, 
Fili, Kili, Dori, Nori, Ori, Bifur, Bofur, Bombur)  
i Bilbem Bagginsem do Samotnej Góry, by zabić 
Smauga smoka, który pustoszy okoliczne wioski 
oraz by zabrać ukradzione skarby krasnoludów. 
Podczas wyprawy czeka ich wiele niebezpieczeństw. 
Muszą pokonać takie krainy jak m.in. Góry Mgliste 
 i Mroczną Puszczę. Jednak na ten film trzeba będzie 
poczekać do grudnia tego roku.  

W. Rokowski 
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Twórczo ść własna 
Karnawałowy czas trwa. Z tego powodu kilka naszych koleżanek  
i kolegów, opisało swoje wyobrażenie balu karnawałowego. Oto Ich 
twórczość:  
 
Na balu wszystko zdarzyć się może  
       Pewnego dnia mieliśmy wątpliwości, co założyć na bal przebierańców. 
Ja oraz moi przyjaciele szukaliśmy odpowiednich strojów w półkach 
 i szafach. 
       Na balu wszyscy bawili się doskonale. Ja byłam przebrana za diabła, 
Kasia za księżniczkę, Mateusz i Dorian za piłkarzy, a Ola za straszliwą 
czarownicę z pieprzykiem na nosie. W pewnej chwili na scenę wyszła para 
większa od nas w starych, ciemnych szlafrokach z kapturami. Muzyka 
przestała grać i wszyscy wpadli w panikę. Nagle zgasło światło i włączyła 
się przeraźliwa melodia. Światła się zaświeciły i z kapturów i szlafroków 
wyskoczyły dwie postacie ludzkie. Rychło zaczęli tańczyć. Okazało się, że 
to instruktorzy tańca. Przyjechali, by pokazać kilka układów tanecznych. 
    Wszyscy bawiąc się wspaniale, zapomnieli, że zrobiło się bardzo późno. 
Zabawa się skończyła, a ja i moi koledzy rozeszliśmy się do swoich 
domów. Tak zakończyła się ta wspaniała noc. 

             
Dominika Kraus kl. 4a 

 
 
           Kilka  godzin  przed  balem  karnawałowym,  zaczęły  się 
 przygotowywania. Wszyscy byli zachwyceni, że w końcu  będą mogli 
pójść na bal. Sala, na której miała się odbyć impreza, nabierała pięknego 
wyglądu.   
           W końcu rozpoczął się bal. Wszyscy uczniowie w przebraniu 
wchodzili na salę. Pod nogami plątały się balony, a z sufitu zwisały 
serpentyny. Iga z Pauliną były przebrane za modelki. Miały kręcone włosy. 
Chłopcy byli przebrani za „spajdermenów” i piłkarzy. Gabrysia za panią 
nocy. Miała czarną sukienkę i białą, błyszczącą maskę. Nagle muzyka 
przestała grać, rozległ się alarm. 
Uczniowie wybiegli na zewnątrz. Dominika  i Ola nie zdążyły wybiec. 
Pani wybrała kilku chłopców, żeby poszli z nią ich poszukać. Reszta 
niecierpliwie czekała. Po 20 minutach Ola, Dominika, pani i chłopcy 
wyszli cali i zdrowi, dołączyli do uczniów. Za nimi wyszedł „tajemniczy 



 15 
gość”, który zakłócił zabawę, włączając alarm. Ku zdziwieniu wszystkich 
był to mały, głodny kotek. Wszyscy wrócili na salę.  
          Zabawa trwała do północy. Uczniowie świetnie się bawili. 
                Sylwia Rusinek kl. 4 a 
 

Na balu wszystko zdarzyć się może... 

   Pewnego wieczoru, przewodniczący szkoły podstawowej zorganizował 
dyskotekę karnawałową. Dosyć dużo uczniów na nią przyszło. Było widać 
różne wróżki, rycerzy, piłkarzy i modelki. 
   W pewnej chwili na salę wszedł tajemniczy Zorro (oczywiście w 
przebraniu). Podszedł na środek sali i bawił się jak inni. Miał czarną 
pelerynę i przepaskę na oczy, a na głowie kapelusz. Wszyscy świetnie się 
bawili. W pewnej chwili Zorro poprosił DJ-a, żeby zmienił szybką muzykę 
na wolną. Wszyscy się zdziwili i przestali tańczyć. Tajemniczy 
przebieraniec podszedł do pewnej dziewczyny i zaprosił ją do tańca. Nagle 
dziewczyna odkryła zagadkowemu chłopcu przepaskę z oczu. Okazało się, 
że był to ładny kolega z jej klasy, który się w niej zakochał. 
  Cały karnawał przetańczyli razem. Od następnego dnia byli już parą. I 
wszystko dobrze się skończyło.  
         Paulina Rusinek, kl. IV a  
 

 
 Zima 
 

Dzisiaj jest śnieg, mróz i zima 
Przyjemnie było wiosną i latem 
Już na ziemi błyszczący śnieg się 
trzyma 
Jakby go ktoś posypał brokatem. 
 

Sypią się z nieba białe śnieżynki, 
Lądują wszędzie jak biała wata. 
Padają wokół: na mech, choinki, 
Tworzą krajobraz w zakątkach 
świata. 
 

Już wschodzące słońce widać, 
Na krajobrazie zimowym, czystym. 
Ale ten obraz naprawdę się przyda 

Kamień 
Na drodze kamień leży. Czy kamień 
ktoś zabierze? 
Szary, ponury, jak czarne chmury, 
które są dzisiaj na niebie. 
Och, kamieniu wezmę ciebie! 
Pomaluję kolorowo! 
Kamieniowi weselej się zrobi, a ja 
za pas biorę nogi. 
Z kamieniem idę wesoło, bo pięknie 
jest wokoło. 
Kamienia maluję ochoczo, by w 
wodzie błyszczał jak złoto. 
Cały dzień siedzę i myślę o 
kamieniu, którego spotkałam przy 
strumieniu. 
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Do kolekcji dobrego artysty. 
 

                      Natalia Snażyk, kl. 4a 
 
(Wśród wierszy o kamieniu, 
odszukaj odmiany przez przypadki 
rzeczownika: kamień.) 
 
O kamieniu 
Kamień, kamieniowi nie równy. 
Każdy jest inny, każdy jest różny. 
Szlachetnym kamieniem się 
zachwycamy, 
a ornego kamienia się pozbywamy. 
Kamieniu węgielny, kamieniu 
drogi, 
takiego kamienia chcę zabrać w 
swe progi. 
                 Andżelika Sordyl, kl. 5 

 

                                                                            
Magdalena Łysoń, kl. 5 
Z kamienia na kamień przeskakuje 
żabka, 
który to już kamień pyta żabkę 
babka? 
Myśląc o kamieniu żabka 
przystanęła, 
na drugi brzeg rzeki z kamieniem 
spłynęła. 
Radosna i szczęśliwa, że nie utonęła 
na widok kamienia: - o kamień! - 
krzyknęła. 
    Klaudia Susfał , kl. V 
 
NA KAMIENIU LE ŻY KAMIEŃ 
OBOK TEGO KAMIENIA LEŻY 
DRUGI. 
PRZYGLĄDAM SIĘ TEMU 
KAMIENIOWI 
I WIDZĘ NASTĘPNY KAMIEŃ. 
NAGLE KTOŚ RZUCIŁ 
KAMIENIEM 
I SPADŁ ON NA INNY KAMIEŃ. 
OJ ! KAMIENIU JAKI JESTEŚ 
PIĘKNY. 
                  KACPER ZEMŁA, kl. 5 

 
Szkoła - telewizja?   

Geografia - Discovery Chanel 
WF - Szkoła przetrwania 
Religia - Dotyk anioła 
Chemia - Szklana pułapka 
Matematyka - 4400 
Historia - Sensacje XX-wieku 
Język polski - Magia liter 
Lekcja muzyki - Jaka to melodia? 
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Lekcja wychowawcza - Na każdy temat 
Przerwa - 997 
Test - Milionerzy 
Poprawka - Stawka większa niż życie 
Nowa w klasie - Trędowata 
Nowy w klasie - Obcy pasażer Nostromo  
Ostatnia ławka - Róbta, co chceta 
Pan konserwator - MacGyver 
Wycieczka szkolna - Ostry dyżur 
Wyrwanie do odpowiedzi - Totolotek 
Wywiadówka - Z Archiwum X 
Wakacje z rodzicami- Familiada 
Dyrekcja - JAG Wojskowe Biuro Śledcze 
woźny/woźna - Strażnik Teksasu 
Informatyk - Johny Mnemonik 
Korytarz w szkole - Ulica Sezamkowa 
Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka 
Plan lekcji - Telenowela (co tydzień to samo) 
Uczeń na dywaniku u dyrektora - Wywiad z wampirem 
Szkoła - Świat według Kiepskich  

 

Palcem po mapie…Palcem po mapie…Palcem po mapie…Palcem po mapie…    
Litwa – państwo w Europie ze stolicą  
w Wilnie. Graniczy z Polską, Rosją, Białorusią   
i Łotwą. Językiem urzędowym jest język 
litewski, ale poza nim używa się również 
polskiego  i rosyjskiego. Na Litwie,  
a dokładniej 26 kilometrów na północ od 
stolicy, znajduje się geometryczny środek 
Europy.  
W kuchni litewskiej przeważa chłodnik (zupa  
z buraków i ogórków), cepeliny (kule z 
ziemniaków nadziewane np. mięsem, rybą, 
grzybami) i pierogi. 

* motto narodu litewskiego to zdanie „Vienybė težydi” (Niech jedność 
rozkwita). 
         G. Polak 
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Chwila zabawy!   Zimowe kolorowanki ;) 
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WaWaWaWalentynkilentynkilentynkilentynki♥♥♥♥    
Walentynki Walentynki Walentynki Walentynki w południowej i zachodniej 

Europie są obchodzone już od średniowiecza.... Do 
Polski święto to dotarło w latach 90. XX wieku  
z kultury francuskiej i krajów anglosaskich. 14 
lutego to dzień, kiedy na Wyspach Brytyjskich ptaki 
zaczynają łączyć się w pary. Stałym niemalże 
elementem Walentynek jest wzajemnie wręczanie 
sobie  ozdobnych karteczek. Czerwone, najczęściej 

w kształcie serca, opatrzone walentynkowym wierszykiem, a często  
i miłosnym wyznaniem.  
 

Wierszyki, które mogą się Wam przydać: ☺ 

W ten dzień sławny, w dzień 
miłości,  
Racz w mym sercu dziś zagościć,  
Bo ja wyznać Tobie chcę,  
Że tak mocno kocham Cię.  
Może kiedyś w mych ramionach,  
Może kiedyś, w któryś dzień,  
Zauważysz moją miłość  
I pokochasz także mnie 

 

Jest miłość trudna 
jak sól czy po prostu kamień do 
zjedzenia 
jest przewidująca 
taka co grób zamawia wciąż na 
dwie osoby 
niedokładna jak uczeń co czyta po 
łebkach 
jest cienka jak opłatek bo wewnątrz 
wzruszenie 
jest miłość wariatka egoistka gapa 
jak jesień lekko chora z księżycem 
kłamczuchem 

Miłość jest jak tęcza  
jak barwy łączy serca  
ja błękit, a ty czerwień  

ta miłość jest już we mnie  
tak żyć będziemy sami  

pomiędzy kolorami  
a czerwień na błękicie  
odmieni dawne życie  

jesteśmy w końcu sami  
swoimi malarzami 

 
Kiedy mrok cicho na ziemię opada, 
Nad łąkami snuje się welon z mgły, 
Do mego serca marzenie się 
wkrada, 
A mym marzeniem jesteś Ty! 
Wieczorem cisza okryła świat, 
Gwiazdy zabłysły na niebie. 
Każdy ma w sercu jakiś kwiat, 
A ja mam w sercu Ciebie!  
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jest miłość co była ciałem a stała 
się duchem 
i ta co nie odejdzie — bo znów 
niemożliwa 
Jan Twardowski 
 

 

 

 
 

TEMPERATURY 
+ 30 

Polacy śpią bez Ŝadnego nakrycia. Amerykanie zakładają swetry. 

Mieszkańcy Miami włączają ogrzewanie. 

+ 10 

Amerykanie trzęsą się z zimna. Włoskie samochody nie chcą zapalić. 

MoŜesz zobaczyć swój oddech w Miami. 

0 

Woda zamarza. Rosjanie idą popływać. Francuskie samochody nie 

chcą zapalić. 

- 15  

Twój kot chce spać z tobą pod jedną kołdrą. Politycy zaczynają 

rozmawiać o bezdomnych. Niemieckie samochody nie chcą zapalić. 

Marzymy o wyprawie na południe. 

- 30 

Rosjanie zakładają podkoszulki. Potrzebujesz kabli rozruchowych, 

Ŝeby twój samochód zaczął funkcjonować. Twój kot chce spać w 

twojej piŜamie. 

- 40 

Politycy zaczynają coś robić z bezdomnymi. MoŜemy ze swojego 

oddechu budować domki igloo. Japońskie samochody nie chcą 

zapalić. Chcemy wyruszyć na południe. 
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- 50 

 Za zimno, Ŝeby myśleć. Potrzebujesz kabli rozruchowych, Ŝeby 

kierownica zaczęła funkcjonować. Rosjanie zamykają okno w 

łazience. 

- 60 

Niedźwiedzie polarne ruszają na południe. Prawnicy wkładają ręce 

do swoich własnych kieszeni.  
 

 
    
    
    
W 2012 roku karnawał kończy się 21 W 2012 roku karnawał kończy się 21 W 2012 roku karnawał kończy się 21 W 2012 roku karnawał kończy się 21 
lutego i trwa 46 dnilutego i trwa 46 dnilutego i trwa 46 dnilutego i trwa 46 dni!!!!!!!!!!!!    
 

Co to jest karnawał?? 
Karnawał  – okres zimowych balów, 
maskarad, pochodów i zabaw. Rozpoczyna 
się najczęściej w dniu Trzech Króli, a 
kończy we wtorek przed Środą Popielcową, która oznacza początek 
Wielkiego Postu i oczekiwania na Wielkanoc. 

Co to słowo oznacza?? 
Nazwa pochodzi od włoskiego carne vale, a słowo to zaczerpnięte z łaciny 
oznaczało pożegnanie mięsa. 

Zwyczaje karnawałowe 
Do głównych tradycji karnawałowych należą oczywiście zabawy, bale i 
parady. Najbardziej znane parady i zabawy tego okresu to karnawał w Rio i 
karnawał w Wenecji. Parady odbywają się głównie tuż przed Środą 
Popielcową i trwają kilka dni. Jest to okres oczekiwany, często przez cały 
rok, uczestnicy przygotowują specjalnie na tę okazje stroje karnawałowe 
niezwykle bogato zdobione, często wyuzdane, mieniące się złotem, 
przepychem, częstym ich elementem są pióra. 

              oprac. B. Polak☺ 
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Rebusy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___       ___  ___  ___  ___  ___  
 
 
 
 
 
 
 
 
___  ___  ___  ___  ___  ___      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ ___  ___  
                                                                                                                                     
    

Dekalog szcz ęśliwego człowieka 
1. Człowiek rodzi się zmęczony i żyje aby odpoczywać.  
2. Kochaj swe łóżko jak siebie samego.  
3. Odpoczywaj w dzień, abyś mógł spać w nocy.  
4. Jeśli widzisz kogoś odpoczywającego, pomóż mu.  
5. Praca jest męcząca więc należy jej unikać.  
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6. Co masz zrobić dziś zrób pojutrze - będziesz miał dwa dni 

wolnego.  
7. Jeśli zrobienie czegoś sprawia ci trudność, pozwól zrobić to innym.  
8. Nadmiar odpoczynku nikogo nie doprowadzi(ł) do śmierci.  
9. Kiedy ogarnia cię ochota do pracy, usiądź i poczekaj aż ci 

przejdzie.  
10. Praca uszlachetnia, lenistwo uszczęśliwia.  

 
HUMORHUMORHUMORHUMOR    
 

Rozmawiają dwie przyjaciółki: 
- Mariola, powiedz mi, dlaczego tyle jesz, skoro ciągle mówisz, że dbasz o 
linię? 
- Bo linia powinna być gruba i wyrazista… ;-) 
 
Przyjeżdża babcia do Jasia i mówi: 
- Wnusiu, jakiś ty do mnie podobny!! 
Zapłakane dziecko biegnie do mamy i mówi: 
- Mamusiu babcia mnie straszy…!!! 
 
Anestezjolog pyta pacjentkę: 
- Jaką życzy sobie pani narkozę, tańszą czy droższą?  
Pacjentka wybiera tańszą, więc pochylony lekarz nuci nad nią: 
- Oooooo… Śpij kochanie, śpij. 
 
- Słyszałeś? W Azji jeden facet przeżył bez jedzenia i picia 7 dni! 
- Widocznie obsługiwał go ten sam kelner, co mnie! 
 
- Z jakiego kraju jest człowiek, który przychodzi do restauracji i zjada kartę 
dań? 
- Z Jemenu… 
 
Dzisiaj nad ranem o 2:30 sąsiad pukał do moich drzwi!! Uwierzycie?? O 
2:30!! Ma szczęście, że jeszcze nie spałem i grałem sobie na perkusji ;-) 
 
Przychodzi Jasio do mamy i mówi: 
- Mamo dlaczego tak ostatnio utyłaś? 
- Bo spodziewam się twojego braciszka, synku. 
- A to już wiem dlaczego przytył nasz ksiądz proboszcz. 
- Dlaczego? 
- Bo mówił, że spodziewa się wikarego.  
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Rycerz zgłasza się do króla po powrocie z długiej wyprawy. 
- Czego dokonałeś dzielny rycerzu? – pyta król. 
- Panie, tygodniami rabowałem i zabijałem we wszelkich wsiach 
należących do Twoich wrogów na zachodzie. 
- Zaraz, zaraz…. Ale ja nie mam wrogów na zachodzie…. 
- Teraz już masz, Panie…  
                             G. Polak 
 

WYKREŚLANKA 
Wykreślanka na słodko ;-) W tym numerze szukamy nazw przeróżnych 

słodkości ;-) 
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