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Książka jest wielkim przyjacielem człowieka. Dom,       
w którym znajdują się książki, tchnie spokojem,            
wewnętrzną równowagą i harmonią. Człowiek w oto-
czeniu książek staje się lepszy. Warto czytać książki, po-
nieważ są bardzo pouczające oraz interesujące.    Czyta-
jąc je, można się wiele nauczyć. Rozbudzają i pobudza-
ją one również naszą wyobraźnię, ponieważ większość 
książek nie posiada obrazków i czytelnik musi  sobie 
sam wszystko wyobrazić. Niektóre książki są tak wcią-
gające i interesujące, że trudno jest się od nich oderwać. 
Czytając ciekawą książkę, można bardzo mile spędzić 
swój wolny czas. Książka może dostarczyć nam pożąda-
nych i pożytecznych informacji w pracy, w  szkole...  
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W  naszej szkole tradycją stało się organizo-
wanie w okresie Świąt Wielkanocnych uro-
czystości klasowych  i szkolnych. W tym ro-
ku również nie odstąpiliśmy od tego zwycza-
ju. Przygotowania do głównej imprezy roz-
poczęły się już wcześniej. Wszystkie klasy 
wzięły udział w konkursie plastycznym na 
pisankę wielkanocną wykonaną na brystolu. 
Prace zawisły na holu szkoły i stanowiły cu-
downą, odświętną dekorację. W dniu 18-
.04.2011 r. odbył się kiermasz wielkanocny, 
na którym sprzedawano przygotowane przez 
rodziców pyszne ciasta i kolorowe stroiki. 
Główna uroczystość rozpoczęła się w środę 
20.04 2011 r. od przedstawienia przez 
uczniów Misterium Paschalnego. Uczniów 
przygotowała Pani Halina Kauch. 
  
 
29.04.2011 r. w naszej szkole odbył się uro-
czysty apel z okazji uchwalenia Konstytucji 
3 Maja, przygotowany przez uczniów klasy 
IV a pod opieką Pani Yaroslawy Taras. Po-
nieważ było to bardzo ważne święto pań-
stwowe, uczniowie całej szkoły ubrani byli 
galowo w biało granatowe stroje, a do uro-
czystości zaprosiliśmy poczet sztandarowy. 
Apel rozpoczęto odśpiewaniem hymnu pań-
stwowego. Następnie czwartoklasiści w bar-
dzo przystępny sposób przekazali historię 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja objaśniając    
w ten sposób trudne pojęcia związane z tym 
wielkim wydarzeniem. Na koniec zaśpiewali 
piosenkę „ Witaj majowa jutrzenko” i krót-
kim podsumowaniem zakończyli apel. 
 
.16 kwietnia dziewczyny z naszej szkoły, 
czyli :  Ania Knopik, Angelika Wientzek,  

 

 
 
Kinga Kocur, Natalia Sakowska, Kasia Suhs, 
Agata Szymroszczyk, brały udział w turnieju 
piłki siatkowej w Kędzierzynie-Koźlu. Nie-
stety, zabrakło im trochę szczęścia, bo grały 
bardzo dobrze, lecz zdarzyło się tak, że prze-
grywały paroma punktami. Było dużo zespo-
łów, dlatego zostały one podzielone na gru-
py. W grupie, gdzie był PSP Ujazd, były 
również szkoły takie jak :  
PSP nr. 11 Kędzierzyn-Koźle, PSP Zdzieszo-
wice i PSP nr. 19 Kędzierzyn-Koźle.  
Oto wyniki meczów: 
PSP Ujazd -  PSP Zdzieszowice 24:26 
PSP Ujazd  - PSP nr. 19 Kędzierzyn Koźle 
25:16 
PSP Ujazd - PSP NR.11 Kędzierzyn Koźle 
20:25. 
Na turnieju dziewczyny spotkały się również 
z siatkarzem ZAKSY Sebastianem Świder-
skim i otrzymały autografy. 



Str. 3 

 
 
 
 
 
     
    Recenzować będziemy książkę, pt. 
,,PIĘKNE ISTOTY’’. 
     Książka opowiada o Etanie, chłopcu 
mieszkającym w Gatlin i jego miłości do ta-
jemniczej Leny. Dziewczyna na początku 
nie chce się z nim zadawać, nie ma przyja-
ciół, ponieważ będąc w mieście mieszka        
u swojego równie tajemniczego wuja 
Ravenwooda. Jednak po czasie Lena zako-
chuje się w Etanie i  postanawia wyjawić mu 
sekret rodzinny. Całą akcja toczy się wokół 
pradawnej wojny, w której walczył pradzia-
dek Ethana, a którego miłością była prabab-
cia Leny. Para odgrywa tą samą historię co 
ich pradziadkowie, ale we współczesnym 
świecie. 
     Książka warta jest uwagi, ponieważ jest 
bardzo wciągająca i pozwala przenieść się 
do tajemniczego i niebezpiecznego świata. 
 
Zachęcamy do przeczytania drugiej czesci   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Wybraliśmy książkę Frances Hodgson 
Burnett pt. ,,MAŁA KSIĘŻNICZKA’’. 
     Powieść opowiada o małej dziewczyn-
ce o imieniu Sara. Jest ona bogata, śliczna 
i ma bardzo bujną wyobraźnię. Jej matka 
nie żyje. Razem z ojcem mieszkają w In-
diach. Po pewnym czasie zostaje oddana 
do pensji prowadzonej przez pannę Min-
chin w Londynie, z powodu wyjazdu jej 
ojca. Sara nazywana jest tam przez kole-
żanki księżniczką. Niedługo potem staje 
się okropna rzecz. Ojciec dziewczynki 
umiera, co oznacza utratę majątku oraz 
brak pieniędzy na utrzymanie się u panny 
Minchin. Kobieta z pięknego pokoju prze-
nosi ją na strych i rozkazuje jej być służą-
cą.  W trudnych chwilach może wyżalić 
lub przytulić się do lalki, Emilki, którą 
wcześniej dostała od ojca. Będąc tam po-
znaje swoją przyjaciółkę (również miesz-
kającą na strychu i służącą), Becky. Jednak 
Sara się nie poddaje, zachowuje swoją 
godność i dostojność. Przy jej przygodach 
często pojawiają się wzruszające i ciekawe 
przygody. 
     K s i ą ż k a 
jest bardzo 
c i e k a w a            
i wzruszająca. 
Dzięki wspa-
niałej kompo-
zycji można 
poczuć się 
obecnym w wydarzeniach. 



Oto futurystyczne sportowe coupé, stworzo-
ne na potrzeby amerykańskiego thrillera „I, 
ROBOT“. Zaprojektowane i wykonane dla 
hollywoodzkiej gwiazdy Willa Smitha Audi 
RSQ to niepowtarzalne auto: samochód de-
tektywa ze specjalnym wyposażeniem. 
Z przodu zwracają uwagę charakterystyczne 
reflektory ksenonowe i wlot powietrza 
z pojedynczą obwódką. Audi RSQ -
 samochód przyszłości, jeździ na kulach. 

Linia karoserii Audi RSQ odzwierciedla 
sportowe walory, progresywność i klasę, któ-
rymi auto bryluje w świecie Hollywood. Jed-
na z największych atrakcji – drzwi jak skrzy-
dła motyla: przy wsiadaniu i wysiadaniu za-
mocowane na tylnych słupkach drzwi unoszą 
się i lekko przekręcają – zupełnie jak skrzy-
dła motyla. Futurystyczne sportowe coupé 
Audi RSQ nie ma oczywiście zwyczajnych 
kół i sprawia wrażenie, jakby poruszało się 
na ukrytych pod nadkolami kulach. Karose-
ria RSQ została wykonana z laminatu włók-
na szklanego. Przy silniejszym oświetleniu 
jego niebieskawosrebrny połysk przechodzi 
w złoty odcień. Wpasowany w kubełkowy 
fotel kierowca Audi RSQ czuje się jak pilot 
w kabinie odrzutowca. Ascetyczne wnętrze 
zawiera wyłącznie elementy niezbędne 
do kierowania samochodem. 

Beetle należy z całą pewnością do najbar-
dziej interesujących modeli firmy Volkswa-
gen. Produkcję seryjną poprzedziło studium 
o nazwie "Concept 1" zaprezentowane w 
1994. Naturalnie stylistycznie nawiązywał do 
"kultowego" modelu VW Käfer, czyli popu-
larnego wciąż w Polsce Garbusa. Jak się spo-
dziewano koncept car został przyjęty entu-
zjastycznie i Volkswagen kontynuował pracę, 
aż w końcu cztery lata później kompaktowy, 

zaprojektowany w Kaliforni New Beetle, bo 
taką nazwę zyskał nowy model, wszedł na 
rynek rozpoczynając modę na nowoczesne 
samochody o wyglądzie retro. New Beetle 
zapożyczył wygląd od Garbusa, m.in. linię 
nadwozia, wydatne zderzaki i umieszczone 
na nich migacze, choć na przykład silnik 
przeniesiono na przód, a bagażnik do tyłu au-
ta. New Beetle od samego początku stał się 
ulubieńcem przemysłu filmowego i często 
"występował" w hollywoodzkich produk-
cjach, m.in. w filmach: "Austin Powers: 
szpieg, który nie umiera nigdy", "Podziemny 
krąg" z Bradem Pittem, telewizyjnych seria-
lach "Czarodziejki" i "Smallville". 
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Francja jest wysoko rozwiniętym, zamożnym 
krajem o gospodarce rynkowej. Handel za-
graniczny odgrywa decydującą rolę w roz-
woju gospodarki francuskiej. Według danych 
z roku 2000, Francja zajmuje 4 miejsce na 
świecie pod względem wartości globalnej 
zarówno eksportu, jak i importu. Jej udział w 
eksporcie światowym wynosi ponad 5%. Pod 
względem geograficznym prawie 2/3 
obrotów handlowych Francji przy-pada na 
kraje Unii Europejskiej, natomiast tylko 
3,5% na kraje Europy Środkowej i Wschod-
n i e j . 
.Francja należy także do grona pięciu na-
jwiększych inwestorów świata (po USA, 
Wielkiej Brytanii, Niemczech i Japonii). 
.W 2003 Francję odwiedziło 75 mln 
turystów, co pod tym względem stawia kraj 
na pierwszym miejscu w świecie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

W 

większości francuskich miast istnieje 
ulica Republiki lub aleja de Gaulle’a. 

Francuzi o wiele bardziej rygorystycznie, 
niż Polacy, przestrzegają przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie tych 
dotyczących prędkości. Za ich złama-
nie grozi wysoka kara pieniężna, która 
może wynieść nawet 750 euro. 

Jak przystało na kraj odwiedzany przez 
miliony turystów, w każdym francu-
skim mieście można znaleźć biuro in-
formacji turystycznej. 

Francuzi, przeciwnie do naszego narodu, 
uważają, że każdy z nich ma wpływ na 
to, co dzieje się w polityce, a frekwen-
cje na wyborach przekraczają 85%. 

„Świętością” we Francji jest tzw. przerwa 
na drugie śniadanie. Ciężko cokolwiek 
załatwić w tym czasie w urzędzie, 
banku czy biurze, gdyż mało kto wte-
dy pracuje. 

Ciekawym zwyczajem ślubnym jest zaba-
wa w „kupowanie” podwiązki. Część 
gości (zwykle męska) płaci pannie 
młodej za podnoszenie podwiązki na 
nodze, natomiast część z nich (zwykle 
damska) – za jej opuszczanie. 

Francuzi kochają zwierzęta domowe. Po-
łowa z nich ma w domu przynajmniej 
jedno zwierzę. 

Podczas spożywania posiłku w miejscu 
publicznym, np. w restauracji, w do-
brym guście jest trzymanie dłoni na 
stole. 
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Ciekawostki o Morzu 
 Bałtyckim 

  
Czy wiesz że: 

·         Granice morza wyznacza linia po-
prowadzona od północnego cypla 
Półwyspu Jutlandzkiego (przylądek 
Grenen) do wyspy Tjörn (Szwecja). 

·         Średnia głębokość morza wynosi 
56 m., zaś maksymalna - głębia 
Landsort w rejonie Gotlandii – 459 
m. 

·         Nad Morzem Bałtyckim leżą: Da-
nia, Szwecja, Finlandia, Estonia, Li-
twa, Łotwa, Rosja, Polska, Niemcy, a 
do jego zlewiska należą ponadto: 
Norwegia, Czechy i Słowacja. 

·         Do Morza Bałtyckiego uchodzi 
wiele rzek europejskich, m.in. Newa, 
Wisła, Kemi, Göta, Niemen, Odra, 
Lule, Ångerman, Dźwina. 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Nowy Jork ( nazwa: New York City;       

w odróżnieniu od stanu Nowy Jork,        
w którym się znajduje) jest największym 
miastem w Stanach Zjednoczonych, za-
mieszkanym przez blisko 11 milionów 
ludzi! W bardzo wielu dziedzinach NYC 
uważany jest za światowe centrum m.in. 
 reklamowe i medialne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zachęcamy do zwiedzenia miasta ze 

względu na niespotykane widoki :) 
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Przepis na: SAŁATKĘ OWOCOWĄ.              

 
Składniki: 
-jabłko, 
-banan, 
-gruszka, 
-kiwi, 
-jogurt naturalny. 
 
Sposób przygotowania: 
Jabłko oraz gruszkę obrać i wydrążyć pestki. 
Z banana i kiwi zdjąć skórkę, a następnie po-
kroić go na cienkie plasterki.  Owoce przeło-
żyć do miski. Całość zalać 180 gramowym 
jogurtem naturalnym i dokładnie wymieszać. 
Smacznego! 

Przepis na:  
TRUSKAWKI W CZE-

KOLADZIE. 
 
Składniki: 
-truskawki z szypułkami, 
-100 g gorzkiej czekolady, 
-25 g masła. 
 
Sposób przygotowania: 
Truskawki umyć i dokładnie osuszyć. Czeko-
ladę połamać, włożyć do miseczki zawieszo-
nej na garnku z gotującą się wodą. Dodać 
masło i mieszając roztopić, lekko ostudzić. 
Truskawki maczać w płynnej czekoladzie, 
trzymając za ogonek. Układać na tacy wyło-
żonej papierem do pieczenia. Wstawić do lo-
dówki do zastygnięcia. Przed samym poda-
niem wyjąć z lodówki. Smacznego! 

Przepis na: DESER Z GALARETKĄ. 
 

Składniki: 
-budyń śmietankowy (2 opakowania), 
-brzoskwinie (1 puszka), 
-galaretka pomarańczowa (2 sztuki) 
-mleko (1 litr). 
 
Sposób przygotowania: 
Budyń gotujemy na mleku według przepisu 
na opakowaniu, następnie rozlewamy do pię-
ciu pucharków. Gdy budyń przestygnie ukła-
damy na wierzchu po kilka cząstek brzo-
skwiń i zalewamy wcześniej przygotowaną, 
tężejącą galaretką. Wstawiamy na 2 godziny 
do lodówki. Smacznego! 

 
 
Przepis na: GRUSZKI Z GALARETKĄ. 
 
Składniki: 
-gruszki 2 sztuki, 
-woda 2 szklanki, 
-galaretka np. brzoskwiniowa 1 opakowania. 
 
Sposób przygotowania: 
Galaretkę należy rozpuścić ze wrzątku i od-
stawić do przestygnięcia. Gruszki należy 
umyć, obrać ze skórki, przekroić na pół, wy-
jąć gniazda nasienne i pokroić w półplaster-
ki. Plasterki gruszek przełożyć do pucharków 
lub miseczek i zalać zimną galaretką. Odsta-
wić do lodówki w celu stężenia na około 2 
godziny. Smacznego! 
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 Dla dzieci: 
Filmy: 
 „ Alicja w krainie czarów”, 
 „ Hannah Montana Fo-

rever” 
 „ Hotel dla psów” 
 „ Chiwawa z Beverly 

Hills” 
 „ Dawno temu w trawie” 

 
Gry i zabawy: 
   „ Monopol”, 
   „ Zgadnij kto to” 
   „ Ostry dyżur” 
   „ Pewnego razu” 
   „ Zlot czarownic” 
   
Książki: 
 „ Kuba i  Buba” 
 „ Szkoła wampirków” 
 „ Romek, Tomek i A’tomek” 
 „ Uniewersytet dziecięcy” 
 „ Grunwald 1410 Wielkie  
   Bitwy dla Małych Historyków” 
 
Piosenki: 
 ,, I won’t apologie” 
 ,, Best of Both Worlds” 
 ,, Don’t worry be happy” 
 ,, Round and round” 
 ,, Get back in the kitchen” 

 

Dla młodzieży: 
Flimy: 
 „ Nostalgia anioła” 
 „ Dziewczyna w czerwonej  
    pelerynie” 
 „ Na zawsze twój” 
 „ List do Julii” 
 „ Blues Brothers” 
  
 
Gry i zabawy:  
 „ The sims 3” 
 „ Młody doktor 2” 
 „ Twister” 
 „ Gra w życie” 
 
 
Książki: 
 „ Dom nocy” 
 „ Szeptem” 
 „ Wieczni wygnańcy” 
 „ Sekretny język  
           kwiatów” 
 „ Jutro” 
 
Piosenki:  
 „ Use somebody”  
 „ Nothings else mat-

ters” 
 „ 21 guns” 
 „ Just take my heart” 
 „ Wind me up” 
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Bayern München (oficjalnie klub piłkarski 
Bayern Monachium e. V.) jest klub sportowy 
z siedzibą w Monachium. Od 2002 r. zostały 
przeniesione do odrębnego działu piłki noż-
nej działa AG mistrzem Niemiec do piłki 
nożnej, rekordzista i zdobywca rekordu w 
DFB Cup, Puchar Ligi i Superpuchar i jest w 
wiecznym ligowej tabeli pierwsze miejsce. 
To jest Bayern Monachium w niemieckiej 
zawodowej piłki nożnej najbardziej utytuło-
w a n y c h  k l u b ó w  p i ł k a r s k i c h . 
 
Na poziomie europejskim FC Bayern jest 
jednym z sześciu zwycięstwach w europej-
skich pucharach, w tym cztery w Lidze Mi-
strzów lub Pucharu Europy Mistrzów, pięciu 
największych klubów najbardziej udanych. 
W uzupełnieniu do FC Barcelona, Juventus i 
Ajax Amsterdam, jest jednym z klubów, któ-
ry wygrał wszystkie trzy konkursy Pucharu 
Europejskiej. On również może wygrać Pu-
c h a r u  Ś w i a t a  d w a  r a z y . 
 
I ekonomicznie jest stowarzyszeniem najbar-
dziej udanych. Po sezonie 2009/10 okazał się 
Bayern czwarte miejsce w rankingu najlepiej 

sprzedających się kluby i w kwietniu 2010 r. 
na piątym miejscu na liście klubów najcen-
niejszych z magazynu Forbes [1] Z 162 187 
członków (Na dzień 30 czerwca 2010 r.) [2] 
[3], FC Bayern jednym z najbardziej repre-
zentatywnych klubów sportowych na świe-
cie. 
 
 
Od 1965 roku stały FC Bayern w Bundesli-
dze, tylko przez pierwsze dwa lata po wpro-
wadzeniu Bundesligi, zespół został sekundę. 
Drugi zespół FC Bayern obecnie gra w 2008 
nowo wprowadzonych trzeci League i zdobył 
w sezonie 2003/04 tytuł mistrza w Regional-
l i g a  S ü d . 
 
Aby Bayern obejmuje także dodatkowe od-
cinki, które również mogą mieć pewne suk-
cesy. Tak więc, obecny niemiecki w Bunde-
slidze kobiet w piłce nożnej w 1976 roku ko-
biety mistrzów. Inne sukcesy świętował ko-
szykarz z dwa mistrzostwa i zwycięstwo w 
Pucharze, sekcja szachów z dziewięcioma 
Puchary Niemiec i zwycięstwo w Pucharze 
Europejskiej i Turner z czterech niemieckich 
mistrzostw. 
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     Sama nazwa "rock" jest właściwie 
skrótem od "rock and roll", choć można 
uznawać owe dwa pojęcia za odmienne 
od siebie gatunki muzyczne. Ważną ce-
chą tej muzyki jest zespołowość. 
Wszystkie style rockowe charakteryzu-
ją się brzmieniem opartym na różnego 
rodzaju gitarach (zwykle elektrycz-
nych, elektrycznych basowych) i per-
kusji, z wyraźnie zarysowanym rytmem 
i śpiewem, wywodzącym się z bluesa, 
oraz sposobem wolnej improwizacji       
w trakcie grania utworów, wywodzą-
cym się z jazzu. 
 
     Do najważniejszych zespołów roc-
kowych należą m.in. Rolling Stones,  
Pink Floyd, The Beatles, a w Polsce 
Skaldowie, Maanam, Krzak, oraz Bud-
ka Suflera. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
To Amerykański zespół rockowy zało-
żony w 1962 roku przez Micka Jaggera 

i Keitha Richardsa. 
Najpopularniejsze piosenki: Angie, 

Anybody Seen My Baby, As Tears Go 
By, Satisfaction. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Zespół rockowy, którego członkami są: 
Paul McCartney, John Lennon, George 
Harrisom oraz Ringo Starr. Uważani są 

za najpopularniejszych muzyków 
wszech czasów. Piosenki: Yesterday, 
Hey Jude, Love Me Do, Let It Be, 

Help. 
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Na lekcji religii: 
- Kto z was, dzieci, chciałby iść do nieba ? - pyta ksiądz katecheta. 
Wszystkie dzieci podnoszą ręce do góry, tylko Jaś siedzi bez ruchu. 
- A ty, mój chłopcze, nie chcesz iść do nieba ? 
- Chcę i to bardzo, ale obiecałem tacie, że zaraz po lekcjach wrócę do domu.  

Na lekcji wychowania fizycznego nauczyciel poleca uczniom ćwiczyć "rowerek". Jeden z 
chłopców nie rusza nogami. 
- Dlaczego nie ćwiczysz ? 
- Bo ja teraz jadę z górki... 

Odp. Mały, niebieski zjadacz kamieni. 



Str. 12  

Przekaż 1%    
 

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

Zebrane środki   
finansowe chcemy wykorzy-
stać na zakup pomocy dy-
daktycznych dla naszych 
uczniów. 

Poniżej podajemy wzór jak 
wypełnić druk PIT. 
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Dnia 17 maja 2011 odbędzie się w naszej szkole występ, 
który  pokaże zdolności wszystkich klas. Każda klasa 
przygotowuje piosenkę oraz plakat danego kraju 
(przewodniczący klas wylosowali te kraje). 


