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 - Jasiu, dlaczego tata odrabia twoje  

   zadania z matematyki? 

    - Bo mama jest ostatnio bardzo     

      zajęta. 

 

- Jasiu, gdzie masz dzienniczek? 
- pyta nauczycielka. 

- Pożyczyłem koledze, chciał  

  nastraszyć rodziców. 

   Żyrafa rozmawia z lwem: 

- Wiesz lwie, jak wspaniale  

   mieć tak długą szyję jak  

   ja? Gdy jem liście z koro- 

   ny drzew, to tak długo      

  czuję ich wspaniały smak...   

  Gdy piję letnią wodę, to tak  

  długo orzeźwia moje  

  gardło... 

- A wymiotowałaś kiedyś?  

 

Styl OMBRE 

Wybitny człowiek 

Nasze wyjazdy 
Polecam film 

Dziewiątacy  

Praca konkursowa 
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Sport 

Dwa koguty chodzą po 

mieście i strasznie się nudzą. 

Jeden z nich w końcu mówi: 

- "Chodź do rzeźnika, poo-

glądamy sobie gołe kury."  

Życzenia dla Matołka 
Bajka antykomputerowa 



          JAN PAWEŁ II 

WITAJCIE!!! 

 

Nasi dziewiątacy mają różne humorki... 

               

 

         

  

   Uff, mam 

nadzieję, 

że ktoś mnie 

zauważy!!!  

Mam  nadzieję, że 

ona nie myśli o tym 

samym chłopaku, co      

ja... 

Co się na mnie ga-

pisz? Czy to 

dziwne, że idę ra-

no do szkoły? 

Zaraz lepiej 

się pracuje... 

I tu można  

           pomarzyć... 

Tak smakuje     

zwcięstwo... 

Papież Polak. Poeta. Wielka osobowość. A przede wszystkim 

Człowiek, którego serce było zawsze otwarte dla wszystkich ludzi, 

bez względu na rasę czy przekonania. Kochał przyrodę, wycieczki w 

góry,dzieci, kochał ludzi i tych najbiedniejszych, chorych… Marzył, 

by byli szczęśliwi, by nie pogubili się w świecie i potrafili się do-

gadać…Na kogoś takiego nie można zapomnieć, we wszystkich 

miejscach, które odwiedził na swych licznych pielgrzymkach, po-

zostawił kawałek swego Ja. Może warto podczas wakacji zatrzymać 

się, zauważyć tyle ciekawych rzeczy, które codziennie obojętnie mi-

jamy i trochę się zastanowić..? 

 

„Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne… Tylko dziś jest two-

je.“ 

 

„Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę.“ 

 

„Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza miłość będzie 

potężna. Niech nasza nadzieja będzie większaod wszystkiego, co się 

tej nadziei może sprzeciwić.“ 

Nareszcie doczekaliśmy się! Chciałabym 

Was serdecznie przywitać u pierwszego 

ale niestety ostatniego ucha w tym roku 

szkolnym z powodu braku czasu. Jak 

nauczycielom  tak i nam-uczniom bra-

kował czas. Już za kilka dni zaczynają się 

wakacje. Te, na które pewnie nie mógł 

się doczekać każdy uczeń. Każdy z Was 

będzie robić coś innego. Niektórzy 

wyjadą nad morze, bedą jeździć na row-

erach lub opalać się w ogrodzie. I z tego 

powodu zapraszam Was do konkursu o 

najlepsze zdjęcie z wakacji. Myślę że 

każdy z Was będzie miał pełno nowych 

przeżyć, na które będzie miło wzpomi-

nać. Ale po dwóch miesiącach wszyscy 

usiądziemy zpowrotem do naszych ła-

wek szkolnych. Wszyscy, aż na naszych 

dziewiątaków, którzy już w wrześniu 

zaczną uczęszczać do nowych szkół. Ale 

jak pożegnamy starych uczniów to pr-

zywitamy nowych. Po wakacjach zaczną 

codziennie odwiedzać naszą szkołę 

nowi pierwszacy. Ale teraz już do 

naszego „uszka“. Nasza redakcja ucha 

zupełnie się zmieniła więc zapewniam, 

że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. 

Życzę Wam udanych wakacji, radości i 

uśmiechów na twarzy!!! 

Redaktor naczelna 

               Izabela Tacina  
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Człowiek z wielkim sercem…   



„IGRZYSKA ŚMIERCI“ 
   Katniss pochodzi z Dwunastego Dystryktu, jednego z najbiedniejszych regionów w państwie Pa-

nem. Kiedy jej młodsza siostra zostaje wylosowana do udziału w Głodowych Igrzyskach, corocznym 

turnieju organizowanym przez bezwzględne władze, Katniss zgłaza się by zająć jej miejsce. Musi 

opuścić nie tylko rodzinę, ale i Gale’a, który zdaje się być kimś więcej niż przyjacielem. To krótka 

treść hitu kinowego o nietypowej walce o niepodległość. Film został nakręcony na podstawie best-

selllerowej książki napisanej przez Suzanne Collins.    

                  

   W rolach głównych : 

 

 

 

    

 
 

           

Josh Hutchson 

„Peeta“ 

Jennifer Lawrence       

„Katniss“  
10 
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  „ Moja wycieczka w przeszłość“ 

 

      Pewnego słonecznego dnia, poszłam od razu do pokoju, by uczyć się na 

sprawdzian z historii Polski.  

„To chyba niemożliwe! Nie da rady nauczyć się tyle materiału w ciągu jednego 

popołudnia. A jakie to nudne!”- pomyślałam. Ach ta wstrętna historia!”- pomyślałam i powlokłam się do 

kuchni na kolację. Od razu wiedziałam, że będzie coś pysznego. Z iskierkami w oczach zbliżyłam się do 

stołu, na którym stało moje ulubione danie – sałatka jarzynowa z makaronem. Mama zawsze wie, jak 

poprawić mi humor. Byłam bardzo głodna i kolację zjadłam dosłownie w pięć minut. Potem wróciłam do 

pokoju. Na zeszyt z historii już nawet nie zerknęłam. „No, jakoś to będzie!” -pomyślałam. Położyłam się do 

łóżka, przytuliłam pluszowego misia i  w mgnieniu oka zasnęłam. 

       Nagle obudziłam się w jakiejś dawnej wiosce. „Gdzie ja jestem?”- zapytałam pierwszego napotkanego 

człowieka. Odpowiedział na moje pytanie dziwnym językiem: „ Witam, witam szanowną panienkę, przecież 

jesteśmy w Polsce. Jam jest Bolesław Chrobry, a Ciebie jak zwą?” „Ja nazywam się Magda Świerczek i 

mieszkam w Warszawie.”- odpowiedziałam grzecznie. „W Warszawie? A gdzie leży ta wioska?” – 

zdziwionym głosem zapytał Bolesław. „Ha, ha , ha , jaka wioska? Przecież Warszawa jest stolicą Polski! ”- 

roześmiałam się. „Co Ty mi tu prawisz, przecież stolicą Polski jest Gniezno!”- rozgniewał się. „Gniezno było 

stolicą Polski już dawno, dawno temu. Jeszcze przed Krakowem.”-powiedziałam. „Kraków? Kraków będzie 

stolicą Polski? - zapytał zdziwiony. 

 „No jasne, że tak! Pan tego nie wiedział? A właściwie, który to rok? - spytałam zaszokowana. „No przecież 

to rok 1000, właśnie w Polsce założono arcybiskupstwo.”- poinformował mnie  Bolesław Chrobry. „Aha, 

arcybiskupstwo, hmm...To jeden z tematów naszego sprawdzianu!” - wykrzyknęłam i teraz dopiero 

uświadomiłam sobie, że rozmawiam z królem. Wtem jakoś pociemniało mi w oczach, jeszcze tylko 

usłyszałam jedno pytańko: „Co to takiego ten sprawdzian?” Nie zdążyłam odpowiedzieć, bo zniknęłam. 

       Nagle zobaczyłam jakieś światło przed sobą. Podniosłam głowę i zobaczyłam mężczyznę na koniu w 

białym płaszczu z czarnym krzyżem na plecach. „Czego tu szukasz?”- zapytał mnie. „No...ehm...ja...się tu 

chyba pojawiłam, by czegoś dowiedzieć się z historii. Kim pan jest?”- zapytałam . „Jestem bratem 

zakonnym, Krzyżakiem, jak każdy tutaj na zamku w Malborku, właśnie dzisiaj przegraliśmy bitwę pod 

Grunwaldem z wojskami polskimi i ich sprzymierzeńcami. Okrutna klęska, jedziemy właśnie podpisać pokój 

w Toruniu.” - odpowiedział. „Super! Następny temat sprawdzianu!”- wykrzyknęłam. „Su...co? - zapytał 

Krzyżak. Nie zdążyłam mu odpowiedzieć, bo znowu się przeniosłam. „A skąd ja właściwie umiem 

rozmawiać po niemiecku?”- pomyślałam.  

      No i kogo ja widzę. To sama caryca Katarzyna II Wielka! Właśnie całuje się ze 

Stanisławem Augustem Poniatowskim. Był on przecież ostatnim królem Polski. Tron uzyskał dzięki pomocy 

Katarzyny Wielkiej. Teraz wszystko mi się przypomina! Pochodził z bogatej rodziny i był bardzo dobrze 

wykształcony. To czasy rozbiorów Polski. W rozbiorach uczestniczyły trzy państwa: Prusy, Rosja i Austria, i 

to aż trzy razy. W końcu Polska całkiem zniknęła z mapy Europy i to na 123 lata. „Crrr....crrr!” - to budzik 

dzwoni. „O nie, to już szósta rano! Nie chcę się budzić z tak wspaniałego snu! Ale muszę napisać ten 

sprawdzian. Teraz już przynajmniej wiem, że mi się uda. Chciałabym mieć częściej takie sny, bym nie 

musiała się tyle uczyć. No, ale teraz pora już iść!”- pomyślałam.  

     Ten sen sprawił, że zainteresowałam się historią Polski.                                        Magdaléna Świerczková 

Liam Hemsworth 

„Gale“ 

Polecam film            Praca konkursowa 

Gorąco polecam! 

                          Ewa Onderek 

TRYLOGIA O KOSOGŁOSIE 

http://film.onet.pl/filmy/katalog/igrzyska-smierci-w-pierscieniu-ognia,646799,film.html
http://1.fwcdn.pl/ph/47/76/504776/289470.1.jpg
http://1.fwcdn.pl/ph/47/76/504776/289469.1.jpg
http://1.fwcdn.pl/ph/47/76/504776/334589.1.jpg
http://www.filmweb.pl/person/Josh+Hutcherson-110163
http://www.filmweb.pl/person/Jennifer+Lawrence-612192
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&docid=3NwEqsXr4bL9LM&tbnid=KBUXvPYqpN5sXM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.e-kolekcjoner.pl%2F4322%2C50-zlotych-skarby-stanislawa-augusta-boleslaw-chrobry.html&ei=YqPBUa3rLNCg7AblwYHgBg&bvm=bv.47883778,d


ZIELONA SZKOŁA 

 

GDAŃSKI HIPERPRZEWODNIK      Kiedy przyjechaliśmy do Gdańska przyszedł nasz super 

hiperprzewodnik. Dopiero wtedy poznaliśmy osiemdzie-

sięcioletniego pana, który wszystko wiedział o Gdańsku. 

Wciąż mówił, mówił, mówił i mówił. Pierwsze 2 godziny 

tylko mówił, zaś następne 2 godziny znowu mówił, mówił 

i mówił. I chodził tak szybko jako gazela. Po tej wy-
cieczce i cisza nocna była wybawieniem!                                                                                         

                     Marek Lysek, Marian Jochymek                       

Grunt, to słoneczna 

pogoda na plaży! 

NASZE NAJCIEKAWSZE WYJAZDY! 

     COMENIUS 

Brrr, jakie  zimne! 

Jak to fajnie po długim 

czasie sobie usiąść... 
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    W roku 2013 Smok Wawelski zobaczył w reklamie bardzo ładny komputer. Zawsze o takim 

marzył. Wybrał się do sklepu i kupił sobie najnowszy model razem z zainstalowanym internetem.  

    Zaraz zatelefonował do swojego przyjaciela, czy nie zna jakiejś fajnej strony internetowej. Smok z 

Londynu doradził mu założenie konta na  Facebooku. Zrobił tak zaraz po południu i zalogował się na 

Facebooka pod imieniem Smok z Krakowa. Zaraz pierwszego dnia zyskał dziesięcioro przyjaciół. Jego 

pierwszym przyjacielem był Smok z Londynu, drugim Smok Zółty z Pekinu, trzecim Smok Czarny z 

Afryki. Liczba przyjaciół zwiększała się szybko. Na liście był nawet Skuba i owieczki! Smok Wawelski 

często kontrolował liczbę przyjaciół u inych smoków. Smok Czarny miał około miliona znajomych a 

Żółty jeszcze więcej. Smok Wawelski zazdrościł im i poprosił Smoka Czarnego  o radę, jak ma zdobyć 

więcej przyjaciół na Facebooku. Ten doradził mu, by sobie zmienił zdjęcie profilowe. W Photoshopie 

przerobił się na pięknego smoka, włosy postawił na żel jak Ronaldo. Za dwa dni miał już sto tysięcy 

znajomych. Bardzo się ucieszył. Siedział przed komputerem i co chwila sprawdzał stan konta. Po 

tygodniu był już uzależniony od Facebooka. Nie sprzątał, nie gotował, nie spacerował, tylko siedział i 

wpatrywał się w ekran. Za miesiąc przyleciał do niego w odwiedziny Smok z Londynu. Był bardzo 

zdziwiony zmianami, jakie zaszły w jaskini przyjaciela. Wszędzie walały się papierki i kartony, było 

strasznie brudno, a Smok Wawelski siedział przed komputerem i dodawał nowych znajomych. Nawet 

nie zwrócił uwagi na gościa, który przyleciał z daleka. Smok z Londynu okropnie się zdenerwował i 

szybko oderwał przyjaciela od Facebooka. Wyrzucił też komputer do pobliskiego pojemnika, bo 

bardzo dbał o ekologię. Razem posprzątali śmieci, umyli podłogę i okna. Od razu poczuli się lepiej i 

wreszcie mieli czas spokojnie porozmawiać. Przyjemnie spędzili razem parę dni i przed wyjazdem 

Smok Wawelski obiecał przyjacielowi z Londynu, że skończy z Facebookiem.                                           

 Smok z Londynu ostrzegł go: „Pamiętaj! Nie każda owieczka na Facebooku ma łagodny 

charakter, czasem może okazać się niebezpiecznym wilkiem”. 

                                                                                                                                            Marian Jochymek 

SMOK WAWELSKI 
                                   ...NA FACEBOOKU 

Bajka antykomputerowa 

       DO ŹRÓDEŁ OLZY 

     Szóstacy w tym roku ponownie wybrali się do 

„Źródeł Olzy“ wraz z charyzmatycznym przewodniki-

em  Panem Józefem Brodą, który umie zagrać nawet 

na suchej trawce. 

Projekty, wyjazdy... 
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     Uczniowie klasy piątej z okazji projektu 
„Comenius“ tym razem  zawitali do Włoch. 
Ach, jak tam było wspaniale! 

Tak smakuje 

czysta woda!!! 
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Żyje sobie Koziołek, 

 na imię ma Matołek. 

Przeszedł cały świat, 

żyje już 80 lat. 

Życzę Ci dużo szczęścia,  

zdrowia, powodzenia, 

niech się spełnią Twoje 

 najskrytsze marzenia. 

Zawitaj też do Jabłonkowa 

i Pacanów szukaj od nowa. 

Czekamy na przygody nowe 

 i komiksy kolorowe. 

                      Ewa  Onderek 

 

Koziołek Matołek 80 lat już ma. 

Czy znajdzie drogę do Pacanowa? 

Dużo dzieci mu pomaga, 

ale potrzebna mu też odwaga. 

Drogi Koziołku, życzę Ci pomyślności, 

100 lat życia i dużo radości. 

                                           Dawid Lipowski 

                                

80. rocznica Koziołka Matołka, 

który wędrował do Pacanowa, 

by stwiedzić, że w słynnym Pacanowie 

podkuwają kozy sprytni panowie. 

 

Matołek  przez cały świat wędrował, 

na księżycu Twardowskiego spotkał, 

na gwiazdce na ziemię spadł 

i przed złym wilkiem na tęcze zwiał! 

 

Przygody Koziołka to fajna książka 

dla dzieci starszych i tych z przedszkola, 

Chciałabym dalsze znać jego przygody, 

w których się wszystko dobrze kończy. 

 

Koziołku Matołku  dużo  zdrowia i szczęścia 

Życzy Krysia z Jabłonkowa! 

Może obrazek Ci jeszcze przyślę  

namalowany najlepszym  pędzlem. 

                                             Krysia Sikora 

 80. urodziny KOZIOŁKA 
MATOŁKA 

 Nasza szkoła żyje sportem!!! 

Igrzyska Lekkoatletyczne  

Dzień sportowy 

Dzisiaj mamy piękny dzień, 

No to uśmiechamy się! 

Energii w sobie dużo mamy,  

za chwileczkę ją wydamy. 

Dzień sportowy w  sali jest 

I uczniowie są tam też. 

Szósta A i szósta B –  

To najlepsza grupa jest! 

Bo my zawsze fair play gramy 

i zwycięstwo w kieszeni mamy!               

                       Izabela Wacławek                              

 

Dzień sportowy 

Konkurs taneczny  

 

 

Turniej szachowy  

Zjazd Gwiaździsty 

Życzenia Sport 

      Z okazji 80. rocznicy urodzin Koziołka Matołka uczniowie naszej szkoły 

wysłali do Niego życzenia.  Chcielibyśmy Wam zaprezentować te wierszyki, 

które nam się najbardziej  spodobały. 



   

STYL OMBRE 

 DLA NASTOLATEK 
 

Najmodniejsze w tym sezonie włosy OMBRE  

posiadają płynne przejście z jednego koloru 

w drugi. Najczęściej spotykane są delikatne,  

jasne bądź ciemne końcówki w naturalnych  

kolorach. Jednak nastolatki w szczególności  

lubią wybierać kontrastujące i szalone kolory.    

I to nie tylko na włosach! 

Oceńcie sami, czy to coś dla Was?! 

Moda to nie byle co ... 
Julia Kawulok 

Dzisiejsza moda to nie byle co!  

Wiele nastolatków o nią dba, 

lecz prawdą zwykle jest to,  

że każdy na modzie inaczej się zna.  

 

Młodsze dziewczyny lubią sukienki,  

starsze kobiety znowu spodenki.  

Jedni ciepłe sweterki, kolorowe bluzeczki,  

a czasem doradzają nam kochane mateczki.  

 

Mama woła mnie do domu z powrotem,  

wracam więc z miną mordercy,  

Wskakuję w spodnie z kotem  

i pragnę, by pożarli mnie ludożercy.  

 

Lecz nie martwcie się,  

mam dla was nowinę! 

Nowy styl mody  leci.  

Odnaleziono na świecie taki styl,  

co dreszczem przeszyje wszyściutkie  

matki na naszej planecie. 

 

To styl tak przyszłościowy, 

że wszystkie ciuchy i pantofelki, 

mienią się kolorami. 

Lecz nie tylko! Też fryzury ,  

paznokcie i kamizelki. 

 

Tę nową modę pronują nastolatki, 

które uwielbiają kolowowe szmatki. 

Wszystkie kolory świata są dobre 

dla odlotowego stylu mody OMBRE! 

 Ewa Onderek 
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Z modą za pan brat Z modą za pan brat 

http://www.marek.likely.pl/zdjecie/788909/szorty-ombre
http://szafa.pl/c14617907-koszulki-ombre.html
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=OMBRE+paznokcie&source=images&cd=&docid=o0sIsd_jMutH8M&tbnid=iUdlayIAowpsJM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fjak-zrobic-paznokcie.otten.pl%2Fwzorki-paznokcie-paznokcie-ombre-2013&ei=K293UZDMMcOaO_aNgYAN&bvm=bv.45580626
http://www.pakamera.pl/buty-ombre-sneakres-purple-green-37-nr730843.htm
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