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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. 

Zakochałem się w Tobie 

Aż po same uszy. 

Z drżeniem serca wyznaję - 
Może Cię to wzruszy. 

Kocham śledzie, 

Kocham szprotki, 

Lecz najbardziej 
Ciebie, chłopcze słodki. 

Ładny z ciebie chłopak 

Można cię całować 

Włożyć do słoika 

I zamarynować. 

Tak cię kocham, tak cię lubię 

Kocham Cię jak powietrze, 

Jak dziurę w starym swetrze, 

Jak drzewo na polanie, 
Po prostu kocham Cię, kochanie. 
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11 grudnia 2011  
11 grudnia 2011 roku goście licznie przybyli 
do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ada-
ma Mickiewicza w Ujeździe. W specjalnie 
przygotowanej sali gimnastycznej uczniowie 
pod opieką Pani Haliny Kauch odegrali jaseł-
ka. Przez odświętnie udekorowaną scenę 
przewinęła się cała plejada biblijnych postaci 
w niezwykłych kostiumach; byli więc anioło-
wie z olbrzymimi skrzydłami, pastuszkowie, 
Józef oraz Maryja. W odświętny nastrój 
wprowadził przybyłych także chór śpiewający kolędy  w języku polskim, niemiec-
kim i angielskim. Uroczystość dopełnił występ niezwykle utalentowanych uczniów 
szkoły, którzy na różnych instrumentach wykonali znane wszystkim kolędy. W ho-
lu szkoły, przy dużym współudziale rodziców uczniów, zorganizowano kiermasz 
bożonarodzeniowy. Wyeksponowano nie tylko ozdoby choinkowe, stroiki świą-
teczne, kartki z życzeniami, ale również pierniczki i domowe ciasteczka. Można 
było także w prawdziwie rodzinnej atmosferze zjeść kawałek ciasta i wypić kawę 
lub herbatę  w przygotowanej kawiarence.  

11 stycznia 2012  

Zima to bardzo ciężki okres dla wszystkich zwierząt, zwłaszcza tych bezdomnych i 
mieszkających w schronisku. Co roku, od kilku lat w PSP w Ujeździe - kółko przy-
rodnicze, którego opiekunem jest Mariola Cichon organizuje akcję „Pełna miska 
dla schroniska”. Celem akcji jest zbiórka żywności dla psów bezdomnych i miesz-
kających w Schronisku w K.Koźlu. Uczniowie klas I-VI aktywnie włączyli się 
do  akcji.  Wspólnie zebraliśmy87 kg żywności: karmy dla psów, kasze, ryż, maka-
rony, puszki z mięsem, zabawki dla szczeniąt. Uczniowie, którzy przynieśli najwię-
cej żywności,  pojechali wspólnie z p. Mariolą Cichon do Schroniska, aby przeka-
zać wspólnie zebrane dary. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom naszej 
szkoły, którym los zwierząt nie jest obojętny.  
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Sergio Agüero zawodową karierę rozpoczął w 2003 w Club Atlético 
Independiente. W jego barwach 6 lipca w przegranym 0:1 meczu z San 
Lorenzo Buenos Aires zadebiutował w argentyńskiej Primera División. 
Z czasem argentyński piłkarz grywał coraz częściej, a w turnieju 
otwarcia sezonu 2005/2006 strzelił dziewięć goli. Dobra forma sprawi-
ła, że pozyskaniem Agüero zainteresowało się kilka europejskich klu-
bów, między innymi Atlético Madryt, Bayern Monachium, Liverpool    
i US Palermo.  
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Dylan Thomas i Cole Michell urodzili się 4 sierpnia 1992 r. w Arezzo 
we Włoszech. Po sugestii ich babci Jonine Booth Wright, która była na-
uczycielką i aktorką, Cole i Dylan zagrali swoją pierwszą rolę w wieku 
6 miesięcy.  Byli do siebie tak podobni, że grali tę samą postać. Amery-
kańscy aktorzy i bracia bliźniacy grali m. in. w „Nie ma to jak statek”,  
„Nie ma to jak hotel”, „Czrodzieje z Weverly Place”,  „Hannah Monta-
na”, „Nie ma to jak bliźniacy” oraz   w nowej wersji „Książe i żebrak - 
hollywoodzka opowieść”.  

 
 
 
 
 
 
 

 
      Cole Sprouse                                            Dylan Thomas Sprouse 
 
We wrześniu 2005 r. bracia podpisali umowę z Dualstar Entertainment, 
żeby stworzyć swoją nową markę "Sprouse Bros", która zawierałaby fil-
my dvd, płyty CD, ubrania, coś o sporcie, dzwonki na komórkę i dez-
odoranty przeznaczone dla młodzieży i nastolatków. W 2009 r. zostali 
nominowani do nagrody Nickelodeon Choice Awards w kategorii 
"najlepszy aktor telewizyjny". Cole postanawia jednak rozstać się z bra-
tem i zamierza opłynąć cały świat, a Dylan pójść na Studia Otis College 
of Art and Desing. 
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    JAK CZYTAŁA TWOJA KLASA?                                               
I półrocze, rok szkolny 2011/2012 

 
Kl II     -  84 książki 
Kl III a -   86  
Kl III b -   79  
Kl IV    -   54  
Kl V a   -   45  
Kl  V b  -   62  
Kl VI a  -    42  

Kl VI b  - 54  
 

Czytanie książek jest bardzo ważne – rozwija naszą wyobraźnię, uwraż-
liwia na piękno języka ojczystego. Dzięki czytaniu wzbogacamy wie-
dzę, nabywamy umiejętności z różnych dziedzin. Im więcej książek czy-
tamy tym lepsza staje się nasza ortografia i interpunkcja. Odwiedź bi-
bliotekę i sięgnij po książkę! Zachęcam do czytania również w drugim 
semestrze.      

 
 
Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki.                                         
Joanne K. Rowling 
 
Książka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi.  
                              Jacques Vallee des Barreaux 
 
Kto czyta — żyje wielokrotnie.  
Kto zaś z książkami obcować nie chce  
— na jeden żywot jest skazany.  
                                Józef Czechowicz 

 

WIEŚCI BIBLIOTECZNE 

 ZAGADKA 1 
Na podwórku je tępio-
no, 
kto powie dlaczego? 
Gdy dorosło, łabędzie 
przyjęły je jak swego. 

 ZAGADKA 2 
Tylko cal wysokości 
miała ta dzieweczka, 
dlatego też jej imię 
brzmiało... 
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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 spo-
soby np. wrzucały im do herbaty kostkę cukru, którą wcześniej przez 
9 dni nosiły pod pachą. Z całego serca odradzamy wam stosowania 
takich metod! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Święty Walenty (czczony 14 II) był męczennikiem, który poniósł 
śmierć jako biskup Terni pod Rzymem w czasach cesarza Klaudiusza 
II Gota ok. 269 r. Wspomina się o jeszcze jednym św. Walentym, ka-
płanie rzymskim, ale wiele źródeł uważa go za świętego tożsamego 
ze wspomnianym świętym biskupem. Sam opis śmierci oraz okolicz-
ności poprzedzających męczeństwo w barwnych słowach przywołuje 
m. in. ks. Piotr Skarga. Św. Walenty w czasie prześladowań uzdrowił 
ze ślepoty córkę jednego ze sług cesarskich i doprowadził do nawró-
cenia całej jego rodziny. To sprowadziło na niego gniew władcy, któ-
ry kazał biskupa bić maczugami, a późnej ściąć. Kult świętego dość 
szybko się ożywił. W miejscu, w którym męczennik został pochowa-
ny, już w IV w. papież Juliusz I kazał wznieść bazylikę. Za sprawą hi-
storii świętego, ale także legend z nim związanych, kult świętego bi-
skupa rozszerzył się szybko w całej chrześcijańskiej Europie.  
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      Walentyki           w 
Wielkiej Brytanii 
to przede wszyst-
kim czekoladki i 
kwiatki, ale na 
szczęście jest coś, 
co odróżnia Bry-
tyjczyków od in-
nych nacji – prze-
sądy. Sprawdźcie, 

co wspólnego ma drozd, wróbel      
i  k o b i e t a ! 
 
14 lutego to dzień, w którym zako-
chani obchodzą swoje święto, a ci, 
którzy kochają, nabierają odwagi    
i decydują się na ujawnienie długo 
skrywanych uczuć. W Wielkiej 
Brytanii ten zwyczaj zapoczątko-
wał żyjący w XVI wieku szkocki 
poeta i powieściopisarz sir Walter 
Scott. W Wielkiej Brytanii w wa-
lentynki kupuje się swoim ukocha-
nym bukiety czerwonych róż, pu-
dełka przepysznych pralinek            
i przygotowuje się romantyczne 
kolacje przy świecach – pod tym 

względem Brytyjczycy nie różnią 
się od innych krajów. Unikalne 
jednak dla Wysp są walentynkowe 
przesądy. Dwa najciekawsze doty-
czą pań będących na etapie poszu-
kiwania drugiej połowy. Według 
jednego z nich 14 lutego panny po-
winny uważnie przyglądać się 
mężczyznom spotkanym na ulicy – 
pan, którego niewiasta w tym dniu 
zobaczy jako pierwszego ma bo-
wiem zostać jej mężem. Drugi         
z przesądów wskazuje na szczegól-
ne znaczenie ptaków. Mówi się, że 
jeśli niezamężna dziewczyna         
w walentynki ujrzy nad swoją gło-
wą drozda, wyjdzie za marynarza, 
natomiast jeśli 
jej oczom ukaże 
się niepozorny 
wróbelek, jej 
przyszły wybra-
nek będzie ubo-
gi, ale za to 
wspólne życie 
pełne szczęścia         
i miłości. 
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Państwo położone w Azji na półwyspie Azja Mniejsza, a częściowo 
również w Europie, ze stolicą w Ankarze.  
Największe miasta: Stambuł, Ankara, Izmir,Bursa, Adana, Gaziantep. 

Najwyższy punkt: Ararat 5165 m n.p.m. 

Podział administracyjny: 81 prowincji (iller) 
Gospodarka: Turcja jest jedną z dwudziestu największych gospodarek 
świata, na co wpływ ma głównie wielkość tego kraju. Jest jednym z 6 
całkowicie samowystarczalnych pod względem żywnościowym krajów 
świata. Posiada znaczne zasoby surowców mineralnych, zwłaszcza 
rud metali.   
T u r y s t y k a :  N a j w i ę c e j  t u r y s t ó w  p r z y j e ż d ż a 
z Niemiec, Rosji, Holandii,Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii i Polski. 
Wpływy z turystyki wynoszą 3,6 mld dolarów. Główne ośrodki tury-
styczne to: kurorty nad wybrzeżem morza Egejskiego i morza Śród-
ziemnego, Stambuł, Kapadocja oraz zabytki kultury antycz-
nej: Troja, Milet, Efez, Hierapolis, Pergamon, İzmir, Side, Aspendos      
i inne.  
Religia: ponad 90% mieszkańców wyznaje islam. 
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,,Kod Królów’’  
Autor: Pierdomenico Baccalario  
Beatrycze zostaje pod opieką wuja Glauca, bo jej rodzice 
wyjechali do Ameryki. Wujek ma w Turynie księgarnie 
antykwaryczną, dziewczynka więc ma w perspektywie 
wakacje wśród zakurzonych książek . Przyznajcie – nie 
jest to szczyt marzeń… Ale nagle pojawia się pewien ko-
lekcjoner… 
 

,,Monster High 3’’ 
 
Autor: Garrett Sander  
Nie przegap!!! 
Następne spotkanie z uczniami upiornej szkoły.  
Tym razem swoje prawdziwe oblicze zapragnie po-
kazać światu panna Clawdeen Wolf. 
 

 

 

„Niech żyją dziewczyny!” 

Autor: Séverine Clochard 
Poradnik dla przyszłych nastolatek! Jeszcze nie 
nastolatka, a już nie dziecko, dziś nie jest łatwo 
b y ć  8 + - l e t n i ą  d z i e w c z y n k ą ! 
Nie wiesz, jak poradzić sobie z małymi zmartwie-
niami i dużymi kłopotami? Oto nareszcie porad-
nik, który odpowie na wszystkie trudne pytania!  
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1. Czuwa nad porządkiem w szkole. 
2. Ogłasza koniec lekcji. 
3. Między lekcjami. 
4. Trwa 45 minut. 
5. Służy do pisania na tablicy. 
6. ......... szkolne, tam uczniowie w ciepłe 
dni spędzają czas pomiędzy lekcjami. 
7. Prowadzi lekcję. 
8. Wpisywana za złe zachowanie. 
9. Służy do zapisywania ocen uczniów. 
10. Klasowy albo szkolny, zespół kilku 
uczniów wybierany na roczną kadencję. 
11. Uczeń odpowiedzialny za finanse w kla-
sie. 
12.  
Dba o porządek w klasie. 
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Nauczyciel kazał Jasiowi napisać w zeszycie 100 razy: "Nigdy nie 
będę mówił do nauczyciela "TY".  
Nazajutrz Jasio przynosi zeszyt.  
- Dlaczego to zdanie napisałeś nie 100, ale 200 razy?  
- Bo cię lubię Kaziu!    

 **** 
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! 

**** 
Mama pyta się Jasia: 
- Jasiu, jaki przedmiot w szkole najbardziej lubisz? 
- Dzwonek, mamo. 

Połącz kropki:) 
Narysuj cztery proste odcinki bez odrywania ręki, żeby połączyć nimi 
wszystkie 9 kółek.  
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Przekaż 1%    
 

   NA NASZĄ SZKOŁĘ  
Zachęcamy  wa-  
szych  Rodziców   
do przekazania   
1%  podatku   
na naszą szkołę. 

Zebrane środki   
finansowe chcemy wykorzystać 
na zakup pomocy dydaktycznych 
dla naszych uczniów. 

Poniżej podajemy wzór jak wypeł-

 

 

Zachęcamy do odwiedzania szkolnej strony internetowej o adresie: 
 

spujazd.wodip.opole.pl 
 

Prowadzonej przez Pana Bernarda Kasperczyk 
 

Serdeczne podziękowania kierujemy do 
Pani Izabeli Biber za uszycie z wła-
snych tkanin strojów dla aniołów wy-
stępujących w bożonarodzeniowych ja-
sełkach oraz Panu  Piotrowi Kaszcie za 
przygotowanie dekoracji.  P r a g n i e my 
również podziękować Radzie 
Rodziców za pomoc w organi-
zacji kiermaszu. Dziękujemy! 
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