


 
     Nareszcie przychodzi 
wiosna! Śnieg topnieje, 
ptaki wracają z ciepłych 
krajów, cała przyroda 
ożywa, odnawia się. 
    Nasze szkolne czaso-
pismo „UCHO“ jest 
także w wiosennym  
nastroju. Witam Was w 
imieniu  swoim oraz 
nowej redakcji. Mam 
nadzieję,że spodoba się 
Wam „Ucho“, które za-
prezentuje się w zupeł-
nie nowej szacie gra-
ficznej. W tym numerze  
znajdziecie fotoreportaż 
z zawodów sportowych 
oraz przeczytacie intere-
sujące wywiady 
z naszymi uczniami. Nie 
zabraknie także informa-
cji o święcie wszystkich 
zakochanych – Walen-
tynkach oraz chwilki dla 
najmłodszych, dla 
których przygotowaliśmy 
specjalną grę  
planszową.  
    Życzę przyjemnej lek-
tury i przyjemnej zaba-
wy.  
Redaktor  naczelna 
 (i bezczelna :)) 
 
             Markéta Kohut 

 Przed Świętami Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy  
zbiórkę prezentów dla ubogich dzieci z Albanii, które nie mają  
tak dobrych warunków do życia jak my. Chcieliśmy podzielić 
się tym , co mamy, dlatego każda klasa przygotowała paczki 
pełne zabawek oraz  przyborów do higieny osobistej.  Paczki 
te  zostały przekazane wolontariuszom, którzy przekażą je  
naszym albańskim koleżankom i kolegom. 

 Kilka słów od naszej redaktor naczelnej 

Zjazd Gwiaździsty 2010 

Fotostory 
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Witajcie 

Nowy zespół redakcyjy 

Wycieczki 

Walentynki 

Gra planszowa i nie tylko  

Wywiad 

 W październku został rozstrzygnięty konkurs na LOGO 
naszej gazetki. Najciekawszym pomysłem - naszym zdaniem - 
okazała się praca Tomasza Cieciały  z klasy 8A, która stała się 
znakiem szczególnym naszego pisemka. 

Ważne 



TO MY….. 
 Drodzy czytelnicy !!! 
 Ten numer UCHA tworzył nowy ZESPÓŁ REDAKCYJNY, złożony 
z młodych dziennikarzy i grafików. Poniżej prezentujemy sylwetki na-
szych redaktorów. 

Adam Łysek - grafik 
Marek Lysek - grafik Jakub Szotkowski - grafik 

Marek Czudek - grafik 

Jan Marszałek - grafik Jola Niedoba - dziennikarz 

Weronika Kantor - dziennikarz 

Karolina Szotkowska - dziennikarz Weronika Świerczek - dziennikarz 

Jan Michalik - grafik 

Karolina Kluz - dziennikarz 

Andrzej Czudek - grafik 

Filip Noga - grafik 

Janina Tacina - grafik 

Denisa Baron - dziennikarz 

Magda Suchanek - dziennikarz 

Lucie Pyszko - dziennikarz 
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Poznajmy się 



 Jesień, poza powrotem z wakacji do szkoły, obfitowała w wiele 
wydarzeń natury podróżniczej, a mianowicie WYCIECZKI. 

Zielona Szkoła nad 
Bałtykiem 

Wrzesień był miesiącem wspaniałej przygody klas siód-
mych czyli Zielonej Szkoły nad Bałtykiem. Do niewąt-
pliwych atrakcji należało zwiedzanie  Gdańska , Gdyni, 
Łeby. Wspólne gry i zabawy nad morzem ( m.in. budowa-
nie zamków z piasku ) były dla nas nie lada przeżyciem , 
które spowodowało, że staliśmy się paczką naprawdę 
zgranych przyjaciół.  

PRAGA, PRAGA, PRAGA 

„Miasto stu wieży” , jak zwykło się nazywać Pragę, było 
celem podróży uczniów klas dziewiątych. Jak można się 
było spodziewać, Praga rzuciła na naszych starszych 
kolegów i koleżanki urok. Niezapomnianych wrażeń 
dostarczyły  znane na całym świecie zabytki,  zwiedzanie   
ZOO oraz musical „Dracula”.  Dwudniowy pobyt w stolicy 
należy na pewno do bardzo udanych !!!  

Kraków 

Uczniowie klasy  8A oraz 8B wyjechali na trzydniową 
wycieczkę do Krakowa i Wieliczki. „Zachwyceni 
zabytkami dawnej stolicy Polski oraz przepiękną 
Kopalnią Soli w Wieliczce wróciliśmy do domów, by 
długo jeszcze wspominać wspólnie spędzony czas.”  

W połowie września, w Milikowie, odbył się tzw. 
pobyt integracyjny klas szóstych . Wspólne  zabawy  
zbliżyły wszystkich i przyczyniły się do lepszego 
poznania siebie nawzajem.  

POBYT INTEGRACYJNY 
W MILIKOWIE  
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Wycieczki 



                   To święto (wywodzące się z kultury anglosaskiej) obchodzone  jest 14 lutego. Walentynki mają ponad pięciowie-
kową tradycję. Dlaczego patrona chorych na epilepsję i choroby umysłowe ( św. Walentego) obrano także  na patrona zako-
chanych? Może dlatego, że stan uczuciowy zakochanych niezależnie od ilorazu inteligencji, płci i wieku chwilami przypomina 
umysłową chorobę, co więcej,  jeżeli ktoś zakocha się w  postaci z filmu albo książki.... Dlatego, że dzieje się tak  coraz częś-
ciej, zdecydowaliśmy się wybrać dla Was pięciu  naj „chłopaków“ i pięć naj „dziewczyn“ spośrod bohaterów filmów i książek, 
którym na pewno warto byłoby posłać walentynkę. 
                     Na piątym miejscu uplasował się smok, który choć taki maleńki chce ocalić wielki : „skory do pomocy, nawet w 
ogień wskoczy…“ Ma na imię Tabaluga, jak już na pewno podpowiedziały  Wam słowa piosenki z wieczorynki. Czwarte 
miejsce zajął pirat z Karaibów, kapitan Jack Sparrow.  Brązowy medal otrzymali  najdowcipniejsi bliźniacy z „Harrygo Potte-
ra“- Fred i George Weasley. Drugie miejsce uzyskał największy gaduła i niezdarny przyjaciel Shreka - Osioł. No i zupełnie na 
szczycie naszej TOP piątki nie może być nikt inny, niż ten najprzystojniejszy, najbledszy i najbardziej krwiożerczy wampir 
z książki Stephanie Meyer - Edward Cullen.   
 Wybranie  pięciu  najfajnieszych dziewczyn było dla mnie twardym orzechem do zgryzienia. Najchętniej napisałabym, 
że najlepiej będzie, gdy  wszyscy chłopcy wyślą walentynki  mnie… Myślę jednak, że nie zrobiliby tego, przedstawię więc 
dziewczęcą TOP piątkę. Numerem  pięć jest tym razem szalona koleżanka Hanny Montany - Lilly Truscott. Niepopularny me-
dal „ziemniaczany“ uzyskała pilna, czeska Pszczółka Maja. Na trzecie miejsce zasługuje dziewczyna, która poszła do Kró-
lowej  Śniegu, by uwolnić swego Kaja. Kto to? Jasne, że Gerda. Na drugim miejscu uplasowała się dziewczyna, która była 
traktowana  jak służąca - Kopciuszek. No i złota jest ta najinteligentniejsza i najbardziej  utalentowana,  młoda czarownica ze 
szkoły w Hogwarcie -  Hermiona Granger. 
              Mam nadzieję, że każdy z Was znalazł przynajmniej jedną, swoją ulubioną postać, a jeżeli nie, to Was nie rozumi-
em...  

                                                                                                                      (mk)           
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Zakochani są  
wśród nas 



Start 

Niedźwiedź!!! 
Wracasz na start. 

Do gry potrzebne są: 
kostki do gry, 
pionki 

 

Nazywam się Gucio, 
chętnie Ci pomogę  
dojść do mamy. 

 Przelatujesz balonem. 

 

Samochód! Jedziemy 4 pola 
do przodu.   

 

Odpocznij 2 rundy u 
bobra. 

Skaczesz 3 pola 
do przodu. 
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Zabawa z Guciem 



Za pada dużo , ulepimy dziś 
, a na głowę damy mu 

. 
W sobotę 

zbudujemy . 

W zimie jeździmy na 
, a młodsi na 

. 
Jedziemy z 

na pazurki. 

Na 
rękach 
mamy 

, na szyi 

, a na 
głowie . 

z kostek 

, 

topnieje, a za 
coraz częściej świeci 

. 

budzi się ze snu zimowego. 

Wkrótce przylecą do nas 

. 

wracają z ciepłych krajów. 

Z radością czekamy na FERIE WIOSENNE ! 

21 marca będzie PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY. 

7 



 W dniach od 31 stycznia do 5 lutego  w Libercu  odbyła się  Zimowa Olimpiada 
Dzieci i Młodzieży. Młodzi sportowcy z Republiki Czeskiej rywalizowali o palmę piers-
zeństwa w  dziesięciu dyscyplinach. Z województwa morawsko-śląskiego wyjechało po-
nad osiemdziesiąt osób. Czworo  z nich to uczniowie naszej szkoły: Natalia Kluz, Ewa 
Szotkowska, Michał Staszowski i Jakub Zogata. Dobrze zapowiadający się sportowcy od-
powiedzieli na kilka pytań.  

Zimowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży 
Liberec 2010 

1.Czy były to Wasze pierwsze igrzyska olimpijskie? 

Natalia: Była to pierwsza olimpiada, w której uczestniczyłam. 

Ewa: Ja także byłam  w tym roku  pierwszy raz. 

Michał: Ja byłem na olimpiadzie po raz drugi. 

Jakub: Była to moja pierwsza olimpiada. 

2. W jakiej dyscyplinie startowaliście? Pochwalcie się wynikami. 

Natalia: Startowałam  w biathlonie,  gdzie zajęłam ósme i dziesiąte 
miejsce. 

Ewa: Byłam piąta w  biegach. 

Michał: Moje dyscypliny to slalom i slalom gigant. W obydwu za-
jąłem dwunaste miejsce. 

Jakub: W slalomie niestety miałem wypadek, ale w slalomie gigan-
cie uplasowałem się na dwudziestym miejscu.  
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Wywiad 



3.Czy jesteście zadowoleni ze swoich wyników? 

Natalia: Chyba mogło być gorzej, więc jestem zadowolona. 

Ewa: Tak, jestem bardzo zadowolona. 

Michał: Jestem zadowolony. 

Jakub: Nie za bardzo. Mogło być lepiej.  

4. Spotkaliście jakąś znaną osobę ? 

Natalia: Myślę, że nie. 

Ewa: Chyba nie. 

Michał: Tak, była tam Lucie Hrstková. 

Jakub: Myślę, że widziałem Lucie Hrstkovą. 

5. Jakie macie plany na przyszłość? 

Natalia: Chciałabym  kiedyś pojechać na prawdziwą olimpiadę. 

Ewa: Jeszcze  o tym nie myślałam. 

Michał: Chciałbym zostać trenerem i trenować młodych, uzdolnionych lud-
zi. 

Jakub: Chciałbym towarzyszyć zawodnikom na zawodach jako ich trener. 

Wszystkim dziękuję za wywiad i życzę jeszcze dużo takich udanych sezonów. 
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 Tegoroczny  XXXIX  Zjazd Gwiaździsty  
odbył się w Mostach koło Jabłonkowa;  
przypomnijmy, że organizatorem była wędryńska 
podstawówka.  

 Kibice  z werwą  dopingowali zawodników . 
Pełne emocji  piski dziewcząt i okrzyki chłopców wy-
pełniały trasy biegowe i stoki narciarskie. Radości nie 
było końca , gdy ogłoszono wyniki klasyfikacji ogól-

nej.  

1. miejsce w klasyfikacji ogólnej zdobyła Nasza Szkoła!!! 
WSZYSTKIM ZAWODNIKOM SERDECZNIE GRATULUJEMY I 
DZIĘKUJEMY ZA GODNĄ REPREZENTACJĘ.!!!!!  
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Cześć, zapomnia-
łaś o imprezie? 
Gdzie Jesteś???  

Hm… ..Chciałabym, 
ale znów muszę pil-
nować brata…Później 

 Rodzice Karoliny poszli  na bal. Karolina musi zostać w domu i pilnować  młodszego brata. 
Martwi się jednak, bo jej koleżanki i koledzy w tym samym czasie są na pewnej imprezie. 

Starsza siostra posłusznie wypełnia polecenia 

rodziców...  

Koledzy Karoliny bawią się i tańczą.... Jest tam też 

chłopak, który podoba się Karolinie...... 

Zadzwonię do Karo-
liny, może przyjdzie 
do nas…  

Braciszek wreszcie zasnął. Karolina myśli o 

koleżankach i kolegach…  

Mam iść czy 
NIE ?!?!?   Przecież 
ON tam jest…  

c.d.n. 

Fotostory 
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Rozwiążesz SUDOKU? 

Dwa batoniki przechodzą przez 
ulicę i jednego przejedzie  
samochód. Drugi batonik mowi 
NIE KRUSZ!!! 

Chłopiec przychodzi do cukierni 
i widzi dziewczynkę, ktora 
trzyma kostki lodu na 
parapecie.Chłopiec zapyta, 
czemu trzyma lód na parapecie. 
Dziewczynka odpowie, że doktor 
mówił, żeby trzymała lód w 
miejscu, gdzie się uderzyła. 

Dowcipy 

Zabawa 

Nauczycielskie rebusy 

TAK 
Odwrotność + + BA 

ŁĄB 

+ 
RZE 

+ 
S 

NEL I .... + 
Ś=S 

ZOO + 
zów-

+ 
lerz ś 
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