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Drodzy czytelnicy… 
 
Wakacje, wakacje... Coraz bliżej nas. Przed nami ostatnie dwa miesiące 
ciężkiej pracy, wszystko po to, aby jak najlepiej zakończyć kolejny rok 
ciężkiej nauki. A później? Pełen luz :) 
Zapewne wielu z Was nie może się doczekać zakończenia roku. Jednak 
myślę, że są też osoby, które mimo wszystko, nie cieszą się tym tak bardzo. 
Nasi trzecioklasiści, którzy są świeżo po egzaminach. Dla nich ten dzień 
będzie inny, niż dla reszty z Was. Będzie to ostatni ich raz razem, w takiej 
grupie, w tej szkole. No cóż, coś się kończy, coś się zaczyna :) Jak na razie 
czekamy do czerwca na wyniki egzaminu! Oby jak najlepsze!  
          
  Pozdrawiamy! 

Redakcja 

 
 Wędrówki po j ęzykch … 
 
Słowo "mama" w róznych językach: 
jęz. angielski - mom, mum, mother 
jęz. białoruski - мама 
jęz. bułgarski - майка 
jęz. chorwacki - majka 
jęz. czeski  - mamička, mamka, mutra 
jęz. fiński - äiti 
jęz. francuski - maman, mère 
jęz. hiszpański - mamá, madre 
jęz. holenderski - moeder 
jęz. islandzki - móðir 
jęz. łaciński - mater 
jęz. niemiecki - Mutter 
jęz. perski - مادر (mādar) 
jęz. portugalski - mãe, madre 
jęz. rosyjski - мама, мать 
jęz. rumuński - mamă 
jęz. słowacki - matka, mať, mama, mamka, mamička 
jęz. ukraiński - мати 
jęz. włoski - mamma, madre 
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Lalek „Banialuka" i „Krainy Kropka” 
 

W wiosenny i słoneczny wtorek 7 maja 2013 r. przedszkolaki z grupy 
młodszej i starszej wyjechały na wycieczkę do Bielska – Białej. Na miejsce 
sprawnie zawiózł wszystkich miły pan kierowca.  
Na początku z wielkim zainteresowaniem obejrzeliśmy przedstawienie  
pt. „Bal u króla Lula”  w Teatrze Lalek „Banialuka”. Co chwila na 
widowni wybuchały salwy śmiechu, a aktorzy nawiązywali bezpośredni 
kontakt z widzami, bawili nas piosenkami i wspaniałą grą aktorską. 
Po spektaklu udaliśmy się do parku zabaw „Kraina Kropka”. Tam 
całkowicie daliśmy ponieść się kulkowemu szaleństwu. W przerwie tej 
wspaniałej zabawy zamieniliśmy się w małych kucharzy, aby wyczarować 
sobie własną pizzę. Mniam, mniam:)  
Po całym dniu atrakcji, zmęczeni lecz w znakomitym humorze wróciliśmy 
do przedszkola, gdzie  z utęsknieniem czekali już rodzice.  
 

 
        

Opracowała: mgr Agata Gwoździewicz 
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Apel z okazji Konstytucji 3 maja 
 
Dnia 1. 05. 2013 r. odbył się apel z okazji Konstytucji 3 maja 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Mieliśmy okazję zobaczyć 
rewelacyjny występ uczniów z klas 5.  
Idealnie przedstawili oni historie tego ważnego wydarzenia całkiem 
interesujący sposób. Dowiedzieliśmy się również czym dla nauczycieli  
i uczniów jest nasza ojczyzna. Odpowiedzi były rożne , ale dotyczyły tego 
samego. Cały apel był wielką lekcją historii, który  każdy patriota powinien 
znać i trzymać w głęboko w sercu.  
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Spotkanie z Somą Nem 
 
Dnia 14-ego maja o godzinie 10:00 w Wiejskim Domu Kultury  
w Zagórniku, odbyło się spotkanie klas podstawowych i gimnazjum z 
panią Somą Nem - organizatorką pomocy dla dzieci w Kambodży.  
     Pani Soma zajmuje się porzuconymi dziećmi oraz sierotami. Dba o ich 
rozwój i wychowuje jak własne dzieci. W swoim życiu poznała wielu 
wielkich ludzi, takich jak: papieża Jana Pawła II, Matkę Teresę z Kalkuty 
oraz kardynała Dziwisza. Z pomocą pani Lucyny Surzyn, która tłumaczyła 
wypowiedzi naszego gościa z języka francuskiego na polski, opowiedziała 
nam o życiu tamtejszych ludzi oraz zaprezentowała film na którym jej 
podopieczni bawią się oraz tańczą. Na końcu dzieci z naszej szkoły 
zadawały pani pytania związane z życiem w Kambodży oraz wręczyły jej 
pamiątkowy list. 
     Spotkanie z panią Somą Nem było bardzo interesujące. Dzięki niemu, 
mogliśmy sobie wyobrazić obraz smutnej rzeczywistości. 

                                                                     Sztafińska Marta     
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Gminny konkurs Szelki – humor  w literaturze.  
 

10 maja grupa Marta end Banda (Marta Sztafińska, Karol Mikołajko, 
Krzysztof Gilek i Miłosz Chachuła) ze szkolnego kabaretu NICO zostali 
wyróżnieni na gminnym konkursie Szelki – humor w literaturze. Uczniowie 
wystąpili z własnym repertuarem, ze scenariuszami skeczy stworzonymi przez 
siebie samych. Wyróżnienie to  jest  wielkim sukcesem, ponieważ nasz 
kabaret po raz pierwszy prezentował się poza murami szkoły i od razu został 
zauważony. Poza tym jury konkursu nie przyznała żadnych innych nagród ani 
wyróżnień, oprócz grand prix , które otrzymali kabareciarze  z Sułkowic (ich 
występ można obejrzeć na Facebooku Nowin andrychowskich) i właśnie 
wyróżnienia naszej grupy.  
 Zapraszamy na nasz występ podczas PIKNIKU SZKOLNEGO  
w czerwcu.  

 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 oprac. Marta Sztafińska pod kierunkiem p. Hernas 
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VII Gminny Konkurs Przyrodniczy Klas Trzecich 
"Las moim przyjacielem" 

W słoneczne, majowe przedpołudnie w naszej szkole, odbył się VII Gminny 
Konkurs Przyrodniczy. Uczestniczyło w nim 13 uczniów ze szkół: ZSS w 
Targanicach, ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie, SP nr 2  
w Andrychowie, ZSS w Inwałdzie, ZSS w Sułkowicach-Łęgu, ZSS  
w Roczynach. Naszą szkołę reprezentowała Dominika Socha. Turniej miał na celu 
wspieranie rozwoju uczniów klas III poprzez kontakt z żywą przyrodą, 
wzbogacanie wiedzy dotyczącej ekosystemu lasów, kształtowanie właściwych 
postaw w stosunku do przyrody oraz pobudzanie do działań na rzecz ochrony 
lasów w najbliższym otoczeniu. Uczniowie musieli się wykazać między innymi 
znajomością ścieżki przyrodniczo-leśnej Nadleśnictwa Andrychów, 
wiadomościami o lesie w różnych porach roku, czy niebezpieczeństwem 
związanym z wycieczką do lasu. Przed ogłoszeniem wyników, przybyli goście 
obejrzeli spektakl pt."Calineczka" w wykonaniu najmłodszych uczniów z naszej 
szkoły. Po spektakularnym występie jury ogłosiło wyniki. Sponsorem nagród było 
Nadleśnictwo Andrychów, a posiłek przygotowała Rada Rodziców przy ZSS  
w Zagórniku. 
Poznajmy najlepszych przyrodników w naszej gminie: 
1. miejsce - Aleksandra Adamus (SP nr 2), 
2. miejsce - Szymon Niziński (ZSS w Inwałdzie), 
3. miejsce - Dominika Socha (ZSS w Zagórniku), 
3. miejsce - Karolina Gajczak (SP nr 2). 
Gratulujemy wszystkim miłośnikom lasu i zapraszamy w przyszłym roku. 

 
Jesteśmy dumni z Dominiki. 

                             Oprac. mgr Marta Paczyńska 
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Znaczenie Imion 
Aleksandra 
Kobieta nosząca imię Aleksandra obdarzona tym imieniem wyróżnia się 
swoją wielką prawdomównością i niezwykle silnie zarysowanym 
poczuciem sprawiedliwości. Obie te cechy powodują, że nawet gdyby 
chciała postępować w sposób moralnie naganny, czy to dla własnych 
korzyści, czy w imię wyższej konieczności, po prostu nie mogłaby tego 
zrobić. 
Maja 
Kobieta obdarzona imieniem Maja jest ogromnie subtelna i wrażliwa. 
Stosunkowo łatwo jest ją zranić, na szczęście jednak ma na tyle rozsądku  
i jest tak zapracowana, że nie lubi się nad sobą użalać i nie ma tendencji do 
rozpamiętywania doznanych krzywd. Konsekwentna w działaniu Kiedy ma 
do wykonania jakieś zadanie, robi to bardzo sumiennie i systematycznie. 
Mateusz 
Człowiek obdarzony tym imieniem ma w sobie dużo odpowiedzialności  
i poczucia obowiązku. Jest w nim również bardzo silnie zarysowane 
poczucie sprawiedliwości oraz szczerość, które zmuszają go do uczciwego 
zachowywania się w każdej sytuacji, nawet gdy zachowanie niezgodne  
z normami etycznymi mogłoby mu dać wiele korzyści. Jest dobrym 
człowiekiem Jest prostolinijny i ma dobre serce. 
Natalia 
Natalia to raczej niebanalna osobowość i rzadko zdarza się, by wtapiała się 
w tłum podobnych do siebie kobiet. Wyróżnia się zwłaszcza swoją 
niepospolitą inteligencją oraz wielkimi zdolnościami dyplomatycznymi, 
dzięki którym potrafi z każdym znaleźć wspólny język. Ma doskonałe 
maniery i zawsze zachowuje się z klasą, nawet gdy wymaga to od niej 
najwyższego wysiłku. 
Dominika 
Kobieta obdarzona tym imieniem jest bardzo spokojna i zrównoważona. 
Nie lubi znajdować się w centrum uwagi i niepewnie czuje się, kiedy tłum 
zwraca na nią swoje oczy. W ogóle dość niechętnie nawiązuje kontakty  
z ludźmi, a nawet trudno jest jej się zaprzyjaźnić. Zazwyczaj ma tylko małą 
grupkę ludzi, z którymi chętnie spędza czas. 
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Bartosz 
Osoby, które znają Bartosza choćby tylko powierzchownie, są zgodne co 
do tego, że jest to w każdym calu niebanalny człowiek. Gdyby zapytać ich, 
na czym dokładnie to polega, pewnie nie umieliby tego sprecyzować, 
jednak wszyscy uważają, że splot jego niezwykłych cech, które może  
u innych osób uchodziłyby za całkiem normalne, czyni zeń człowieka 
ekscentrycznego. 

 
Nauka rysowania – ptaszek 
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Młodzi pisarze … 
Rozdział 19 

Miła niespodzianka 
                   Kiedy legendarny bóg nawiedził ich następnej nocy, podszedł 
do Pinokia i Wróżki i zamienił się w człowieka. Był to młody chłopiec o 
blond włosach i zielonych oczach. Lecz gdy do nich przemówił, jego głos 
brzmiał jak u trzydziestolatka. Przedstawił się jako Keremas. Powiedział, 
że jeżeli uda się im zdjąć z niego okrutną klątwę, sprawi, że będą mogli 
wrócić do swojego dawnego, prawie już zapomnianego domu. 
  

Rozdział 20 
Kolejne przygody 

                 Zaraz po skończeniu rozmowy matka i chłopiec poszli do 
jaskini, gdzie mieli wpaść na pierwszy trop. Zaprowadził ich tam Keremas. 
Jaskinia była bardzo duża. Jej podłoże pokryte było nietoperzym guanem. 
Zaraz po wejściu zauważyli jakieś dziwne prostokątne wrota ze stali. 
Później odkryli jeszcze jedną bardzo dziwną tajemnicę... 

 

Rozdział 21 
Magiczne krzesło 

                 Pochodnie nagle dziwnie same się 
zapaliły. Jednakże najdziwniejsze było to, że 
po środku wielkiej sali stało tylko jedno 
drewniane krzesło. Pinokio wraz z Wróżką 
byli zmęczeni, dlatego oboje usiedli na 
obszernym krześle i zasnęli... 
 
 
            Z czego były zrobione wrota do sali? 
 
            _____________________________ 
                                                                                                                          

                                  Kacper Fila 
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 W akwarium  cz. 6 
 

Ludzka dłoń 
  Maksio leżał na blacie przy akwarium  
i niesłychanie się miotał. 
 Glonojad spoglądał przez szybę na 
nieruchomiejącego powoli przyjaciela. Bielinka 
ocierała z oczu trwożliwe łzy, wylane za 
jeszcze nieznajomego Maćka, który ratując ją 
poświęcił życie. 
-Biedny nasz Maciek - powiedział Glop - zabrał 
się do skakania z takim zapałem, że wyskoczył 
za daleko... 

-Zobaczcie! - krzyknął nagle Spławik głosem pełnym nadziei - Zbliża się 
ludzka dłoń... 

* 
Maciek, ukazując się w akwarium, wywołał atak radości i szczęścia rybek. 
Był przemęczony z braku wody i oniemiały z wrażenia. 
-Bielinko, przepraszam cię... - powiedział- nie potrafię do ciebie wskoczyć. 
-Ja się nie gniewam! To wielkie szczęście, że ludzie cię uratowali. 
Dziękuję ci za to, że podjąłeś się wskoczenia do klatki. Poświęciłeś się, by 
mnie  ratować. 
-Poza akwarium, po jakimś czasie poczułem, że zasychają mi skrzela. Ale 
ludzie mnie zabrali do akwarium. Poczułem dostatek wody, wasze radosne 
głosy i ... 
-Patrzcie!- krzyknął nagle Spławik.- Czyje to dzieci? 
Grupka małych rybek wpłynęła w gąszcz roślin wodnych. 
-Rybki są pomarańczowe- rzekł Rufus. 
-A gdzie 
Inka?                                                                                                      cdn 
 
Kto pomógł Maćkowi wrócić do akwarium? 
............................................................................... 

 Czyje dzieci były pomarańczowe? 
............................................................................... 
 
            Natalia Snażyk 
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Wędkarstwo – moje hobby 
Poradnik początkuj ącego wędkarza – czyli co, gdzie, na co, kiedy 

i jak łowi ć. 
 

UKLEJA   (Alburnus alburnus). Rodzina: karpiowate. 
Dorasta nieco  ponad 20 cm. Przeciętnie łowi się egzemplarze, które nie 
przekraczają kilkunastu centymetrów.            
Gdzie: Przypowierzchniowe warstwy wszelkich wód ( z wyjątkiem bystrych 
górskich potoków i zarastających oczek), najchętniej –  
w miejscach spokojnych.                                                  
Kiedy: W cieplejszej połowie roku bez szczególnych różnic pory czy pogody. 
Na co: Białe robaczki, wyklute z nich mniejsze muchy i inne drobne przynęty 
zwierzęce, a także roślinne; sztuczne muszki.  
Jak: Przepływanka przypowierzchniowa, metoda wahadłowa, sztuczna 
muszka. 
W wędkarstwie potocznym używana jest głównie jako bardzo skuteczna 
przynęta za wiele gatunków. Wypryskujące nad powierzchnię jej stadka 
wskazują żerowanie drapieżników, przy czym sposób, w jaki się to odbywa, 
stanowi czasem wskazówkę co do gatunku ryby ścigającej.  
Na podstawie książki „Wędkarz skuteczny”. 

            Dawid Zmiertka 
 

Kącik kulinarny …    Przepis  na  placek  bananowyplacek  bananowyplacek  bananowyplacek  bananowy : 
1. Biszkopt:   5-6  jaj 

2.  I  masa : 

• 1kg  bananów  

zmiksować , 

• ½  szklanki  cukru  

• 3 żółtka   

• 1 margaryna 

• 1 galaretka cytrynowa  

lub pomarańczowa  

rozpuszczona  w  jednej  

szklance  wody. 

 

3. II  masa : 

• 3 białka , 

• 3 łyżki cukru , 

• 1  galaretka  w  1  szklance  wody. 

Sposób przygotowania : 

 Wszystkie  składniki  połączyć  i  wyłożyć  

na   biszkopt. 

Białka  ubić  i  dać  tężejącą  galaretkę, gdy 

stężeje. Ułożyć banany pokrojone w plastry 

i zalać galaretką. Ciasto przechowujemy  

w lodówce. 

 
                            SMACZNEGO !!! SMACZNEGO !!! SMACZNEGO !!! SMACZNEGO !!!     
                                                           Wykonała : Izabela Kapera  
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English is easy … 
 
UK HOLIDAYS  
CZYLI CO ŚWIĘTUJEMY  
W MAJU W WIELKIEJ BRYTANII? 
 
Early May Bank Holiday/ May Day 
 
Pierwszy poniedziałek maja w Wielkiej Brytanii jest dniem ustawowo 
wolnym od pracy (bank holiday). W Anglii, Walii i Irlandii Północnej  
dzień ten powszechnie znany jest jako May Day. W Szkocji zaś 
obowiązuje nazwa Early May Bank Holiday . 
Święto to, najprawdopodobniej, wywodzi się od obchodów rzymskiego 
festiwalu z okazji początku sezonu letniego (na półkuli północnej). 
Obecnie jest to dzień, w którym propaguje się i celebruje prawa 
pracownicze (workers' rights) . Szczególnie rozpowszechnionym 
obyczajem jest taniec wokół słupa (maypole dancing). Dzieci, 
szczególnie dziewczynki, tańczą wokół wysokiego słupa (pole), na którym 
zawieszone są wstążki. Celem tego tańca jest stworzenie na słupie 
dekoracyjnego wzoru ze wstążek. 
Pozostałe zwyczaje, z którymi można się spotkać w trakcie obchodów 
May Day: 
-plecenie wianków z kwiatów,  
-dekorowanie domów kwiatami i liśćmi,  
-koronacja królowej Maja  (May Queen) jako odzwierciedlenia 
rzymskiej bogini Flory . 
-na niektórych obszarach dziewczyny wychodzą z domu bardzo wcześnie, 
aby umyć twarze w porannej rosie. Ma to im zapewnić urodę  
w nadchodzącym roku. 
-w Rochester co roku odbywa się festiwal kominiarzy.  
-1 maja lub pierwszy poniedziałek maja jest również dniem pochodów, 
zwłaszcza w Londynie, dla uczczenia i domagania się praw 
pracowniczych. Bardzo często marsze te organizowane są przez związki 
zawodowe (trade unions). 
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Wyniki badania opinii publicznej… 
 

ODPOWIEDZI UCZNIÓW 
 
 
 
 
 
 
 

 

ODPOWIEDZI NAUCZYCIELI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        
 

 

 
 
 

Opracowali Bartłomiej Smolec i Sebastian Rajda 
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Poznajmy się lepiej…☺☺☺☺  ☺☺☺☺ 
 

W tym miesiącu przedstawimy Wam uczennicę z drugiej klasy 
gimnazjum, która zdobyła tytuł finalisty z Małopolskiego 
Konkursu Geograficznego. Jest to Dominika Krupnik.  
 

1. Jak się czujesz z tym, że w drugiej klasie osiągnęłaś już 
taki sukces, jakim jest bycie finalistką konkursu geograficznego? 

Mam trochę mieszane uczucia. Z jednej strony bardzo się cieszę, że doszłam 
tak daleko. Kompletnie się tego nie spodziewałam, przystępując do konkursu. 
Z drugiej jednak strony mam lekki niedosyt, ale ogólnie bardzo się cieszę.  
 

2. Dlaczego wybrałaś akurat geografię i czy wiążesz z nią swoją 
przyszłość? 
Geografia zawsze mi się podobała. Od dzieciństwa lubiłam bawić się z mapą 
lub grać w państwa-miasta. Wzięłam udział w konkursie, ponieważ 
stwierdziłam, że to ciekawe doświadczenie, które bardzo poszerza wiedzę. 
 

3. Jakie jest Twoje wymarzone miejsce, do którego chciałabyś pojechać? 
To trudne pytanie. Na świecie jest wiele pięknych i wyjątkowych miejsc, ale 
jeżeli miałabym wybierać to chciałabym zwiedzić Małe Antyle,  
w szczególności wyspę o nazwie Dominika;) bądź zobaczyć Machu Picchu  
w Peru. 
 

4. Jakie są Twoje zainteresowania? 
Mam kilka zainteresowań. Należą do nich : gra na gitarze, geografia, muzyka 
czy języki obce... ale lubię też pływać lub potańczyć . 
 

5. Jakie filmy lubisz oglądać i jakiej muzyki słuchać? 
Mój ulubiony gatunek filmu to komedia. Lubię też fantasty bądź filmy akcji. 
Gdy jestem smutna, oglądam bajki Disneya - to świetnie poprawia humor☺. 
Jeśli chodzi o muzykę to w zasadzie słucham wszystkiego, co wpadnie mi  
w ucho. 
 

6. Czy masz już wybraną szkołę, do której chciałabyś pójść po 
gimnazjum? 
Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem. Jest wiele kierunków które mnie 
interesują☺ 
 

Dziękujemy za wywiad!  Życzymy mnóstwo sukcesów szkolnych,   
a przede wszystkim uzyskania w następnym roku tytułu laureata  
z Małopolskiego Konkursu Geograficznego!  

KR&GB&BP ☺ 
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Historie znane i mniej znane …  rocznica  przystąpienia 

Polski do Unii Europejskiej. 
 

Polska w Unii Europejskiej – Polska jest członkiem Unii Europejskiej od  
1 maja 2004 na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 
2003 r. w Atenach będącego prawną podstawą przystąpienia (akcesji) Polski 
do Unii Europejskiej. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w 
Atenach 8 kwietnia 1994 r. z chwilą złożenia przez Polskę wniosku 
o członkostwo w UE i potwierdzenia go przez wszystkie państwa 
członkowskie podczas konferencji w Essen 9-10 grudnia 1994 r. Integracja 
jest procesem dynamicznym, nieustannie trwającym. Nawiązanie stosunków 
dyplomatycznych pomiędzy Polską a (wtedy jeszcze) Wspólnotą Europejską 
nastąpiło 16 września 1988 r. Traktat akcesyjny podlegał zatwierdzeniu i 
przyjęciu absolutną większością głosów przez Parlament Europejski (9 
kwietnia 2003 r.) oraz jednogłośnie przez Radę Unii Europejskiej (14 kwietnia 
2003). Kolejnym etapem była ratyfikacja go przez wszystkie kraje 
członkowskie zgodnie z wymogami konstytucyjnymi obowiązującymi w 
każdym z tych państw (poza Irlandią, gdzie ratyfikowany był po referendum 
ogólnopaństwowym, pozostałe państwa członkowskie przyjęły go w 
głosowaniach parlamentarnych). Traktat wszedł w życie po zakończeniu 
unijnej procedury ratyfikacyjnej. W Polsce proces jego przyjęcia odbywał się 
w formie ogólnonarodowego referendum w dniach 7-8 czerwca 2003. 

Polacy odpowiadali na następujące pytanie: 

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do 
Unii Europejskiej? 

Według oficjalnych wyników PKW do urn poszło 58,85% uprawnionych do 
głosowania (tj. 17 586 215 osób) spośród 29 868 474 uprawnionych, 77,45% z 
nich (tj. 13 516 612) odpowiedziało tak na postawione pytanie. 22,55% z nich 
(tj. 3 936 012) odpowiedziało nie. Oddano również 126 194 głosy nieważne. 

Traktatu akcesyjny będący prawną podstawą przystąpienia (akcesu) 10 krajów 
Europy Środkowej i Południowej (Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, 
Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier) do Unii Europejskiej został 
podpisany 16 kwietnia 2003 r. w Atenach. 

1 maja 2004 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej 
wraz z 9 innymi krajami Europy. Polska jest jednym z najludniejszych i 
największych krajów Unii: zajmuje 6. miejsce pod obydwoma tymi 
względami(Stan na rok 2012) 

Opracował Marcin Bizoń 
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Sport inaczej…. 
 

Wkrótce wakacje, przerwa od szkoły, słońce  
i wczasy. Ale jeszcze zanim to nadejdzie przed 
nami kolejny numer naszej szkolnej gazetki 
„Spoko”. W tym miesiącu w dziale – Sport 
inaczej przyjrzymy się bliżej dyscyplinie 
zwanej snookerem.  
 
Co to takiego? Snooker to odmiana gry 
bilardowej. Mamy zielony stół, kilkanaście bil 
w różnych kolorach, kij i dwóch zawodników. 
Zadanie jest pozornie proste, a mianowicie 
celem jest wbicie wszystkich bil do kieszeni  
w stole (mamy 6 kieszeni). Każda bila jest 
punktowana od 1 do 7, a zwycięża zawodnik, 
który w danej partii zdobył więcej punktów. 
Trudność jednak polega na tym, że gracz nie 
może uderzyć bezpośrednio w daną bile,  
a musi zrobić to przez kulkę białą (czyli, aby 

wbić np. kolor czerwony uderzamy w białą bile, która musi pchnąć 
czerwoną do kieszeni). Do tego z grubsza określona jest kolejność 
wbijania. Trzeba robić to na przemian - bile czerwone z tzw. kolorowymi 
(wszystkie poza 
czerwonymi).  
Snooker jest popularną 
dyscypliną szczególnie na 
Wyspach Brytyjskich  
i stamtąd pochodzi jego 
najwięcej zawodników. 
Obecnie odbywa się wiele 
zawodów w tej dyscyplinie, 
tak jak i Mistrzostwa Świata.  
 
 
Na koniec łatwe pytanie:  
Ile punktów daje najbardziej punktowana bila??  
_____________________________________________ 
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Mistrzowie pióra …"Law w Wielkim Świecie"   
-Witaj skarbie! Co tak pęd... 
 -Wybacz Alice, jestem spóźniona!  
 Kochana Alice, jedyna pociecha w mojej pracy. Ta krucha brunetka 
ma w sobie więcej siły, niż stukilowy mężczyzna... 
 -Ałłłł! Jak ty łazisz?!  
 Ten głos... 
 -Przepraszam! Naprawdę nie chciałam! - drżącymi rękoma wyjęłam 
chusteczkę higieniczną  
i zaczęłam wycierać kawę z bluzki dziewczyny, w którą uderzyłam. 
 Ahri. Chyba najbardziej rozpieszczona i wredna piętnastoletnia 
dziewczyna na świecie. Była też córką pani McArthur i jakiekolwiek 
narażenie się jej groziło wyrzuceniem ze stażu. 
 Nigdy na to nie pozwolę. 
 -Weź ode mnie ten sztuczny śmieć! - ryknęła Ahri.  
 Przerażona błyskawicznie cofnęłam rękę z chusteczką i stanęłam 
niemal na baczność. 
 -Co ty sobie myślisz?! Wiesz, kto zaprojektował tą bluzkę?! 
Oczywiście, że nie wiesz! Co może wiedzieć takie bezguście! 
 Dziewczyna odwróciła się i popędziła w stronę gabinetu swojej 
matki. Stałam sparaliżowana i nie wiedziałam, co robić.  
 Co teraz będzie? Co jeśli stracę swój staż, jedyną szansę na 
spełnienie moich marzeń... 
 Nie. Będzie dobrze. Musi. 
                                                                 cdn. 

    

Błogosławione są matki, co za złe karzą swe dziatki. 
 
Matki dają naszemu duchowi ciepło, a ojcowie – światło. 
Jean Paul Sartre 
 
Nie ma jak u mamy – ciepły piec, cichy kąt. 
Nie ma jak u mamy – kto nie wierzy, robi błąd. 
Wojciech Młynarski 

 
Matka jest geniuszem dziecka. 
Hegel 
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Deutsch macht Spaβ…  
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Kącik mola książkowego 
William Paul Young – „Rozdroża” 
 

Chciałabym znów zaproponować Wam 
powieść W.P. Younga przedstawiającą historię 
Anthony’ego Spencera. 

Tony jest zamożnym, egoistycznym 
biznesmenem, który sukces zawdzięcza wyłącznie 
sobie. Koszt jednak okazuje się bardzo wysoki. 
Tony zapada w śpiączkę z powodu guza mózgu. 
Trafia do surrealistycznego świata. Spotyka tam 
osoby, które przywołują wspomnienia z jego 
życia. To pomaga mu zrozumieć, że jego 
dotychczasowe postępowanie było pozbawione 
ludzkich uczući zachowań. Pozwala mu to na 
nawiązanie głębokich relacji z ludźmi. Tony musi 
dokonać prawdopodobnie najtrudniejszego 

wyboru w życiu. Czy będzie miał na to odwagę? Czy naprawi błędy, które 
popełnił przed zapadnięciem w śpiączkę? 

„Rozdroża” to książka, która mówi o ludzkich wyborach, 
możliwości przemiany własnego życia, poszukiwaniu prawdy i przede 
wszystkim o miłości. Autor pokazuje to w bardzo prosty i przystępny 
sposób. Jak zwykle skłania do refleksji nad własnym życiem i zachęca, aby 
docenić to, co w życiu naprawdę ważne. 

Serdecznie polecam☺ 
Pytanie: 
Na co zachorował Anthony? 

                                           K.R. 
 

"Bóg nie może być wszędzie, dlatego wynalazł matkę." - Matthew Arnold 

 "Jest na świecie przepiękna istota,  
u której jesteśmy wiecznymi dłużnikami - matka."- Mikołaj Ostrowski 

"Matka, jak Pan Bóg, może kochać wszystkie swe dzieci,  
każde z osobna i każde najwięcej."- Zofia Kossak 
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Polecamy … 
Dziś chciałabym Wam polecić pewien film, który wpadł w moje ręce 
ostatnio i naprawdę mnie zauroczył. Jest to dramat  pt. "Now is good".  
Zapewne  wielu  z Was widziało film "Szkoła uczuć". Otóż obydwa filmy 
mają podobną tematykę.  
 Młoda dziewczyna choruje na białaczkę, właściwie czeka na 
śmierć. Jest zdystansowana, wystraszona, ale ma też marzenie, które chce 
za wszelką cenę spełnić. Ma listę, na której są rzeczy, które chce zrobić 
przed śmiercią. Poznaje również chłopaka, który nie boi się jej śmierci, 
wspiera ją jak tylko może, w którym później się zakochuje. 
 Film jest typowym, tak zwanym "wyciskaczem łez". Porusza 
oglądających sprawia, że nawet prawdziwy mężczyzna uroni łzę. Uważam, 
że każdy powinien go obejrzeć. Naprawdę gorąco polecam! 

Teraz kilka informacji na temat filmu... 
Gatunek: Dramat 
Produkcja: Wielka Brytania 
Światowa premiera: 12 września 2012 roku 
Reżyseria i scenariusz: Ol Parker 
Obsada: 
Dakota Fanning, Jeremy Irvine, Kaya Scodelario, Paddy Considine 
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