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                     numer 6/2014 

                       styczeń 

 

 

 

     

 

 

 

 

WIEŚCI Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

   W POGORZAŁKACH 

 

 

 

 

 

 

 

Żeby można było, 

kiedy rok się kończy 

pozamykać smutki, 

co zmartwienia łączy. 

 

Zabrać z sobą tylko 

te radosne chwile, 

szczęściem przeplatane 

i sercu tak miłe. 

 

 

    I nasze pragnienia 

co na dnie się skryły, 

wystawić na światło 

by się nam spełniły. 

 

Tego wszystkim czytelnikom  życzy 

REDAKCJA. 

 Szczęśliwego Nowego Roku! 

 

 

 

 

Dziś w numerze:  

PPrrzzeeddssiięębbiioorrcczzyy  JJaanneekk,,  cczzyyllii  TTeeaattrr  TTVVPP  ddllaa  sszzkkóółł  
Wywiad z przewodniczącym samorządu szkolnego 

Zostań poliglotą 

Witamy w gronie uczniów - ślubowanie klas pierwszych  
WWIIZZYYTTAA  WW  KKAANNCCEELLAARRIIII  PPAARRAAFFIIAALLNNEEJJ       
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ROZMOWA Z KSIĘDZEM PROBOSZCZEM  

95 Rocznica Odzy-

skania Niepodległości

  BBóógg  ssiięę  rrooddzzii……  --  JJaasseełłkkaa  

ŚŚmmiieecchh  ttoo  zzddrroowwiiee      

Kącik szóstolkasisty 

         

  

PPrrzzeeddssiięębbiioorrcczzyy  JJaanneekk,,  cczzyyllii  TTeeaattrr  TTVVPP  ddllaa  sszzkkóółł        //PPPP//    
  

Spektakl wrocławskiego teatru ARTE-

NES pt. „Bajka o przedsiębiorczym Janku i 

jego niemądrych braciszkach” rozpoczął 

drugi sezon projektu „Internetowy Teatr TVP 

dla szkół”.  

Dzięki szlachetnej inicjatywie Telewizji 

Polskiej oraz Narodowego Instytutu Audiowi-

zualnego mogliśmy obejrzeć spektakl nie 

opuszczając murów swojej szkoły.  

Na zapowiadany przez nauczycieli 

spektakl wszyscy czekali z niecierpliwością. W 

dzień telewizyjnej premiery gorączkowo usta-

wialiśmy krzesła, sprawdzając, czy aby na 

pewno wszyscy będą mieli miejsca siedzące. 

Odpowiednio wcześniej sekcja dekoracyjna SU 

przygotowała afisz teatralny zapowiadający to 

niecodzienne wydarzenie.  

Spektakl okazał się wartościowym i po-

uczającym przedstawieniem, opowiadającym 

historię Janka, który dzięki pomocy czarodziej-

skiej Sowy ćwiczy się w pracowitości, konse-

kwencji w działaniu, dociekliwości, kojarzeniu 

faktów, wyciąganiu wniosków – słowem: w 

byciu przedsiębiorczym. Gdy jego rodzina 

znajduje się w obliczu wielkiego nieszczęścia, 

tylko on jeden jest w stanie powstrzymać kata-

strofę. 

W Pogorzałkach teatr w takiej formie 

gościł po raz pierwszy, jednak od pierwszych 

chwil spektaklu podbił serca młodej publiczno-

ści.  
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WWYYWWIIAADD  ZZ  PPRRZZEEWWOODDNNIICCZZĄĄCCYYMM    SSAAMMOORRZZĄĄDDUU  

UUCCZZNNIIOOWWSSKKIIEEGGOO  
WWyywwiiaadd  pprrzzeepprroowwaaddzziiłłyy::  

  KKllaauuddiiaa  ŚŚcciieeppkkoo  ii    WWiikkttoorriiaa  KKrruusszzeewwsskkaa
Podczas wrześniowych wyborów prze-

wodniczącym SU został Kacper Naumnik i to 

właśnie z nim postanowiliśmy przeprowadzić 

pierwszy w tym roku wywiad. Wiemy, że bycie 

przewodniczącym SU wcale nie jest łatwe, dla-

tego życzymy mu samych sukcesów i wytrwa-

łości w realizacji swoich planów.  

K i W: Co skłoniło Cię do wystartowa-
nia w wyborach na przewodniczącego 
SU? 
Kacper: Moi przyjaciele. 

K i W: Wygrana na pewno Cię ucie-
szyła… 
Kacper: Tak. 

K i W: Czy po Twojej wygranej koledzy 
traktują Cie inaczej? 
Kacper: Raczej tak samo. 

K i W: Na swoim wyborczym plakacie 
obiecałeś różne zajęcia dodatkowe i im-
prezy. Czego będą dotyczyć? 
Kacper: Jeszcze tego nie wiem. 

K i W: Czy będziesz chodził na 
wszystkie zajęcia dodatkowe, które zor-

ganizujesz? 
Kacper: Jeszcze tego nie wiem. 

K i W: Czy dotrzymasz wszystkich 
obietnic przedwyborczych? 
Kacper: Postaram się. 

K i W: Kiedy zorganizujesz pierwszą 
imprezę? 
Kacper: Będą to Andrzejki. 

K i W: Rozumiemy, że zajęcia dodat-
kowe zorganizujesz dopiero po nich? 
Kacper: Tak. 

K i W: Jesteś zadowolony ze swego 
zastępcy? 
Kacper: Tak. 

 

Dziękujemy za rozmowę.

  

ZZZooossstttaaańńń   pppooollliiigggllloootttąąą                        /PP/      

(poliglota - człowiek, który zna wiele języków) 

 

Znajomość języków obcych jest bardzo 

ważna – to ona decyduje, jaką pracę możemy 

dostać w przyszłości i umożliwia porozumie-

wanie się z ludźmi z innych krajów. Osoby, 

które często posługują się komputerem wiedzą, 

że różnego rodzaju programy czy gry tworzone 

są przeważnie w języku angielskim…  

 Podczas obchodów Europejskiego Dnia 

Języków Obcych, zorganizowanego przez pa-

nią Kasię, członkowie SU zachęcali do nauki 

języków swoich rówieśników. Na łamach ga-

zetki postanowiliśmy zamieścić kilka wybra-

nych rozmówek w różnych językach.  

 

WŁ KI 

 Bardzo dziękuję! Molte grazie [gracje]! 

Co słychać? Come [kome] va? 

Do jutra! A domani! 

 

CZ KI 

Jak se máte?  Jak się masz? 
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Dovolte. Przepraszam. 

Diky moc.  Bardzo dziękuję. 

 

HISZPAŃSKI 

Do zobaczenia! ¡Hasta la vista! 

Dosyć! ¡Basta! 

To żaden problem! No 

hay problema. 

 

SZWECJA 

Jak się pani/pan na-

zywa? Vad heter du? 

[waad hieter duu] 

Miło mi poznać. Trev-

ligt att träffas. [triewlit at treffas] 

Która godzina? Vad är klockan? [waad eer 

klokkan] 

 

 

 

W związku z tym, że jest to numer no-

woroczny, postanowiliśmy też zamieścić ży-

czenia „Szczęśliwego Nowego Roku” w róż-

nych językach. Oto jak brzmią one w języku: 

angielskim –Happy New Year 

arabskim – sanatun miilaadiyyatun mubaara-

katun 

baskijskim – Urte Berri On 

chińskim – xin nian kuai le 

hiszpańskim – Feliz año nuevo 

chorwackim – Sretna Nowa Godina 

w języku esperanto – Bonan Novjaron 

fińskim – Onnelista Uutta Vuotta 

łacińskim – Felix sit annus novus 

niemieckim – Glücklisches Neues Jahr 

rumuńskim – La multi ani 

francuskim – Bonne Année 

 

Witamy w gronie uczniów - ślubowanie klas pierwszych   /PP/  

23 października odbyło się uroczyste 

ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Do 

szkolnej społeczności dołączyli: 

Piotr Dąbkowski 

Julita Karpowicz 

Michał Szaciłowski 

Julia Winnicka 

Podczas przygotowanej przez p. Danu-

się akademii pierwszacy nie tylko pięknie recy-

towali wiersze, ale też bardzo ładnie zaśpiewali 

piosenki. Wszystkim szczególnie podobał się 

utwór „Idę do szkoły”. Pani dyrektor, jak co 

roku, pasowała nowych uczniów wielkim 

ołówkiem. Starsi uczniowie również powitali 

młodszych kolegów i specjalnie na tę okazję 

przygotowali im krótkie otrzęsiny. 

Na łamach gazetki szkolnej uczniom 

klasy pierwszej chcielibyśmy życzyć tego, aby 

każdy dzień spędzony w szkolnych ławkach 

oraz na szkolnych korytarzach był wesoły i 

radosny a nauka była przyjemnością.  

Mamy nadzieję, że podczas nauki w na-

szej szkole będziecie osiągać same sukcesy!



5 
 

WWIIZZYYTTAA  WW  KKAANNCCEELLAARRIIII  PPAARRAAFFIIAALLNNEEJJ    //PPPP//

Pod koniec 

października, tuż 

przed dniem 

Wszystkich Świę-

tych,  jak co roku 

postanowiliśmy od-

wiedzić cmentarz 

parafialny oraz miej-

sce upamiętniające 

bohaterów powsta-

nia styczniowego. 

Zapaliliśmy znicze, uprzątnęliśmy zapomniane 

groby.  

Przy okazji udaliśmy się na plebanię, 

gdzie ksiądz proboszcz opowiadał nam m.in. o 

budowie parafialnego kościoła, pokazywał ko-

ścielne dokumenty i tłumaczył, w jakich oko-

licznościach powstają. Mogliśmy m.in. obej-

rzeć unikalne zdjęcia pochodzące z kroniki 

parafialnej, a także odnaleźć dotyczące nas 

wpisy w księgach metrykalnych. 

  
 

 

ROZMOWA Z KSIĘDZEM PROBOSZCZEM     
Rozmowę przeprowadziły  

    Katarzyna Wojtecka i Wiktoria Kruszewska 

 

 

K i W: 

Czy zanim 

Ksiądz został 

księdzem, za-

stanawiał się 

nad założeniem 

rodziny? 

Odp.:  

Chyba każdy 

się nad tym 

zastanawia. 

Wybór takiego czy innego zawodu łączy się z 

powołaniem. Jeśli ktoś chce być księdzem, to 

prędzej czy później dojdzie do wniosku, że to 

jest ta właściwa droga. 

 

K i W: Dlaczego Ksiądz został księ-

dzem? 

Odp.: Przede wszystkim wychowywa-

łem się w atmosferze religijnej - brat mojej 

mamy był księdzem. Często go odwiedzałem. 

Sam byłem ministrantem, więc od początku mi 

to odpowiadało. W seminarium, modląc się, 

myśląc o tym, co będę robił w przyszłości, 

utwierdziłem się w swojej decyzji. 

 

K i W: Czy jest Ksiądz zadowolony z 

naszych parafian? 

Odp.: Gdybym nie był zadowolony, to 

nie spędziłbym tutaj 18 lat. Ludzie tutaj są, 

życzliwi, religijni, dbają o kościół… 

 

K i W: Pamięta Ksiądz  pamięta datę 

pierwszej odprawionej przez siebie mszy? 

Odp.: Tak – to było 26.06.1975r. To 

była ta pierwsza msza, którą każdy ksiądz od-

prawia zaraz po wyświęceniu przez biskupa. 

Nazywana jest mszą świętą prymicyjną. To jest 

takie „wesele” księdza. 
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K i W: Czym zajmuje się w rada para-

fialna? 

Odp.: W radzie parafialnej zasiada 

dwudziestu członków i to jest takie ciało do-

radcze księdza, który pracuje w parafii. 

 

K i W: Odprawia ksiądz mszę przed 

wieloma parafianami, czy czuje ksiądz tremę? 

Odp.: Mimo upływu tylu lat czuję nie-

wielką tremę, szczególnie podczas kazania, ale 

jest naprawdę niewielka. 

 

K i W: Gdzie Ksiądz zapisuje sakra-

menty? 

Odp.: W księgach metrycznych 

chrztów, tam zapisuje się wszystkich tych, któ-

rzy  urodzili się i przyjęli sakrament chrztu. 

Księga małżeństw, tak samo księga tych, któ-

rzy odeszli z naszej wspólnoty, zmarłych.  

 

K i W: Podczas mszy często zdarza się, 

że ktoś spóźnia się lub wychodzi, nie denerwu-

je to księdza? 

Odp.: Nie, ale lepiej by było, żeby nikt 

się nie spóźniał. 

 

K i W: Lubi Ksiądz gumę do żucia? 

Odp.: Sam nie żuję, ale jeśli ktoś lubi… 

 

K i W: Czy Ksiądz lubi przyjeżdżać do 

naszej szkoły? 

Odp.: (śmiech) Pewnie, pewnie, że 

lubi! Uczyłem tutaj sporo czasu, więc lubię ją 

odwiedzać. 

 

 

Dziękujemy za rozmowę 

95 Rocznica Odzyskania Niepodległości

                                                                                                                                                              

/PP/

 11 listopada to dla nas, Polaków, jedna 

z najważniejszych dat w kalendarzu. Właśnie 

wtedy ob-

chodzimy 

Święto Nie-

podległości. 

To właśnie 

11 listopada 

1918 r., po 

123 latach 

zaborów, 

nasz kraj 

znów poja-

wił się na 

mapie Eu-

ropy. 

Wspomnia-

nego dnia, 

słynny polski przy-

wódca i działacz nie-

podległościowy Józef 

Piłsudski, został Na-

czelnym Dowódcą 

Wojsk Polskich, a przebywające na naszych 

ziemiach oddziały obcych żołnierzy, zaczęły 

się z nich wycofywać. Ponownie mogliśmy 

zacząć się cieszyć ze swojego własnego domu 

– Polski, która przez wiele lat zawłaszczona 

była przez Rosję, Prusy i Austrię.  

Gdyby nie odwaga i waleczność na-

szych przodków, dziś prawdopodobnie nie 

mówilibyśmy w języku polskim, a nasz kraj i 

dokonania wybitnych osobistości zostałyby 

zapomniane.  

W naszej szkole uczciliśmy ten dzień 

inaczej niż dotychczas. Najpierw wspólnie ro-
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biliśmy biało-czerwone kotyliony. Następnie 

wszyscy uczniowie i nauczyciele zostali zapro-

szeni na koncert pieśni patriotycznych. Był to 

koncert nietypowy, ponieważ każdy brał w nim 

czynny udział. W przerwach między pieśniami 

uczniowie klas starszych zapoznawali nas z 

sylwetkami ich autorów oraz okolicznościami 

powstania każdej z nich. Zaśpiewano m.in. 

Rotę, piosenkę Płynie wisła, My, Pierwsza Bry-

gada czy Serce w plecaku.  

Tego dnia poczuliśmy się jak prawdzi-

wi, mali patrioci. 

 

/PP/ 

 Hej! Kasiu, Katarzynko! 

 Gdzie szukać Cię dziewczynko? 

  Wróżby o Ciebie zapytam, 

 Czekaj - wkrótce zawitam! 

 

  Bawmy się więc w Katarzyny: 

  Szukajcie chłopaki dziewczyny! 

  Zapytać więc trzeba wróżby -  

  A nuż potrzebne już drużby? 

 

Wszyscy 

wiemy, czym są 

Andrzejki, ale czy 

ktoś słyszał o Ka-

tarzynkach? Otóż 

Katarzynki to dziś 

już zapomniany 

zwyczaj matrymo-

nialnych wróżb 

kawalerskich 

(podczas Andrze-

jek wróżyć sobie 

mogły tylko pan-

ny). Obchodzono je w nocy z 24 na 25 listopa-

da, w wigilię św. Katarzyny, uznawanej między 

innymi za patronkę kawalerów, troszczącą się o 

ich udany związek małżeński. 

W dniu, któremu patronuje święta Kata-

rzyna, organizowano zabawy i spotkania towa-

rzyskie połączone z ludowymi wróżbami i 

przepowiedniami dotyczącymi małżeństwa. 

  

Gałązka wiśni 

 Wróżyć miała zmianę stanu cywilnego. Ze-

rwaną w dniu św. Katarzyny gałązkę wiśni lub 

czereśni należało wstawić do wody i poczekać 

do Bożego Narodzenia. Jeśli w wigilię okryła 

się kwiatami, w ciągu roku można było się 

spodziewać wesela. 

 

Pióro 

 Aby poznać charakter przeznaczonej przez los 

wybranki, przed snem należało włożyć pod 

poduszkę ptasie pióro. We śnie powinien poja-

wić się ptak będący jej uosobieniem, i tak: 

 

kogut – oznaczał pozostanie w stanie wolnym. 

kura biała - młodą panienkę 

kura czarna - wdowę 

kura z kurczętami - wdowę z dziećmi 

paw - kobietę wyniosłą, próżną i dumną 

sowa - żonę mądrą, chociaż nieładną lub nie-

sympatyczną 

gołąb - kobietę ładną i miłą, ale głupią 

kaczka - żonę gadułę 

kukułka - żonę niedbałą o potomstwo 

siwy koń zamiast ptaka – oznaczał starokawa-

lerstwo 

  

Sen był najpewniejszym sposobem na 

ujrzenie w nim wybranki. Aby zwiększyć moc 

czaru, w wigilię Katarzynek należało umyć się 

i wytrzeć damską koszulą, lub ubrać się w nią 

do snu (zwiększało to powodzenie u dziew-

cząt).  

Zwyczaj Katarzynek niemal całkowicie  

zaniknął pod koniec XIX w., ponieważ wyparły 

go wróżby i zabawy andrzejkowe. 

 

. 
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/PP/ 
W tym roku, oprócz wróżb i konkursu 

na najlepsze przebranie andrzejkowe, przygo-

towano jeszcze jedną atrakcję – konkurs wo-

kalny. Był on pomysłem uczennic klas IV-VI, 

które podjęły się także jego organizacji (pod 

czujnym okiem p. Kasi). Dziewczynki zrobiły 

plakaty, namawiały do udziału w konkursie, 

przyjmowały zgłoszenia, przygotowały karty 

do głosowania.  

Przed publicznością wystąpiły uczenni-

ce klas 0-V. Jurorskie serca podbiły: Patrycja 

Toczydłowska i Magda Korenkiewicz.  W 

kategorii 

klas star-

szych zwy-

ciężyła 

Klaudia 

Ściepko. 

Na 

łamach 

zetki chcielibyśmy wymienić także pozostałych 

uczestników: Wiktorię Ściepko, Angelicę 

Kumar, Ulę Kraszewską, Patrycję Leszczuk, 

Julię Winnicką, Julitę Karpowicz, Jasminę 

Kumar i Kasię Wojtecką i pogratulować im 

odwagi.  

 Mamy nadzieję, że  nie był to ostatni 

tego typu konkurs i z niecierpliwością czekamy 

na kolejny.  

Liczymy też na inne, równie dobre 

mysły ze strony uczniów. 

  

BBóógg  ssiięę  rrooddzzii……  --  JJaasseełłkkaa          //PPPP//    
 

Okres 

Świąt Bożego 

Narodzenia to 

wyjątkowy i 

niezwykły czas. 

Najmłodszym 

kojarzy się on 

przede wszyst-

kim ze Świętym 

Mikołajem i 

jego wypcha-

nym po brzegi 

czerwonym 

workiem. War-

to jednak w tych dniach przypomnieć sobie 

istotę Świąt Bożego Narodzenia, które wszyscy 

chrześcijanie obchodzą na pamiątkę przyjścia 

na świat Jezusa Chrystusa.  

Tradycją jest wystawianie w tym czasie 

jasełek - widowisk o Bożym Narodzeniu wzo-

rowanych na średniowiecznych misteriach 

franciszkańskich. Ich nazwa wywodzi się od 
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staropolskiego słowa jasło oznaczającego żłób. 

Ich treść historia dotyczy narodzenia Je-

zusa w Betlejem i spisku Heroda. Z czasem do 

postaci Dzieciątka, Maryi, Józefa, Trzech Króli 

i Heroda zaczęto wprowadzać także elementy i 

postaci ludowe.  

W naszej szkole także mieliśmy okazję 

obejrzeć jasełka, w tym roku po raz pierwszy 

przygotowane przez koło teatralne.  

  Podczas spektaklu mogliśmy wspólnie 

zaśpiewać kolędy i pastorałki.  

 Na koniec Pani Dyrektor złożyła 

wszystkim świąteczne życzenia i udaliśmy się 

do klas, by wspólnie z wychowawcami podzie-

lić się opłatkiem wigilijnym.  

  

  

ŚŚmmiieecchh  ttoo  zzddrroowwiiee              PPiioottrr  KKoozzłłoowwsskkii    

 

-1-

Tato mówi do Jasia: 

 - Nie rozumiem, jak ty możesz zadawać się z 

Wojtkiem. Przecież to niegrzeczny chłopiec, 

najgorszy uczeń w klasie!  

 - Przez wdzięczność tato. Gdyby nie on, ja 

byłbym najgorszym uczniem! 

 

-2- 

Na lekcji geografii nauczyciel pyta Jasia:  

 - Która rzeka jest najdłuższa: Ren czy Missisi-

pi?  

 - Oczywiście, Missisipi.  

- Doskonale, a czy wiesz, o ile dłuższa?  

- Dokładnie o sześć liter. 

 

-3- 

 

Nauczyciel biologii pyta Jasia: 

 - Po czym poznasz drzewo kasztanowca? 

 - Po rosnącym na nim kasztanach. 

 - A jeśli kasztanów jeszcze nie ma? 

 - To ja poczekam… 

      /PP/  

 

Zagadka 1

W starym klasztorze żyje około 20 mnichów. 

Każdy dzień spędzają na modlitwie. Nie mają 

nic prócz prostego 

łóżka w skromnym 

pokoju, jednego 

krzesła i okna, żad-

nych luster, ani wy-

gód. Każdej nocy 

Bóg przychodzi do 

nich, aby z nimi po-

rozmawiać, do każ-

dego z osobna. Pewnej nocy mówi im, że w 

klasztorze znajduje się jeden mnich zarażony 

śmiertelną chorobą. Objawia się ona niebieską 

plamą na czole. Mnich ten musi sam odejść z 

klasztoru. Mnisi widują się tylko podczas po-

siłków. Inni mnisi nie mogą mu dawać znaków, 

czy  wspominać mu o jego chorobie. On sam 

nie ma możliwości zobaczenia swego oblicza w 

lustrze. Jak więc ma się domyślić że to on jest 

chory? 
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Zagadka 2 

 

Ta zagadka została kiedyś wykorzystana w 

pewnej firmie, na testach dotyczących podjęcia 

pracy. Sprawdź, czy dokonałeś właściwego wyboru! 

 

Wyobraź sobie, że jedziesz samotnie 

samochodem nocą w burzy. Mijasz przystanek 

autobusowy i widzisz troje ludzi oczekujących 

na autobus: 

 1. Staruszkę, która wygląda, jakby właśnie 

umierała. 

 2. Twojego dobrego przyjaciela, który kiedyś 

uratował ci życie. 

 3. Miłość swojego życia. 

 Komu z nich zaproponowałbyś podwiezienie, 

zakładając, że masz tylko jedno wolne miejsce 

w samochodzie? 

 

Zagadka 3 

Oto najłatwiejszy quiz pod słońcem. Wystarczy 

że odpowiesz na poniższe pytania. Na wszelki 

wypadek odpowiedzi zanotuj ołówkiem.  

 

1) Jak długo trwała Wojna Stuletnia?  

 

2) Który kraj robi kapelusze Panama?  

 

3) Z jakiego zwierzęcia robi się catgut?  

 

4) W jakim miesiącu Rosjanie obchodzą 

rocznicę Rewolucji Październikowej?  

 

5) Z włosów którego zwierzęcia zrobiona 

jest szczotka wielbłądzia?  

 

6) Nazwa Wysp Kanaryjskich pochodzi od 

nazwy którego zwierzęcia?  

 

7) Jak miał na imię król Jerzy VI?  

 

8) Jakiego koloru jest zięba purpurowa?  

 

9) Skąd pochodzi chiński agrest?  

 

10) Jakiego koloru jest czarna skrzynka w 

samolocie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*odpowiedzi do 

wszystkich zagadek znajdują się na ostatniej 

stronie. Najpierw jednak spróbuj je sam roz-

wiązać  

 

 

 

 

 

KĄCIK SZÓSTOKLASISTY       /PP/  

 

W związku ze zbliżającym się próbnym 

sprawdzianem szóstoklasisty, który napiszecie 

już 9 stycznia, na łamach naszej gazetki za-

mieszczamy zbiór zasad, których należy prze-

strzegać zarówno podczas sprawdzianu prób-

nego, jak i tego 

właściwego, do 

którego przystą-

picie 1 kwietnia. 

Oto one: 
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UWAGA   KONKURS !   
Celem konkursu jest wymyślenie nazwy 

dla szkolnego zespołu teatralnego. Aby 

wziąć udział  w konkursie, wystarczy 

zapisać na kartce propozycję nazwy  ko-

ła teatralnego i wrzucić zgłoszenie do 

pudełka na korytarzu. Pamiętaj o podpi-

saniu swojego zgłoszenia! Konkurs trwa 

do 24.01.2014r. (ostatniego piątku przed 

feriami). Autor najciekawszej propo-

zycji otrzyma niespodziankę.  
 

 

OGŁOSZENIE 

 jeśli wokół Ciebie dzieje się coś ciekawego, 

 jeśli wiesz o czymś, czym chciałbyś podzielić się z innymi, 

 jeśli odwiedzasz ciekawe strony internetowe i chciałbyś je pokazać innym, 

 jeśli przeczytałeś/-aś ciekawą książkę i chcesz ją polecić znajomym, 

 jeśli chcesz złożyć komuś życzenia  

 jeśli piszesz wiersze lub opowiadania 

 jeśli posiadasz wyobraźnię, masz wiele ciekawych pomysłów i potrzebujesz po-

mocy lub rady dotyczącej ich realizacji 

 — ZAPRASZAMY  CIĘ DO KOŁA REDAKCYJNEGO GAZETKI SZKOLNEJ ! 

Wszystkich chętnych zapraszamy do sali polonistycznej, w każdy poniedziałek o godzi-

nie 14
00

.  

                 Redakcja 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi do zagadek 

 

Zagadka nr 1: Mnich, który jest zarażony, ma niebieską plamę na czole. Nie ma lustra, ale ma oczy. Przygląda 

się innym mnichom podczas posiłku i jeśli nikt nie ma na czole znaku, oznacza to, że on jest chory i musi odejść 

z klasztoru.Zagadka nr 2:  Możesz zabrać umierającą staruszkę i uratować jej życie. Możesz zabrać przyjaciela 

i zrewanżować mu się za uratowanie ci życia, jednak wówczas może się okazać, że już nigdy nie spotkasz swo-

jej miłości... Kandydat, którego przyjęto do pracy (jedyny z ponad 200 zgłaszających się) nie miał wątpliwości, 

gdy udzielał odpowiedzi:  - Kogo bym zabrał? To proste. Dałbym kluczyki swojemu przyjacielowi z prośbą, by 

zabrał staruszkę jak najszybciej do szpitala. Sam zaś zostałbym na przystanku i wspólnie z miłością mojego 

życia zaczekałbym na autobus... Zagadka nr 3 : 1) 116 lat   2) Ekwador  3) z owiec i koni 4) w listopadzie  

 5) z wiewiórki 6) od psów  7) Albert  8) szkarłatnego 9) z Nowej Zelandii 10) pomarańczowa, oczywiście. Mo-

rał: nie myśl schematycznie! 
.  

 

Skład redakcji: Weronika Przybyłek, Justyna Dąbrowska, Wiktoria Kruszewska, Klaudia Ściepko, Piotr Kozłowski, Katarzyna 
Wojtecka. Opieka nad gazetką: P. Pruszyńska
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