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Odszukaj w gąszczu liter wyrazy, które kojarzą się z zimą. 

1. Rozpoznaj osoby na zdjęciach - napisz poprawne imiona i nazwiska wraz z profesjami  

2. Zagłosuj na  najlepszy artykuł w „Uchu“ - napisz imię i nazwisko redaktora 

Odpowiedzi proszę odsyłać na e-mail: gazetkaucho@seznam.cz 

Uwaga konkurs! 

Andrzej Czudek 

UCHO 



 Do jutra ! – to były ostatnie słowa, które  we wtorek 

2 lutego 2010 roku usłyszałam od byłego dyrektora,  

Bogusia Słowioczka. W następne jutro, środę, były już tylko  

telefony i SMS-y z kondolencjami. 

   Jakim pozostał w mojej pamięci ? 

Jako nauczyciel z ogromną wiedzą historyczną, wspaniały kum-

pel  i serdeczny  przyjaciel. Chociaż cały czas, od roku 1977, 

kiedy wspólnie rozpoczęliśmy pracę w jabłonkowskiej szkole, 

był moim szefem, nigdy się nie wywyższał z racji swego sta-

nowiska. 

   Czego uczniowie o nim nie wiedzą ? 

Kiedy był jeszcze dyrektorem szkoły, przyjeżdżał jako pierwszy 

na swoim nieodłącznym rowerze, ugotował kawę, znalazł kilka 

nowych dowcipów na necie i częstował nimi wszystkich nauczy-

cieli. Uwielbiał gotować. Często nam radził, jak i czym doprawić 

jakiś pokarm. Swoją więdzę historyczno-geograficzną prze-

kazywał nie tylko uczniom, ale również nauczycielom i człon-

kom MSz w czasie corocznych wycieczek po RC, Polsce, 

Słowacji, Węgrzech, Niemczech. Pisywał wiersze – wesołe ry-

mowanki z okazji jubileuszu nauczycieli i innych pracowników 

szkoły. Znajomość trwająca 33 lata. Czy te lata z czymś Wam się 

nie kojarzą? 

                                                                           Halina Siedlaczek 

                                                                       

                                                                               

CZEŚĆ! 

   Miło nam znowu przywitać 

Wszystkich czytelników naszej 

gazetki! Tak się złożyło, że w 

tym roku gazetka będzie 

funkcjonować pod kierow-

nictwem rodzinnego teamu na-

czelnego, czyli nas - kuzynów 

Karoliny i Kuby Szotkowskich. 

Będziemy koordynować pracę 

zespołu korespondentów i gra-

fików naszej gazetki oraz łapać 

chochliki drukarskie. 

Wszystkim z redakcji chcemy 

życzyć jak najlepszych po-

mysłów na ciekawe artykuły. 

Niech każdemu z uczniów 

naszej szkoły w wędrówce 

przez życie, nie tylko szkolne, 

towarzyszy myśl, którą na 

temat zwycięstwa napisał jeden 

z najlepszych tenisistów 

Arnold Palmer:  

"Jeśli myślisz, że jesteś 

 pokonany, to jesteś. 

 Jeśli myślisz, że się 

 nie ośmielisz, 

 to się nie ośmielisz. 

 Jeśli chciałbyś wygrać, 

 lecz myślisz, że nie możesz, 

 jest niemal pewne, że przegasz. 

 Życiowe bitwy nie zawsze 

 wygrywają ludzie      

 silniejsi i szybsi, 

 lecz prędzej czy później tym, 

     który wygrywa, jest ten, 

 który myśli, 

 że może zwyciężyć." 

Bogusław Słowioczek 

Ludzie z wielkim sercem 
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Od redakcji 

Czy znasz te osoby? 
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Ważne osobistości 

Uwaga konkurs! 

Patrz na tylną okładkę! 



   Szkoła podstawowa im. Henryka Sienkiewicza 

od lat żyje nie tylko nauką, ale także sportem, 

który cieszy się  ogromną sympatią. Świadczyły  

o tym mecze piłki nożnej, unihokeja oraz piłki 

ręcznej między poszczególnymi klasami. Uczni-

owie dzielnie bronili honoru swych klas, walcząc 

o każdą piłkę, a dziewczyny wraz z wychowa-

wczyniami równie emocjonalnie kibicowały 

swym bohaterom. 

   Unihokej 

   Po  zmaganiach i czteroletniej rywalizacji z klasą B, zwy-

cięstwa doczekała się klasa 9A! 

   Piłka nożna  

   Mecze na najwyższym poziomie można 

było zobaczyć  podczas turnieju piłki 

nożnej, gdzie faworytami okazali się 

chłopcy z 9B. 

   Piłka ręczna    

   W turnieju zagrały wyłącznie dziewczyny! Walczyły zaciekle, 

 a kibice szaleli, patrząc na tak dramatyczną walkę! 

1. 9A, 2. 8B, 3. 8A 

1. 9A, 2. 9B, 3. 8B 

1. 9B, 2. 8B, 3. 7 

Jakub Szotkowski 

Sport 
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Wycieczki 

   Witamy Was serdecznie, przeczytajcie najbardziej zakręcone, niezwykłe i 

szalone wiadomości na świecie - wiadomości z ograniczoną odpowiedzialnością! 

Oczywiście możecie je przeczytać tylko w naszym „Uchu”. Kopiowanie surowo 

wzbronione, gdyż grozi atakiem śmiechawki nieprzerwalnej.  A o czym się dowiecie?  

Zwiedzimy zakręcone miejsca 

       Usłyszymy nieprawdopodobne historie 

                            Dowiemy się o super okazjach 

         A więc tym razem ruszamy do bajkowego Krakowa! 

   Podróż starszym autokarem marki Renauld była bardzo przyjemna, zwłaszcza dlatego, że nasz kierowca był 

mistrzem świata w rozwiązywaniu sudoku. Podziwialiśmy jego niezwykłą koncentrację na dwóch rzeczach 

jednocześnie: prowadzeniu autokaru i nieprzerwanym rozwiązywaniu szarad matematycznych. Brawo!                                                                             

Jan Kohut 

   Zakwaterowaliśmy się w hostelu niedaleko Wawelu i po rozpakowaniu niezbędnych rzeczy poszliśmy oglądać 

nocny Kraków. Było to niezapomniane przeżycie, które jednak nie zapadło nam w pamięci tak, jak 

niespodziewana atrakcja nocna zorganizowana przez właścicieli hostelu. Około godziny 2.00 odbył się bowiem 

bieg chłopców z 1. piętra do pokoi dziewczyn na 2. piętrze. Wspaniała dyscyplina sportowa! Następnego dnia z 

okazji naszego przybycia do Krakowa, władze miasta zorganizowały długodystansowy bieg emerytów z Kopca 

Kościuszki do Bukowca. Po powrocie długo wyczekiwaliśmy ich na mecie, lecz niestety musimy z żalem 

stwierdzić, że nikt nie ukończył tej niezwykłej dyscypliny. 

                                                                                                                                 Daniel Michalik, Bogdan Pytlik 

   Mało kto wie, że krakowskie gołębie uwielbiają rogaliki z serem i szynką. Stwierdził to nasz kolega klasowy, 

który zabrał na wycieczkę 5 kg drugiego śniadania. Wszystko wydarzyło się na ławeczce niedaleko Sukiennic, 

gdzie głodny Marek Wolnościk rozpakował smaczną kanapkę. Kiedy zobaczył głód w oczach niewinnych 

gołębi, zaczął kruszyć im pachnący smakołyk. Wtedy żarłoczne gołębie rzuciły się na niego i lądowały na 

kolanach, rękach, a nawet na głowie. Na szczęście drugie śniadanie szybko się skończyło i obeszło się bez 

obrażeń. Przeżycia tego jednak nigdy nie zapomni! 

                                                                                                                                      Kaja Kluz i Monia Niesłanik 

   W Krakowie  zwiedziliśmy bardzo dużo zabytków, ale można też zrobić tam ciekawe zakupy! Na Rynku 

Głównym otwarto w tym roku nowy kiosk, w którym można kupić jedyne w swoim rodzaju gołębie krakowskie. 

Kłopot w tym, że właściciel kiosku nie zapewnia złapania kupionych gołębi. Proponuje jednak odpłatne 

wypożyczanie siatki - łapki. Koszt jednego gołębia tylko 10 zł, przy kupnie dwóch gołębi, jeden gratis. 

Polecamy.                                                                                                                    Tomek Lysek, Daniel Micelli 
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GRATULUJEMY ! 



   W dzisiejszych czasach przybywa ludzi otyłych. Jest to 

spowodowane jedzeniem niewłaściwych pokarmów: słodyczy, 

chipsów, tłustych mięs, hamburgerów i innych niezdrowych dań.     

Ludziom brakuje w codziennym menu pokarmów bogatych w 

witaminy, białka, ważne dla organizmu minerały i inne potrzebne 

składniki diety.  

   Gdzie ich znaleźć i co zrobić dla swojego zdrowia, doradzą 

Wam redakcyjni koledzy. 

   Kiedy przejem się frytek lub pizzy, jest mi zwykle niedobrze. Moje „wewnętrzne ja“ 

mówi mi, żebym tego nie robiła. Kiedy jem zdrowo i moja dieta zawiera dużo owoców  i 

warzyw, czuję się lekko i dobrze. Dla większości z nas łatwiej sięgnąć po chipsy niż po 

sałatkę warzywną w szkolnej jadalni.  

Nie musimy się jednak katować dietami, tabelkami i liczeniem kalorii. Zdradzę Wam mój 

sposób na zdrowe odżywianie. 

Lucka Pyszko, Basia Bujok  

 

Zdrowie 

   Moje złote reguły: 

 

     - zachowaj umiar 

     - obserwuj swoje ciało 

     - dużo pij 

     - jedz owoce i warzywa  

     - zamień białe pieczywo na ciemne    
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   Pytacie, co z ulubionym hot-dogiem, hamburgerem i pizzą? 

     Jem, bo lubię,  ale nie codziennie.  Jeżeli zjemy je od czasu do czasu, to na pewno nam nie zaszkodzą! 

Gorzej, kiedy w fast-foodach siedzimy codziennie. To prosta droga do nadwagi i otyłości! 

            - moda dla osób otwartych i towarzyskich 

                                                                   - moda dla Ciebie! 

     

      Elementy wiejskie, naturalne kolory i materiały, swoboda i ekstrawagancja. Jeśli jesteś 

miłośnikiem tego wszystkiego, to nasz wybór strojów na pewno Ci się spodoba. 

Moda 

Karolina Szotkowska, Monika  Martynek 
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Styl country spodoba Ci się, jeśli   

            jesteś osobą otwartą i towarzyską.  

     Proponujemy modę inspirowaną oryginalnością 

Dzikiego Zachodu,  ubiorami kowbojów i muzyką 

country.  Styl country niezmiennie kojarzy się z 

dżinsami, wygodnymi kozaczkami i ciekawymi 

ozdobami. 

   W klimacie country mieszczą się również skóry, 

zamsz, frędzle, kowbojskie kapelusze, szerokie spod-

nie, poncza, chustki wiązane pod szyją i botki z szeroką 

cholewką. W sklepach pojawiają się takie stroje dość 

często. 

 Oto dodatki modne w tym sezonie : 

W styl ten wpisują się kraty i koronki : 



 

 

 

HISZPANIE 

     Hiszpanie różnili się od nas kulturą i wzrostem. Mieli dosyć swobodne zachowanie i byli bardzo 

żywiołowi. Czasem nie potrafili się kontrolować i często dochodziło między nimi do sprzeczek  

i przekomarzania się. Natomiast ich nauczyciele byli bardzo mili  i fajni. 

TURCY 

     Turcy zachowywali się bardziej na poziomie i umieli się znaleźć w danej sytuacji. Byli też bardziej 

koleżeńscy niż Hiszpanie i nie bali się nawiązywać kontaktów z kolegami i koleżankami z innych krajów. 

Nie smakowało im nasze tradycyjne jedzenie i bali się, by nie zawierało wieprzowiny, której nie wolno 

im jeść. Zaszokowała ich góralska pogoda i jak wszyscy uczestnicy projektu wsiadali ze strachem na ko-

lejkę górską. 

POLACY 

     Między nami i Polakami było najmniej różnic kulturowych, pomimo to różnili się od nas swym typowo 

miejskim zachowaniem. Ich ubrania były wprawdzie przystosowane do pogody, ale nie nadawały się do 

chodzenia po górach. Byli mili i baaaaardzo wygadani. Cały czas mówili, mówili, mówili i mówili.  

                                                                                           Monika Martynek, Filip Noga, Janek Marszałek                                   

                                                                         

 

     Nasz wspaniały międzynarodowy projekt „Comenius“, w którym bierzemy 

udział wraz z kolegami z Polski, Hiszpanii, Irlandii i Turcji, daje nam wszystkim  

nie tylko możliwości udoskonalenia  języka angielskiego, ale również pomaga nam 

poznać nowych fascynujących ludzi i ich zwyczaje. 

     W październiku przyjechali do naszej szkoły goście biorący udział w projekcie. 

U mnie w domu zamieszkała koleżanka z Polski - Karolina, z którą zaprzyjaźniłam 

się już podczas pobytu w Warszawie. 

      Nasza szkoła przygotowała dla gości z zagranicy atrakcyjny program - mogli 

podziwiać nasze piękne Beskidy, nasz folklor, mogliśmy poszaleć z nimi na 

wspólnej dyskotece... Byłam szszęśliwa, bo potrafiłam się dogadać nawet 

z Turczynkami. 

     Zostały wspomnienia i nadzieja, że spotkamy się za dwadzieścia lat przy tablicy 

pamiątkowej, za którą ukrywa się wmurowane w ścianę „Poselstwo“.        

     Na razie pozostaje nam kontakt wirtualny :) 

                                                                              Kasia Kluz 

Comenius 
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   Warto się ruszać! Precz ze zbędnymi kilogramami! 

Oderwij się od komputera! Dlaczego?   

O tym Marek, który postara się przekonać Was, jak miło, 

pożytecznie i aktywnie spędzić czas.  

   Nie siedźmy zbyt długo  przy komputerze, telewizji 

lub w domu. Trzeba się ruszać! Całe nasze ciało po-

trzebuje ruchu. I nie tylko ciało, nasz mózg także musi 

się dotleniać! Przecież fajnie jest grać w piłkę nożną, 

jeździć na rowerze lub po prostu chodzić na zwykłe 

spacery.      

   Mówicie, że spacer to nuda!? Z nowymi wynalazka-

mi nawet spacer nie musi być nudną sprawą. To zu-

pełnie coś innego i ekscytującego. 

    Na spacer możemy wyruszyć w genialnych, skaczących butach, które ze zwykłego kroku robią 

skok. Te buty są według mnie wspaniałym wynalazkiem, ponieważ zachęcają ludzi ruszać się ina-

czej, nietypowo. A dla młodych ludzi, którzy pragną nowych wrażeń i adrenaliny, to coś w sam raz. 

Jak każda nowość, mają swoje zalety i wady. Spróbujmy więc ocenić skaczące buty.  

+ 

- wyglądają bardzo futurystycznie 

  i elegancko 

- każdy lub każda będzie się za Tobą 

  oglądać 

- ze zwykłego kroku robi się skok 

- są wskazane dla ludzi bez pojazdu 

- człowiek dotrze do celu szybciej niż 

  w zwykłych butach 

-gwarantują niezapomniane przeżycia 

- 

- cena nie jest zbyt niska (około 

  3000 Kč) 

- podczas upadku potłuczesz się 

  Bardziej, niż biegnąc w zwykłych 

  butach 

- będą bardziej narażone na kradzieże i 

  ataki zazdrośników 

- trzeba trochę poćwiczyć, zanim 

  wybierzesz się na futurystyczny spacer 

Oto one!  

Jak Ci się podobają?  

Marek Ćmiel 

 

Ruch 

Porównaj! 
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Dzieci wyruszają do szkoły, pomóż im dojść do 

celu, potrzebne są pionki i kostka do gry. 

Leń: Zasnąłeś, czekasz jedną kolejkę. 

 

Autobus: Podwiozę cię, idź 

                w kierunku strzałki. 

Zabawa 
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Książka: Zmądrzałeś, przesuń się dwa pola do przodu. 

Brawo!!! Doszedłeś do celu. 


	strona 1 i 12
	strona 2 i 11
	strona 10 i 3
	strona 4 i 9
	strona 8 i 5
	strona  6 i 7

