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WIOSNA, WIOSNA! WIOSNA, ACH TO TY!
Zawsze czekamy na nią z
utęsknieniem. Tęsknimy
za tym, co ze sobą przynosi. Za słońcem, zielenią,
ptakami… A chyba
przede wszystkim za tym,
by nareszcie po zimowych, szarych dniach poczuć, że się żyje! Mowa
oczywiście o WIOŚNIE!
To ona zamienia nasze
przygnębienie w energię
do działania. Mamy nadzieję, że już dostrzegacie
w sobie te pozytywne
przemiany. Za początek
wiosny uznaje się dzień
21 marca, ale najważniejsze, żeby czuć ją w swo-

im sercu. Jeśli jest jeszcze
ktoś, kto nie może się
przebudzić z zimowego
snu, to radzimy przeczytać naszą gazetkę. U nas
wiosnę spotkacie na każdym kroku. Spójrzcie chociażby na szatę graficzną
naszego pisemka!
Korzystajcie ze słońca i
nabierajcie sił na świeżym
powietrzu. Nie zapominajcie jednak o nauce. Na
zdobywanie dobrych
ocen zostaje nam właściwie tylko trochę ponad
dwa miesiące. Jeśli więc
chcecie mieć ładne świadectwo , warto jeszcze

popracować! Ale przede
wszystkim wszystkich
zachęcamy, by korzystać
z wiosennej aury. Spacery, zabawy na powietrzu,
prace w ogródku, spotkania z przyjaciółmi! To jest
to! Aż chce się żyć! :-)
Redakcja

BĘDZIEMY ZAWSZE O TOBIE PAMIĘTAĆ!
To już trzy lata mijają, odkąd
nie ma z nami, tu na ziemi,
naszego papieża Polaka.
Jednakże w naszej pamięci i
przede wszystkim w naszych
sercach On zawsze jest z nami.
Z okazji trzeciej rocznicy
śmierci Jana Pawła II odbyła
się dnia 2. kwietnia 2008 roku
uroczysta akademia. Mogli ją
zobaczyć wszyscy uczniowie
naszej szkoły. O godzinie 9.00
uczestniczyli w niej ucznio-

wie klas I-III, o godzinie
10.00—klasy IV-VI, natomiast
gimnazjaliści o 11.00. Trzeba
zaznaczyć, że była to akademia wyjątkowa. Od początku
towarzyszył jej nastrój podniosły. Większości publiczności ( niestety nie wszystkim)
udzieliły się uczucia przekazywane w wierszach i pięknych pieśniach. Usłyszeliśmy
między innymi takie utwory
jak: „Niech zstąpi
Duch
Twój”, „Czarna Madonna”,
„Zaufaj Panu”. Nie mogło też

zabraknąć ulubionej pieśni
papieża „Barka”. Uroczyście
też wszyscy zaśpiewali pieśń
patriotyczną „Boże coś Polskę”. Akademię tę mieli okazję też zobaczyć wierni w kościele w Świętym i w parafii
łasińskiej. Program artystyczny przygotowany przez
uczniów pod opieką pań: Ewy
Szymanowicz, Bernadety
Zdunek– Jaranowskiej i Małgorzaty Mischke bardzo się
wszystkim podobał.
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100 PYTAŃ DO … CZYLI NASZ WYWIAD
Zapytaliśmy paru naszych nauczycieli
o ich przyzwyczajenia, zachowania
i… sami przeczytajcie! Mamy nadzieję, że spodoba się Wam nasz wywiad
i, że dzięki dzięki niemu bardziej poznacie naszych kochanych nauczycieli!
1. Kogo zabrałby/łaby Pan/ni na bezludną wyspę?
2. 3 rzeczy, które zabrałby/łaby Pan/
ni z płonącego budynku?
3. Co ma Pan/ni zawsze przy sobie?
4. Wymarzone miejsce na wakacje
według mnie to…
5. Ulubiony przedmiot szkolny według mnie …
6. Moja ulubiona książka to …
7. Kolory rzeczy, który preferuję
to…
8. U uczniów cenię to….
9. U uczniów nie toleruję ….
10. Zwierzę, które chciałbym/łabym
mieć to….
11. Co zrobiłby/łaby Pan/ni ze znalezionym 100 zł?
12. Lubię ubierać się w…
13. Preferuję napoje…. ( kawa, herbata)
14.Co zrobiłby Pan mając do dyspozycji swoje miasto tylko dla siebie na
jeden dzień?
15. Co zrobiłby Pan z wygraną w totolotka?

Pani Ludmiła Szymanowicz

1. Moją kochaną rodzinkę, obowiązkowo psa! :-)
2. Książeczki zdrowia, paszporty
3. Sprawdzianki J i komórkę
4. Wybrzeże! Obowiązkowo ciepłe
5. Literatura świata
6. Wszystkie są ulubione
(przepadam za czytaniem)
7. Czerń, brąz
8. że są bezpośredni
9. Kłamstwa
10. Tygrys.
11. Nie wiem. Jak znajdę, to dopiero
się zastanowię ( nigdy nic takiego mi
się nie przydarzyło.
12. spodnie

Pani Marzena Kuczek

1.
2.
3.
4.

Najchętniej klasę 5 a
Dużo jedzenia
Niestety zawsze mam komórkę…
… to spokój naszych gór, np.
Bieszczady
5. Uwielbiałam Język polski
6. ,, Mały Książę’’
7. Lubię kolor brązowy
8. U uczniów cenię szczerość
9. Nie lubię kłamstwa
10. Muchy, bo nawet one uciekają ode
mnie
11. 100 złotych to bardzo mało!
12. … w koszulkę nocną, bo to zapowiedź snu
13. Zielona herbata
14. Moje miasto jest ,,zakorkowane’’,
więc mając taki dzień to wielka ulga!
Milion> Podzielę się z innymi

Przygotowały: Julia Bittner
Ewa Jankowska

MONIKA RADZI…
Czego ci teraz potrzeba?
Wyjdź na świeże powietrze, głęboko
odetchnij, dotleń organizm. Nie siedź
w domu – zabierz przyjaciółki na plotki w parku, na herbatę w ogrodzie.
………………………………………
Zacznij uprawiać sport. Siatkówka,
pływanie, czy sztuki walki uczynią cię
sprawną, zgrabną i szczęśliwą. Wyciągnij rower, rolki (Jeśli nie umiesz jeszcze jeździć, to właśnie nadszedł moment, żeby się nauczyć). Jako
sportsmenka, poznasz wspaniałych chłopaków! Oni
uwielbiają sport i wspaniałe
dziewczyny.
………………………………………
Spraw sobie za darmo nowe dżinsy.
Jak? Wystarczy odmienić te stare.
Pomysły na kolejne ciuchowe remonty,

to twój nowy zawód!
………………………………………
Przygotuj osobisty wiosenny kalendarz
zdrowia i urody. Na dużej kartce papieru, naklej swoje zdjęcie, sympatyczne
obrazki z czasopism, zrób optymistyczne rysunki. Powieś kartkę na ścianie i
zaznacz na niej, co masz zrobić codziennie, raz w tygodniu, miesiącu,
roku, by lepiej o siebie dbać.
………………………………………
Nowy kosmetyk, kupiony dla przyjemności? Tak. Zamiast batoników – krem,
balsam do ciała albo pachnące mydełko.
Co pozwoli ci docenić wiosnę?
Kwiaty. Bukiet na twoim biurku.
Kwiatowa broszka. Woda perfumowana o zapachu fiołków.

Moda na wiosnę
Wiosną jest romantyczna. Nadal króluje biel. W twojej garderobie powinna znaleźć się choć jedna rzecz w tym
kolorze. Bluzki i sukienki mają lekko
bufiaste rękawy oraz szarfy podkreślające talię. Ciągle modne są zwiewne,
dziewczęce spódniczki z falbanami.
Aby nie „przesłodzić” , białe falbanki
i koronki noś z dżinsem. Do tego biżuteria w stylu punk- czarno-srebrne
łańcuszki i łańcuchy, breloczki, paski
z ćwiekami. Tak ubiera się dziewczyna z klasą. Jeśli kochasz kolory-nie
bój się energetycznych kompozycji.
Łącz amarantowy róż z barwą cytryny, kolor chabrów ze wściekłym oranżem. Sportowe buty i plecak świetnie
uzupełnią taki strój.
Przygotowała: Monika Zakrzewska
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„CO W TRAWIE PISZCZY…” CZYLI O TYM,
CO DZIEJE SIĘ W PODSTAWÓWCE
KONKURS RECYTATORSKI

GOTUJ Z IWONĄ! KĄCIK KULINARNY
Sałatka - Czarna Oliwa

Jak przyrządzić?

Składniki
Sałata lodowa, kukurydza marynowana - mini kolby, kiełki fasoli, zielone oliwki, oscypek.
Dressing: 5 łyżek oliwy z pestek
winogron, 2 łyżki mleka, łyżka miodu (każdy rodzaj oprócz gryczanego), musztarda francuska (taka z
"kuleczkami"), 1 łyżeczka keczupu

Sałatę lodową pokrój na cienkie paseczki. Możesz skropić ją sokiem z
cytryny. Bardzo drobno posiekane
oliwki (wręcz rozgniecione), kukurydzę w cienkich paseczkach i kiełki
wrzuć do miski z sałatą. Oscypka pokrój na cieniutkie paski i wrzuć na
sam koniec. Składniki dressingu dobrze wymieszaj (nie potrzeba soli i
pieprzu - przyprawy są już zawarte w

musztardzie i keczupie). Polej
sałatkę. Ilość składników zależy
wyłącznie od Twoich upodobań trzeba mieć wyczucie i smak ;)
Wykonała: Iwona Zawacka

Krzyżówka wiosenna z nagrodą
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ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI PRZYNIEŚ DO SALI 304.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kto budzi się z zimowego snu?
Pierwsze kwiaty to…
Robimy wiosenne…
Wiosną świeci…
Marcu jak w …
Miesiąc, w którym rozpoczyna
się wiosna.

KRZYŻÓWKA PROFILAKTYCZNA Z SUPER NAGRODĄ
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1. Płynny środek odurzający
2. Choroba objawiająca się celowym powodowaniem wymiotów, w celu zapobiegnięciu nabrania wagi
3. Choroba polegająca na głodzeniu się z powodu nacisku środowiska
4. Roślina, z której robi się papierosy, tytoń
5. Środek odurzający, który uzależnia najbardziej
6. Środek zawarty w papierosach
7. Silna psychiczna potrzeba brania jakichkolwiek środków odurzających
8. Papierosy mają dużą zawartość …..
9. Osoba, która z własnej woli potrafi pracować cały dzień, nawet narażając swoje stosunki z rodziną
10. Stan zdrowia, w którym człowiek jest smutny, zdenerwowany, zdesperowany i nie chce mu się żyć.
11. Osoba uzależniona od alkoholu.
Hasło: …………- to stan, w którym człowiek samowolnie odmawia sobie spożywania alkoholu
Przygotowały:
Julia Bittner i Ewa Jankowska
ODPOWIEDZI NA WSZYSTKIE HASŁA WRAZ Z HASŁEM GŁÓWNYM ZAPISZ NA KARTCE. PODAJ SWOJE IMIĘ,
NAZWISKO I KLASĘ. ROZWIĄZANIE PRZYNIES DO SALI 304. CZEKAJĄ WSPANIAŁE NAGRODY!

ŚMIEJ SIĘ Z NAMI :-)
Jakiego zeza ma córka sołtysa w Wąchocku?
- Takiego, że jak płacze to jej łzy po
plecach ciekną!
Dlaczego w czasie burzy burmistrz
Wąchocka wychodzi na balkon i pozuje?
- Bo myśli, że robią mu zdjęcia.
Dlaczego w Wąchocku jeżdżą autobusy ze szkła?
Bo wszyscy chcą siedzieć przy oknie.
-Gdzie jest najdłuższy most na
świecie?
-W Wąchocku. Zbudowali go
wzdłuż rzeki.

-Po co ludzie w Wąchocku sypią
pieprz do telewizorów?
-Żeby mieć ostrzejszy obraz!
-Dlaczego ludzie w Wąchocku
trzymają żarówki w ustach?
-Bo chcą się wyrażać jasno!
Podczas kolędy ksiądz wręczył małemu chłopczykowi obrazek z wizerunkiem świętego. Mały obejrzał
obrazek i pyta:
- Masz więcej?
Ksiądz dał mu jeszcze cztery. Mały
obejrzał wszystkie i pyta:
- A z dinozaurami masz?
Przygotował: Radek Weidner
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SPONSOREM NAGRÓD
W NASZYCH KONKURSACH
I WYDAWCĄ GAZETKI JEST
SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA
„GROSZ”

