
Z ŻYCIA SZKOŁY

Dzieła naszych artystów

POGADAJMY O...

Koleżeństwo za wszelką cenę

młodzi sportowcy

Czy rozwiążesz krzyżówkę?

Gazetka Szkolna

Uwaga! konkurs

21 czerwca 2008
1Nr

SP im. h. sienkiewicza w jabłonkowie



               Erich Sikora                     
zawsze chętny do pomocy

DZIĘKUJEMY!!!

Kim chciał Pan zostać, będąc małym dzieckiem?
Nie wiem.... w marzeniach  byliśmy ograniczani. Zawsze chciałem być 
niezależny, ale chyba myślałem o tym, by zostać automechanikiem.

Jak Pan zaczynał? Kiedy powstała firma? 
SGM Trzyniec powstała w roku 1992.

Czym zajmuje się Pańska firma? 
Firma zajmuje się międzynarodowym transportem drogowym, przewozimy od 
1 palety  do 100 ton różnych towarów, jesteśmy zatem firmą spedycyjną.  SGM 
składa się z pięciu filii - SGM Trzyniec, SGM Route, SGM Vysočina, SGM  Slovakia.

Do jakiej kategorii w Czeskiej Republice należy Pana firma - mała, średnia, duża? 
Na pewno jesteśmy na pierwszym miejscu w kategorii firm średniej wielkości. W Republice Czeskiej znajdu-
jemy się między 20 a 25 miejscem.

Jakie ma Pan plany na przyszłość związane z firmą? 
Dzięki bardzo dużej konkurencji  i temu,  że jesteśmy niezależni, chcę żeby  nasza firma powiększyła się do  
200-300 TIRów. Dalszym celem jest rozszerzenie działalności  w każdym okręgu.

Czy preferuje Pan jakąś konkretną markę samochodu? 
Wybieram  markę, która jest dobrej jakości,  za dobrą cenę. Następną ważną  rzeczą jest zużycie paliwa oraz 
wydatki, które   są  długoterminowe, dlatego powinny być niskie. Odchodzi się zupełnie od Iveca,  które 
mają limit kilometrów, potem  ich niezawodność spada. Zawsze najlepiej jest kupić na próbę  po 5-10 samo-
chodów.

Woli  Pan podróżować samochodem czy samolotem? 
Raczej bym chyba tylko jeździł. Wiem, że samochód to mój pokój dzienny i zawsze tam wszystko znajdę.   
Zdarzają się  oczywiście sytuacje, kiedy trzeba lecieć.

Uprawia Pan jakiś sport?
Tylko golf.

Najbardziej ulubione danie?
Chyba sushi.

Jak Pan spędza wolny czas? 
Mam  mało wolnego czasu. Czasami chodzimy z rodziną grać
w golfa. Oprócz spotkań rodzinnych  mamy spotkania biznesowe. 
Najbardziej  jednak lubię odpoczynek w domu 
i tzw. „nic nierobienie”. 

NASZ SPONSOR Firma SGM - sponsor pierwszego numeru gazetki szkolnej  UCHO
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Imię i nazwisko: Beata Kantor

Wiek: 14
Ksywka: Elis
Funkcja w redakcji: redaktor naczelny

Znak zodiaku: Koziorożec

Co lubię: punk, rodziców, kolegów,

Marzę: by zostać piosenkarką
Imię i nazwisko: Urszula Waszut

Wiek: 13
Ksywka: Bulik
Funkcja w redakcji: dziennikarz, fotograf

Znak zodiaku: Wodnik
Co lubię: koleżanki, muzykę i rower 

Marzę: zdobyciu M. Everestu

Imię i nazwisko: Paulina Szotkowska

Wiek: 15
Ksywka: Papik
Funkcja w redakcji: grafik
Znak zodiaku: Koziorożec

Co lubię: Enrique Iglesiasa

Marzę : o podróżach

Imię i nazwisko: Wojciech Czudek

Wiek: 13
Ksywka: Czudek
Funkcja w redakcji: dziennikarz

Znak zodiaku: Rak
Co lubię:dziewczyny
Marzę: o samochodzie marki Bugatti 

Imię i nazwisko: Filip Novotný

Wiek: 14
Ksywka: Fifi
Funkcja w redakcji: dziennikarz, grafik

Znak zodiaku: Wodnik
Co lubię: kolegów, golf, samochody i dziewczyny

Marzę: o samochodzie marki Aston Martin 

Imię i nazwisko: Beata Chybidziura

Wiek: 13
Ksywka: Bea
Znak zodiaku: Byk
Funkcja w redakcji: dziennikarz

Co lubię: kolegów, 
rodzinę,kwiaty,konie
Marzę: o dobrych stopniach

Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer gazetki szkolnej U C H O. 
Ucho to miks szkolnych informacji, fajnej zabawy i  interesujących wywiadów. Mam 
nadzieję, że  gazetka będzie Wam się podobała,dobrze czytała i sprawi Wam uśmiech na 
twarzy. Życzę pryzjemnego spędzenia wakacji. Do zobaczenia  w następnym roku szkol-
nym.

Beata Kantor
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Pod koniec roku  szkolnego wraz z wychowawcami wyjeżdżamy na wycieczki.
W tym roku zwiedziliśmy naszą najbliższą okolicę, wyjechaliśmy do Polski,
na Słowację i do Anglii.

kl. 2. odpoczywa  w   parku                                     

NASZE WYCIECZKI

kl. 1. przed schroniskiem na Polance

Anglia 2008 - Long Man

kl.  4. - 5. w Łomnej Dolnej

kl. 3. na ślizgawce

Greenwitch - południk zerowy
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kl. 8 - Skalnaté pleso 

kl. 9 - Oświęcim

kl. 7 - Kraków

kl. 6 - Pustewny

NASZE WYCIECZKI
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Dzieła naszych artystów

„(...) zamknęliśmy oczy i lecieliśmy na latającym dywanie do krainy Smakołyków. Najpierw 
przelecieliśmy przez granicę Krainy Smakołyków, w której wylądowaliśmy bezpiecznie na wiel-
kim ciasteczku. Zeskoczyłem z dywanu pierwszy, a brat w ślad za mną. Miękko wylądowaliśmy 
w samym środku smacznego i pachnącego ciastka. Wszędzie wokół nas były czekoladowe 
góry, na ich wierzchołkach był waniliowy śnieg. Obok nas zobaczyliśmy studnię z piernika, 
w której, jak stwierdziliśmy, była cola, pod cukierkowymi drzewami rozciągała się karmelowa 
trawa (...)”.

Jan Michalik, kl. 6

Uczennice klasy dziewiątej w trakcie pracy.

NASZA TWÓRCZOŚĆ
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Tento příběh o lásce
Tak čisté a tak krásné
Co rozkvete jen jednou
Ale už nikdy nezvadne.
Dva lidé, tak mladí
Právě jak tráva po zimě
Jak pískle, které létá
A na svůj čas už čeká.
Ti lidé jednoho krásného dne
Se rozhodli napsat novou stránku
Do knihy života, bdění a spánku.
A tak, jak ptáček vylétá z hnízda
Šli a opustili svoje dětství 
Ze svého rodinného domu
Od svých dávných štěstí 
a neštěstí.
Chtěli založit rodinu,
Žít Šťastný lásky život.
A tak si řekli věčné ANO
Které jim navždy zní.
Slíbili si lásku, slíbili si lásku do 
smrti
V dobrém i ve zlém při sobě býti.

Urszula Waszut, kl. 7



„(...) Wspominam wycieczkę do Egiptu, koleb-
ki najstarszej cywilizacji świata. Na zawsze zapa-
miętam Sfinksa oraz piramidy w Gizie (to wszyst-
ko powstało 2560 lat p.n.e.), Morze Czerwone, 
piękny świat podwodny, przyjacielskie nastawie-
nie Egipcjan, produkcję papirusu. Nigdy jednak 
nie zapomnę chłopczyka na wózku inwalidzkim, 
który smutno na nas patrzył, albo wszystkich że-
brzących dzieci (...)”.

                   Michał  Staszowski, kl. 7

„(…) W programie wycieczki było zapla-
nowane zwiedzanie Placu Świętego Marka 
z bardzo  znaną katedrą. Razem z bratem ku-
piliśmy kukurydzę, by nakarmić mnóstwo 
wszędobylskich gołębi. Następną atrakcją 
było zwiedzanie Wenecji na gondoli. Tata, 
chcąc zrobić nam zdjęcie, zbytnio się wychy-
lił, gondola gwałtownie zakołysała się i nie-
wiele brakowało byśmy wszyscy wylądowali 
w wodzie (…) Wenecja bardzo nam się podo-
bała. Miasto jest usytuowane na wodzie, więc 
jest to zupełnie coś innego niż u nas (...)”

Marek Czudek, kl. 7

rys. dziewczyny 7A

Oto fragmenty prac, które brały udział w Konkursie Literackim im. Haliny Kowalczyk. Tematami konkursu 
były: „Podróże włóczykija” i ,,Moja mała ojczyzna”.  

NASZA TWÓRCZOŚĆ
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„(...) Z Jabłonkowem łączy mnie też gwara.Tę jednak mamy wspólną na całym Śląsku 
Cieszyńskim, stąd wątpliwości czy moją ojczyzną nie jest właśnie ten, nieco większy od 
Jabłonkowa, region. Do gwary trzeba dołączyć też pieśni i tańce śląskie, które bardzo 
lubię, te gorolskie łowiynzioki i to zwinne poruszanie się na deskach ma swój urok, i bar-
dzo mi się podoba. Kiedy oglądam jakiś zespół przy tańcu i śpiewie, to cieszę się, że oni 
podtrzymują naszą kulturę i tradycję, i jestem dumna, że mieszkam właśnie tu na Śląsku 
Cieszyńskim. Można powiedzieć, że on jest taką moją drugą większą ojczyzną.

Na koniec chcę powiedzieć, że kocham bardzo Jabłonków oraz cały Śląsk Cie-
szyński i przytoczyć słowa, które wypowiedział filozof Seneka: „Ojczyznę kocha się 
nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że swoja”.

Katarzyna Niedoba kl. 8



4. Czy piramida Majów jest
namalowana z góry czy z dołu?

2. Uzupełnij cyfry od 1 do 9 (w dwóch 
kółkach) tak, aby suma w każdych 
dwóch sąsiednich kółkach była równa 
cyfrze między nimi.

ZABAWA

Łamigłówki Kochani Czytelnicy!
Przygotowaliśmy dla Was kilka łamigłówek.
Mamy nadzieję, że ich rozwiązywanie nie sprawi 
żadnych trudności. 1. Czy rozwiążesz sudoku? 

3.  Utwórz z 9-ciu zapałek
     3 jednakowo duże kwadraty.

HUMOR Z ZESZYTÓW
 Romantyzm to okres ,kiedy się 

wszyscy lubili. 

Maria Skłodowska była kobietą chemiczną.

Samouk - to taki, za którego lekcji nie         
odrabiają rodzice.

8



POGADAJMY O...

Psycholog – mgr Renata Kulka
Odpoczynek jest niezbędnym składnikiem życia. Człowiek miałby sobie znaleźć 
chwilkę czasu i  porelaksować, ponieważ potem pracuje się lepiej, jest się bardziej 
skoncentrowanym. W dzisiejszym świecie  ludzie nie mają czasu na odpoczynek, 
ponieważ pochłania ich praca i różne zajęcia. Spędzanie wielu godzin przy komput-
erze może doprowadzić do ogólnego osłabienia organizmu, co  nie jest ciału w ogóle 
przydatne. Odpoczynek miałby  być dłuższy i co najważniejsze: BEZ STRESU! Ludzie 
odpoczywając czesto myślą o pracy .Zdarza się, że nawet na urlop jeżdzą z laptopem. 
To nazywamy Pracoholizmem (workoholizmem): uzależnieniem od pracy. Pracoholik 
poświęca cały swój  czas na pracę. W ciężkich przypadkach workholizmu trzeba szukać 
pomocy psychologa lub psychiatry, dlatego radzę:  PRACUJMY I ODPOCZYWAJMY 
Z UMIAREM!!!

Dyrektor szkoły – mgr Bogusław Słowioczek
 ,,Mój odpoczynek to czytanie, jazda na rowerze, gra w piłkę nożną i  jakikolwiek inny  sposób relaksu“.     

Księgowa szkoły – Jiřina Czyżowa
„Tak, aby człowiek nabrał nowych sił do dalszej pracy.
Ja odpoczywam przy kawie albo na łanie natury”.

Grzesio, kl  2:
 „Tak, bo rano ma się więcej energii.
Bawię się  zabawkami. To jest mój odpoczynek.”.

Jola, kl. 5: 
„Człowiek musi odpocząć, gdy jest zestresowany.
Odpoczywam w ten sposób, że czytam książkę albo idę do kolegi na basen.”

Daniel, kl. 6: 
„Odpoczynek jest dla człowieka niezbędny, bo gdyby człowiek nie odpoczywał, to nie potrafiłby się 
poruszać. Mój sposób odpoczynku  to komputer albo telewizja”.

Beata, kl. 6:
 „Odpoczynek jest w stu procentach ważny, bo gdyby człowiek długo nie spał, to mógłby zemdleć .
Odpoczywam tak, że leżę na tapczanie lub patrzę przez okno ”.

Natalia, kl. 9: 
„Uważam,że tak - człowiek potrzebuje dużo energii.
Ja oglądam telewizję.”

Patrik, kl. 9:
 „Bez odpoczynku człowiek nie miłby energii.
Ja relaksuję przy muzyce, śpię lub odpoczywam pijąc kawę. “.

jest  ważny?
Czy odpoczynek
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Igrzyska lekkatletyczne
mistrzowski skok 
Natalii Kobielusz Przed rozpoczęciem Igrzysk

Na Zjeździe Gwiaździstym 

SPORT

MISTRZOSTWA W PIŁCE NOŻNEJ   (I MIEJSCE)
ZJAZD GWIAŹDZISTY    (II MIEJSCE)

IGRZYSKA LEKKOATLETYCZNE    (II MIEJSCE)

To imprezy sportowe, w których nasi uczniowie god-
nie reprezentowali szkołę. Cieszymy się z sukcesów 
młodych sportowców, ponieważ są naszą chlubą 
i jesteśmy z nich dumni.
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Nierozłączna paczka.

Po wspólnej naradzie stwierdzili,
że Ema jest całkiem fajną dziewczyną.

Tymczasem Ema 
myśli sobie: ,,Bardzo 
chciałabym do nich 

dołączyć.”

Postanowili przyjąć ją do paczki, 
a Patrycja wybrała jej zadanie, które 

brzmiało:,,Musisz zjeść zupę, do 
której nasypaliśmy całą solniczkę”.

Patrycja:,,Więc zgoda?” Ema: „OK“

Na obiad przychodzi pan dyrektor.
Nie wiedząc o niczym,

nalał sobie pełny talerz zupy i...

Chwilę później w stołówce Ema 
niechętnie przystępuje do wykonania 

zadania.

! koleżeństwo za wszelką cenę !

FOTOSTORY

Ciąg dalszy

w następnym

numerze...
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Uważni Czytelnicy
pierwszego numeru UCHA!

Oto pytania, na które z pewnością znacie odpowiedzi.
Na zwycięzcę czeka wspaniała nagroda-karnet w wyso-
kości 300 Kč (na atrakcje sportowe, wg własnego wy-
boru) w kompleksie sportowym
Ski Areal Mosty
koło Jabłonkowa.

  1. Kto w naszej redakcji  ma ksywkę Fifi?

  2. O jakim samochodzie marzy Wojta Czudek?

  3. W którym roku powstała firma SGM?

  4. Kiedy został wydany pierwszy numer UCHA?

  5. Kto jest autorem fragmentu o Śląsku Cieszyńskim?

  6. Jak ma na imię redaktor naczelny Ucha?

  7. Które miejsce zajęła nasza szkoła w Mistrzostwach Polskich Szkół w Piłce Nożnej?

  8. Jak nazywamy człowieka, który poświęca cały swój wolny czas na pracę?

  9. Jak ma na imię główna bohaterka fotostory?

10. Gdzie został wydrukowany pierwszy numer naszej gazetki?

Poprawne odpowiedzi prosimy wysyłać  do 25. 06. 2008 r.
na adres - gazetkaucho@seznam.cz

KONKURS

STOPKA REDAKCYJNA
Kwartalnik „UCHO” – gazetka uczniowska Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jabłonkowie.
Adres redakcji: SP im. H. Sienkiewicza, ul. Školní 438, 739 91 Jablunkov, e-mail: gazetkaucho@seznam.cz
Redaguje zespół: mgr Marcela Szotkowska – opiekun, Beata Kantor – redaktor naczelny, Urszula Waszut, 
Paulina Szotkowska, Beata Chybidziura, Wojciech Czudek, Filip Novotný – redaktorzy.
Korekta: mgr Monika Bojarska-Słowiaczek
Druk: Offsetdruk i media sp. z o.o., 43-400 Cieszyn, ul. Frysztacka 48
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