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1.Andrut
2.Osobisty komputer
3.Pilnuje porządku na ulicy
4.Raj
5.Wyginęły miliony lat temu
6.KsiąŜkowy czarodziej
7.Atrybut fryzjera
8.Występ zespołu muzycznego
9.Leśny kuzyn psa
10.Na urodzinowym torcie

Imię.............................................
Nazwisko....................................
Kl................................................
HASŁO......................................
Laureatem krzyŜówki z poprzedniego numeru jest Darek Drzymała.
Gratulujemy i zapraszamy w piątek o 1320 po odbiór słodyczy!
Marcelina Podniestrzańska i Paulina Mazur

Wakacje?
Nie!
Drugi semestr przed nami.

Najlepsi

uczniowie.

Semestr się skończył, czas by wyróŜnić tych, którzy byli najlepsi. Napracowali się co
niemiara. A inni niech trochę pozazdroszczą. MoŜe w naszej gazetce znajdą się za pół
roku?
Klasa IV a
Klasa IV c
1.Ola Bochen- 5.11
1.Marcelina Podnietrzańska- 5.56
2.Kinga Rola- 5.00
2.Ewa Terelak- 5.33
3.Przemek Rostek-5.00
Klasa V b
1.Anna Dąbek- 5.56
Klasa IV e
1.Piotr Juda-5.22
2.Magdalena Goleń- 5.11
2.Ola Konarska-5.11
3.Jakub Staniec- 5.00
3.Zuzanna Mazurek-5.11
Klasa V c
4.Wojciech Wnuk-5.11
1.Michalina Knyś-5.77
5.Tomasz Sawicki-5.00
2.Paulina Dąbek-5.22
3.Agata Siewielska-5.22
Klasa V a
1.Agata Niedziela -5.00
4.Edyta Barabasz-5.11
2.Patryk Górski - 5.00
5.Magda Jaśkiewicz-5.00
6.Agnieszka Kępka-5.00
Klasa VI c
1.Ewa Krawiec-5.44
Klasa VI a
2.Marta Cybulak-5.33
1.Magda Wnuk - 5.11
3.Mateusz Juda-5.33
Klasa VI b
4.Robert Kasprzak-5.11
1.Małgorzata Mochol -5.22
5.Joanna Dymek-5.00
2.Izabela Pawlak -5.22
6.Krzysztof Kuczyński-5.00
3.Ewa Wieczorek -5.00

„Szóstaki”

pisały

Biedni ci szóstoklasiści. Podczas gdy reszta uczniów myślami była jeszcze na
wakacjach, oni 2 października musieli pisać trudny test, który miał sprawdzić ich
umiejętności i wiadomości, które zdobyli przez sześć lat nauki. Trudno, kaŜdy kiedyś
będzie szóstoklasistą... . PoniŜej wymieniamy najlepszych.
1. Marta Cybulak
VI c 37p 93%
2. Łukasz Szwed
VI b 36p 90%
3. Robert Kasprzak
VI c 35p 88%
To była próba. Na prawdziwy
sprawdzian
przyjdzie
czas
Marcin Kocemba
VI c 35p 88%
10 kwietnia. Będziemy trzymać
4. Katarzyna Bącal
VI a 34p 85%
5. Joanna Dymek
VI c 33p 83%
kciuki.
Andrzej Gotner
VI a 33p 83%
Eliza Rak
VI c 33p 83%
Opracowała Dorcia.
6. Monika Samol
VI a 32p 80%
Aleksandra Tyzo
VI c 32p 80%
Izabela Pawlak
VI b 32p 80%
Kolegium redakcyjne:
Magdalena Wnuk (redaktor naczelny)
Kilka fajnych osób z klas VIa, VIb i IVc
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)



Dowcipy
1.
-

Do księgarni wchodzi krótko ostrzyŜona blondynka i pyta:
Czy jest coś Hemingwaya?
Tak, między innymi "Stary czlowiek i morze"
To poproszę o "Morze".
2. W sklepie spoŜywczym klient rozmawia ze sprzedawczynią:
- Zapłaciłem za pięć cytryn, a pani podała mi tylko trzy - mówi oburzony.
- Dwie były zepsute, to po co miałam je pakować ?

3. Przychodzi facet do niewielkiego sklepu i pyta:
- Czy są fafkulce?
- Nie, ale za tydzień będą.
Mija tydzień. Facet znowu przychodzi i pyta się o fafkulce.
- No dobrze nie będę pana oszukiwała .Nie mamy Ŝadnych fafkulców i nigdy nie
będziemy ich mieć !
- To poproszę "Fa " w sprayu .
4. śona wysyła męŜa policjanta do sklepu po zapałki i prosi:
- Tylko kup dobre, Ŝeby się paliły!
Po kwadransie policjant wraca, kładzie pudełko na stole i mówi zadowolony:
- Kupiłem świetne zapałki .Wypróbowałem w sklepie, wszystkie się palą!

5. śona do męŜa, który siedzi
na kanapie i czyta gazetę:
- Kochanie jak ci smakował
obiad, który dziś ugotowałam?
- Skarbie, widzę, Ŝe ty znowu
dąŜysz do kłótni!

6. Para zakochanych nastolatków siedzi
sobie w parku na ławeczce. W pewnej
chwili chłopak pyta swoją wybrankę:
- Gosiu, powiedz szczerze, ilu miałaś
chłopaków przede mną?
Zapadła kilkuminutowa cisza.
- A ty co? Obraziłaś się na mnie za to
pytanie?
- Nie...... Ja liczę.....



"W

mocy

pierscienia"

Ostatnio na ekrany kin wszedł film pt.”Władca pierścieni: DruŜyna Pierścienia".
Ekranizacja „Władcy pierścieni”, słynnej trylogii fantasty J.R.R. Tolkiena to jedno
z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń filmowych.
Cała opowiadana w filmie historia zdarzyła się
tysiące lat temu. Hobbit Bilbo Baggins z Shire
przed laty wszedł w posiadanie pięknego
pierścienia. Teraz klejnot odziedziczył jego
siostrzeniec Frodo. To najpotęŜniejszy z
Pierścieni Władzy, który rządzi wszystkimi
innymi, przedmiot najbardziej poŜądany przez
Saurona, Władcę Ciemności, który dzięki niemu
moŜe posiąść władzę nad Śródziemiem. Teraz
Frodo musi strzec PIERŚCIENIA, by nie dostał
się w ręce Nieprzyjaciela. W związku z tym wraz
z przyjaciółmi
Samem Gamgee, Merrym i
Pippienem, czarodziejem Ganfaldem, elfem
Legolasem, krasnoludem Gimili oraz Aragronem i
Boromirem z rodu ludzi udaje się na
niebezpieczną wyprawę. Jej celem jest zniszczenie pierścienia i uchronienie świata
przed zagładą.

Najlepsi

czytelnicy

Nie czytamy ksiąŜek? AleŜ skąd, oczywiście, Ŝe czytamy! No, moŜe nie wszyscy, ale
jest wśród nas spora grupa prawdziwych miłośników lektur. „Kto nie czytał, ten trąba”
powiedział kiedyś pewien sławny pisarz i miał rację. Ci najbardziej oczytani, to:
1.Paweł Syroka IIc
117 wypoŜyczonych ksiąŜek
2.Małgosia Siebielec II d
114
3.Monika Syroka III e
112
4.Magdalena Misztal II d
69
5.Paulina Wilczewska II d
68
6. Weronika Flisiak III c
63
7.Joanna Kozak III e
61
8.Joanna Maciejewska III b 60
9.Paula Cytan IV b
58
10.Michał Kot III b
54
A oto statystyka klas:
klasy IV-VI
Klasy I - III
1.II d-597 (37,3- średnia na jednego ucznia) 1.IV b-327 (15,4)
2.III e-400 (21,0)
2.IV a-213 (9,3)
3.II e-427 (20,3)
3.V b-262 (9,0)

Jeśli lubicie takie opowieści zapraszam do kin !!!!!!
ANDRZEJ

Muzyczny

TOP

Po sukcesie hitu "Moi.Lolita " Francuska piosenkarka podbiła listy przebojów singlem
"L'Aliz'ee".
Kojarzymy ją z tytułową Lolitą z przeboju. Jednak 17-letnia Alizee twierdzi, Ŝe jest
zupełnym przeciwieństwem zadziornej nastolatki.
-„Ja tylko gram Lolitę. W rzeczywistości jestem jej przeciwieństwem."
Debiutancka płyta młodej Francuzki "Gourmandises", wciąŜ świetnie się sprzedaje, a
Alizee juŜ myśli o następnej. Co do nastolatki uwielbia lekcje matematyki i fizyki.
CO POWINNIŚMY O NIEJ WIEDZIEĆ:
IMIĘ I NAZWISKO: Alizee Jacote
DATA I MIEJSCE URODZENIA: 21 sierpnia 1984, Ajaccio na Korysce
ZNAK ZODIAKU: lew
HOBBY: taniec, śpiew, malowanie
UWIELBIA: rodzinę i przyjaciół, dobre jedzenie, zakupy
NIE LUBI: nieprzyjemnych ludzi , przemocy
ULUBIONY KOLOR: róŜowy



Opracowały Marcelina i Paulina

"Czego

oczekujemy
roku."

w

nowym

Zapytałyśmy uczniów naszej szkoły, czego oczekują w nowym roku. Odpowiedzi były
bardzo podobne. AŜ 35% uczniów powiedziało, Ŝe nie wiedzą. Moi drodzy, jak mają
spełniać się Wasze marzenia, skoro ich nie macie? No jak? 30% zapytanych przez nas osób
pragnęło lepszych stopni. No i bardzo dobrze. Pytajcie tych, którym się to juŜ udało
(bezpłatną ściągę zamieszczamy w tym numerze. Chcecie, to poszukajcie). 20% pytanych
powiedziało, Ŝe chcą mieć więcej kolegów i koleŜanek oraz dostania się do dobrej klasy w
gimnazjum. Miłości oczekuje 8% uczniów widać, Ŝe do wiosny jeszcze kawał czasu), a
tylko 7% osób niczego nie pragnie. To dopiero szczęściarze!

Opracowały: Magda Wnuk i Dominika Gołofit.

Z

wizyta

13 XII 2001r. odbyło się kwestowanie. Jak co roku pieniądze zbieraliśmy na artykuły
higieniczne, lekarstwa i zabawki dla maluchów z Domu Dziecka w Kraśniku.
21 XII 2001r. zakupione prezenty zanieśliśmy dzieciom. ,,Nasz’’ Mikołaj z radością
rozdawał słodycze i zabawki wesołym szkrabom. Opiekunki ośrodka pozwoliły nam spędzić
parę godzin ze szczęśliwymi brzdącami. Z uśmiechem na twarzach bawiliśmy się z dziećmi
ich nowymi zabawkami.
Niestety, co dobre szybko się kończy. Tak było i tym razem. PoŜegnaliśmy się
z maluszkami i powędrowaliśmy do domów z nadzieją, Ŝe za rok znów zobaczymy radosne
twarze tych dzieci.



Opracowała: Magda Wnuk

Czy

wiesz,

ze

...

WęŜom wystarczy kilka posiłków rocznie!
Pyton moŜe wytrzymać bez jedzenia nawet dwanaście miesięcy.
Ciekawe nawyki Ŝywieniowe mają krokodyle. Tak jak ludzie do posiłków uŜywają
musztardy, tak krokodyle połykają kamienie, które ułatwiają im trawienie.
Ewenementem są u krokodyli zęby. Dorosły osobnik ma ich 120, ale mają zdolności
odnawiania się. Stąd przeciętnie w ciągu Ŝycia krokodylowi wyrasta około 3000
zębów! AŜ strach pomyśleć, gdyby musiał leczyć je u dentysty.
W niektórych rejonach Jamajki jest jeszcze zwyczaj, wyznanie miłosne lub oświadczyny
przesyła się listem miłosnym pisanym na liściu tytoniu. Jeśli po otrzymaniu takiej
przesyłki ukochana zwinie go i zapali, chłopak wie, Ŝe jego sprawy są na najlepszej
drodze.
Papugoryba kaŜdego wieczora przygotowuje sobie specjalne posłanie. Mianowicie
wydzielonym przez siebie śluzem skleja pęcherzyki powietrza, tworząc w ten sposób
śpiwór w którym otula się do snu.
Największym łakomczuchem jest słoń. Jego dzienna porcja poŜywienia wynosi około
200 kg suchej trawy. Popija to 200 litrami wody, oczywiście nie naraz, a w małych
dawkach po kilka litrów.
Z kolei sępy i lwy spoŜywają dziennie po 40 kg pokarmów mięsnych. Zdecydowanie
ustępują im małpy, mimo Ŝe są wstanie pochłonąć 50 bananów, jeden po drugim.
Ze wszystkich istot Ŝywych dźwięki o największej mocy wydaje płetwal błękitny. Jego
śpiew rozchodzi się na odległość 850 km. Dzięki niezwykle rozwiniętemu zmysłowi
słuchu płetwale mogą porozumiewać się ze sobą z jednego końca oceanu na drugi.
Zagadką dla naukowców pozostaje nadal język delfinów, które porozumiewają się za
pomocą niesłyszalnych dla człowieka ultradźwięków.
Okres ciąŜy u zwierząt jest bardzo zróŜnicowana, bo wynosi od 12 dni aŜ do 3 lat.
Najkrócej brzemienne są samice oposów, nieco dłuŜej myszy (3 tygodnie) i króliki
(1 miesiąc). Samica słonia azjatyckiego jest brzemienna ponad 2 lata, a najdłuŜej
salamandra alpejska, bo aŜ 3 lata 2 miesiące 20 dni.
Oposy – torbacze zamieszkujące Amerykę, z opresji ratują się udawaniem martwych.
Kiedy oposowi grozi niebezpieczeństwo, wpada w stan pozornej śmierci. Jego mózg
przestaje pracować, serce zwalnia pracę, zatrzymuje się oddech, język zwisa
bezwładnie a ciało wiotczeje. Napastnik najczęściej wilk lub pies, rezygnują ze
zdobyczy, bo nie gustują w padlinie.
Borsuki Ŝyją w korytarzach, które zawsze utrzymują w naleŜytym porządku . Miejsce
do spania wyściełają czystym sianem lub suchym mchem . Posłanie jest regularnie,
wietrzone, Ŝeby nie zatęchło. Zwierzęta te mają teŜ zwyczaj grzebania swoich
krewnych.
Rekordzistą w dziedzinie wysokości lotów są czyŜyki . Potrafią wzbić się na wysokość
3300 metrów. Nasze pospolite gołębie uciekając przed napastnikiem mogą wznieść się
na wysokość 1800 metrów.
Część kurzu w twoim mieszkaniu to obumarłe komórki skóry twojej i innych
domowników.
Cała powierzchnia skóry człowieka wynosi ok. 2 m2, waga zaś ok. 3 kg.



Walentynkowe

Wiersze

Co prawda 14 lutego za nami, ale temat „Walentynki” jest przecieŜ aktualny przez cały
rok, nieprawdaŜ?
Najlepsze Ŝyczenia
Na
Walentynki
Dla fajnego chłopaka
Od fajnej dziewczynki.
***
Dzień radosny zaświtał
W złotej zorzy iskrze
Przyjmij więc w podarunku
Walentynkowe serce !
***
MIŁOŚĆ to wszystko
MIŁOŚĆ to serca dwa
MIŁOŚĆ to My
MIŁOŚĆ to TY i JA
***
Jak sierp księŜyca
Lśni na błękitnym
Kochaj to serce , które kocha CIEBIE!
***
Pierwsza Miłość to marzenie
To poezja z młodszych lat
To chwilowe zachwycenie
To zerwany z łąki kwiat .
***
W kwiatach kwitną pocałunki
A w miłości łzy
Całym szczęściem i radością .Jesteś dla
mnie tylko TY!
***
Przygotował Walenty i Walentyna



