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...i jeszcze będzie! 



 

           
 

 
 

  (5 października 1936 – 18 grudnia 2011) 

 

- czeski pisarz i dramaturg 

- wielokrotnie więziony działacz antykomunistyczny 

- dziewiąty i ostatni prezydent Czechosłowacji oraz pierwszy 

prezydent Republiki Czeskiej  

     Podczas jego kadencji prezydentskiej Republika Czeska została 

członkiem NATO oraz Unii Europejskiej. Został uhonorowany przez 

wiele państw świata licznymi nagrodami i wyróżnieniami za twórczość 

artystyczną i postawę obywatelską. Otrzymał też wiele odznaczeń 

państwowych. 

     To przywódca duchowy „aksamitnej rewolucji“. Człowiek, który  

wygrał walkę z władzą komunistyczną, stając na czele armii obywateli 

naszego kraju. Ludzie pod jego przywództwem walczyli nie bronią, lecz 

słowem i wiarą. Wierzyli, że nieustanne dążenie do prawdy i wolności 

jest konieczne dla tych, którzy pragną demokracji. Dzięki niemu starania 

zakończyły się sukcesem i dziś w Republice Czeskiej możemy żyć god-

nie.  

 

     Przede wszystkim był to jednak człowiek o wielkim sercu, który 

przez całe swoje życie kierował się hasłem: 

 

  ,,Pravda a láska zvítězí  

                         nad lží a nenávistí”!          

                        

Od redakcji 

    To już ostatnie UCHO, nad  

którym możemy pracować i 

trochę nam żal, że czas tak 

szybko leci. Chcemy więc wy-

korzystać ostatnią możliwość 

wypowiedzenia się w słupku  

naczelnych redaktorów  i      

podziękować wszystkim. W 

pierwszym rzędzie  dziękujemy 

kolegom z klasy za wspaniałe 

wspólnie spędzone lata w 

jabłonkowskiej podstawówce 

oraz wszystkim, którzy nas 

przez te dziewięć lat wspierali. 

Nasza cudowna podróż powoli 

się kończy! Bywało różnie. 

Przeżyliśmy tu chwile cudowne 

i wesołe, bywało też trudno. 

Czasem zdarzył się cud, wiele 

razy po prostu nudziliśmy się 

przed szarą tablicą. Jak to w 

szkole.  

„Ale to już było i nie wróci 

więcej, i choć tyle sıę zdarzyło, 

to do przodu wciąż wyrywa 

głupie  serce.“  

    Mamy nadzieję, że nasze ser-

ca nigdy nie zapomną lat 

spędzonych w tutejszych ła-

wkach, choć będą szukać 

nowych wrażeń w niepoznanym 

jeszcze świecie.      

   

                    Karolina Szotkowska  

                              i Jakub Szotkowski                               

Nasi nauczyciele na wycieczkach 

A to my na wycieczkach 
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Marek Ćmiel, Jakub Szotkowski 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy


      Moje magiczne i najbardziej ulubione miejsce jest w lesie 

sosnowym. Nie mam wokół domu żadnego takiego lasu, ale 

kocham go po prostu, bo w lesie sosnowym czuję się jak w raju.  

Wyobrażam sobie, że idę,jak jakaś nimfa, w lesie sosnowym i 

że jestem tak blisko Boga. W innych lasach jest też pięknie, ale 

nie jest tam tyle miejsca i przestrzeni, jak w lesie sosnowym. 

Sosny są wysokie i smukłe. Można się położyć na igiełkach na 

ziemi i patrzeć w niebo. Myślę, że to jest cudowne. Jest tam 

wygodnie, leciutki wiaterek wieje mi w twarz, daleko szum 

morza dobija się do uszu, ale jest cicho. Tu wiewiórka 

przeskoczy z drzewa na drzewo, tu jeż parę kroków ujdzie, a ja 

leżę i śnię. Gdy się nudzę, położę się na łóżko i marzę o tym. 

Każdy ma swoje jedyne magiczne miejsce.    

                                                                               Julia Kawulok                                                                            

      Zabytki Krakowa. Wspaniałe, stare budowle,  wykonane  

przez największych mistrzów tamtych czasów. Legendy i 

mity o Kraku, Wandzie, Smoku… Wspaniały krajobraz, że 

aż oczy bolą od tego piękna! Chciałabym tam wrócić ze 

wszystkimi, którzy byli tam ze mną. Brakuje mi kra-

kowskiej atmosfery, gołębi, które wszędzie nam towar-

zyszyły, Sukiennic, Wawelu z Dzwonem Zygmunta … Za-

stawiam się, które miejsce jest najbardziej magiczne. 

Z całego Krakowa tylko jedno? Nie, nie… Kraków to jedno 

ogromne magiczne miejsce. Całe miasto. Każdy człowiek 

widzi go inaczej. Dla każdego człowieka jest tam jedno, a 

może tysiąc  miejsc, gdzie można uciec przed światem. Być 

w tym swoim, niepowtarzalnym miejscu, takim, jakie może 

widzieć  tylko on sam. Kocham to miasto. Kocham życie, 

swoje miejsca i światy magiczne , które nikt inny nie zna i 

nigdy nie pozna. 

                                                                            Kasia Kluz 
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     U nas, w jabłonkowskiej szkole, cały czas coś się dzieje. Jeździmy na 

wycieczki i odwiedzają nas dzieci z różnych krajów świata. Poznajemy nowe, 

ciekawe i zapadające w pamięć miejsca. O takich magicznych miejscach 

chcielibyśmy Wam opowiedzieć. Czasem są daleko, a czasem tuż obok nas.  

                                                                                                                                          

 

 

                 

        

 

 Na świecie jest bardzo dużo książek różnych autorów. Każdy autor ma swój styl 

pisania. Niektórzy piszą dla dzieci, inni znów dla starszych i dorosłych. Niektóre 

książki są poważne, inne wesołe. Są książki znane na całym świecie, np.: „Ania z 

Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery, „Harry Potter” Joane Kathllen 

Rowling,...). Ty pewnie znasz dużo innych.                                                                                  

 Ja ostatnio czytałam książkę tej pierwszej wymienionej przeze mnie autorki - 

Lucy Maud Montgomery. Na 10. urodziny dostałam od wujka i cioci książkę 

„Ania z Zielonego Wzgórza”. W tej książce właśnie Maryla Cuthbert chce wziąć z 

sierocińca chłopca, który pomagałby jej bratu Mateuszowi w polu. Mateusz 

przywiózł zamiast chłopca dziewczynkę! Jak to było dalej, dowiesz się, gdy 

przeczytasz książkę. Jest naprawdę fajna.                                                                                                                         

 Bądź odważny i nie bój się. Zapisz się do biblioteki i czytaj! Dziecko, które czyta, myśli! Więc gdy 

zaczniesz czytać jakąś książkę, która jest nudna, nie zostawiaj ją na półce, otwórz i spróbuj doczytać! 

Zobaczysz, że wcale nie jest nudna, jak myślałeś. Powoli, słowo za słowem, rozdział po rozdziale, książka 

staje się ciekawsza. Na końcu będziesz aktywniej myślał! A przede wszystkim, uda ci się pokonać własne 

lenistwo! Lecę czytać..                                                                                                                                                                                                                   

        Julia Kawulok 

   

                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

             Warto przeczytać 

 „Pamiętniki wampirów“ 

 

     Wszystkich zapraszam do przeczytania książki 

     The Vampire Diaries - Pamiętniki wampirów“. 

Autorką jest L. J. Smith.  

     Książka opisuje przygody trzech młodych ludzi: Ele-

ny, Stefana, Damona i ich przyjaciół. Akcja toczy się 

w małym miateczku Fell´s Church. Główna bohaterka 

Elena przeżyła wypadek samochodowy, w  którym 

zginęli jej rodzice. Mieszka razem ze swoją małą si-

ostrzyczką i ciocią. Do miasta wkrótce przyjeżdża 

piękny i tajemniczy Stefan Salvator. Od tej pory w 

Fell´s Chrurch zdarzają się dziwne rzeczy ...  

     Jeżeli pragniesz dowiedzieć się więcej, to przeczy-

taj ksiażkę. Naprawdę warto! 

                                         Lucie Pyszko 
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     „Wampirek“ 
          Aneta Farská :) 

 

   Kiedy dzień ku końcowi się chyli, 

to w miasteczku nikt się nie myli, 

gdy mówi: 

 

   „ Kiedy znów noc zapadnie, pamiętajcie, 

                   że wampir na pewno Was dopadnie.“ 

Wycieczki 

„Ania z Zielonego Wzgórza” 
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     Kolejne badania nad działaniem brutalnych gier komputerowych na 

mózg chłopców i młodych mężczyzn, ogłoszono na Zjeździe Towarzystwa      

Radiologicznego Ameryki Północnej w Chicago. U dużej grupy dzieci     

została wykryta mniejsza aktywność mózgu, zwłaszcza w przedniej części,     

w następstwie grania wyżej wymienionych gier.  

     Obszary te są ważne dla kontroli emocji i agresywnych zachowań. 

 

Test wyglądał następująco: 

     Grupka jedenastu chłopców przez tydzień miała grać brutalne gry. Po tygodniu grania okazało się, że 

chłopcy mieli nietypowo słabsze reakcje w obszarach mózgu kontrolujących emocje. Po tygodniu odpoczynku 

efekt uległ osłabieniu. Wyniki te pokazują, że długotrwałe granie brutalnych gier ma zły wpływ na mózg 

grającego. U  gracza wzmagają się zachowania agresywne, często jest nerwowy i rozdrażniony.                   

     Internet i gry komputerowe zmieniają nasze mózgi, zaliczają się do klasy środków psychoaktywnych, 

działają jak narkotyki.   

     Mam nadzieję, że tego typu badania zachęcą Was do umiaru w graniu, choć żyjemy w 21. wieku i 

komputery są częścią naszej kultury!                                                                                                          

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

                           

             Bronek Wantulok 

 

    Jaki dzisio piekny dziyń, 

    pionier jeździ jak diabeł! 

    Zero - bómba, dwacatka, 

    dwacet jedniczka - 

    wszystko jeździ jak F1. 

 

    Jawy - to sóm stroje, 

    idzie na nich jeździć we dwoje. 

 

 

 

     Oto najnowsza generacja modelu produkowana od 2007 roku.. Jest to 

samochód klasy średniej, występuje jako sedan, kombi lub coupe. W teście 

bezpieczeństwa dostał pięć gwiazdek, to bardzo dobry wynik. Jest 

przeznaczony raczej dla osób młodszych i rodzin z dziećmi. Moim 

zdaniem jest to świetny samochód ze względu na jego super wygląd i 

przystępną cenę. Jechałem nim osobiście i miałem duże poczucie  

bezpieczeństwa i komfortu jazdy, a w dodatku jest w nim dostateczna ilość 

miejsca dla każdego pasażera.   

Cena około 600 000 Kč                                       Bernard Richter 

Marek Ćmiel 
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Co nas kręci Motoryzacja 

 

6-10 punktów: Dla ciebie idealny samochód to: 

Sportowy, z dobrym przyspieszeniem, szybki, mocny i dynamiczny. 

Uwaga, Twój samód będzie prawdopodobnie nieekonomiczy z dużym zużyciem paliwa. 

10-14 punktów: Dla ciebie idealny samochód to: 

Samochód z dużym bagażnikiem, który nie zużywa zbyt dużo paliwa. W komforcie może przewieźć całą rodzinę. Uwaga, Twój samochód 

będzie lekki w obsłudze, ale prawdopodobnie trochę nudny. 

14-18 punktów :Dla ciebie idealny samochód to: 

Samochód terenowy  lub z wyższym nadwoziem i napędem na 4 koła. Ma również wielki bagażnik, gdzie można przewieźć mnóstwo rzeczy. 

Uwaga: Będzie zużywał całkiem sporo paliwa, trudno będzie znaleźć miejce do parkowania, zwłaszcza w mieście. 

 

Rozwiązanie: 

2. Jaka karoseria najbardziej Ci odpowiada: 

Stefan Hławiczka 

1.  Lubisz samochody: 

  a) sportowe  

  b) rodzinne  

  c) terenowe   

a) SUV, off-road, pick-up  

b) coupe, kabriolet  

c) sedan, kombi, hatch-back, liftback   

5. Samochodem jeździsz najczęściej:                       

a) sam (jako pasażer)                                       

b) z rodziną, kolegami                                                 

c) z psem lub przewozisz sprzęt sportowy  

2 punkty  

1 punkt      

3 punkty 

1 punkt        

3 punkty     

2 punkty 

3 punkty    

1 punkt       

2 punkty 

1 punkt    

3 punkty 

2 punkty 

1 punkt    

3 punkty 

2 punkty 

2 punkt        

1 punkt        

3 punkty 

 3. Lubisz silniki:                                                                        

a) benzynowe, wysoko obrotowe lub z turbosprzętem                 

b) ekonomiczne, benzynowe lub diesel                                                                                           

c) mocne, turbodoładowane diesla   

 4. Podoba ci się jazda:                                      

a) spokojna, ekonomiczna                                         

b) szybka, dynamiczna                                                      

c) „zawsze i wszędzie“    

6.Używasz samochodu: 

         a) do przewożenia osób, zakupów  

         b) w czasie trudnych warunków klimatycznych 

         c) dla przyjemności z jazdy 



     Uczniowie 1. stopnia z okazji Dnia Ziemi odwiedzili 

ekofarmę pana Skupnia oraz zobaczyli, jak się hoduje 

krowy mleczne i uprawia pole. 

                

Kącik ekologiczny 
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     W naszej szkole dbamy o zdrowie, mamy własną grządkę 

warzywną i uczymy się odpowiednio  odżywiać! 

                

Andrzej Czudek 

Piramida zdrowej żywności 

    W ramach projektu „Czysta woda“ pojechaliśmy 

do oczyszczalni ścieków w Trzyńcu. Było to cieka-

we przeżycie, ale na pewno nie chciałabym tam 

pracować. Nie rozumiem, jak pracownicy mogą 

wytrzymać w tym smrodzie. Jest to jednak praca 

bardzo potrzebna, bo gdyby nie oni, to w rzekach 

zamiast wody płynęłyby ścieki. To chyba moja naj-

bardziej śmierdząca wycieczka, ale jedno mi się 

podobało. Mieli tam „Krem Paryż“! Lepiej nie py-

tajcie, co to takiego.                          Karolina Kluz 

 

W oczyszczalni ścieków 

Wiersze 

Najcenniejszy skarb 

                    Klara Jochymek                       

Piękna jest polska kultura,                            

jej wygląd i jej struktura.                                     

Jest obszerna i bogata,                                           

to wie nawet małolata. 

                                                                    

Trudniej jednak zdecydować,                     

które skarby jej zachować,                      

które zabrać w dorosłe życie,                         

których ważne jest dla mnie bycie. 

                                                                      

Lubię muzykę pełną harmonii,                           

i malarstwo czystych linii.                         

Urocza jest też architektura,                          

lecz najbliższa jest mi literatura. 

                                                                           

Literatura jest magiczna,                     

wesoła, smutna czy tragiczna.                  

Przenosi nas do innego świata,                     

gdzie jak dni płyną lata. 

 

Pozwala mi marzyć spokojnie,    

myśleć o wszystkim pogodnie. Razem 

z panem Sienkiewiczem, walczyć za 

ojczyznę mieczem. 

                                                          

Albo z Markiem Winicjuszem,                     

bać się o Ligię razem Ursusem.                   

Czy też z Konopnicką Marią,                                

walczyć o wolność z niemiecką armią. 

                                                                                           

Ja z pewnością nie zapomnę nigdy                         

o skarbie najpiękniejszym,                                

o skarbie najcenniejszym,                                   

o skarbie zwanym literatura. 

Perełki deszczu 

          Monika Puczok 

           

Perełki deszczu lecą szybko                                                       

po zapłakanych szybach,                                                          

jakby były na wyścigach łez.                                                    

Krople biją w bębny,                                                                   

a ja przeżywam następne soboty                                          

podczas tej długiej i ponurej słoty. 

Leń i pogoda 

     Daniel Kohut 

Na słotę -                                 

najlepiej zasnąć.                           

Na słotę -                                                                    

najczystszy jest sen.                          

Na słotę -                                       

chcę spać jak jakiś leń.                      

Potem -                                  

z łóżka wstać,                             

kiedy będzie już                                                             

słoneczny dzień! 

Słota 

    Johana Lipowska 

Podczas słoty                                                                     

patrzę z okna i śnię.                                                        

Kiedy tak patrzę i myślę,                                                 

uświadamiam sobie,                                                                 

jaki ten świat jest ładny                                                   

i tylko ludzie są źli… 
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Myśl słoneczna 

                 Marek Ćmiel 

Na słotę najlepszy jest pokój,             

w którym moja myśl nie kończy się.  

Podczas słoty lubię patrzeć na deszcz      

przez  czyste, przejrzyste okno                             

i  pomagać tym,                                            

którzy do życia potrzebują słońce. 

Kiedy wszechświat zaleje                                

niekończąca się słota,                              

mająca moc nad ludźmi,                            

wtedy przyda się                                             

myśl słoneczna bez końca. 

Kiedy skończy się słota?                                           

Ja nie wiem… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy zmieni się coś w Pani życiu, kiedy Asia pójdzie do pierwszej klasy? 

         No, właściwie nie, ponieważ mam już syna w szkole.  

         Więc to dla mnie nic nowego. Tylko więcej obowiązków i  

        stresów. 

Czy Asia jest już przygotowana do pierwszej klasy? 

        Niezupełnie. Musimy kupić jeszcze jakieś pomoce szkolne. 

 

 

 

 Asiu, cieszysz się już do szkoły? 

         Tak, bardzo się cieszę, ponieważ nareszcie  nauczę     

         się czytać. 

Masz tam jakichś kolegów? 

        Tak, mam już tam dużo kolegów z przedszkola. 

                                      Monika Martynek, Karolina Szotkowska 

„ Ucz się i pracuj, baw się i śmiej,  

                                        lecz zawsze dobre serce miej…… “ 

         Z całego serca dziękujemy za wspaniałych dziewięć lat. Wszystkim nauczycielom 

dziękujemy za ciepliwość, troskę oraz za otwartość serc. Przepraszamy za wybryki i 

wszystkie nasze zaniedbania. Też jesteśmy ludźmi i czasami nie wychodzi nam wszystko tak, 

jak chcielibyśmy.           

 Pierwszoklasistom życzymy, by wzięli sobie z nas przykład i doszli do takiej mocy i 

potęgi jaką mamy MY! 

                                                                                                    Danysek, Zoginek, Kornasek, Sikinek 

                                               

 

 

 

 

 

 

Pierwszaku drogi! 

 

Dopiero dzięwięć lat nauki przed tobą. 

Staniesz się zupełnie inną osobą. 

Każdy zmieni się, zmądrzeje, 

swoje mądrości w szkole wyleje. 

Czy chcesz, czy nie chcesz,  

będziesz inny, 

Już nie tak mały i niewinny. 

I choć szkołę teraz nie lubisz może 

kiedyś wiedza Ci na pewno pomoże, 

Bo dużo da Ci szkoła, 

tak mówi pan Gomola. 

Baw się i ucz, bo czasu jest mało, 

A szkoły na pewno będzie Ci  brakowało! 

                                    Twoi Dziewiątacy 

 

                                  Klara Jochymek, Claudia Janik  
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  „ I choć tyle się zdarzyło, wciąż                      

                           jesteśmy tacy sami “ 

 I choć tyle się zdarzyło,  

          zawsze było dobrze, choć czasem      

          ciężko. Przeżyliśmy razem chwile,          

          które będą w nas tkwić na zawsze.  

Wciąż będziemy tacy sami,  

          nawet jeśli nadeszła pora się rozstać. 

   

     Magda Suchanek, Denisa Baron, Gabriela  Josiek 

Powitania, pożegnania… 
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