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1. Ma imieniny 14 lutego.
2. Serce przebite ………….. .
3. Chłopak wysyła ukochanej (miłosny).
4. Wysyłamy je bliskim w święto zakochanych.
5. Tyle razy w roku są Walentynki.
6. W tym miesiącu są imieniny Walentego.
7. Potomek.
8. Kocha z zaprzeczeniem (piszemy rozdzielnie).
9. Chłopak daje je ukochanej.
10.Biały – w miłosnej piosence.
Szczęśliwcami, którzy wylosowali nagrody w poprzednim numerze gazetki (hasło NOWY ROK), są Marysia Lewczyk z kl. IIIb i Michał Grela z kl.VIb. Gratulujemy!!!

Ferie zimowe dawno już za nami, minął ponad miesiąc nauki w nowym semestrze. Ale nasza gazetka nie
zapomniała o tych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki
w nauce w semestrze pierwszym. Dlatego publikujemy
w tym numerze nazwiska tych, którzy osiągnęli średnią ocen 5,0 i wyżej. Czy jesteście wśród nich? Jeżeli
nie, zróbcie wszystko, że znaleźć się w takim zestawieniu na koniec roku!
Ponadto w naszej gazetce jak zwykle sporo aktualności z życia szkoły, porady, co warto obejrzeć, czego
posłuchać. A także – oczywiście – krzyżówka z nagrodami.
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Miłej lektury!

Mistrzowie tabliczki mnożenia
04 II 2008 r. w naszej szkole odbyły się
eliminacje klas trzecich do VII Wojewódzkich Mistrzostw w Tabliczce Mnożenia. W
grze „Krzyżak” oraz „Olimpijczyk” zmierzyło się 15 uczniów. Do dalszego etapu
zakwalifikowały się następujące osoby:
Karolina Kępa, Klaudia i Weronika Samol,
Kuba Bednarczyk, Kacper Mazur, Kuba
Knap oraz Bartek Koneczny. Gratulujemy!
Należy podkreślić, że eliminacje sędziowali
nie tylko nauczyciele, ale i uczniowie klasy
IV b, zawodnicy VIWM w TM: Olga Skupińska,
Anna Jasińska

Bawiliśmy się znakomicie!!!
31 I 2008 r. – zabawa karnawałowa
klas I –III. Ach, co to był za bal!
Uczniowie poprzebierali się w różne
znane nam postacie z bajek, baśni i
filmów. Wszyscy bawili się przy świetnej
muzyce, którą dla nas przygotowali
chłopcy z klasy VI c. Dziękujemy również za wspólną zabawę uczennicom
z LO im. Mikołaja Reja.
Anna Jasińska

Mamy najlepszych koszykarzy
19 lutego w Szkole Podstawowej nr
2 odbyły się mistrzostwa miasta w mini
koszykówce chłopców. Miło nam donieść, że nasi chłopcy wygrali te zawody. W finale pokonali rywali z SP nr 2
10:7. Naszą szkołę reprezentowali:
Jarosław Chrzanowski, Łukasz Pop,
Jacek Boroń, Wojciech Fijałkowski,
Paweł Goch, Radosław Kosiński
Norbert Żyszkiewicz, Mateusz Żołądek, Piotr Rudziński, Wojciech Iracki,
Jan Król, Łukasz Kot. Ich opiekunem
był pan Jerzy Nowak.
Czekamy na równie pomyślne wieści z mistrzostw powiatu.

Kolegium redakcyjne:
Kilka fajnych osób z klas IVb, VIa, VIb, Va, Vb i Vc
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)



Tego warto posłuchać
Oto zestaw utworów na dżdżystą pogodę przedwiośnia.
Rihanna -Dont stop the music
Timbland – Apologize
Alicia Keys – No one
Code Red – Kanikuły 2007
Crazy Loop – Crazy Loop
Britney Spears – Piece Of Me
Feel – Pokaż na co cię stać
Feel – Jest już ciemno
50Cent – AYO Technology
Wybierała Kasia Halik

W to warto pograć
The Golden Compass to przygodowa gra akcji oparta na filmie o tym samym tytule.
Program został opracowany w studio Shiny Entertainment, które specjalizuje się głównie
w szybkich i dynamicznych grach akcji, a co za tym idzie The Golden Compass jest
właśnie taką produkcją.
Główną bohaterką gry jest młoda rebeliantka
o imieniu Lyra Belacqua. Jej wujek Lord Asriel został
uwięziony, najlepszy przyjaciel Roger porwany, a ona
musi opóścić rodzinne strony i spróbować ich uratować.
Na szczęście w trakcie niebezpiecznej podróży nie
będzie sama, bowiem towarzyszą jej zwierzęcy demon
Pan, potężny niedźwiedź polarny Iorek oraz tajemniczy
Złoty Kompas - prawdomówiące urządzenie, które pomoże znaleźć jej odpowiednią drogę do celu. Razem wyruszają w epicką przygodę
pełną akcji i niebezpieczeństw.
Jako, że gra The Golden Compass oparta jest na swoim filmowym odpowiedniku,
gracze zwiedzą znane ze srebrnego ekranu lokacje. W sumie na potrzeby programu
opracowano 13 zróżnicowanych poziomów, z których każdy posiada własny charakter
oraz zestaw misji do wypełnienia.
Oprawa audio-wizualna The Golden Compass jest oczywiście w pełni trójwymiarowa, a bohaterów obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby.

To warto obejrzeć!

Zaczarowana
Księżniczka Giselle zostaje usunięta przez złą królową
Narissę z magicznego, animowanego świata Andalazji.
A właśnie miała poślubić swego wymarzonego księcia
Edwarda! Giselle trafia do współczesnego Nowego Jorku.
Początkowo, przerażona całkowicie obcym jej światem,
myśli tylko o tym, by powrócić do baśniowej krainy.
Z czasem jednak zaczyna dostrzegać uroki rzeczywistości,
zwłaszcza gdy poznaje sympatycznego prawnika, Roberta
Philipa i jego sześcioletnią córeczkę Morgan. Tymczasem
na Manhattan przybywa także Edward z przyjaciółmi, by
odnaleźć księżniczkę. Zła królowa też nie, rzecz jasna,
próżnuje...
Ten film to świetna zabawa dla osób od lat 5 do 105.
Namówcie rodziców na wypad do kina lub wypożyczcie
płytę do domowego kina. Naprawdę warto!

Magda M.



Walentynki
Walentynki – to święto zakochanych, obchodzone 14 lutego. Nazwa „walentynki”
pochodzi od imienia św. Walentego, patrona zakochanych .
Tego dnia ludzie wysyłają do ukochanych "walentynki" - wiersz albo wyznanie
miłosne. Niekiedy obdarzają
się
upominkami.
W
szczególności
wiersze
wysyłają mężczyźni do kobiet.
Współcześnie
święto
to
zyskało bardzo komercyjny
charakter. Na terenie Polski
Walentynki konkurują o miano
tzw.
święta
zakochanych
z miejscowym,
rodzimym
świętem słowiańskim zwanym
potocznie Nocą Kupały lub
Sobótką
(obchodzonym
w okresie przesilenia letniego,
w nocy
z
dnia
21
na
22 czerwca).
W naszej szkole miał odbyć
się apel walentynkowy, na którym mieliśmy wybrać Króla i Królową Walentynek.
Niestety, z różnych powodów apelu nie udało się zorganizować do momentu zamknięcia
tego numeru naszej gazetki. Szkoda!

Dodatek do Walentynek
KOCHAM CIĘ w różnych językach:
Po albańsku :Te dua
Po arabsku :Ohiboke (chłopak do dziewczyny), Nohiboka - (dziewczyna do chłopaka)
Po bułgarsku : Obicham te
Po chorwacku : Volim te
Po angielsku : I love you
W języku esperanto : Mi amas vin
Po fancusku : Je t' aime
Po grecku : S ' ayapo
W języku hindi : Mai tumase pyar karata hun (chłopak do dziewczyny), Mai tumase pyar
karati hun ( dziewczyna do chłopaka )
Po węgiersku : Szeretlek
Po włosku : Ti amo
Po japońsku : Kimi o ai shiteru
Po litewsku : As tave myliu
Po norwesku : Jeg elsker deg
Po słowacku : Lubim ta
Po hiszpańsku : Te amo
Po szwedzku : Jeg alskar dig
Po ukraińsku : Ya tabe kokhayu
Po wietnamsku : Anh yeu em (chłopak do dziewczyny), Em yeu an (dziewczyna do
chłopaka)
Po niemiecku: Ich liebe dich



Najlepsi uczniowie w I semestrze
Klasa IV a
Średnia ocen – 4,3
Średnia frekwencja – 95,4%
Uczniowie ze średnią 5,0 i wyższą:
Dawid Poleszak – 5,3
Paulina Pruszkowska – 5,2
Patrycja Tylus – 5,2

Klasa IVb
Średnia ocen – 4,68
Średnia frekwencja – 97,8%
Mateusz Gawriołek – 5,36
Edyta Kapała – 5,36
Oliwia Babut – 5,18
Maria Czubińska – 5,18
Olga Skupińska – 5,18
Katarzyna Sikora – 5,09
Dominika Chmura – 5,0
Łukasz Kasak – 5,0
Aleksandra Polewiak – 5,0

Klasa IVc
Średnia ocen – 4,13
Średnia frekwencja – 92,5%
Aleksandra Kijewska – 5,0
Justyna Krzysztoń – 5,0

Klasa IVd
Średnia ocen – 4,02
Średnia frekwencja – 94,8%
Jakub Dytrych – 5,0
Radosław Kosik – 5,0
Agata Witecka – 5,0

Klasa Va
Średnia ocen – 4,3
Średnia frekwencja – 94%
Paweł Babisz – 5,45
Paweł Tokarczyk – 5,36
Magda Maciejewska – 5,36
Aleksandra Sokołowska – 5,18
Katarzyna Halik – 5,0

Klasa Vb
Średnia ocen – 4,54
Średnia frekwencja – 93,6%
Jacek Boroń – 5,09
Katarzyna Głowacka – 5,09
Łukasz Michalczyk – 5,09

Klasa Vc
Średnia ocen – 4,4
Średnia frekwencja – 93%
Aneta Olender – 5,63
Agata Szymańska – 5,45
Klaudia Majcher – 5,37
Paweł Bajner – 5,27
Paulina Mikita – 5,18
Katarzyna Dąbrowska – 5,09

Klasa Vd
Średnia ocen – 3,8
Średnia frekwencja – 93,6%
Anna Lis – 5,18
Izabela Kania – 5,09

Klasa Ve
Średnia ocen – 3,86
Śr.frekw. – 91,7%
Wiktoria Łakoma – 5,09

Klasa VIa
Średnia ocen – 4,02
Średnia frekwencja – 92,2%
Agata Tomas – 5,2
Anna Wilk – 5,1
Mariusz Zagrodzki – 5,1
Jarosław Żak – 5,1
Dawid Mazur – 5,0
Mateusz Orzeł – 5,0

Klasa VIb
Średnia ocen – 4,26
Średnia frekwencja – 94,4%
Magdalena Wiśniewska – 5,9
Aleksandra Grębska – 5,3
Rafał Szymański – 5,3
Aleksandra Niezgoda – 5,2
Paula Iwan – 5,1
Emilia Potępa – 5,0
Kamil Bekier – 5,0

Klasa VIc
Średnia ocen – 4,0
Średnia frekwencja – 91%
Klaudia Golińska – 5,4
Alicja Matwiejczuk – 5,4
Martyna Oszust – 5,2
Karolina Kramek – 5,0
Paulina Piasecka – 5,0

Klasa VId
Średnia ocen – 4,0
Średnia frekwencja – 95,4%
Paulina Chmura – 5,0
Paweł Goch – 5,0



Nasi najlepsi czytelnicy

Wielki post

Wiadomo, że nic tak nie rozwija wyobraźni dziecka, jak czytanie książek.
To także prawdziwa skarbnica wiedzy i świetny sposób na spędzanie wolnego czasu. Dlatego korzystając z zestawienia przekazanego przez
panie bibliotekarki publikujemy w naszej gazetce najlepszych czytelników w I semestrze roku szkolnego 2007/2008. Dla nich wielkie brawa!!!
Ogółem
uczniowie
wypożyczyli
5990
książek.
Średnia
na 1 czytelnika wyniosła 10,9 książek
Klasy 1-3
Klasy 4-6
Imię i Nazwisko

Miejsce

1. Didoszak Weronika
2. Zdunek Blanka
3. Zdunek Bogna

Liczba
książek

Klasa

88
82
79

II d
II c
II c

Zestawienie klas
Klasy 1-3

Imię i Nazwisko

Miejsce

1. Dytrych Jakub
2. Dzikowski Alan
3. Witecka Agata

Liczba
książek

Klasa

133
68
65

IV d
IV c
IV d

Klasy 4-6

Miejsce

Klasa

Wypożyczenia
książek
ogółem

1.
2.
3.

II a
II d
II c

865
648
406

Średnia na
jednego
czytelnika

Miejsce

Klasa

Wypożyczenia
książek
ogółem

Średnia na
jednego
czytelnika

30,1
24,9
21,4

1.
2.
3.

IV d
Vc
IV c

441
240
235

17,6
12,6
10,2
Zestawienie przygotowały
Olga i Oliwia

Białe szaleństwo w Batorzu
W piątek 18 stycznia uczniowie naszej szkoły pojechali na jednodniową wycieczkę
do Batorza. O 8:00 rano była zbiórka przed szkołą. Każdy niecierpliwie czekał na wyjazd. W końcu wsiedliśmy do autokaru. Kiedy już dotarliśmy na miejsce, wypożyczyliśmy
buty, narty i kijki. Początkujący zjeżdżali z małej górki, bardziej zaawansowani ze stromej góry z wyciągiem. Około godziny 11:30 zjedliśmy kiełbasę, frytki i napiliśmy się
ciepłej herbaty na rozgrzewkę. Chcieliśmy jeszcze pozjeżdżać, ale zaczął padać deszcz.
Niestety, to, co dobre, zawsze się kończy. Oddaliśmy narty i ok. godz. 14:00 wróciliśmy
do Kraśnika. Było bardzo fajnie. Każdemu się podobało. Mam nadzieję, że za rok też
tam pojedziemy.
Edyta z 4b

Wielki Post to czas pokuty, przygotowujący do przeżycia największych świąt dla
chrześcijan, Świąt Wielkanocnych. Obejmuje on czterdzieści dni liczonych od Środy
Popielcowej do początku Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, przy czym do
owych czterdziestu dni nie wlicza się Niedziel.
W pierwszych wiekach Wielki Post obejmował tylko Wielki Piątek i Wielką Sobotę.
W III wieku poszczono już cały tydzień, zaś na początku IV wieku, na pamiątkę czterdziestodniowego postu Jezusa na pustyni oraz czterdziestu lat wędrowania Izraelitów po ucieczce z Egiptu, został
przedłużony do czterdziestu dni. W VII wieku, Kościół
katolicki za początek Postu przyjął szóstą niedzielę przed
Wielkanocą. Ponieważ niedziele wyłączone były z postu,
aby zachować 40 dni pokutnych, ich początek przypadał
na środę. Od 1570 roku był to już zwyczaj powszechnie
obowiązujący w Kościele. W tym dniu na znak pokuty
posypywano głowę popiołem. Papieżowi św. Grzegorzowi
I Wielkiemu przypisuje się wprowadzenie okresu przygotowującego do Wielkiego Postu - Przedpościa(Czasu
Siedemdziesiątnicy), rozpoczynającego się na dziewięć
tygodni przed Wielkanocą i obejmującego trzy kolejne
niedziele przed Środą Popielcową: Niedzielę Siedemdziesiątnicy (zwaną także Niedzielą
Starozapustną), Niedzielę Sześćdziesiątnicy (zwaną także Niedzielą Mięsopustną) i
Niedzielę Pięćdziesiątnicy (zwaną także Niedzielą Zapustną). Aktualnie Przedpościa się
nie obchodzi.

Tradycje i obyczaje wielkopostne
Wielki Post rozpoczynał się od posypania głów popiołem, rozdania ubogim resztek
zapustnych biesiad i schowania do szaf balowych toalet. W czasie postu chleb smarowałosię powidłem, a nie masłem, lub maczano go w oliwie. Podawano śledzie bez śmietany, kawa również była bez śmietany i bez cukru, za to z palonych żołędzi. Pito herbatę
lipową, zamiast deserów podawano mało słodkie ciastka zwane "wiekuistymi", gdyż
można je było jeść w pół roku po upieczeniu. Kobiety na sześć tygodni zdobiły się czarnymi agatami albo drobiazgami z hebanu i onyksu w srebrze. W czas Postu nie wypadało grać skocznych polek i mazurków. Jeśli już, to smętne dumki i nokturny. Zdarzało się,
iż w czas postu dzieciomchowano zabawki zostawiając tylko te najbardziej zniszczone,
a zamiast baśni czytano im żywoty świętych.W XIX wieku mężczyźni musieli wyrzekać
się alkoholu i cygar.
Justyna Król

Magia w naszej szkole
19 lutego na dużej sali gimnastycznej odbył się pokaz magii
w wykonaniu mistrza iluzji - Aleksandra Tkacza. W tym niezwykłym wydarzeniu uczestniczył dyrektor, nauczyciele i uczniowie
naszej szkoły. Pokaz był ciekawy i zaskakujący. Mieliśmy okazję
na własne oczy zobaczyć magiczne sztuczki znane nam dotąd
tylko z telewizji. Największy dreszczyk emocji wzbudziło w widowni przecinanie na pół jednego z uczestników przedstawienia.
Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyła się lewitacja stołu.
Zachwyt gościł na wszystkich twarzach, gdy magik zamieniał bilety wstępu na banknoty.
Każdy z nas bawił się świetnie. Szkoda, że takie pokazy nie są organizowane częściej.
Mateusz Gawriołek





