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WYDANIE NASZEJ GAZETY! 

Walentynki! Ach, Walentynki! 
Nie trzeba tego zbyt serio 
brać, 
Ale fajnie jest w upominku 
Serduszko dostać albo dać! 
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Kalendarz roku szkolnego,  

czyli co nas czeka po feriach.... 

Wiosenna przerwa świąteczna       28 marzec - 2 kwietnia 2013 r. 
 Egzamin klas VI                           4 kwietnia 2013 r. 
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- 
wychowawczych                           28 czerwca 2013 r. 
 Ferie letnie                                    29 czerwca - 31 sierpnia 2013 r. 
  

Dodatkowe dni wolne od pracy 
zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 05 paź-
dziernika 2010 r. 

      2 listopada 2012 r. 

2 maja 2013 r. 

  31 maja 2013 r. 
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J.H. 

JUŻ PRZEMINĄŁ CZAR CHOINKI, 
CZAS WYSYŁAĆ WALENTYNKI!! 

Walentynki! Ach, Walentynki! 
To najgorętszy jest w roku dzień! 
Choć jest zima, to jak kominki, 
W krąg żarzą się tysiące serc! 
 
Walentynki! Ach, Walentynki! 
Nie trzeba tego zbyt serio brać, 
Ale fajnie jest w upominku 
Serduszko dostać albo dać! 
 
Walentynki można ukradkiem włożyć do kieszeni, wsunąć do skrzynki lub wysłać pocztą. 
Otrzymują je najczęściej osoby, które darzymy ciepłym, przyjaznym uczuciem. Mogą się 
więc obdarowywać starzy i młodzi, krewni, przyjaciele i znajomi. Nie są wykluczeni z tej za-
bawy szefowie, nauczyciele, nawet ci groźni i pełni powagi. Nie wolno nam zapomnieć o do-
wodach miłości dla swoich czworonogów. Im w końcu też się coś należy.  

Pamiętajcie! W tym dniu nie róbcie nikomu złośliwych lub głupich dowcipów. Jest to 
dzień dobrych uczuć !  

A jak to z walentynkami było? 
Początki walentynek sięgają średniowiecza a wywodzą się z Anglii. W Polsce obchodzone są 
zaledwie od kilku lat. Obchodzi je każdy, bez względu na to, ile ma lat i jakiej jest płci. 
Przodkiem tego święta w Polsce były "Kupały". W tym czasie panny na wydaniu, aby zwrócić 
uwagę kawalerów, stosowały magiczne sposoby np. wrzucały im do herbaty kostkę cukru, którą 
wcześniej przez 9 dni nosiły pod pachą. Z całego serca odradzamy wam stosowania takich me-
tod! 
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O czytelnictwie w naszej szkole 
Stan czytelnictwa uczniów w szkole w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 
przedstawiają poniższe dane statystyczne: 
•  Liczba czytelników: 148 
 Liczba wypożyczonych książek: 419 
• Średnia wypożyczeń na jednego ucznia:3,4 
• Najlepsza klasa w szkole pod względem czytelnictwa to klasa II, która wypoży-
czyła  107 książek, średnia na ucznia w tej klasie wynosi 4,3. Wśród uczniów 
klas starszych IV – VI najlepiej wypadła klasa VI B – 61 książek, średnia 2,7 
książki na ucznia.  
 
Najlepsi czytelnicy: 
Imię i Nazwisko  Klasa       Liczba wypożyczonych  
       książek 
Patrycja Lazar      II    19   
Żaneta Lucyga     III   6 
Emilia Piątek             IV A  10 
Julia Warzecha               IV B        14 
Piotr Lazar                      V   5 
Jakub Kotucz     VI A  5 
Szymon Melson     VI B  19 
Dlaczego czytanie książek jest tak ważne?  
Czy kiedykolwiek ktoś z Was zastanawiał się nad tym? Czy już ktoś  z Was odpowiedział so-
bie na to pytanie: Dlaczego czytanie książek jest tak ważne?       Są trzy powody, dla których 
POWINIENEŚ CZYTAĆ. 
Po pierwsze, słowa kreują nowe pomysły. Nie trzeba chyba tłumaczyć, co to oznacza. Sami 
doskonale wiecie, że dla człowieka sukcesu pomysły to kopalnia złota. Po drugie, książki 
wzbogacają zasób słów. Rośnie zdolność komunikowania się. Według wielu poważanych lu-
dzi nauki, jest to najważniejsza umiejętność człowieka. Dzięki niej można zdobyć lepszą pra-
cę, przyjaciół, sławę, itp. Trzeci powód, to fakt, że lektura książki pozwala na poznanie boga-
tego często wieloletniego doświadczenia ich autorów. Wyobraź sobie, że nie musisz  już po-
konywać samodzielnie problemów i szukać skomplikowanych rozwiązań. Wszystko dosta-
jesz gotowe na wyciągnięcie ręki. Czy wykorzystujesz tę szansę, bycia kimś lepszym, mą-
drzejszym, bogatszym duchowo? Czy może chowasz głowę w piasek i chwalisz się, że prze-
czytałeś w ciągu semestru „aż" jedną czy dwie książki? Już dziś pomyśl o swojej przyszło-
ści!  

 
E.O. 
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MNIEJ LITERACKIE WALENTYNKI 
czyli nasze propozycje wierszyków walentynkowych 

J. H. 

Kocham śledzie, 
Kocham szprotki, 
Lecz najbardziej 
Ciebie, chłopcze słodki. 
   
Są tacy, którzy kochają 
Chomiki, koty, psy... 
A ja tam wolę Ciebie, 
Bo w moim sercu – Ty! 
  
Zakochałem się w Tobie 
Aż po same uszy. 
Z drżeniem serca wyznaję – 
Może Cię to wzruszy. 
  
Srebrzyste gwiazdy świecą na niebie, 
Malują wzory na ciemnym tle, 
Moje serduszko tęskni do Ciebie, 
A usta szepcą: Ja kocham Cię! 
  
Jak kwiatek konwalii 
Kwitnie serce me. 
Choć jesteś daleko, 
Wciąż kocham Cię. 
Dla Ciebie bije serce moje, 
O Tobie marzę, o Tobie śnię, 
Chcę byśmy byli zawsze we dwoje, 
Bo wiem, że kocham Cię. 
Walentynki to dzień niezwykły taki, 
Więc przesyłam Ci gorące buziaki. 
  
Tak cię kocham, tak cię lubię 
Że za tobą kapcie gubię. 

  
Gdy gołąbek czule grucha, 
Niechaj szepce Ci do ucha, 
Że się w Tobie zakochałem 
Ledwie tylko Cię poznałem. 
  
Jeden księżyc jest na niebie, 
Jedno serce jest dla Ciebie. 
Będę tęsknić i miłować, 
Będę ściskać i całować! 
   
Nie jestem ładna, 
Ale taka sobie, 
I nie moja wina, 
Że się kocham w Tobie. 
   
Kocham Cię jak powietrze, 
Jak dziurę w starym swetrze, 
Jak drzewo na polanie, 
Po prostu kocham Cię, kochanie! 
Bądź dla mnie nawet zmartwieniem 
I zwykłą codzienną troską, 
Oddechem ulgi i smutku  
westchnieniem, 
Bo jesteś moją miłością. 
Ładny z ciebie chłopak 
Można cię całować 
Włożyć do słoika 
I zamarynować. 
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J.H. 

Znana z "Trzynastki na karku" Ania Szuch wraca        
z wakacji. Nie może się doczekać spotkania z przyja-
ciółkami i... dostępu do internetowych gier fabular-
nych, które wciągnęły ją bez reszty.   
Niestety, przyjaciółki nie rozumieją tej pasji, a Ania 
nie może zrozumieć ich nowych zainteresowań.  
"Paula chce mieć chłopaka i nie spocznie, póki tako-
wego nie znajdzie. Liliana czeka na Tego Jedynego, 
snując fantazje nie z tej epoki. Blondi twierdzi, że ona 
też czeka na Tego Jedynego (ale innego niż Liliana), 
bo zwyczajni chłopcy już jej bokiem wyszli, ale spe-
cjalnie się od nich nie opędza. Nika na wakacjach za-
kochała się w Jarku i dostała od tego małpiego rozu-
mu, co z czasem jej nie przechodzi, tylko się pogłębia. 
Nawet Kornelia, najbardziej wyrafinowana istota, jaką 
znam, zachowuje się kretyńsko, bo Jemioł Deformator 
rozstał się z Fryderyką Petronelą i teraz hasa luzem, 
jednakże nie zwracając większej uwagi na Kornelię.  
Nie mogę tego pojąć. Jak normalne, a nawet ponad 
normę bystre i myślące dziewczyny mogą pogłupieć    
z tak błahego powodu jak chłopaki?!"  

Powszechnie wiadomo, że pierwsza miłość dopad-
nie każdego. Nawet tak długo opierające się jej 
istoty, jak Ania Szuch. Niedawno nie pojmowała, 
po co tracić czas na chłopaków, a teraz bez prze-
rwy myśli o jednym z nich. Czy miłość może 
wszystko wypaczyć?  
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To nowy dział naszej gazety. Będziemy w nim zamieszczać twórczość naszych 
szkolnych kolegów, poetów. Piękne wiersze pisane na różne okazje nie mogą le-
żeć w szufladzie. Chwalcie się swoją twórczością.  

W naszym domu 
W naszym domu jest wesoło, 
Bo tu wszystkich jest sporo. 
Piotrek, to mój dziadek, 
Mateusz, to brat niejadek. 
Tata Leszek do pracy ciągle znika, 
A nasza kucharka, to mama Monika. 
Jest też chomik i Ptysio nasz pies 
I jakaś mysz w piwnicy znajdzie się też. 
 
W naszym domu nikt się nie nudzi,  
Każdy ze swoją robotą się trudzi. 
Rąbie drzewo dziadek, 

Kluski je niejadek, 
Tata salon maluje, 
A mama lemoniadą wszystkich częstuje. 
Z patykiem w pysku biega nasz pies 
I owsem chomik delektuje się też. 
 
 
 
 
 
 
 M.R. 

Walentynki to fajny czas, lubi go 
chyba niejeden z nas. Dla całej kla-
sy VI a od Wiktorii Pawletko. 
 
 
Kochana klaso V, życzę Wam weso-
łych walentynek, dużo miłości          
i szczęścia. Sandra Kampka. 
 
 
Dla Bienia uściski od klasowej 
wielbicielki :) 

Czekamy na kolejne  
utwory! 
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 3 grudzień 
Uczniowie klasy IV i V na zaproszenie 
Gminno-Miejskiego Ośrodka Kultury        
w Ujeździe uczestniczyli w niezwykłym 
spotkaniu. Gościem spotkania z dziećmi był 
pan Marcin Pałasz, autor wielu, będących 
bestsellerami, książek dla dzieci i młodzie-
ży. 

6 grudzień 
Był to szczególny dzień dla uczniów naszej szkoły, ponieważ zawitał do niej Mi-
kołaj. Każde dziecko zostało obdarowane słodyczami.  

16 grudzień 
W naszej szkole odbył się w tym dniu wie-
czór kolęd. Uczniowie grali na instrumentach 
i śpiewali kolędy. Uczniowie przybyli wraz z 
rodzicami, którzy zajęli się pieczeniem ciast, 
które sprzedawali na kiermaszu. Pani Halina 
Kauch zorganizowała jasełka.  

20 grudzień 
 
   Dnia 20.12.2012  klasy II i IVa  uczestni-
czyły w lekcji muzealnej pt: 

Zanim pierwsza gwiazdka zaświeci - zwy-
czaje i obrzędy Świąt Bożego Narodzenia 
na Śląsku. 
W ramach zajęć dzieci poznały dawne ob-
rzędy i zwyczaje związane z Świętami Boże-
go Narodzenia na Śląsku. N.T. i J.J. 
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W.W. 
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CZYM JEST MIŁOŚĆ? – PYTAJĄ POECI. 
WIERSZE USIŁUJĄ DAĆ NA TO PYTANIE ODPOWIEDŹ 

J. H. 

Pytaniom tym przyświeca księżyc – sprzymierzeniec zakochanych – a w tonacji nocnej ciszy 
i blasku gwiazd tym pełniej przemawiają do nas strofy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskego: 
„Pyłem księżycowym być na twoich stopach”. 
 
W dziejach ludzkości i literatury mamy przykłady wielkich miłości: szczęśliwych, nieszczę-
śliwych, udanych, trwałych np. Kleopatra i Cezar, Odyseusz i Penelopa, Romeo i Julia, Dante 
i Beatrycze, Petrarka i Laura...  
 

  
Już kocham cię tyle lat 
Na przemian w mroku i śpiewie, 
Może to już jest osiem lat, 
A może dziewięć – nie wiem; 
Splątało się, zmierzchło – gdzie ty, a gdzie ja, 
Już nie wiem – i myślę wpół drogi, 
Że tyś jest rewolta i klęska, i mgła, 

A ja to twe rzęsy i loki. 
  (K. I. Gałczyński) 
  
Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, 
Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę; 
Jednakże, gdy cię długo nie oglądam, 
Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam; 
I tęskniąc sobie zadaję pytanie: 
Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? 
  (A. Mickiewicz) 
  
Miłość – to, co gubi się stale 
I niespodziewanie odnajduje. 
Choć oślepiają blaskiem dale, 
To tylko do nich się wędruje. 
  
Ach miłości – nie liczyć się z nikim 
Wbrew stratom: w niej więdniemy zieleni. 
Jedno drugiemu jest dłużnikiem, 
Jedno drugiego – przyjacielem. 
  (E. Strittmatter) 
  

 
Czy wiesz, jaka jest jej miłość? 
To jakby mżył najdrobniejszy deszcz, 
W którym idziesz i nie wiesz, że pada, 
A potem czujesz, żeś przemókł do samego 
serca 
Taka jest jej miłość. 
  (z poezji ludowej Kurdów) 
  
Zakochanemu tak szczęśliwie, 
Tak nieszczęśliwie, jak ja umiem, 
Najlepiej spędzić noc w zadumie. 
Nad czym? Nad niczym. Ale tkliwie. 
Między zachodem a jutrzenką 
Wdać się w milczenie, jak w rozmowę 
I powtarzać w myśli – Norwidowe: 
„Nic od ciebie nie chcę, śliczna panienko...” 
  (J. Tuwim) 
  
Nie widziałam cię już od miesiąca. 
I nic. Jestem może bledsza, 
Trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca 
Lecz widać można żyć bez powietrza. 
 (M. Pawlikowska – Jasnorzewska) 
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M.D. 

Justyna Kowalczyk to najlepsza polska 
b i e g a c z k a  n a r c i a r s k a .                              
Urodziła się 19.stycznia 1983.r w Lima-
nowej. Reprezentuje nasz kraj i klub AZS 
AWF Katowice. Mistrzyni i multimeda-
listka olimpijska, mistrzyni i multimeda-
listka Mistrzostw Świata, trzykrotna zdo-
bywczyni Pucharu Świata w biegach nar-
ciarskich.  

Jedna z dwóch biegaczek narciar-
skich w historii tej dyscypliny 
(obok Finki Mario Matikainen), 
które zdobywały Puchar Świata 
trzy razy z rzędu. Jedyna zawod-
niczka, która 3 razy z rzędu zwy-
ciężyła w prestiżowym cyklu Tour 
de Ski. Mierzy 173cm i waży 
59kg.  
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A. G.  W. P. 

- Berlin to stolica, siedziba rządu Republiki Federalnej Niemiec. Największe 
miasto Republiki Federalnej Niemiec, na prawach krajuzwiązkowego. Zajmuje 
powierzchnię 890 km², zamieszkuje je blisko 3,5 mln osób. Jest największym po 
Londynie i Paryżu miastem w Unii Europejskiej.Berlin jest podzielony na dwa-
naście dzielnic. Przez przestrzeń miejską przepływają m.in. rzeki Sprewa i Ha-
wela a ponadto znajduje się wiele jezior i zatok. 
 
- Be r l in  is t  Ha up t s t ad t  und 

Regierungssitz der Bundesrepublik Deutschland. 
Als eigenes Bundesland bildet es das Zentrum der 
Metropolregion Berlin/Brandenburg. Der Stadtstaat 
unterteilt sich in zwölf Bezirke und ist mit über 3,5 
Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste 
und mit rund 890 Quadratkilometern die flächen-
größte Stadt Deutschlands und Mitteleuropas sowie 
nach Einwohnern die zweitgrößte der Eu-
ropäischen Union. Das Stadtgebiet wird von Spree 
und Havel sowie mehreren kleineren 
Fließgewässern mit zahlreichen Seen druchflossen. 
 
-Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z roku 1237 roku. Berlin pełni rolę historycznej stoli-
cy Brandenburgii, Prus, Cesarstwa Niemieckiego, Republiki Weimarskiej i III Rzeszy. Po 194-
5 roku wschodnia części miasta była stolicą Niemieckiej Republiki Demokratycznej, nato-
miast pozostała tworzyła Berlin Zachodni była otoczona murem od 1961 r. enklawa NRD. Po 
zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku Berlin został‚ ponownie stolicą Niemiec, siedzibą prezy-
denta od 1994 roku, niemieckiego Bundestagu od 1999 roku i Bundesratu od 2000 roku. 
 

-Erstmals 1237 urkundlich erwähnt, war Berlin im 
Verlauf der Geschichte und in verschiedenen Staats-
formen Hauptstadt Brandenburgs, Preußens und des 
Deutschen Reichs. Faktisch war der Ostteil der 
Stadt Hauptstadt der Deutschen Demokratischen 
Republik. Seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990 
ist Berlin gesamtdeutsche Hauptstadt mit Sitz des 
Bundespräsidenten seit 1994, des Deutschen Bund-
estags seit 1999 sowie des Bundesrats seit 2000. 


