
   

 

szkołę. Próbowali też tłuc 
(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Tajemnica naszej szkoły 

Rozdział I 

Uwięzieni  
 Pew nego deszczo-
w ego dnia, ostatniego 
dnia nauki, rodzeństw o: 
Kajtek, Ania i Filip po 
roz daniu św iadec tw , 
zamiast w racać do do-
mu, postanow ili jeszcze 
pospacerow ać po szkole. 
Na dw orze padał deszcz, 
w ięc nie spieszy ło im się, 
zw łaszcza że nie mieli ze 
sobą parasoli.  
 Dzieci odw iedzały  
kolejno wszystkie klasy, 
które by ły otw arte. We-
szły właśnie do sali nr 6, 
gdy nagle z niewyjaśnio-
nego pow odu zamknęły 
się za nimi drzw i. Przez 
dłuższy czas próbowały 
je otw orzyć, lecz nikomu 
się to nie udało. W końcu 
Ania zaczęła piszczeć 
i krzyczeć, jednak nikt 

tego nie usłyszał, ponie-
w aż już dawno zamknięto 

W tym numerze: 

Co Tam w Dwójce?
Co Tam w Dwójce?
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• Artykuły o wydarzeniach 
w naszej szkole 

• Wywiad z nauczycielem 

• Kącik Waszej twórczości 

• Ciekawe miejsca tuż, tuż 
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Oddajemy do Waszych rąk pierwszy odcinek zapierającej dech 
w piersiach historii, która rozgrywa się w murach naszej 
ponadstuletniej szkoły. Zapraszamy w podróż do świata fantazji! 
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się pięściami w drzwi, ale 
i to na nic się nie zdało. 
Okna nie mogli otw orzyć, 
poniew aż ktoś wy jął 
z niego klamkę. Po kilku 
godzinach w końcu za-
snęli.  
 Gdy się obudzili, za-
uw aży li dziw ne stw orze-
nie. Było koloru zielone-
go, niskiego w zrostu. 
Dzieci z niedowierzaniem 
patrzy ły na stw orka, my-
śląc, że mają przywidze-
nia, ale w końcu jedno 
z nich przemów iło. Ania 
drżącym głosem zapy ta-
ła: 
 - Czy ty jesteś elfem? 
 - Och, nie! – zaprze-
czy ł stw orek. – Jestem 
chochlikiem, a nazywam 
się Promyk.  
 Chciał też w iedzieć, 
jak oni się nazywają. 
Z całej trójki ty lko dziew-
czy nka odważyła się roz-
maw iać.  
 - Jestem Ania, a to 
moi dwaj bracia: Filip 
i Kajtek - pow iedziała. - 
Ale podobno chochliki nie 
istnieją – dodała po chwi-
li. 
 - Jak to nie, a ja kim 
jestem? - zawołał z obu-
rzeniem Promyk. - Cze-

(Ciąg dalszy ze strony 1) mu tw oi dw aj bracia stoją 
jak jakieś pomniki? Nie 
umieją mów ić? - dopy ty -
w ał się chochlik. 
 - Aaa... Ja, ja jestem 
Filip – wymamrotał starszy 
z braci. 
 - Yyy... No, no, a ja 
Kajtek – zamruczał młod-
szy brat. 
 - Dobrze – rzekł dziw -
ny stw orek – porozmaw iaj-
my o tym, jak tu trafiliście. 
Ale lepiej chodźmy już 
stąd. Są tu szpiedzy  pana 
Snejka. 
 - Poczekaj, skąd mamy 
w iedzieć, że mówisz praw -
dę? A w  ogóle, kto to jest 
Snejk? I czy ty jesteś do-
bry!? - spy tał Filip. 
 - No, tak, 

wy nie w iecie, kto tu jest 
dobry – przyznał chochlik. 
– Widzicie ten obraz? To 
Snejk – pow iedział Pro-
my k, wskazując fotografię  
w iszącą na ścianie. – 
Z pomocą cieni chce on 
przez wakacje przejąć 
wszystkie stw ory mieszka-
jące w zakamarkach szkoły 
i przemienić je w cienie. 
W ten sposób może opa-
now ać cały  św iat, to zna-
czy tę szkołę. Ale ja i moi 
przy jaciele uciekliśmy. 
 - Czy li jest w as więcej? 
– spy tał Kajtek. 
 Promy k przy tak nął 
i chciał dzieciom pokazać 
drogę do reszty chochli-
ków . Jego uwagę odwróci-

ła jednak dziew -
czy nka. 
- To zdjęcie przy -
pomina naszego 
dy rektora! – nagle 

spostrzegła Ania, przy glą-
dając się fotografii, którą 
wskazał chochlik. Przed-
staw iała ona w ręczanie 

przez dyrektora dy plomów 
na ostatnim apelu szkol-
nym. 
 - Tak, to praw da - ode-
zw ał się chochlik – Snejk 
już rzucił na niego sw ój 
czar i potrafi przybierać 
jego postać. 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 

Tajemnica naszej szkoły 
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 - No, czasami zacho-
w uje się dziwnie - przy-
znała dziewczy nka.  
 - I ucieka z lekcji, po-
dobno po sprawdzianie 
lub kartkówce – dodał 
Kajtek.  
 - Dobrze. Wierzymy ci, 
a w ięc chodźmy – zdecy-
dow ał za całą trójkę Filip. 
 Chochlik jakimś sposo-
bem otw orzy ł drzwi, które 
wcześniej ani drgnęły, 
i zaprow adził dzieci do sali 
33. Pow iedział, że teraz 
cienie mają zebranie, dla-
tego oni mogą spokojnie 
porozmaw iać. 
 Weszli do sali i ku 

(Ciąg dalszy ze strony 2) sw ojemu zdziwieniu spo-
strzegli, że stoi tam w ielki 
okrągły  stół, a w okół niego 
zobaczyli całą chmarę 
chochlików . Promy czek 
przedstaw ił dzieciom swo-
ich przy jaciół – Plusa 
i Minusa. Powiedział, że 
Plus może powiększać, 
a Minus pomniejszać 
wszystko, co zechcą.  
 Dzieci usiadły przy 
stole razem z najw ażniej-
szymi chochlikami: Promy-
kiem, Plusem, Minusem 
i Szamanem, który potrafił 
uleczyć naw et najgorszą 
ranę. Na w ielkim tronie 
zasiadł ktoś, jakby duch 
w złotej koronie, królew-
skim ubraniu i z długim 

srebrny m mieczem. Cieka-
w e, czy zgadlibyście, że to 
by ł król chochlików , który 
przez Snejka stał się cie-
niem, ale na szczęście 
dobrym, poniew aż Snejko-
w i nie udało się zmienić 
jego duszy.  
 Rozpoczęła się narada, 
w czasie której chochliki 
w ta jem niczy ły  dz iec i 
w sw oje plany pokonania 
Snejka. Chyba nie musimy 
w am mów ić, że Ania, Kaj-
tek i Filip mieli odegrać 
w tej w alce w ielką rolę. Ale 
o tym dowiecie się w na-
stępnym odcinku... 
 

Mikołaj Czernik,,  
Szymon Koral, Jakub Olas 

Sukcesy uczniów 

Międzyszkolny Konkurs Poezji Patriotycznej  
„Do Ciebie mówię, Wielki Tułaczu” 
organizowany przez SP nr 10 w Tarnowie  
 
Karolina Barw acz, kl. V a – I miejsce 
w kategorii: w iersz patriotyczny 
Dominika Dudziak, kl. V a – II miejsce 
w kategorii: w iersz o tematyce sy birackiej oraz 
III miejsce w kategorii: w iersz patriotyczny 
 
Mistrzostwa Tarnowa – Tarnowskie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej 
Indywidualny Turniej Szachowy Chłopców 
 
Mikołaj Czernik, kl. V b – V miejsce 
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Gra edukacyjna o Patronie 

 Dnia 25 września 
2013 roku odbył się kon-
kurs pt: „Poznajemy na-
szego patrona – Księdza 
Stanisława Konarskiego” 
przeznaczony dla kl. 4-6.  
 Polegał on na ty m, że 
dana osoba losow ała kar-
teczkę z py taniem, na któ-
re trzeba było odpowie-
dzieć. Informacje o patro-
nie znajdowały się na ga-
zetkach umieszczonych 
w kory tarzu. Uczniow ie po 
z apisaniu odpow iedz i 
w rzucali karteczki do urny. 
Rozstrzygnięcie konkursu  
odby ło się  w  dniu 
27.09.2013 r. Uczennice 
zSamorządu Uczniowskie-

go wylosowały troje zwy-
cięzców i dziesięć osób 
wyróżnionych. Otrzy mali 
oni nagrody ufundow ane 
przez Panią Dy rektor.  
 Zdobywcami nagród 
głów nych zostali: 

I nagroda 
Weronika Starzy k, IV a 
II nagroda 
Andrzej Kolasiński, V b 
III nagroda  
Daria Kow al, V b 

  

Daria Kowal 

Wcielili się w mieszkańców Olimpu 

Na zakończenie cyklu lekcji poświęconych wierzeniom starożytnych Greków 
uczniowie klasy V a zorganizowali dla swoich kolegów konkurs mitologiczny.  

 Każdy z aktorów, aby 
wcielić się w rolę wybra-
nej, mity cznej postaci, 
przy gotow ał pomy słow e 
przebranie  oraz atry buty 
kojarzące się z danym 
bóstw em czy bohaterem. 
Pozostali uczniow ie, przy -
glądając się charaktery -
stycznym strojom i wysłu-
chując przemowy „bóstw a” 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 
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Uczta na Olimpie 

 W dniu 04.12.2013 r. 
na lekcji języka polskie-
go w klasie V b odbyło 
się przedstawienie pt. 
„Uczta na Olimpie”. 
 Kilka dni wcześniej 
uczniow ie losowali imiona 
s taroży tny c h bogów , 
a następnie przygotowy-
w ali kostiumy i atry buty 
wylosowanej postaci. Za-
daniem każdego było rów-
nież zgromadzić informa-
cje na temat danego boga 

i w cielić się w jego postać. 
  Tego dnia na lekcji 
języ ka polskiego pojaw ili 
się m.in. Zeus, Hera, Po-
sejdon, Hades, Hestia, 
Demeter, Apollo, Hermes, 
Afrody ta, Artemida, Pro-
meteusz, Hebe i inni 
mieszkańcy Olimpu... Każ-
dy z bogów lub herosów 
opow iadał o sobie i swoich 
zajęciach albo też wyda-
rzeniach,  w  k tóry c h 
uczestniczy ł. 

 Przedstaw ienie uw a-
żam za bardzo ciekaw e. 
Jego celem by ło bliższe 
poznanie bogów  greckich 
oraz mitów  z nimi zw iąza-
nych. Duże w rażenie zrobił 
na mnie trud, jaki moi kole-
dzy i koleżanki włożyli 
w przy gotow anie tego wy-
stępu. Na pochw ałę zasłu-
gują zarówno piękne  stro-
je, jak i barwne opowieści. 
 

Aleksandra Panek 

stojącego na tle zdjęcia ze 
szczy tem Olimpu, rozpo-
znaw ali, kim są poszcze-

(Ciąg dalszy ze strony 4) gólne mity czne postacie.  
 Na szczególną po-
chw ałę zasługują ci piąto-
klasiści, którzy podjęli się 

trudu przy gotow ania po-
my słowych strojów  i rekw i-
zy tów , by uatrakcy jnić 
lekcję.   
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Z życia klasy III a 

Andrzejki 
 W piątek 29 listopa-
da 2013 roku od pierw-
szej lekcji zaczęła się 
w naszej klasie zabawa 
andrzejkowa.  
 Zostały  zorganizow a-
ne w różby, takie jak: 
- rzucanie grosikiem do 
miski (trafienie oznaczało 
szczęście), 
- łow ienia jabłka tw arzą 
w misce (i ta sztuczka 
udała się całej klasie), 
-  uk ładanie butów 
(okazało się, że pierwszy 
ożeni się nasz kolega 

Grześ, a ostatnia wyjdzie 
za mąż moja koleżanka 
Kinga),  
- w różby w balonie, 
- wyciąganie losów z za-
w odami, jakie będziemy 
wykonywać w przyszłości. 
 By ły również prezenta-
cje naszych talentów . 
Pokaz taneczny zapre-
z entow ały : Weronika, 
Zosia, Maja, Alicja, Julia 
i ja. Pokaz karate wykona-
ły: Maja i Alicja, a Patry k 
przedstaw ił pokaz judo. 
 Mogę napisać szcze-
rze, że BYŁY TO SUPER 
ANDRZEJKI! 

Mikołajki 
 6 grudnia do naszej 
klasy przyszedł Mikołaj. 
 Poniew aż  by l iśmy 
wszyscy grzeczni, dostali-
śmy fajne prezenty . Pani 
Wy chowawczyni też otrzy -
mała upominek od Mikołaja 
i pięknie mu podziękowała, 
częstując go orzeszkami. 
Ale Mikołaj w ty m roku 
zachow ał się troszeczkę 
niegrzecznie, bo zostaw ił 
łupki po ty ch orzeszkach 
pod naszą klasą. I chciało-
by się powiedzieć: „Och 
Ty , niegrzeczny Mikołaju", 
ale my wszyscy kochamy 
Mikołaja i mu wybaczamy. 

Anna Osuch, kl. III a 
korespondentka gazetki 

szkolnej 
 

Jak widać, w klasie III a 
dzieje się wiele ciekawych 

rzeczy. Zapraszamy także 
inne klasy do  przesyłania 

nam swoich koresponden-
cji. 

Gazetka klasowa III a 

Klasa III a może się pochwalić własną klasow ą gazetką. Redaguje ją Ania Osuch pod 
okiem sw ojej wychowawczyni, pani Barbary Smorczewskiej. Ania opisuje w gazetce 
bieżące wydarzenia z życia klasy, przeprowadza krótkie wywiady  z różnymi osobami. 
Mamy nadzieję, że będziemy  czy tać jej teksty  także w następnych numerach „Co tam 
w Dw ójce?”. 
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Nauczyciele też byli uczniami 

Pamiętacie zeszłoroczny konkurs Samorządu Uczniowskiego,  polegający na 

rozpoznaniu naszych nauczycieli na zdjęciach z dzieciństwa? Jak się okazało, 
było to bardzo trudne zadanie, ale ten pomysł zainspirował nas, aby porozma-

wiać z wybranymi nauczycielami o ich wspomnieniach z dzieciństwa. W po-

przednim numerze mogliście przeczytać wywiady z panią dyr. Zofią Drwal oraz 

paniami Lucyną Jurusik i Grażyną Łozińską. W tym numerze zamieszczamy 

rozmowę z panią wicedyrektor Zofią Pyrek. 

- Do jakiej szkoły pod-
stawowej Pani uczęsz-
czała? 
- Chodziłam do Szkoły 
Podstaw owej nr 17 w Tar-
now ie. 
- Jak się Pani uczyła?  
- Miałam dobre oceny, 
mało czwórek, a dużo 
piątek. 
- Jaka była Pani najgor-
sza ocena i za co ją Pani 
otrzymała? 
- Moja najgorsza ocena 
by ła to jedy nka, a raczej 
dw ójka (bo jedynek w tedy 
nie by ło), a dostałam ją 
z muzyki. 
- Jakie lektury Pani naj-
chętniej czytała? 
- Czy tałam wszystkie 
książki, które wpadły  mi 
w ręce. 
- Jakie były Pani ulubio-
ne przedmioty w szkole? 
- Lubiłam wszystkie przed-
mioty oprócz muzyki. 
- Jak wyglądała szkoła w 

przeszłości? Czy różniła 
się od naszej szkoły? 
- Szkoła, do której chodzi-
łam, bardzo się różniła od 
współczesnej, nawet na 
pierwszy rzut oka. Na 
przy kład wszyscy chodzili-
śmy  w  mundurk ac h 
i z tarczą przy szy tą do 
rękaw a. 
- Jakie zabawy lubiła 
Pani w dzieciństwie? 
- Najchętniej baw iłam się 
w dom, lubiłam też zaba-
wy z piłką. 
- W co lubiła się Pani 
ubierać w czasach szko-
ły podstawowej? 
- Wy daje mi się, że ubiera-
łam się zwyczajnie, nie 
przyw iązywałam wielkiej 
w agi do mody. 
- Czy miała Pani zwie-
rzątko w dzieciństwie, 
a jeśli tak, to czy lubiła 
się Pani nim opieko-
wać ? 
- Miałam psy różnych ras, 

uw ielbiałam się z nimi 
baw ić i opiekow ać się 
nimi. 
- Gdyby Pani mogła się 
cofnąć w czasie, to do 
jakiego okresu chciałaby 
Pani wrócić? 
- Gdy bym dało się coś 
takiego zrobić, cofnęłabym 
się do ostatnich klas szko-
ły podstaw owej i do szkoły 
średniej. 

R o zm a wi ali:   
Ja ku b Ol a s,  Mi kołaj  C ze rni k  

Pani Zofia Pyrek jako licealistka 
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Na szlaku niepodległości Na szlaku niepodległości --  ŁowczówekŁowczówek  

Jako cel naszego 
wyjazdu wybraliśmy 
cmentarz nr 171 znajdują-
cy  się w Łowczówku, po-
niew aż jest to szczególne 
miejsce w  naszym regio-
nie zw iązane z w alką 
o niepodległość. Spoczy -
w ają na nim żołnierze 
trzech narodow ości – 
Polacy , Austriacy i Rosja-
nie, w  w iększości polegli 
w bitw ie pod Łowczów -
kiem, ale także w  inny ch 
poty czkach stoczonych 
w ty m rejonie w  zimie 
1914-1915 roku. Wśród 
nich szczególnie w ielu 
jest legionistów  z 1. i 5. 

Pułku Piechoty  Legionów 
Polskich Józefa Piłsud-
skiego - w  sumie 113 
żołnierzy. 
 Stojąc nad grobami 
poległych żołnierzy  pol-
skich, którzy  oddali sw oje 
młode życie za ojczyznę, 
wysłuchaliśmy  montażu 
słow no-muzycznego przy -
gotow anego przez szó-
stoklasistów  oraz chór 
szkolny. Był on poświęco-
ny  przede wszystkim bi-
tw ie pod Łowczówkiem – 
poznaliśmy jej historię 
oraz wspomnienia uczest-
ników  tej w alki. Śpiew ali-
śmy znane pieśni legiono-

w e, a także oddaliśmy 
cześć bohaterom narodo-
wym, przywołując ich 
w uroczysty m apelu pole-
głych. Nie zapomnieliśmy 
rów nież o modlitw ie za 
poległych, którą poprow a-
dził ks. Piotr Kotarba. Na 
koniec złożyliśmy  na mo-
giłach żołnierskich wiązan-
ki kw iatów  przywiezione 
przez wszystkie klasy  oraz 
zapaliliśmy znicze.  
 Po części oficjalnej by ł 
czas na rozgrzanie się 
przy  ognisku i poczęstu-
nek, zaś po pow rocie do 
szkoły czekał na nas cie-
pły  posiłek w  postaci żoł-
nierskiej grochówki. 
  Dla uczniów  starszych 
klas wyprawa do Łow-
czówka połączona była 
z rajdem, poniew aż odci-
nek trasy z Rychwałdu do 
Cmentarza Legionistów 
przeszli pieszo, kierując 
się niebieskim szlakiem. 
Młodsze dzieci zostały 
podw iezione autokarem 
bliżej miejsca spotkania. 
 

(Ciąg dalszy na stronie 9) 

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w naszej szkole miały 
niecodzienną formę. 5 listopada uczniowie klas II-VI wraz z nauczycielami 
i dyrekcją szkoły udali się do Łowczówka na Cmentarz Legionistów Polskich, 
gdzie uczestniczyli w uroczystości patriotycznej zakończonej apelem poległych 
i modlitwą za zmarłych.  
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W białoW biało--czerwonych barwachczerwonych barwach  

PolskaPolska  
 

W różnych zabytkach 
jest kawałek ojczyzny. 
 

Ojczyzna to nasz kraj, 
ukochany kraj! 
 

Co powie flaga, 
co powie godło? 
 

Skrawek ojczyzny 
jest w nas. 
 

Ucz się, ucz, 
a staniesz się 
wielkim patriotą. 
 

Biało-czerwone 
to barwy narodowe. 
Godło i hymn 
to da Ci do myślenia. 
 

Szymon Wajda, kl. IV a 

Kącik twórczości uczniowskiej 

Czy próbowałaś/-eś kiedyś swoich sił w pisaniu własnych tekstów - wierszy, 
opowiadań, baśni itp..? A może przygoda z pisaniem dopiero przed Tobą?... 

Jeżeli napiszesz utwór, którym chciałabyś/-łbyś podzielić się z innymi uczniami, 
możesz przekazać go do redakcji naszej gazetki. Obiecujemy, że najciekawsze 

teksty opublikujemy w tej rubryce. Zapraszamy na nasze łamy! 

OjczyznaOjczyzna  
 

Moja ojczyzna ciągle się śmieje, 
jak w słońcu blask w lesie promienieje. 
Hymn Polski o tym przypomni, 
gdy daleko będziemy od Polski. 
 
Twoja, moja, nasza ojczyzna 
to herb, flaga i innych blizna. 
Groby, straty  i smutek wszystkich - 
ciągle się płacze po swoich bliskich. 

 

Aleksandra Schabowska, kl. IV a 

 Mimo mżawki, która tow arzyszyła nam niemal cały czas, wspominamy  wyjazd 
jako w spaniałe przeżycie i przygodę. Niety pow a lekcja historii Polski na pew no na 
długo pozostanie w naszej pamięci.                (Red.) 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 

Na Cmentarzu Legionistów Polskich  
w Łowczówku 
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Ciekawe miejsca tuż, tuż 

Most Zakochanych  

Od 9 lutego 2013 r. niedaleko naszej 
szkoły znajduje się „Most zakocha-
nych”. Taką nazwę otrzymała kładka 
na Wątoku, którą można skrócić sobie 
drogę do ul. Bernardyńskiej. 
 W ciągu dw óch godzin po otw arciu 
tarnow skiego „Mostu zakochany ch” zawi-
sło na nim 20 kłódek. To zasługa Radia 
RDN Małopolska, którego słuchacze 
wygrali kłódki ze specjalnie wygrawero-
w anymi napisami. Odtąd wiele nastolet-
nich par oraz małżeństw  także zaw iesiło  
tam swój symbol miłości. Zgodnie ze 
zwyczajem pary  wyrzucają klucze od 
kłódek do Wątoku. Na „Moście Zakocha-

nych” w iele par nowożeńców z chęcią 
robi sobie zdjęcia już po ślubie. Tam się 
przy tulają i wyznają sobie miłość. 
 Koniecznie odwiedźcie to miejsce, 
poniew aż jest wyjątkow e.  

Martyna Lisowska i Daria Marut  

Fot. tarnow.gosc.pl 

Niedaleko naszej szkoły, przy zbiegu 
ulic Ziai i Tuchowskiej, stoi kapliczka 
poświęcona św. Walentemu.  
 Jest ona murow ana  i oty nkow ana. 
W środkow ej części znajduje się nisza, 
a w niej figura św. Walentego. Został on 
przedstaw iony w stroju duchow nego. Do 

jego kolan 
garnie się  
dw oje dzieci, 
z których jed-
no wy gląda, 
jakby  było 
z nieksz ta łco-
ne przez cho-
robę. Można 
się domyślać, 
że dzieci są 

chore na epilepsję, czy li padaczkę, po-
niew aż św. Walenty  uważany jest w łaśnie 
m.in. za patrona takich osób. 
 Kapliczkę postaw iono w roku 1798. 
W Tarnow ie uważa się, że ufundow ali ją 
Sanguszkowie. History k Antoni Sy pek 
przy puszcza, że  w rodzinie Sanguszków 
pod koniec XVIII w ieku ta choroba stałą 
się przyczyną śmierci kilku osób. Dlatego 
praw dopodobnie szukali oni ratunku 
w patrona epilepty ków – św. Walentego 
i ufundow ali kapliczkę, w ierząc w  jego 
wstaw iennictw o.  
 Później przy kapliczce spoty kali się 
często zakochani, których patronem jest 
św . Walenty . Stąd udawali się na roman-
ty czne spacery. 

Redakcja 

Kapliczka św. Walentego 
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Nasi „bracia mniejsi”  
- czyli kącik przyjaciół zwierząt 

Najlepszy przyjaciel człowieka - pies 

Labrador retriever 
 Labradory to bardzo towarzyskie psia-
ki.  Lubią dzieci, mogą być dobrymi 
opiekunami i jednocześnie super 
obrońcami. 
 Nie są uciążliwe, ale bardzo nie lubią 
zostaw ać same w domu, potrafią w tedy 
trochę nabroić. Zw łaszcza młodych labra-
dorów nie pow inno się długo trzymać 
w pomieszczeniu, po prostu nie wy trzy -
mają, żeby się nie załatw ić. 
 Labradory lubią biegać i aportow ać, 
łatw o się je szkoli, są mądre i inteligent-
ne. Ale oczywiście, tak jak  innych psów, 
nie można nauczyć ich wszystkiego na-
raz. Trzeba być w obec nich cierpliwym. 
Ogromnie lubią pływać. Niekiedy  są ra-

t ow n ik am i 
w odnymi, ale 
bardziej na-
dają się na 
przew odnika 
n i e w i d o -
my ch. Do-
brze się czu-
ją w  tow arzystw ie innych psów.  
 Labradory występują w trzech kolo-
rach: czarnym, brązowym i biszkopto-
wym, czy li kremowym. Brązow e umasz-
czenie jest bardzo rzadkie, psów tego 
k oloru s poty k a s ię  n iew ie le. 
 Wszy stkim polecam tego mądrego 
i chętnego do zabawy psa. 

Julia Wróbel 

Zdjęcie: www.kingdog.pl 

West highland white terrier  
- to mały piesek pochodzący z Wielkiej Brytanii. Jest 
energiczny i wesoły. West to jeden z niewielu psów, które 
nie mają sierści, tylko gęste, białe włosy.  
 Jeśli chcielibyście kupić tego ślicznego pieska, pamiętaj-
cie, aby nie pomylić go ze scotland terierem, gdyż są bardzo 
podobne. Wy starczy  zapamiętać, że scotland terrier jest czar-
ny, a w est biały. Podobno kiedyś pewna firma kupiła westa do 
reklamy. Kiedy reklama się ukazała, aż urywały się telefony , 
ale nie z py taniem o produkt tej firmy, ty lko gdzie można ku-
pić takiego słodkiego pieska. 
 Ja rów nież mam psa tej rasy, który  wabi się Bianka. Ma 
4 lata i jest bardzo energiczny. Nigdy mu się nie nudzi, zawsze znajdzie coś do zaba-
wy, np. jakiegoś miśka lub stary but. Uwielbiam mojego pieska, ponieważ jest bardzo 
uroczy i przy jazny. 

Aleksandra Panek 

http://pl.wikipedia.org  
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Warto wiedzieć... 

pow ierzchnię Ziemi 166-metrow ą war-
stw ą soli (jest to mniej w ięcej wysokość 
czterdziestopiętrow ego budy nku)! Morze, 
które jest najbardziej zasolone, to Morze 
Martw e, zaw iera aż 25% soli. Dlatego też 
bardzo łatw o unosić się na jego po-
w ierzchni, a zanurzenie się pod wodę 
wymaga sporego wysiłku.  
 Z w ody morskiej można jednak rów -
nież uzyskać w odę pitną. Jedną z najpo-
pularniejszych metod uzyskiw ania w ody 
pitnej jest desty lacja.  

Szymon Koral 

 W morzach i oceanach świata w oda 
jest słona w smaku ze względu na to, że 
zaw iera w sobie ogromną ilość różnych 
składników chemicznych. To one pow o-
dują, że nie nadaje się ona do picia przez 
ludzi i zw ierzęta.  
 Woda pły nąca w strumieniach i rze-
kach na swojej drodze do morza zagarnia 
niew ielkie ilości soli mineralnych. Sole te 
rozpuszczają się w wodzie i płyną wraz 
z nią do morza. Naukowcy uw ażają, że 
w e wszystkich w odach oceanicznych 
św iata jest około 50 kwadry lionów ton 
soli. Starczyłoby tego, by pokryć całą 

Czy Welociraptor żył naprawdę?  
Czy był maszyną do zabijania? 
W jakiej żył epoce? 
 Welociraptor (po łacinie Velociraptor -
szy bki rabuś) by ł dw unożny m dino-
zaurem, który  żył stadnie. Osiągał do 170 

cm długości i 100 cm wysokości oraz 
w aży ł 20 kg. Jak na dinozaura miał duży 
mózg. Posiadał zęby jak zaostrzone 
noże do mięsa. Polow ał na roślinożer-
ców .  
 „Rabusie” atakow ały całym stadem, 
naw et dużo w iększe osobniki. Otaczały 
ofiarę ze wszystkich stron i rzucały się 
na nią. Na stopach miały  wielki zakrzy -
w iony pazur, którym przecinały skórę 
ofiary . Veloci raptora nazyw ano 
„maszyną do zabijania”. Żył pod koniec 
okresu kredy – 83 do 70 milionów lat 
temu na terenie Mongolii. 

Andrzej Kolasiński, Jakub Olas 

Dlaczego woda morska jest słona? 

Welociraptor - bandyta wśród dinozaurów 

Tak mógł wyglądać Welociraptor. 
Fot.: http://www.fanpop.com 
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Kto czyta, będzie wielki! 
Polecamy bombowe książki 

 Dziś polecamy Wam 
książkę pt. „Dziennik 
Cwaniaczka” napisaną 
przez Jeffa Kinney’a. 
Opowieść ta jest bardzo 
śmieszna, głównie za 
sprawą wielu przygód 
i bombowych pomysłów 
tytułowego Cwaniaczka.  
 His tor ia  opow iada 
o gimnazjaliście Gregu 
i jego rodzinie. Wy stępują 
w niej m.in. dw aj bracia 
Grega: Rodrick (uczeń 
liceum) i Manny , który  ma 
trzy lata. Zawsze, kiedy 
ktoś coś złego zrobi, Man-
ny skarży się mamie. Jego 
rodzice to Susan i Frank, 
chłopiec ma także dziadka 

oraz babcię i kumpla Ro-
w ela. Greg prowadzi swój 
w łasny dziennik, gdzie 
zapisuje wszystkie wyda-
rzenia. To właśnie on jest 
narratorem w  książce. 
 Jedny m z najzabaw-
niejszych pomysłów Grega 
by ło schowanie się w ła-
zience i zabandażowanie 
się w papier toaletowy, 
poniew aż w łazience było 
minus 3 stopnie Celsjusza. 
Chłopiec schow ał się tam, 
bo nie lubił uczyć się pły-
w ania na basenie.  
 Książkę bardzo szy bko 
się czy ta, a w dodatku jest 
w niej dużo humorysty cz-
nych obrazków. Ukazało 

się wiele książek z serii 
o Cwaniaczku, np. Rodrick 
rządzi, Przykra sprawa, 
Biała gorączka. 

Jakub Olas,  
Andrzej Kolasiński,  

Szymon Koral 

Nowa strona internetowa szkoły 

W grudniu 2013 roku nasza szkolna strona internetowa www.konarski.wiara.pl 
zyskała nową formę. Obecnie redagowana jest za pomocą nowocześniejszego 
oprogramowania, ma ciekawszą szatę graficzną i zawiera więcej treści.  
 Dokonując tzw. „migracji” , czy li przeniesienia materiałów  ze starszej do nowszej 
w ersji programu, zadbaliśmy o to, aby udostępnić Wam wszystkie teksty  i zdjęcia, 
jakie zgromadziliśmy na stronie od 2004 r. Zasoby te obejmują ponad 600 tekstów 
i ok. 250 galerii zdjęć. Nadaliśmy  im bardziej przejrzysty  układ, aby  łatw iej było odna-
leźć interesujące Was treści. Oprócz tego dodaliśmy sporo nowych informacji i foto-
grafii, jak np. archiw alne zdjęcia ukazujące naszą szkołę od 1911 roku aż do współ-
czesności.  
 Zachęcamy do zapoznaw ania się z materiałami bieżącymi i archiw alnymi. Szukaj-
cie informacji o sobie i swoich znajomych. Odkrywajcie na nowo stronę: 

konarski.wiara.pl!  
Magdalena Rzepka, administrator szkolnej strony internetowej 
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Redakcja wyjaśniaRedakcja wyjaśniaRedakcja wyjaśniaRedakcja wyjaśnia    
Kto to jest kujon??? 

 Słow o „kujon”  należy do bardzo nielubianych przez uczniów. Nikt nie chce 
być tak nazywany, bo to słowo ma ujemne znaczenie. Zdarza się, że dobrzy 
uczniow ie boją się, aby ktoś nie przypiął im takiej łatki. Czy słusznie? Sprawdź-
my , kogo tak naprawdę można nazwać „kujonem” i jak to słow o jest rozumiane 
w naszym środow isku. 
 Według Słownika języka polskiego PWN słowo „kujon” odnosi się do ucznia 
lub uczennicy uczących się pilnie, ale mechanicznie, bez zrozumienia, kujących 
na pamięć. Z kolei internauci wypowiadają się na ten temat trochę inaczej. We-
dług nich kujonem zw ie się osoba, która uczy się cały czas, nie wycho-
dzi z domu na spotkania z przyjaciółmi (najczęściej proszą go o to 
rodzice), nie widzi świata poza książkami i nauką.  
 Postanow iliśmy sprawdzić, co Wy  myślicie na ten 
temat. Zapy taliśmy  20 osób, która definicja jest praw-
dziw a. 60% zapy tanych odpow iedziało nam, że słow nik 
ma rację, a 40% osób myśli podobnie jak 
internauci. Wśród osób, które zapy taliśmy, 
by ło 4 nauczycieli, 2 panie pracujące 
w szkole i 14 uczniów.  
 

Gabriela Porosło,  
współpraca: Szymon Koral 

Pani przed szkola n ka po ma ga  d zie cku zało żyć 
w yso ki e, zi mo we  bu t y. S za rpie  się, m ę czy, 
cią gnie ...  
- No,  w e szł y!  
Kied y spo con a z w ysił ku si ed zi na po dłod ze, 
dzi e cko m ówi:  
- Al e m a m b u ci ki o dw ro tnie ...  
Pani pat rzy,  fa kt ycznie ! Wi ę c ścią gają  je, m or-
dują si ę, sapią ... Uf ff, ze szł y! Wci ąg ają j e zn o-
wu , t ym ra zem na  wł a ściw e n ó żki,  a przy t ym 
sa pią,  ciąg ną , b o b u ci ki nie  ch cą wej ść.. . 
Wre szcie j edn a k ud ało się ! P ani zmo rd o wa na 
cię żko o dd ycha , a  d zie cko mó wi:  

- Al e to  nie  m oje bu ci ki.. .  
Pani nieb e zpi e cznie  zwę ził y się o czy. Od cze-
kał a ch wilę  i zno w u szarpie się  z b ut ami. 
Ze szł y!  N a t o d zie cko  :  
- .. .b o to  są bu ci ki moj eg o b ra ta,  ale  m am a 
ka zała mi je  n o sić.  
Pani mo cno  za ci sn ęła rę ce na szaf ce, od cze-
kał a, a ż p rze sta ną j ej się t rzą ść, i zno wu  p o-
ma ga d zie cku w ciąg ną ć bu t y. Wcią gają,  w cią-
gają. .. We szł y!  
- No do brze - mó wi w yko ń czo na  
pani - a gd zie m a sz rę kawi czki?  
- W b u cika ch .  

KĄCIK ROZRYWKI - czyli WESOŁA SZKOŁA  
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GWIAZDA NUMERUGWIAZDA NUMERU  

One Direction 
 Dziewczyny ich uwielbiają. Nie 
oszukujmy się – my też. A oto kilka 
informacji o tym zespole. 
 One Direction to bry ty jski boys-
band. Zespół powstał w  czasie trw ania 
tamtejszej edycji „X Factor” , w której 
zajął trzecie miejsce. Jednak na ca-

stingach chłopcy pojawili się osobno, a wystąpili razem, poniew aż tak zaproponował 
jeden z jurorów programu. Stało się to początkiem szybkiej kariery grupy. 
 Zespół składa się z pięciu nastolatków  (i dodajmy – przystojniaków), są to: Harry 
Sty les, Liam Payne, Zay n Malik, Niall Horan i Louis Tomlinson. Dotąd wy dali dwie 
pły ty: „Up all night” oraz „Take me home”. Tę ostatnią gorąco polecamy. 
 Chłopcy  z One Direction piszą też książki o sw oim życiu. Pierwsza z nich nosi 
ty tuł „Siła marzeń. Życie w One Direction” . Opowiadają w niej o powstaniu zespołu 
i swoim udziale w „X Factor” , a także o planach na przyszłość. Sporo jest też cieka-
w ostek doty czących ich dzieciństw a. Książka co praw da nie jest tania, ale za to bar-
dzo ciekaw a. 

Martyna Lisowska, Gabriela Porosło 

Podczas spotkania klas IV-VI przed 
św iętami Bożego Narodzenia zostały 
ogłos z one w y nik i  k onk urs ów  
zorganizow any ch przez Samorząd 
Uczniowski. Oto one: 
 

Konkurs na najtrafniejszą karykaturę 
nauczyciela (nagrody równorzędne): 
Szymon Koral, kl. V b 
Martyna Lisowska, kl. V b 
Aleksandra Wojtanowska, kl. VI b  
Jakub Wójcik, kl. VI b 

Zespół redakcyjny: Mikołaj Czernik, Andrzej Kolasiński, Szymon Koral, Daria 
Kowal, Martyna Lisowska, Daria Marut, Jakub Olas, Aleksandra Panek, Żaneta 
Piekielniak, Gabriela Porosło,  Julia Wróbel. Współpraca: Anna Osuch. 
Skład i łamanie: Magdalena Rzepka, opiekun koła dziennikarskiego. 

Wyniki konkursów szkolnych 
 

Konkurs na najoryginalniejszą choinkę  
I miejsce: klasa V b 
II miejsce: klasa VI a 
III miejsce: klasa I a 
 
Konkurs na najładniejszą dekorację 
okienną o tematyce bożonarodzeniowej 
I miejsce: klasa V a 
II miejsce: klasa VI a 
III miejsce: klasa IV a 

Gratulujemy! 
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Kącik rozrywki,  

czyli WESOŁA SZKOŁA  

Na lekcji języka polskiego: 
- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy 
w ielkich liter? 
- Kiedy  mamy słaby wzrok! 

☺ 
Nauczyciel sprawdza zadanie domowe. 
- Otw órzcie zeszy ty. Jagoda, kiedy odra-
biasz lekcje? 
- Po obiedzie. 
- To czemu tej pracy domowej nie odro-
biłaś? 
- Bo jestem na diecie.  

☺ 
Na koniec roku szkolnego profesor mówi 
do dzieci: 
- Życzę w am, drogie dzieci, abyście 
w te w akacje odpoczęły i po w akacjach 
by ły mądrzejsze.  
Na to dzieci:  
- Nawzajem, panie profesorze.  

☺ 
Dy rektor szkoły przechodzi kory tarzem 
obok klasy, z której słychać straszny 
w rzask. Wpada, łapie za rękaw najgło-
śniej w rzeszczącego, wyciąga go na 
kory tarz i staw ia w kącie. Po chw ili 
z klasy wychodzi kolejnych trzech mło-
dzianów , którzy py tają: 
- Czy możemy już iść do domu? 
- A z jakiej racji? 
- No... przecież skoro nasz nowy pan od 
matematyki stoi w kącie, to chyba lekcji 
nie będzie, praw da?  

☺ 

☺ 
Ojciec spraw dza, czego 
sy n nauczył się w szkole. 
- No, proszę, zastanów  się dobrze. Mia-
łeś dziesięć jabłek, zjadłeś dw a, ile ci 
zostało? 
- Nie wiem, my w szkole liczy liśmy na 
śliw kach. 

☺ 
Na lekcji biologii pani py ta uczniów: 
- Proszę wymienić pięć drapieżników. 
- Jeden lew i cztery  ty grysy. 
 
Nauczyciel na chemii omawia dośw iad-
czenie: 
- A teraz patrzcie, jak ten niebieski płyn 
zazieleni się na czerw ono.  

☺ 
Na lekcji wychow ania fizycznego nauczy -
ciel poleca uczniom ćwiczyć „ rowerek”. 
Jeden z chłopców nie rusza nogami. 
- Dlaczego nie ćwiczysz ? 
- Bo ja teraz jadę z górki... 

☺ 
Paulinka odmawia pacierz i tak kończy: 
- I proszę Cię, dobry Boże, żeby Rzym 
by ł w Turcji. 
- Co ty mówisz, Paulinko? – mów i zdzi-
w iona mama. 
- Bo tak napisałam 
na klasówce... 

☺ 

Śmiech to 
zdrowie!  

Żartownisie:  Martyna Lisowska, Julia Wróbel 


