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   Drodzy czytelnicy! 
 

   To juŜ półmetek naszej nauki w tym roku szkolnym. Uff... Przed nami 
zasłuŜone ferie zimowe. Miejmy nadzieję, Ŝe kapryśna w tym roku aura ulituje się 
nad nami i przyniesie trochę śniegu, by ferie były rzeczywiście z i m o w e. 
śyczymy Wam udanego wypoczynku. 

  Tymczasem proponujemy lekturę naszej gazetki, w której znajdziecie 
mnóstwo ciekawych informacji o naszej szkole i nie tylko. W tym numerze 
prezentujemy m.in. sylwetki trzech nauczycieli w nowej, cyklicznej rubryce  
„Z nauczycielem w cztery oczy”.  

  Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyŜówki z numeru grudniowego 
gazetki (hasło: wesołych świąt) otrzymuje Ola śegiestowska z kl. 4c 

 Nie zapomnijcie o 13 urodzinach naszej szkoły. 
 My ze swojej strony Szanownej Jubilatce Ŝyczymy, by nadal realizowała 

hasło „szkoła marzeń”, bo to naprawdę najlepsza podstawówka w naszym mieście. 
Na dowód tego publikujemy słowa Prezydenta Miasta Rafała Dutkiewicza, które 
wpisał w kronice klasy 1b: 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

WAśNE  DATY  W  II PÓŁROCZU  ROKU SZKOLNEGO 
 
Ferie zimowe: 29 stycznia - 11 lutego 
Urodziny szkoły – 14 lutego 
Dzień Otwarty – 24 lutego  
Wiosenna przerwa świąteczna: 5-10 kwietnia  
Sprawdzian  szóstoklasistów – 12 kwietnia 
Zakończenie roku szkolnego: 22 czerwca  

 

 

 



 
 

czyli test wiedzy o naszej szkole 
 

Z okazji  trzynastych urodzin naszej szkoły zapraszamy Was do sprawdzenia 
swojej wiedzy o niej. UwaŜajcie, niektóre pytania są podchwytliwe.  

Na odpowiedzi czekamy do końca lutego. Powodzenia! 
 

1. Kto zaprojektował budynek naszej szkoły?  
2. Kiedy nasza szkoła przyjęła imię płk. pil. Bolesława Orlińskiego? 
3. W którym roku nasza szkoła otrzymała tytuł „Szkoła z klasą”? 
4. Kto jest ojcem chrzestnym sztandaru szkoły? 
5. Czy pani Ewa śmidzińska jest autorką rakiety stojącej u wejścia szkoły? 
6. Jaki tytuł nosi hymn naszej szkoły? 
7. Kto był pierwszym dyrektorem szkoły? 
8. Jak nazywa się miejsce wykorzystywane w ciepłe dni na uroczystości  
    ogólnoszkolne? 
9. Kto jest przewodniczącym Rady Rodziców? 
10. W której sali znajduje się biblioteka? 
11.Jak nazywa się nasza sekretarka szkolna?  
12. Kto jest wychowawcą klasy 5e? 
13.Jak nazywa się pedagog szkolna?  
14. Kto prowadzi szkolny chór? 
15. Jakiego przedmiotu uczy pani BoŜena  Michoń? 
16. W której sali znajduje się pokój nauczycielski? 
17. Kto prowadzi koło dziennikarskie? 
18. Ile w szkole znajduje się toalet dla dziewczyn? 
19. Wymień imiona i nazwiska trzech pań matematyczek.  
20. Jakiego koloru są ściany na pierwszym piętrze? 
21. Nazwa prywatnej szkoła języków obcych działającej w naszej placówce. 
22. Od której godziny stołówka wydaje śniadania? 
23. Ilu nauczycieli pracuje w szkole? 
24. Czy pani Magdalena Herman oprócz informatyki uczy innego przedmiotu? 
25. Jakiego przedmiotu uczy pani dyrektor Barbara Rotte? 
26. Kim chciała zostać pani pedagog szkolna? 
27. Czy w szkolnym akwarium pływa rekin karłowaty? 
28. Ilu konserwatorów pracuje w szkole? 
29. Ilu jest nauczycieli przyrody? 
30. Ile lat ma rakieta stojąca u wejścia do szkoły? 
31. Ile sal komputerowych znajduje się w szkole?  
32. Jakim gabinetem opiekuje się klasa 5 d? 
33. Jak nazywa  się studio tańca działające na terenie naszej szkoły? 
.... i to juŜ wszystko!  

Klaudia śuchowska kl. 5d 



 
 
Postanowiliśmy zapytać uczniów i nauczycieli z naszej szkoły, dokąd wyjeŜdŜają  
na ferie zimowe. Oto wyniki naszej sondy: 
 

Pani GraŜyna Boczek (pani sekretarka) – Ferie zimowe będę spędzała w pracy. 
Pani GraŜyna Ostrowska – Myślę, Ŝe pojadę z rodziną na narty do Kościeliska  
w okolicy Zakopanego. 
Pani Jola Skotnicka – WjeŜdŜam na obóz narciarski z dziećmi z naszej szkoły. 
Pani Lidia Cichal – Oczywiście jadę w góry, lubię spacerować ośnieŜonymi  
szlakami Karkonoszy. 
Pani Katarzyna Jany – Tylko na dwa dni pojadę na narty, a potem jako wychowawca  
na obóz taneczny 
Klaudia Janicka – Pojadę do babci pozjeŜdŜać z górki. 
Martyna Pióro  – Jadę do Czech i do Austrii jeździć na snowboardzie. 
Kamila Wodzińska – Zostanę w domu lub wyjadę do kuzynki. 
Dawid Kalinkiewicz – Jadę do Karpacza 
Ola Nagajek - Zamierzam pojechać do koleŜanki, która mieszka  
w KrzyŜanowicach oraz  na narty do Bielic. 
Kacper Martyniak  – Będę jeździł na sankach. Jadę równieŜ do Katowic. 
Kacper Kuszczyński – W pierwszym tygodniu jadę na obóz piłkarski, ale jeszcze nie wiem 
gdzie, a w drugim do Bielawy na obóz harcerski. 
Ola Giemza – Wyjadę do Włoch. 

      Agata Kocimska-Zych kl. 4a 
 
 
 
1. Jeśli drogę przebiegnie czarny kot, ma się pecha... 
Odczynienie uroku: Zjeść piętkę chleba ukrojoną o wschodzie słońca. 
2. Zbite lustro - siedem lat nieszczęść. 
3 Jeśli z ręki wypadnie łyŜka, w odwiedziny przyjdzie dziewczyna. Jak upadnie widelec,  
naleŜy się spodziewać chłopaka. 
4. Podkowa chroni przed nieszczęściem. 
Pochodzenie przesądu: Kiedyś czarownice latały na miotłach, bo bały się koni. 
5. Na widok kominiarza naleŜy złapać się za guzik i w myślach wypowiedzieć Ŝyczenie. Jeśli potem 
natkniemy się na brodacza – nasze marzenie się spełni. Jeśli na zakonnicę lub kobietę  
w okularach – niestety nie. 
6. Liczba 13 przynosi pecha. 
Pochodzenie: Niechęć do 13 prawdopodobnie wywodzi się ze staroŜytnej Babilonii. Posługiwano się 
tam systemem liczbowym opartym na liczbie 12. Za jego pomocą opisano porządek świata: było 12 
miesięcy w roku, 12 godzin dnia i nocy, 12 znaków zodiaku. Dwunastkę (czyli cztery trójki) uznano za 
liczbę świętą. Stała się ona symbolem harmonii, szczęścia i ładu. Dodanie jedynki burzyło ów ład, 
tworzyło trzynastkę – znak chaosu, zamętu, zniszczenia, przeciwieństwo doskonałości i porządku.  
Do dzisiaj liczba 13 budzi nasz niepokój i staramy się jej unikać. Trzynasty dzień w miesiącu 
zapowiada nieszczęście, zwłaszcza w piątek. Dlaczego? W tym dniu według wierzeń chrześcijańskich 
ukrzyŜowano Jezusa. W piątek trzynastego nie naleŜy m.in. kichać, zakładać nowej koszuli i kąpać się. 
Nie powinno się takŜe zaczynać Ŝadnych nowych spraw, interesów, kupować domu, działki czy 
samochodu. 
Ale według Chińczyków 13 to szczęśliwa liczba, więc mamy nadzieję, Ŝe 13 roczek naszej 
szkoły będzie bardzo szczęśliwy. 

  Przygotowały: Olga Roman i Paulina Hnida z kl.6a 



 
 

Pani Violetta Szewczyk 
Zostałam nauczycielką, bo... szkoła, która mnie o to poprosiła, była obok mojego  domu.  
W uczniach lubię... prawie wszystko.  
W uczniach denerwuje mnie... ciapowato ść. 
Długopis nie zadrŜy m, gdy uczeń... obraŜa matkę. 
Zawód nauczyciela jest... piękny i straszny. 
Gdybym wygrał milion złotych... to pracowałabym na 1/3 etatu, wył ącznie dla przyjemno ści.  
Kiedyś marzyłem o zawodzie... lekarza pediatry.  
W szkole najbardziej nudziłem się na... nie nudziłam si ę w szkole.  
Moim ulubionym przedmiotem był... język polski. 
W wolnym czasie... czytam.  
W ludziach cenię... uczciwo ść. 
Nie znoszę... świąt bez śniegu.   
Nie mogę Ŝyć bez... powietrza.  
Mój ulubiony kolor to... czerwony.  
Miejsce, które chciałabym zobaczyć to… San Francisco.  

Rozmawiała Agata Kocimsa-Zych z kl.4a 

Pan Józef Biłyj 
Zostałem nauczycielem... troch ę dlatego, Ŝe historia była moim ulubionym przedmiotem,  
chocia Ŝ nie – moim ulubionym przedmiotem była chemia. 
W uczniach lubię... w ogóle lubi ę pracowa ć z uczniami. 
W uczniach denerwuje mnie... ja bym powiedział tak... u Ŝywanie głowy do niewła ściwych celów. 
Długopis nie zadrŜy mi, gdy uczeń... ja zawsze długopis trzymam pewnie. 
Zawód nauczyciela jest... zawodem dla m ęŜczyzny. 
Gdybym wygrał milion złotych...zrobiliby śmy z przyjaciółmi super szkoł ę! 
Kiedyś marzyłem o zawodzie... ksi ędza. 
W szkole najbardziej nudziłem się na... bardzo trudne pytanie. Nie mog ę sobie przypomnie ć. 
Moim ulubionym przedmiotem była... chemia. 
W wolnym czasie... niewiele mam wolnego czasu, ale gram w siatkówk ę i bryd Ŝa. 
W ludziach cenię... dobro ć. 
Nie znoszę... agresji.      
Nie mogę Ŝyć bez...wakacji. 
Mój ulubiony kolor to... nie mam takiego. 
Miejsce, które chciałbym zobaczyć.. mam takie miejsce – Meksyk. 

Rozmawiały: Anna Gibalska i Magdalena Klonowska z klasy 5d 

Pan Ryszard Jakubowski 
Zostałem nauczycielem… przez przypadek. Byłem zawodnikiem sportowym i my ślałem o pracy 
trenera, a pó źniej, jak sko ńczyłem uczelni ę, to trafiłem do szkoły.  
W uczniach lubię… jak słuchaj ą, jak wyci ągają wnioski z tego, co si ę do nich mówi. 
W uczniach denerwuję mnie… bezmyślność, wrzaskliwo ść, a najgorzej mnie dra Ŝni, jak stoj ą metr 
od siebie, a krzycz ą jak by byli na drugim ko ńcu świata. 
Długopis nie zadrŜy mi, gdy uczeń… zachowuje si ę w chamski sposób .  
Zawód nauczyciela jest… sympatyczny i satysfakcjonuj ący, cho ć czasem  stresuj ący i m ęczący. 
Gdybym wygrał milion złotych…myślę, Ŝe pracowałbym dalej, ale  tak Ŝe duŜo podró Ŝował po świecie  
i zabezpieczył przyszło ść swoich dzieci.  
Kiedyś marzyłem o zawodzie… trenera.  
W szkole najbardziej nudziłem się na… raczej nie nudziłem si ę w szkole. Lubiłem  szkoł ę.,..... 
Moim ulubionym przedmiotem szkolnym był… oczywi ście W-F, a na drugim miejscu - biologia . 
W wolnym czasie… uprawiam sport, bo ja lubi ę wszystkie dyscypliny z koszykówk ą na czele. 
W ludziach cenię… szczero ść, uparto ść, konsekwencj ę w dąŜeniu do osi ągni ęcia celu.   
Nie znoszę… zakłamania, obłudy i niekole Ŝeńsko ści.  
Nie mogę Ŝyć bez… sportu. Uwielbiam sport w ka Ŝdej postaci i jako kibic i jako zawodnik.  
Mój ulubiony kolor to… niebieski, bł ękitny, taki jasny.  
Miejsce, które chciałbym zobaczyć to…  wszystkie, chciałbym zwiedzi ć cały świat.  

Rozmawiali: Grzegorz Janik  i Kamil Dziwota z kl. 5e 



 
 
 
 
 

Są róŜne psy: wspaniałe, rasowe, piękne... 
Jednak kaŜdy z nas –  właścicieli - uwaŜa, Ŝe to 
jego pies jest tym najwspanialszym. Właśnie 
dlatego przedstawiam wam zwykłego, a jednak 
niezwykłego psa, o imieniu Nero. Jest to 
najzwyklejszy mieszaniec o niezwykłej mądro- 
ści, a przede wszystkim wiernym, oddanym 
sercu. Ma zaledwie dwa lata, ale czasem wydaje 
mi się, Ŝe towarzyszy mi odkąd się urodziłam. 
Pamiętam jednak, jak kiedyś ze smutkiem 
patrzyłam przez okno, obserwując zabawy 
rówieśników ze swoimi pupilami. AŜ pewnego 
wakacyjnego dnia, gdy byłam w Osolinie u babci, 
dostałam pierwsze, wyczekane zwierzątko. Był to 
króliczek o ślicznej, błyszczącej, miodowej 
sierści, Ŝywych, pięknych, duŜych oczach oraz 
róŜowiutkim, mięciutkim jak aksamit języczku. 
Długo się jednak nie nacieszyłam Trusią, gdyŜ po 
jakimś czasie zdechła. PoniewaŜ dziadzio czasem 
Ŝałował, Ŝe Trusia nie szczeka i nie pilnuje, tato 
uznał, Ŝe mojej babci i dziadziowi przydałby się 
czworonoŜny opiekun. Zaczął szukać po schro- 
niskach odpowiedniego kandydata. A tymczasem, 
wracając z mamą i bratem ze sklepu, 
spostrzegłam małego pieska, który korzystał ze 
spaceru. Szczeniaczek szybko zaprzyjaźnił się z 
nami – miałam wraŜenie, iŜ polubił nas juŜ przy 
pierwszym spotkaniu. Jego właścicielka zapytała 
nas, czy nie chcielibyśmy mieć psa. Nie przypu- 
szczaliśmy, Ŝe tato mógłby się zgodzić, więc 
obiecaliśmy, Ŝe przyjdziemy jutro z odpowiedzią. 
I tak jak myśleliśmy, tato nie pozwolił, aby 
jakakolwiek psia łapa przekroczyła próg naszego 
mieszkania. Lecz następnego dnia, gdy wyszłam 
ze szkoły, tato stał przy samochodzie, którego 
drzwi były otwarte. Podchodząc do auta, 
usłyszałam tajemnicze odgłosy. Zdziwiona tym 
hałasem zajrzałam do środka pojazdu, gdzie na 
przednim siedzeniu skowyczał szczeniaczek, 
którego spotkaliśmy wczoraj.   Babcia   nie zgo- 
dziła    się    jednak,   by   maluszek    zamieszkał 

 
na  jej  posesji. Kazała  wywieźć   go  do schro- 
niska. Zrobiło mi się Ŝal, Ŝe będzie siedział  
w ciasnej klatce, więc z pomocą Krzysia 
(brata) przekonałam tatę, by Nero zamieszkał  
u nas. Zawsze chciałam mieć owczarka 
niemieckiego i zawsze chciałam nazwać go 
Koral. UwaŜałam, Ŝe jest to najodpowie- 
dniejsze imię dla psa, w szczególności dla 
duŜego, ale sama nie wiem dlaczego, 
nazwałam go Nero. Dał się poznać jako mądre, 
bystre zwierzę. Szybko nauczył się otwierać 
furtkę, skacząc na klamkę. Niestety zamykać 
po sobie juŜ nie potrafił. Zaczęliśmy więc 
zamykać ją na klucz, co takŜe nie stanowiło 
Ŝadnej przeszkody – „ulatniał się”  
w następujący sposób: zwinnie przeciskał się 
wśród metalowych prętów na teren sąsiada. 

 Mimo Ŝe czasem jest bardzo 
niegrzeczny, kochamy go wszyscy. Nawet tato 
się do niego przekonał. Zresztą, gdy nasz pupil 
usłyszy lub zobaczy swego pana, jak za 
dotknięciem róŜdŜki staje się potulnym 
barankiem. Mieszkamy w szeregówce, więc 
gdy „pan” śpi na piętrze, piesek biega po 
całym parterze, co tato uwaŜa za naganne 
zachowanie – uwaŜa, Ŝe taki „brudas” 
powinien siedzieć w wiatrołapie i nie 
wyściubiać stamtąd nosa. Nero słucha się pana, 
bo się go boi, za to całą resztę domowników 
lekcewaŜy. I mówię wam, Ŝe gdy tylko tato 
poruszy się na łóŜku, piesio ucieka jak 
najbliŜej drzwi, udając niewiniątko. A jak tato 
schodzi na dół... kładzie się na grzbiecie  
i podkula łapki – jest to pozycja wyraŜająca 
poddanie się. Najchętniej w takich momentach 
zapadłby się pod ziemię. 
 Pewnie jest wiele piękniejszych, 
mądrzejszych i wspanialszych psów, ale Nera 
nie zamieniłabym na Ŝadnego innego. 

 

Ania Gibalska kl. 5d 
 
 

Jak wiecie (a moŜe nie), w gabinecie 63 znajdują się dwa przesympatyczne 
Ŝółwiki. Nie chcemy, aby pozostały bezimienne, dlatego ogłaszamy konkurs na 
najciekawsze imiona dla tych miłych stworzeń. WykaŜmy się pomysłowością. Mile 
widziane poczucie humoru, a takŜe bujna wyobraźnia. Pamiętajcie jednak - tylko dwoma 
najwspanialszymi imionami moŜemy obdarzyć naszych ulubieńców. Wasze propozycje 
składajcie w bibliotece u pani Ady Grochali-Kopeć do końca lutego 2007r  

Ania Gibalska i Klaudia śuchowska kl. 5d 



 
 
 
 

KROWA – NIEMOWA 
 
śyła sobie kiedyś krowa. 
Biedna była, bo niemowa. 
Rozmawiać nie mogła z resztą. 
Inne: „Jesteś krową leśną, 
 
Udaj się gdzieś, hen, do lasu, 
Szkoda czasu i atłasu” 
Uradziły zatem zgodnie: 
„Chodzić z niemą niewygodnie, 
 
Głupstw jej naopowiadajmy 
I się potem naśmiewajmy”. 
Poszła krowa zasmucona, 
AŜ spotkała tam jelona. 
 
Jeleń spytał: „Co tu robisz? 
Tak tu ciągle w kółko chodzisz”. 
Krowa mówi mu na migi: 
„Jam jest tą z łaciatej ligi 
 
Jestem niestety niemową 
I podobno leśną krową. 
Tak mi mówią inne krowy: 
>>Las jest miejscem dla niemowy<<. 
 

 
 
Lecz ja jakoś… No… Nie mogę 
Trafić na tę dobrą drogę”. 
Jeleń odparł: „Nic dziwnego, 
Nic nie znajdziesz tu dobrego. 
 
Oszukały cię kumpelki. 
Był to błąd ich bardo wielki”. 
Poszedł. Krzyczy juŜ na krowy: 
„O kłamaniu nie ma mowy!!!” 
 
Bały się juŜ krnąbrne krowy. 
Pospuszczały wielkie głowy 
I wnet ryczą: „OLABOGA!” 
Teraz nas juŜ świerzbi noga 
 
By się kopnąć. My jesteśmy 
Głupsze niŜ wasz indyk leśny!” 
Potem długo przepraszały 
Krowę, którą oszukały. 
 
Oto morał, drogie dzieci: 
„KŁAMCY SĄ JAK ZWYKŁE ŚMIECI!” 
Nie wyśmiewaj się z niemowy, 

  Bo TY będziesz jak te krowy. 
 

Olga Roman kl. 6a 
 
 

D e t e k t y w 
Pewnego razu w czwartej klasie na języku polskim było takie zadanie w ćwiczeniach,  
w którym musieliśmy ułoŜyć krótkie opowiadanie z uŜyciem wyrazów: wichura, tatuś,  
opiekun, dziadziunio, pakuje, rysunek, papuga, mamusia, leniuszek, kapelusz, wichura.  
Oto moje opowiadanie: 
 
Dokumentacja sprawy 34: 
Szliśmy przez park z tatusiem, mamusią, dziadziuniem, i opiekunem dziadziunia. Nagle wichura 
zabrała dziadziusiowi kapelusz. Próbowaliśmy go złapać, ale niestety nie udało się. Wezwaliśmy 
detektywa Jana Papugę Rutkowskiego. Kazał  mi on narysować portret pamięciowy przestępcy  
i ofiary. Kiedy pakowałem rysunek, wichura go porwała. Na szczęście zauwaŜył to detektyw 
Papuga Rutkowski. Wichura była jak leniuszek, bo uciekała z prędkością tylko 70 km/h. Więc 
detektyw dosiadł swego rumaka, czyli Poloneza, i ruszył w pogoni za przestępcą. Pościg trwał 
jedenaście minut. Przestępca został złapany i zmuszony do ujawnienia swojej kryjówki. Wichura 
zdradziła miejsce, w którym przechowywała kapelusz. Kapelusz został znaleziony i oddany 
właścicielowi. Nasza rodzinka i kapelusz Ŝyją długo i szczęśliwie. 
Wszelkie podobieństwa do prawdziwych osób i zdarzeń są przypadkowe.  

 
Kamil Dziwota kl. 5e 

   



WalentynkiWalentynkiWalentynkiWalentynki    
 

Od niedawna w środku zimy, 14 lutego, obchodzimy nowe dla naszej kultury 
święto - walentynki. Na zachodzie Europy walentynki obchodzone są co najmniej od XV 
w., a u nas od lat 90-tych. Walentynki najpopularniejsze są w USA i Anglii. Tego dnia 
zakochani,  młodsi i starsi, obdarowują się drobnymi prezencikami oraz wyznają sobie 
miłość, wysyłając kartki z Ŝyczeniami, tzw. walentynki. Takie kartki (najczęściej 
spotykany kształt i motyw to serce) powinny być anonimowe, podpisane tylko jako "Twój 
Walenty" lub "Twoja Walentynka". Jednak naprawdę zakochani łatwo orientują się, kto im 
przysłał to wyznanie miłosne! Walentynki to nowe dla nas święto, ale bardzo miłe, bo o 
miłość warto zabiegać nie tylko w walentynki!  

P.S. W Polsce zakochani obchodzą  swoje święto w najkrótszą noc w roku -  z 23  
na 24 czerwca, czyli w wigilię św. Jana.  Potocznie zwane jest ono Nocą Świętojańską, 
Sobótką lub Nocą Kupały.  

Magdalena Klonowska kl. 5d 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gdy STYCZEŃ zamglony – marzec zaśnieŜony. 
Jeśli w LUTYM mróz się trzyma, wtedy juŜ niedługa zima.         
Cieszy się starzec, Ŝe przeŜył MARZEC. 
Ciepłe deszcze w KWIETNIU wróŜą, Ŝe owoców będzie duŜo. 
Jak w MAJU plucha, to w czerwcu posucha.     
CZERWIEC co wodą szafuje, resztę roku popsuje.  
Gdy w LIPCU  słońce przypieka, to znak, Ŝe burza juŜ niedaleka. 
SIERPIEŃ po wodzie – listopad po lodzie. 
Jeśli WRZESIEŃ ciepły i suchy, pewnie październik nie oszczędzi pluchy. 
Gdy PAŹDZIERNIK  z mrozem chadza, ciepło w lutym naprowadza.   
Deszcze LISTOPADOWE budzą wiatry grudniowe. 
Gdy w pierwszym tygodniu GRUDNIA pogoda stała, będzie zima długa, biała.  
 

Zebrała Ania Gibalska kl. 5d 
 

KaŜdy gwiazdę ma na niebie, 
Dla kaŜdego gwiazda lśni. 

Ja wybrałem właśnie ciebie, 
Moją gwiazdą jesteś ty! 

Moja miłość jest szalona. 
śadna moc jej nie pokona, 

Bo ja Ciebie kocham szczerze, 
W mym sercu, nie na papierze! 

Te Ŝyczenia Ci przesyła 
Walentynka pewna miła. 

W dniu tak pięknym i wspaniałym 
śyczę Tobie sercem całym 

DuŜo szczęścia, mało złości, 
Niekończącej się miłości. 

CóŜ z tego, Ŝe pada, 
CóŜ z tego, Ŝe mŜy? 

Bez względu na pogodę 
Dla mnie słońcem – Ty! 



 
 
 

Dzielnicowe Igrzyska w mini-koszykówce chłopców 
Z radością informujemy, Ŝe nasza szkoła zajęła I miejsce w Dzielnicowych 
Igrzyskach w mini-koszykówce chłopców.  
 

Mistrzostwa Wrocławia w mini-koszykówce 
DruŜyna mini koszykówki chłopców zajęła III miejsce w Mistrzostwach Wrocławia 
Igrzysk MłodzieŜy Szkolnej.  
 

KONKURS RECYTATORSKI "Wielbić Boga chcę 
 poezją ks. Jana Twardowskiego" 

W drugim etapie Konkursu Recytatorskiego (organizator: Katolicki Klub Literacki 
"Źródło"), w którym udział wzięło 161 uczestników z 53 wrocławskich szkół, dwie 
nasze uczennice odniosły sukces w kategorii poezji śpiewanej. Agata Kocimska-
Zych z klasy 4a zajęła pierwsze miejsce, a Kinga Morawska z kl. 4b otrzymała 
wyróŜnienie.  
 

V Szkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 
 

Kategoria: j. angielski klasy 1-3    Kategoria: j. niemiecki klasy 1-
3 
I miejsce – Magda Stefanowska 2a  I miejsce – Julia Wójcik 1a 
II miejsce – Ewelina Morawska, Miłosz Gnych,  II miejsce – Zofia Flaczyńska 2a 
Aneta Berezowska,  Michał Podsiadło 3e  III miejsce – Aleksandra Góral 2a 
III miejsce – Kacper Łodzikowski 2e  
 
Kategoria: j. angielski klasy 4-6   Kategoria: j. niemiecki klasy 4-6 
I miejsce – Karolina Sikora 5b    I miejsce – Agata Kocimska–Zych 4a 
II miejsce – Adam Stefanowski 4a   II miejsce – Zuzanna Chlabicz 4a 
III miejsce – Piotr Kołodziej 6c   III miejsce– Dayana Brzozowska, 

Małgorzata Ochrombel, Agata 
Płachno i Barbara śmija 6d 

 

ENGLISH MASTER 2007 
Laureatami szkolnego etapu konkursu zostali:  

I miejsce - Mirosław Sadowski 4e, Marek Baran 6b  
II miejsce - Aleksander Krajewski 6b  
III miejsce - Karolina Sikora 5b 

 

KONKURS INFORMATYCZNY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
Uczennice naszej szkoły zajęły I miejsca w konkursie informatycznym dla szkół 
podstawowych:  
- Katarzyna Piotrowska kl. 6a w kategorii prezentacja multimedialna,  
- Monika Kaleta kl.6d w kategorii dokument tekstowy.  



 
 

Roku Pańskiego 2006, dnia 14 grudnia poszedłem razem z klasą do kina Helios na film 
„Wpuszczony w kanał”. Film zapowiadał się dobrze, bo wyprodukowała go  

wytwórnia DreamWorks, znana min. z produkcji ”Shreka” i „Madagaskaru”.  
  
 
 
 
 
 

 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 

„Wpuszczony w kanał” USA, Wielka Brytania 2006 
ReŜyseria: David Bowers, Sam Fell, Henry Anderson  
Dubbing: Jacek Bończyk, Edyta Olszówka, Krzysztof Stelmaszyk,  
Andrzej Chudy, Paweł Szczesny, Marcin Perchuć, Sławomir Pacek   
Strony www: www.flushedway.com i www.wkanal.pl 

Film  opowiada  
o pewnym  eleganckim 
(a jak inaczej moŜna 
nazwać kogoś, kto na 
co dzień chodzi  
w garniturze?) szczurze 
o imieniu Roddy. 
Mieszka on  w luksu- 
sowej klatce w domu 
mieszczącym się w lon- 
dyńskiej dzielnicy Ken- 

sington.  Kiedy jego opiekunowie - ludzie - 
wyjeŜdŜają, urządza małą imprezkę. Tańczy, 
gra w siatkówkę, jeździ zabawkowym 
samochodzikiem itp., ale w tych wszystkich 
rozrywkach towarzyszą mu... lalki. Dla- 
czego tak jest? Roddy nie ma przyjaciół ani 
kolegów, jego jedynymi towarzyszami są  
ludzie, którzy dają mu  jeść i czasami się   
z nim popieszczą. Ten szczur udaje, Ŝe jest 
mu z tym dobrze. Wkrótce kanałami przez 
zlew wychodzi Sid, szczur który nie naleŜy 
do zbyt kulturalnych. Jest brudasem, beka  
i tego typu rzeczy, choć jak się później 
okazuje, poprawia się i moŜna na niego 
liczyć, tak samo jak na  niektórych złych 
ludzi, którzy zmieniają się na lepsze...   

 

Roddy’emu niezbyt podoba się ten nie- 
proszony  gość i postanawia się  go  
pozbyć. Chce  go nabrać, proponując mu  
jacuzzi z bąbelkami, które naprawdę jest 
toaletą. Jednak Sid  domyśla  się podstępu  
i wpycha  tam  Roddy’ego,  robiąc  mu 
bąbelki w jacuzzi (czytaj: pociąga za 
spłuczkę od toalety).W ten sposób Roddy 
zostaje wpuszczony w kanał. Jak się 
okazuje, szczury mają tam małe miasto. 
Roddy oczywiście chce się wydostać na 
zewnątrz, ale to nie jest takie proste. Na 
szczęście poznaje szczurzycę Ritę, która 
mu w tym pomoŜe, a on sam uratuje 
podziemny świat szczurów. Więcej fabuły 
juŜ nie zdradzę. Wspomnę jeszcze tylko  
o ciekawej oprawie graficznej  - wszystkie 
postacie są z plasteliny, ale otoczenie jest 
juŜ komputerowe.  Podobne rozwiązanie 
zastosowano w filmie „Uciekające 
kurczaki” 

 Śmiało mogę wam polecić obejrzenie 
tego filmu. Jest szalony i zabawny, ale 
jednocześnie mądry, bo ukazuje, Ŝe warto 
dotrzymywać słowa, mieć przyjaciół  
i wzajemnie sobie pomagać. 

 
Kamil Dziwota kl. 5e 

Artur i Minimiki 



1. Pies uŜywany do ciągnięcia sań. 
2. Kościelne święto obchodzone  
       6 stycznia. 
3. Te ptaki bardzo lubią słoninę. 
4. Bardzo zimny kontynent. 
5. Senior rodu, ma swoje święto 
       22 stycznia. 
6. Wszyscy na nie czekamy, by odpocząć. 
7. Pora bali i przebierańców. 
8. Dzień Zakochanych to inaczej… 
9. ZjeŜdŜamy na nich z górki. 
10. Najsłynniejszy polski skoczek 
       narciarski. 
11. Budujemy je zimą dla ptaków. 
12. Zimowa jazda na desce. 
13. MoŜemy go ulepić, gdy śniegu 
       jest pod dostatkiem. 
14. Jeździmy na nich po lodzie 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    Grzegorz Janik kl.5e 

 

Harry Potter and DeathlHarry Potter and DeathlHarry Potter and DeathlHarry Potter and Deathlyyyy 

      1             
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    3                 
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    6               

    7                  

 8                       

       9            

  10                  

  11                   

  12                     

     13               

      14             

Kiedy tylko przeczytamy ksiąŜkę, która 
naleŜy do jakiejś serii, juŜ nie moŜemy się 
doczekać jej kontynuacji. Najbardziej widać to 
właśnie przy powieściach o (teraz chyba 
najsłynniejszym czarodzieju) Harrym Potterze. 
Nie minęła nawet chwila, gdy po przeczytaniu 
„Harry’ego Pottera i Księcia Półkrwi” zaczęły 
się spekulacje (a przede wszystkim pytania bez 
odpowiedzi) na temat następnej części. Kim 
jest tajemniczy R.A.B.? Czy Harry znajdzie 
wszystkie horkruksy? Kto zginie? Nie jestem 
w stanie odpowiedzieć Wam na te pytanie, ale 
by urozmaicić czas oczekiwania na siódmą  
i zarazem ostatnią część serii o Harrym, 
przygotowałam parę informacji na temat tego 
tomu. Niedawno został ujawniony jego tytuł! 
Wiemy juŜ, iŜ siódma część to “Harry Potter 
and Deathly Hallowi”. Co znaczy ta nazwa? 
Oficjalny polski tytuł nie został jeszcze 
podany, bo nawet sam Andrzej Polkowski nie 
jest, co do niego pewny. Tłumacz podał jednak 
parę propozycji są to: „Harry Potter i Śmier- 
telne Regalia”, „Harry Potter i Śmiertelne   
Relikwie”   oraz  „Harry    Potter   i   Zabójcze  

Relikwie”. Nietrudno domyślić się, Ŝe będzie 
to bardzo mroczna część. Widać to nie tylko 
po tytułach. PrzecieŜ doskonale wiemy, Ŝe 
musi zginąć Harry bądź Voldemort, ale 
oprócz któregoś z nich Rowling ma zamiar 
uśmiercić jeszcze jedną osobę. Kim będzie ta 
osoba? Kto zwycięŜy Harry czy Voldemort, 
a moŜe oni obaj zginą? Musimy się uzbroić  
w cierpliwość, by uzyskać odpowiedzi na te 
pytania, bo Joanne jest jeszcze w trakcie 
pisania powieści. Prawdopodobnie jej 
premiera odbędzie się 21.07.2007 roku, ale 
są to tylko przypuszczenie i dotyczą one daty 
opublikowania ksiąŜki za granicą. Jak będzie 
w Polsce? To jeszcze trudniejsze pytanie  
i teŜ nie ma na nie (na razie) odpowiedzi. 
Przed polskimi potteromaniakami stoi teraz 
trudne zadanie. Być cierpliwym, cierpliwym 
i jeszcze raz cierpliwym. W takim razie 
moŜe warto podszlifować angielski, bo 
przecieŜ oryginalna wersja w tym języku 
ukaŜe się na pewno szybciej. 
 

Luna☺    



 
 
Nauczycielka wydaje klasie polecenie: 
- Proszę was, Ŝebyście napisali krótkie wypracowanie na temat skutków  
duŜej zamieci śnieŜnej. 
Dzieci zabierają się do pracy, a juŜ po minucie jeden z uczniów oddaje  
swoją pracę. 
- To wszystko Tomku??? - dziwi się nauczycielka. 
- Tak.  
Nauczycielka patrzy na kartkę papieru, na której jest tylko jedno zdanie:  
Z powodu zamieci szkoła jest zamknięta. 

 

* * * 
Pingwin wycina w lodzie na jeziorze przerębel, Ŝeby złowić coś na obiad. 
- Tutaj nie ma ryb - rozlega się donośny głos. 
Pingwin jest nieco zaskoczony, ale dalej łowi ryby. 
- Głuchy jesteś? Nie ma tutaj ryb! - Rozlega się ponownie donośny głos. 
- Kto do mnie przemawia? To ty Panie BoŜe?  – Pyta  pingwin  
drrrrrrŜąc ze  strachu. 
- Nie!!! To ja dyrektor tego lodowiska!!! 

 
* * * 

Jasio dostał na urodziny komputer. Myślał tylko o nim. 
Pewnego dnia pod koniec lekcji religii katechetka mówi do Jasia : 
- Jasiu, dzisiaj ty poprowadzisz modlitwę. 
- W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Enter. 

 

* * *     * * * 
Przychodzi baba do lekarza i mówi:      Na lekcji języka polskiego nauczycielka pyta: 
- Panie doktorze, mam wodę w kolanie!      - Ja się, kąpię, ty się kąpiesz… Jaki to czas? 
- A ja cukier w kostkach.        - Sobota wieczorem – krzyczy Jaś. 

 
Humor zebrały: Paulina Hnida kl. 6a i  Magda Klonowska kl. 5d 
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