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Fotostory 

Żegnamy naszych dziewiątoklasistów 

Miejsca, które warto odwiedzić 

Gra planszowa  

Zagadki 

Dzień Matki to dzień, w którym pragniemy 
swoim mamusiom złożyć jak najlepsze życzenia,  
wręczyć własnoręcznie zrobione laurki, kwiaty 
lub inne prezenty.  W Polsce Dzień Matki 
obchodzony jest 26 maja, tradycja ta powstała  
w 1923 roku. W Czechach Den matek przypada na 
drugą niedzielę maja. Anglicy zaczęli to święto 
obchodzić już XIX w.  Czwartą niedzielę 
Wielkiego Postu obchodzono jako Niedzielę u 
Matki (Mothering Sunday). Był to dzień wolny od 
pracy, w którym dorosłe, pracujące już dzieci 
wracały do domów rodziców i przynosiły prezenty 
dla matek. 

Dzień 
Dziecka to najradośniejsze, 
najszczerzej – po dziecinnemu - 
roześmiane, rozkrzyczane święto ze 
wszystkich. W Czechach i Polsce 
obchodzimy to święto 1 czerwca. Na 
Dzień Dziecka z niecierpliwością 
czekają wszystkie pociechy i już 
wiele dni wcześniej usiłują odgadnąć, 
jakie niespodzianki przygotowali im z 
tej okazji rodzice, dziadkowie, 
ciocie i wujkowie. 

Igrzyska Lekkoatletyczne 

Dzień Ziemi 
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Nareszcie doczekaliśmy się! 

  Pojawił się nowy ‐prawie 

wakacyjny ‐ numer naszego 

UCHA.  Niestety,  jest to ostat‐

nie „uszko“  w tym roku szkol‐

nym oraz ostatni numer  mojej 

kadencji. 

 Z tego powodu chciałabym się 

z Wami pożegnać. Okres moje‐

go „królowania“ był krótki,  

mam jednak nadzieję, że     

będziecie go dobrze wspomi‐

nać. Było mi naprawdę miło 

pracować w szkolnym czasopiś‐

mie. Ale dosyć nostalgii!  Teraz 

nie czas na łzy. Przecież już za    

kilkanaście dni zaczynają się 

wakacje! Dwa miesiące słodkie‐

go leniuchowania.  Będziemy 

mógli się opalać, bawić z  psem 

na podwórku albo jeździć na 

rowerze. Tylko miejmy         

nadzieję, że wreszcie przesta‐

nie lać. Większość ludzi  lubi 

popływać, ale  raczej w base‐

nie, niż we własnym domu... 

Życzę Wam przyjemnej lektury 

czerwcowego UCHA.             

Zapewniam, że każdy znajdzie 

coś dla siebie. Przygotowaliśmy 

dla Was mnóstwo zabawy , 

bo......już taki wakacyjny czas. 

Życzę Wam jak najbardziej  

udanych wakacji , słońca oraz    

uśmiechów na twarzy :D 

Redaktor naczelna i bezczelna 

                    Markéta Kohut 

Moja mama 
 
Moja mama jest kochana.  
Przytuli mnie zawsze, 
kocha mnie nad życie, 
 świeci jak słoneczko w 
błękicie. 
 
Mamo! 
Twoje oczy są ciemne jak 
noc, gdy zapada  
patrzę w nie, gdy do łóżka 
mnie układasz. 
Kiedy robię Ci przykrości, 
wybaczasz mi z miłości. 
 
Jesteś moim przyjacielem,  
bo robisz dla mnie wiele. 
Daruję Ci buziaka dużego, 
bo Cię kocham z serduszka 
całego.                                          

Karin Sikora (kl.5) 

Witajcie ! 

Ważne 



Nasza szkoła i serca ciągle są dla Was otwarte 

Dziękujemy za wspólnie spędzone chwile, które na zawsze pozostaną w naszej pamięci !!! 

Do widzenia 
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Nasi najmłodsi i ich ekologiczne roślinki.... 

 „My tu jeszcze wrócimy“ - mówili zgodnie 
uczniowie klas ósmych  po powrocie z Puszczy 
Mionsz. 

 Dziewiątoklasiści stanęli na wysokości 
zadania - ich ELEKTROZAURY były po prostu 
wspaniałe!!! 

 Szóstoklasiści na zawsze zapamiętają wizytę w 
ostrawskim ZOO oraz... jazdę trolejbusem... 

 Uczniowie klas siódmych w Stacji Młodego Przyrodnika w Karwinie! 
Nie ma to jak spotkanie oko w oko ze zwierzętami....... 
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Projekty 



 Czy wiesz, że w New Jersey możesz pojeździć 

na najwyższej kolejce górskiej świata? 

 Lubisz przyrodę i podróżowanie? Odwiedź 

najstarszy park narodowy na świecie – Park     

Narodowy Yellowstone, znajdujący się w        

Stanach Zjednoczonych. Na terenie parku można 

zobaczyć słynne gejzery, gorące źródła, wulkany 

błotne, fumarole i wodospady.  

 Czy słyszałeś już kiedyś o Wyspach 
Galapagos? Sama nazwa wskazuje, że można 
je kojarzyć z żółwiami, ponieważ wyraz gala-
pagos znaczy „ żółw “. Tutaj możesz zobaczyć 
żółwie dorastające do trzech metrów  długości 
oraz mnóstwo innych jaszczurów.  

 Lubisz bajki Disney‘a ? Paryski Disneyland jest na pewno miejscem, w którym będziesz czuł się jak w bajce. Park rozrywki z całą pewnością zaciekawi nie tylko dzieci. 

Interesują cię wycieczki w góry? Nie musisz jechać daleko! W 
Tatrach znajdziesz mnóstwo szlaków turystycznych. Po  zdo-
byciu szczytów  górskich  możesz odpocząć w Tatralandii. 

Pamiętajmy, że  nie wszyscy 
mają możliwość zrealizowa-
nia swoich wyjazdowych 
marzeń. W  Czechach oraz w 
Polsce można także przeżyć 
wspaniałe wakacje.   ☺☺☺ 
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Ciekawostki 



Start 

Pomóż 
dostać się 
Jasiowi i 
Małgosi 
do domku. 

Uwaga wilk,  uciekaj 
na start!!!  

Domek z piernika, stoisz 2 
kolejki. 

Zabawa 
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Czarownica Cię zaczaruje 
i wracasz 2 pola do tyłu. Małgosia boi się burzy,  więc 

musisz z nią czekać 1 kolejkę. 

Do gry potrzebujesz: 
pionki, kostki do gry 
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 Nie trzeba nikogo przekonywać o tym, że inwencja twórcza uczniów nie zna granic. Uszko 
przeprowadziło sondę  tu i tam, i ..…postanowiło opublikować Wasze słówka, świetne NEOLOGIZMY, 
będące wynikiem wytężonej pracy umysłowej na lekcjach języka polskiego.  

wąchawka  – perfumy 
kręcownik – rondo 
nakupkowany  – zdenerwowany 
wszeloma – wszystkimi 
by bym był – abym był 
gra on linowa – gra on –line 
Popielowi  synie  – synowie Popiela 
dopatrywać  film – dokończyć 
oglądanie filmu 
włochianin – mieszkaniec Włoch 
pławczik – ratownik 

moja babcia jest komputerką – 
babcia jest księgową 
autoszkolownik – instruktor  nauki 
jazdy 
rowerzystwo – kolarstwo 
ładnołyżwiarstwo – łyżwiarstwo 
figurowe 
dacharz, strzecharz – dekarz 
badania ostateczne – badania 
okresowe, bilans (po skończeniu 
jakiegoś wieku) 

tłuczić – pchać 
życiopis- życiorys 
samowyraz – anafora 
chodzic – pieszy, piechur 
małpion – małpiszon 
szambowciąg – szambowóz 
kieszenniki – chusteczki  higieniczne 
ikwetyczny – inteligentny 
takmowlę - my wszyscy, w opozycji 
do wyrazu niemowlę 

 Janek ma pięć psów: Azora, Burka, Largo, Dżeka i Reksa. Każdy 
pies ma po cztery szczenięta. Tylko Largo ma o trzy szczenięta mniej, niż 
suma wszystkich szczeniaczków. Ile Largo ma szczeniąt?  

 Franek miał w skarbonce 293 Kč. Na urodziny dostał od rodziców 599 Kč. 
Od babci otrzymał 340 Kč. Ciocia Hela dała mu 200 Kč. Potem kupił sobie 
paletkę do ping-ponga za 129 Kč. Pod choinkę otrzymał 1954 Kč. Za 
kolędowanie dostał 391 Kč. Oszczędzał sobie kieszonkowe i uzbierał  202 Kč. Po 
pewnym czasie postanowił kupić sobie komórkę za 4000 Kč oraz futerał na swój 
przenośny telefon za jedyne 109 Kč. Na szczęście  przypomniał sobie, że jest 
winny siostrze  29 Kč, bratu  40 Kč, kuzynowi 39 Kč , a koledze 19 Kč. Czy 
Frankowi  wystarczy pieniędzy na kupno wymarzonej komórki? 

? 

Rusz głową 
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 Jestem mężczyzną, nie mam rodzeństwa. Na ścianie wisi 
portret pewnego pana. Tata mężczyzny, którego portret wisi na 
ścianie jest synem mojego taty. Czyj to portret?  

 Mama z tatą mają sześciu 
synów, każdy z synów ma jedną 
siostrę. Ilu członków liczy rodzina? 

 Piotruś uwielbia knedle z truskawkami, za jednym 
zamachem potrafi zjeść nawet 32 knedle. Jego brat – 
Karolek – zje tyle samo knedli i zajmie mu to 3 godziny. 
Ile czasu potrzeba chłopcom, aby razem zjedli  32 
knedle? 

 Jesteś zamknięty w pomieszczeniu, do którego prowadzi dwoje 
drzwi, z tego jedne wychodzą na zewnątrz. Przy każdych drzwiach 
stoi jeden strażnik. Jeden ze strażników zawsze mówi prawdę, drugi 
natomiast zawsze kłamie. Ty nie Wiesz, przy których drzwiach  stoi 
strażnik-kłamca oraz strażnik-prawdomówny. Aby wyjść z tego 
pomieszczenia, masz tylko jedną możliwość na zadanie pytania 
dotyczącego drzwi prowadzących na zewnątrz.  Jakie zadasz pytanie? 

 Pewnego dnia na stawie zakwitła 1 lilia wodna, dwa 
dni później zakwitły 2 lilie, trzy dni później  4 lilie, cztery 
dni później kwitło już 8 lilii, a po pięciu dniach kwitło już 16 
lilii wodnych. Po 30 dniach kwitnął  już cały staw.  Ile czasu 
potrzeba, aby kwitła tylko połowa stawu?  

Rozwiązanie w następnym numerze Ucha !!! 



Sport 
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Brat śpi, rodzice wrócą 
późno, a ja muszę się z 
nim zobaczyć...  

Wychodzę...  

Cześć! 
Nareszcie 
przyszłaś!  

Nawet nie wiesz jak 
się cieszę, że 
udało mi się wyrwać 
z domu... 

Po przyjściu Karoli
ny impreza się 

rozkręca  

c.d.n. 

No super..... ta 
pani poszła, a ja 
zatrzasnąłem 
drzwi.  

Ktoś puka do 
drzwi 

Kto to? 
Rodzice? 

Fotostory 



  

  

 

 

Znajdź 6 różnic Jaki jest pies? 
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Jest dzisiaj i  
był wczoraj. + 

- Wełtawa i Baba to czeskie rzeki …… 
- No i ona była podvodnice…. 
- Adamie, jaka to część mowy … umiał? 
   Umiał to –rzeczownik….. 
- Obywatel Słowacji-Słowak….. obywatelka Słowacji to? 
   No przecież Słowiańczyzna…. 
- Ale jo se nie smarkoł do rynki ….. 
- Pszczółka wleciała do klasy …..  i zaczęła latać po całej         
   klasie …. Chyba się czegoś boi ,nie?  
   No proszę Pani, chyba Was….. 
- Cis(ł) aż przecis(ł) 
- Siódmacy jestem z Was zrezygnowana….. 
- Definicja na lekcji fizyki : No jeżeli ciało działa na            
   ciało, to ciało…..                       

 Redakcja Ucha bardzo, bardzo przeprasza Panią Renatę Staszowską za błąd, który wkradł się w 
poprzednim numerze. 
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