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HEJKA UCZNIOWIE!!!

Jest już maj!!! To piękny miesiąc,

ponieważ łąki pełne są kwiatów i jest
ładna pogoda… :)
W poprzednim numerze naszej gazetki zaznaczył
swoją obecność primaaprilisowy chochlik, który
zamienił rok na okładce oraz Bolesława Chrobrego na
Krzywoustego (w wywiadzie). Za psoty chochlika
przepraszamy   
W tym miesiącu obchodzimy bardzo ważne święto –
Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (z 1791roku).
26 maja święto mają nasze Mamy. Nie zapomnijmy
o tym. ! :) :)
Redakcja

Redakcja:
Redaktor naczelny: Marcisz Patrycja II G
Współredaktorzy:
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Kalendarium:
1.05.1890r.
manifestacja
w Warszawie.

Pierwsza
1- majowa

3.05.1791r.
Uchwalenie
Konstytucji 3 Maja.
5.05.1968r. Rozpadł się
zespół „Buffalo Springfield”.
7.05.2005r. Papież Benedykt XVI
odbył ingres do bazyliki na
Lateranie.
13.05.1970r.
Odbyła
się
nowojorska
premiera
filmu
Michaela Lindseya-Hogga "Let It
Be" z udziałem formacji „The
Beatles”.
17.05.2005r.
W
Warszawie
zakończył się szczyt Rady Europy.
Przyjęto Deklarację Warszawską.
19.05.1674r. Elekcja Jana III Sobieskiego na króla Polski.
21.05.1948r. Powstał Centralny Związek Spółdzielczy,
naczelna organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce.
23.05.1924r. Sejm uchwalił
obowiązku służby wojskowej.

ustawę

o

powszechnym

27.05.1929 r. Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły pierwsze
regularne połączenie na trasie
Poznań - Katowice.
29.05.1977r. Odbył się pierwszy
koncert zespołu „Warsaw”, który rok
później zmienił nazwę na „Joy
Division”.
30.05.1979r. Papież Jan Paweł II
mianował
nowych
kardynałów:
Franciszka
Macharskiego
i Władysława Rubina.
Opracowała: Małgorzata Michalik
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Czy wiesz, że… ?
* Król Otton III miał 11 lat, gdy prowadził swą armię
przeciwko Sasom (991 rok), a Henryk IV miał 13 lat
podczas wojny z Węgrami (1063 rok). ??
* Król państwa Suazi (w południowej Afryce) zwany
Sobhuza II miał 99 żon i prawie 200 potomstwa. ??
* Mamba Czarna jest najszybszym wężem
na świecie, osiąga prędkość do 20 km/h, jest
bardzo niebezpieczna, jad zgromadzony
w jej ciele mógłby zabić nawet 10 osób. ??
* Jajo strusia gotujemy na twardo przez
2,5 godziny. ??
* Kret ma dwa małe oczka, które skryte
są całkowicie pod jego futerkiem. Dzięki
nim zwierzątko może odróżnić co jest jasne, a co ciemne. ??
* Inedia - pod tym pojęciem ukrywa się umiejętność życia
bez jedzenia, a często także bez picia. ??
* Beka - w starożytności hebrajska jednostka wagi równa od
5,59 do 6,1 grama.??
* Bursztyn jest skamieniałą żywicą
pochodzącą z drzew iglastych sprzed 2050 milionów lat.??
* Jak podaje Międzynarodowy Instytut
Biologii Molekularnej i Komórkowej,
w Polsce - według spisu ludności z 2002 roku żyło 1215
kobiet, które przekroczyły setny rok życia. ??

Opracowała: Natalia Gądek
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Warto przeczytać. !
„Na budowie”
Autor: Praca zbiorowa
Opis: Z czego powstają domy? Jak się je
buduje? Czym zajmuje się operator
koparki? W jaki sposób przygotowuje
się zaprawę? Pomysłowa książka
z „okienkami” do otwierania, opisująca
wszystko, co dzieje się na budowie. Na
wielkich, pełnych szczegółów rysunkach
z opisami można odchylać specjalne
„klapki”, poznając wnętrze miejsc
i działanie maszyn budowlanych, np. koparek czy dźwigów.
Wspaniała zabawa i nauka.
„Hera moja miłość”
Autor: Anna Onichimowska
Opis: Jacek ma 17 lat. Dobrze się uczy,
ma
dziewczynę,
chce
studiować
psychologię. Trawkę pali od czasu do
czasu. Nie zdaje sobie sprawy, jak krótka
jest droga od spróbowania narkotyku do
nałogu i tragedii... Jacek nie zdaje sobie
sprawy, że to, co początkowo wydaje się
niemożliwe, potem przeradza się w "długi
lot w pustce i ciemności". Ta wstrząsająca
powieść to przestroga dla rodziców, najczęściej zabieganych,
zajętych codziennymi kłopotami, nie zawsze poświęcających
dość uwagi swoim dzieciom.
Opracowała: Adrianna Kmak
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Z życia szkoły:

02. 04. 2009r.

Klasa szósta pisała
sprawdzian na
zakończenie szkoły
podstawowej. Na
pewno poszło im
świetnie :)

08. 04. 2009r. – W tym dniu został rozstrzygnięty konkurs na
pisanką wielkanocną. Wygrali: Krystian Fornagiel, Alicja
Sierotowicz, Kinga Fornagiel. Zwycięzcy otrzymali dużego,
czekoladowego królika, a pozostali słodkie co nieco oraz
pozytywny wpis do dziennika.
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W kwietniu uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej
przygotowali piękne palmy  Swoje dzieła prezentują uczniowie
oddziału przedszkolnego i klasy III SP.
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08. 04. 2009r. – Tego dnia także odbyły się
biegi sztafetowe chłopców z podstawówki
oraz dziewczyn z gimnazjum. Obydwie
drużyny wywalczyły 1 miejsce.!

20.04. 2009r.
2 klasa gimnazjum
miała egzamin przed
bierzmowaniem. Mimo
ogromnych nerwów,
wszyscy zdali ;))

22-24.04.
2009r.
3 klasa G
pisała
3 egzaminy
gimnazjalne.
Trzymamy
kciuki za
dobre wyniki


27. 04. 2009r. – Chłopcy reprezentujący szkołę
podstawową zdobyli 2 miejsce na zawodach
w piłkę nożną.
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23. 04. 2009r. odbyła się integracyjna wycieczka uczniów klas
I i II gimnazjum w pobliską okolicę. Było ognisko, pieczenie
kiełbasy i…oczywiście różne gry, aby „trzymać formę” 
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30. 04. 2009r. - odbyła się uroczysta akademia związana
z przypadającą 3 maja rocznicą uchwalenia „Konstytucji 3 Maja”.
Aby uczcić to wielkie święto uczniowie przyszli do szkoły
w galowym stroju.

Uczniowie działającego
w szkole koła teatralnego
„Arlekin” zajęli I miejsce
w „XIV Starosądeckim
Przeglądzie Teatrzyków
Dziecięcych”. Na scenie
zaprezentowali sztukę
„Wędrówki Małego
Księcia”, która znalazła
uznanie w oczach jury.

Opracowała: Kamila Adamczyk
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Kącik melomana:
Artur Chamski „Kilka słów”
Samotna noc i pusty dom już nie ten sam.
Bez Ciebie dzień smakuje mniej
dość tego mam.
Teraz już wiem że tamten grzech odkupić chce.
Spotkać Cię znów powiedzieć Ci tych kilka słów:
Po co nam świat?
Połowę wart?
Życie po to jest by kochać je jak kiedyś ja i Ty.
Nie odwracaj się wysłuchaj mnie i proszę wybacz mi.
Powiedział mi niedawno ktoś kto widział Cię.
Coś pękło w niej, już wcale nie uśmiecha się.
Dziś inna jest, a ja już wiem zmienić to chce.
Zrobiłem błąd ty pozwól mi naprawić go.
Po co nam świat? …
Życie po to jest by kochać je jak kiedyś ja i Ty.
Nie odwracaj się wysłuchaj mnie i proszę wybacz mi.
Opracowała: Elżbieta Bugara

Maj w skrócie:
01.05 – ŚWIĘTO PRACY
02.05 – ŚWIĘTO FLAGI
03.05 – ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
04.05 – DZIEŃ STRAŻAKA
08.05 – DZIEŃ BIBLIOTEKARZA
09.05 – ŚWIĘTO UNII EUROPEJSKIEJ
12.05 – DZIEŃ PIELĘGNIAREK
15.05 – DZIEŃ BEZ SAMOCHODU
18.05 – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZEÓW
22.05 – DZIEŃ PRAW ZWIERZĄT
26.05 – DZIEŃ MATKI
31.05 – ZIELONE ŚWIĄTKI
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Ciekawostki o zwierzętach:
Dżdżownice mają 5 serc…
Głuptaki przy połowach ryb nurkują
z prędkością 145 km/godz., ogłuszając
rybę dźwiękiem powstającym przy
wchodzeniu w wodę…
Kobra królewska, żyjąca w Indiach,
osiąga długość 5 metrów i już w momencie wyklucia się
z jaja dysponuje śmiertelną dawką jadu.?? To największy na
ziemi jadowity wąż, który również świetnie wspina się po
drzewach. Żywi się głównie innymi wężami…
Posiadacze kotów trzy razy rzadziej
umierają z powodu ataku serca niż
osoby, które nigdy nie miały
ukochanego mruczka. Do takich
wniosków
doszli
amerykańscy
naukowcy z University of Minnesota po przeanalizowaniu
danych zebranych od 4435 mieszkańców USA…
Waga żółwia skórzastego dochodzi do tony, a jego przednie
płetwy mają rozpiętość 3,5 metra. Zwierzęta te
w poszukiwaniu ulubionych meduz mogą nurkować na
głębokość nawet 1000 metrów…
Niedźwiedź polarny wyczuwa zapach
pożywienia z odległości 30 kilometrów.
Posiada wspaniały wzrok, a jego oczy
z uwagi
na
jaskrawość
lodu,
wyposażone są w dodatkową powiekę
pełniącą rolę gogli…
Opracowała: Magdalena Bieniek
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Uwagi z dzienniczków:
Przyniósł czarną pastę do butów i chciał umyć koledze
zęby.
Na lekcji biologii rzucił we mnie łopatą.
Wysłany po kredę przyniósł ślimaka
Stwierdza podobieństwo nauczycielki
do Merlin Monroe, chcąc podstępnie
zdobyć lepszą ocenę.
Spowodował zatrucie nauczyciela z
powodu chodzenia do szkoły przez
miesiąc w tych samych skarpetkach.
Spóźnił się na lekcje, tłumacząc, że
kołdra przykleiła mu się do łóżka.
Ukradł dziennik lekcyjny, nie chce oddać, i żąda okupu.
Na lekcji zajęć praktyczno-technicznych umyślnie piecze
ciasto bez mąki.
Opracowała: Patrycja Marcisz

HUMR
Mąż do żony:
-Co byś zrobiła gdybym wygrał w lotto?
-Wzięłabym połowę i cię zostawiła
-Dobra, trafiłem trójkę, masz tu 8 zł
i znikaj. 

Policjant zatrzymuje
czarne BMW. Ze środka
wysiada łysy dresiarz.:
- Iiiiimię??
- Rysiek..
- Naaaazwisko??.
- Grzesiak.
- Aaaaadresik??
- No oryginalny,
oczywiście.!
Szczyt śmiechu ???

-Czemu blondynka
cieszy się, że ułożyła
układankę puzzle w
4 miesiące?
- Ponieważ na
pudełku napisano:
"Od 2 do 5 lat" !

Pogilgotać tak żarówkę,
żeby wszyscy w elektrowni
się śmiali.

Opracowała: Ewelina Adamczyk
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Poezja:
Przedstawiamy Wam kolejny
wiersz
naszej
polskiej
poetki, eseistki Wisławy
Szymborskiej, zdobywczyni
Nagrody Nobla.

Listy umarłych
Czytamy listy umarłych jak bezradni bogowie,
ale jednak bogowie, bo znamy późniejsze daty.
Wiemy, które pieniądze nie zostały oddane.
Za kogo prędko za mąż powychodziły wdowy.
Biedni umarli, zaślepieni umarli,
oszukiwani, omylni, niezgrabnie zapobiegliwi.
Widzimy miny i znaki robione za ich plecami.
Łowimy uchem szelest dartych testamentów.
Siedzą przed nami śmieszni jak na bułkach z masłem,
albo rzucają się w pogoń za zwianymi z głów
kapeluszami.
Ich zły gust, Napoleon, para i elektryczność,
ich zabójcze kuracje na uleczalne choroby,
niemądra apokalipsa według świętego Jana,
fałszywy raj na ziemi według świętego Jana Jakuba...
Obserwujemy w milczeniu ich pionki na szachownicy,
tyle, że przesunięte o trzy pola dalej.
Wszystko, co przewidzieli, wypadło zupełnie inaczej,
albo trochę inaczej, czyli także zupełnie inaczej.
Najgorliwsi wpatrują się nam ufnie w oczy,
bo wyszło im z rachunku, że ujrzą w nich doskonałość.
Opracowała: Małgorzata Michalik

14

Oto rzeczy, o których prawdopodobnie nie wiesz lub nigdy nie
myślisz:
1. Jest na świecie co najmniej 5 osób, które tak Cię kochają, że
oddałyby życie za Ciebie.
2. Jest na świecie co najmniej 15 osób, które kochają Cię w ten
lub inny sposób.
3. Jeśli kiedykolwiek ktoś Cię nienawidził, to tylko dlatego, że
chciał być taki jak ty.
4. Twój uśmiech może przynieść radość każdemu, nawet temu,
kto Cię nie lubi.
5. Każdej nocy ktoś myśli o Tobie, zanim zaśnie.
6. Są tacy, dla których jesteś całym światem.
7. Są tacy, którzy nie mogliby żyć bez Ciebie.
8. Jesteś jedyna(y) i wyjątkowa(y).
9. Są tacy, którzy Cię kochają, a Ty nawet nie masz pojęcia
o ich istnieniu.
10. Kiedy popełniasz pomyłkę, zawsze wynika z tego coś
dobrego.
11. Jeśli myślisz, że świat się do Ciebie odwrócił plecami, zrób
jak on – odwróć się plecami do niego.
12. Jeśli sądzisz, że nie masz szans osiągnąć czego chcesz,
najprawdopodobniej nie osiągniesz tego, ale jeśli wierzysz
w siebie, najprawdopodobniej wcześniej czy później spełnisz
marzenie.
13. Zawsze pamiętaj komplementy, jakie prawią Ci inni,
zapominaj o docinkach.
14. Zawsze mów innym, co do nich czujesz, będziesz czuł(a) się
lepiej wiedząc, że oni o tym wiedzą.
15. Jeśli masz wspaniałych przyjaciół, poświęć czas, żeby
wiedzieli, jacy są wspaniali.
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Krzyżówka: stolice świata
1.

Stolica:
1) Rosji
2) Francji
3) Hiszpanii
4) Białorusi
5) Cypru
6) Filipin
7) Kanady
8) Belgii

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru:
Hasło: „Trzymaj formę!”
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Korczyński Przemysław II SP, Adamczyk
Kamila VI SP, Marcisz Patrycja IIG (zestaw: farby akwarelowe + wafelek)
- nagrody pocieszenia: Porębska Aneta II SP, Janisz Mateusz
IV SP, Sierotowicz Bogdan I G, Adamczyk Kamila VI SP (korektor
w myszce)

Zwycięzcom gratulujemy!!! :)

KUPON
…………………………..
Hasło
…………………………..
imię i nazwisko, klasa
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Na zwycięzców czekają
nagrody. Kupony
prosimy dostarczać do
Patrycji Marcisz z klasy
II gimnazjum do
28 maja 2009 r.

