
   

 

KOCHANE WAKACJE! 

W tym numerze: 

 Artykuły o wydarzeniach 

w naszej szkole 

 Wyniki ankiety wakacyjnej 

 Historia Księgi Rekordów 

Guinnessa 

 Opinie o bombowych książkach 

 Kącik łasucha 

 Co mówią gwiazdy - horoskop  

 Kącik rozrywki - krzyżówka  

 Dawka humoru 

 Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk prawie-wakacyjny numer naszej 
gazetki szkolnej. Skoro o wakacjach mowa, postanowiłyśmy sprawdzić, w jaki 
sposób najbardziej lubicie spędzać ten czas. W tym celu przeprowadziłyśmy 
ankietę, w której uczniowie klas IV-VI odpowiedzieli na kilka pytań.   

 Oczywiście wszyscy lubią wakacje – w każdym razie tak nam się wydawało, ale 
wynik ankiety trochę nas zaskoczył. Okazało się bowiem, że 5 osób wybrało 
odpowiedź „I tak, i nie”, a jedna 
osoba nie wie, czy lubi wakacje. 
Pełne wyniki ankiety pokazują 
wykresy, które zamieszczamy na  

stronie 2.  

 Wszystkim życzymy milej 

lektury i... udanych wakacji!  

Czytaj więcej na str. 2 

Rys. Madzia Wideł 
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KOCHANE WAKACJE! 

Oto wyniki ankiety na temat wakacji przeprowadzonej w kl. IV-VI.  
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Młodzi gentlemani 

 9 lutego 2015 roku wybrani chłopcy z 
naszej szkoły wzięli udział w wyborach 
„Gentlemana szkoły”. Aby uzyskać ten 
zaszczytny tytuł, musieli zmierzyć się 
w kilku konkurencjach.  
 Najpierw chłopcy musieli się przed-
stawić i opowiedzieć o swoich zaintere-
sowaniach. Następnie prowadzący za-
dawali uczestnikom pytania dotyczące 
dobrego zachowania. W kolejnej rundzie 
kandydaci na gentlemanów w kulturalny 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

Cudowny świat 

makrofotografii 

 4 marca 2015 r. w naszej szkole go-
ścił niezwykły pisarz, fotograf i malarz 
Wojciech Ulman. Spotkał się z uczniami 
klas 1-4, aby przedstawić im swoje nie-
zwykłe książki i fotografie. 
 Wykonane przez niego zdjęcia były 
dosyć nietypowe, ponieważ przedstawia-
ły maleńkie owady i zwierzęta w bardzo 
dużym powiększeniu. Taki rodzaj fotogra-
fii nazywamy makrofotografią. Pan Woj-
ciech opisywał je za pomocą ułożonych 
przez siebie wierszyków. Zadaniem słu-
chaczy było odgadnięcie, co przedstawia 
dana ilustracja. Osoba, która to trafnie 
odpowiedziała, zdobywała jeden lub dwa 
punkty. Dziecko z największą liczbą 
punktów otrzymało książkę autorstwa 
Wojciecha Ulmana z jego autografem.   
Wśród uczniów klas czwartych zwycięży-
ła Magdalena Wideł z IV a.  

 Podczas spotkania pan W. Ulman 
przeczytał nam również fragment swojej 
bajki pt. „Ufoludki”. Wybrał także trójkę 
uczniów, aby przedstawili usłyszaną hi-
storyjkę. Na zakończenie każdy uczeń 
dostał od pana Ulmana jedną z jego ksią-
żeczek z autografem. Chętni uczniowie 
mogli dodatkowo kupić inne z jego publi-
kacji. Wszyscy będą mile wspominali to 
spotkanie. 

Tekst i zdjęcie: Weronika Biedroń 

Tytuł Gentlemana naszej szkoły 
zdobyli Patryk Włodarczyk z kl. IV a 
oraz Miłosz Czosnyka z kl. VI a. 
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sposób prosili do tańca wybrane dziew-
czyny, by następnie z nimi zatańczyć. 
Przedostatnie zadanie polegało na trud-
nej sztuce, jaką było przejście z gracją 
najdłuższego odcinka korytarza, ale… 
z  książką na głowie. Ostatnie zadanie 
zawierało serię pytań do kandydatów  na 
„Gentlemana szkoły”. 
 W skład komisji wchodziły: panie Be-

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

ata Chrobak i Małgorzata Pamuła oraz 
uczennice: Dominika Dudziak, Karolina 
Barwacz i Martyna Lisowska  Po długiej 
debacie jury wybrało dwóch gentlema-
nów, którzy otrzymali taką samą liczbę 
punktów: Patryka Włodarczyka z klasy 
IV a i Miłosza Czosnykę z klasy VI a. 
Gratulujemy zwycięzcom, mamy nadzie-
ję, że będą przykładem dla innych. 

Dominika Dudziak 

Rajd na powitanie 

wiosny 

 25 kwietnia 2015 roku odbył się pierw-
szy wiosenny rajd, który zorganizowały 
panie Joanna Pawelec oraz Małgorzata 
Pamuła. Uczestniczyło w nim 26 osób 
z klas 4-6.  

 Trasa wycieczki prowadziła z Tarno-
wa do Skrzyszowa, a następnie przez 
Zawadę z powrotem do Tarnowa.  
 Spotkaliśmy się o godz. 8.50 pod 
szkołą. Pojechaliśmy autobusem do 
Skrzyszowa, a następnie pomaszerowali-
śmy w stronę lasu. Tam, w wyznaczonym 
miejscu, rozpaliliśmy ognisko i piekliśmy 
kiełbasę, chleb oraz pianki. Część dzieci 
bawiła się piłką do siatkówki, a chłopcy 
grali w piłkę nożną. Bardzo wesoło spę-
dziliśmy czas.  
 Następnie wyruszyliśmy stamtąd na 
piechotę do Zawady. Droga była bardzo 
męcząca, a dzień wyjątkowo ciepły, dla-
tego wszyscy czuliśmy się zmęczeni. 
W końcu dotarliśmy na Górę św. Marci-
na, gdzie zrobiliśmy sobie odpoczynek na 
placu zabaw. Potem pomaszerowaliśmy 
do domu. Ta wycieczka była bardzo uda-
na i miło ją wspominamy. 

Wiktora Leszczyńska 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

Jak widać, humory dopisywały, 
a zmęczenia prawie wcale nie widać...:) 

Młodzi gentlemani 



 5 

 

W dwójce czytamy! 

Polecamy bombowe książki 

„Zwiadowcy.  

Księga I” 

  
 Dziś chcemy Wam 
opowiedzieć o książ-
ce ,,Zwiadowcy” - znacie? 
Nie? To musicie przeczy-
tać nasz artykuł, a potem 
książkę!  
 Powieść „Zwiadowcy” 
została napisana przez 
Johna Flanagana. Opowia-
da ona o przygodach Wil-
la, Halta, Horace i Alice. 
Will to chłopiec wychowa-
ny w sierocińcu. Miał tatę, 
który brał udział w bitwie 
o Redmond (jedno z lenn 
Araleunu – krainy, w której 
żyli). W czasie tej bitwy 
uratował Halta i poświęcił 
za niego życie. Halt jest 
bardzo dobrym i znanym 
zwiadowcą. Jego czeladni-
kiem* został Will, który 
odznaczał się sprytem i 
umiejętnościami przydat-
nymi w jego przyszłym 

zawodzie. Halt uczył go 
strzelać z łuku, jeździć 
konno, posługiwać się 
bronią i skradać się. Will 
na początku chciał zostać 
rycerzem, ale drobna bu-
dowa jego ciała nie pozwa-
lała mu na to. 
 Największym wrogiem 
całej krainy był Morgarath, 
mieszkający w Górach 
Deszczy i Nocy, który po 
przegranej bitwie odbudo-
wał swoje królestwo i sta-
nowi największe zagroże-
nie dla Araleunu. 
 Jeśli jesteście ciekawi 
przygód młodego zwia-
dowcy, to koniecznie musi-
cie przeczytać polecaną 
przez nas książkę. Jest 
ona bardzo ciekawa, po-
nieważ zawiera wciągają-
cą fabułę i dużo zwrotów 
akcji. Jak dotąd ukazało 
się dwanaście książek z tej 
serii. Kolejne tytuły to 
m.in.: Ruiny Gorlanu, Pło-

nący Most, Ziemia Skuta 
Lodem, Bitwa o Skandię, 
Czarnoksiężnik z Półno-
cy... 
 
* Czeladnik - jeden ze stopni 
kwalifikacji zawodowych, 
stwierdzający opanowanie 
umiejętności przez ucznia, 
młodocianego pracownika 
zatrudnionego w celu nauki 
zawodu 

 
Andrzej Kolasiński,  

Mikołaj Czernik 

Rozwiąż rebus, aby dowiedzieć się, czego życzymy Ci na wakacje 

                         n=s         eli                  g=k   + c    e=i     ż  
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

Zielona Szkoła  

w Rabce 

  Uczniowie naszej szkoły po 
raz kolejny wyjechali do pensjonatu 
„Papierzówka” w Rabce-Zdroju, aby w 
tej urokliwej miejscowości uzdrowi-
skowej  uczestniczyć w zajęciach zie-
lonej szkoły. 

 Tym razem dwudziestoosobową gru-
pę stanowili uczniowie trzech klas – VIa, 
IVa i IVb. Pięciodniowy pobyt  zapełniały 
różnorodne zajęcia i wizyty w ciekawych 
miejscach.  Chociaż w piątek, czyli w 
dniu wyjazdu do Tarnowa zaczął padać 
deszcz, żal było opuszczać Rabkę i że-
gnać gościnną „Papierzówkę” oraz jej  

gospodarzy.  

 Pobyt na zielonej szkole wspominały 
uczennice klasy czwartej w swoich dzien-

nikach. Oto wpisy dotyczące dwóch dni. 

 

13 kwietnia 2015 r.  
Dzień pierwszy 
 Drogi Dzienniku! 
 Dzisiaj przyjechałam na zieloną 
szkołę do Rabki-Zdrój. Zostaliśmy 
zakwaterowani w pensjonacie 
„Papierzówka”. Myślałam, że będą 
tutaj nie najlepsze obiady, ale okazało 
się, że są naprawdę wspaniałe, zupeł-
nie jak domowe.  
 Po obiedzie poszliśmy na zajęcia 
malowania na szkle. Po nich zwiedzili-
śmy muzeum im. Władysława Orkana, 
które znajduje się w kościele. Po po-
wrocie do ośrodka zjedliśmy pyszną 
kolację. Na zakończenie dnia pełnego 
wrażeń poszliśmy do Parku Zdrojowe-
go. Po powrocie do ośrodka byliśmy 
bardzo zmęczeni, dlatego dość szybko 
zasnęłam. To był świetny dzień. 

Magdalena Wideł 

Warsztaty w Akademii Malarstwa 
na Szkle (Muzeum im. W. Orkana). 
Najpierw była pogadanka  na temat 
technik malowania i historii malarstwa na 
szkle w okolicach Rabki oraz oglądanie 
ekspozycji obrazów. Potem część 
praktyczna – samodzielne malowanie na 

szkle wzorów regionalnych.  
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14 kwietnia 2015 r.  
Dzień drugi 
 Drogi Dzienniku! 
 Jak Ci już pewnie wiadomo, jestem 
na zielonej szkole. 
 Dzisiejszy dzień w szczególności 
przypadł mi do gustu. Po śniadaniu 
poszliśmy do Muzeum Górali i Zbójni-
ków. Zwiedzaliśmy tam skansen 
i uczestniczyliśmy w zajęciach pla-
stycznych. Ja malowałam ciupagę!!! 
Po obiedzie odwiedziliśmy pracownię 
garncarza. Byliśmy także w Parku 
Zdrojowym i przy ślicznej fontannie. 
Wieczorem na kolację urządziliśmy 
ognisko. To znaczy gospodarze urzą-
dzili, a my zjedliśmy upieczone na nim 
kiełbaski.  

Przymierzanie góralskiej cuchy i kapelusza 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

 Dzisiejszy dzień bardzo mi się po-
dobał i jeśli takie wspaniałe wycieczki 
mają być codziennie, to ja nie chcę wy-
jeżdżać. 

Weronika Biedroń 

Dodatkową atrakcją zielonej szkoły  
była wycieczka do Zakopanego 
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Historia „Księgi Rekordów Guinnessa” 

Warto wiedzieć... 

Czy zastanawialiście się kiedyś, skąd 
wzięła się „Księga Rekordów Guin-
nessa”? Oto odpowiedź: 
 4 maja 1951 roku dyrektor browaru 
Guinness, sir Hugh Beaver udał się na 
polowanie w bagienne tereny nad rzeką 
Slaney (w Irlandii). Wtedy zaciekawiło go, 
który ptak jest najszybszy na świecie. 
Szukając w różnych źródłach informacji, 
zauważył, że nigdzie nie można czegoś 
takiego znaleźć. Wówczas zdał sobie 
sprawę, że podobnych pytań może być 
więcej. 
 Jakiś czas później zauważył, że przy-
datna byłaby książka, która przedstawia-
łaby tego typu zagadnienia. Tak narodził 
się pomysł stworzenia pierwszego tomu 

znanej nam dziś 
„Księgi Rekordów 
Guinnessa”. Zo-
stała ona wydana 
w 1955 roku. Od 
tego czasu udało 
się zgromadzić 
dużo więcej po-
dobnych artyku-
łów. Dzisiaj jest to 
bardzo popularna 
i ciesząca się za-
interesowaniem 
publikacja, która została przetłumaczona 
na 37 języków. Polska wersja językowa 
ukazała się pierwszy raz w 1991 roku. 

Martyna Mytnik 

Sir Hugh Beaver  

Dziwne rekordy Guinnessa 

 Najcięższy człowiek ważył 635 kg. 
 Najdłużej żyła pewna Japonka - 120 lat i 237 dni.  
 Najwyższa temperatura naturalna zmierzona została w Libii i wynosiła 58 stopni 

Celsjusza.  
 Najniższą zanotowaną temperaturą jest -89,2 stopni Celsjusza – na Antarktydzie. 
 Mike Howard z Wielkiej Brytanii ustanowił światowy rekord Guinnessa, spacerując 

po belce rozwieszonej między 2 balonami na wysokości 6 522 metrów. Miało to 
miejsce 1 września 2004 w okolicach miasta Yovil w Wielkiej Brytanii.  

 Najwyższy człowiek świata, Sultan Kösen z Turcji ma aż 2 m i 46,5 cm wzrostu. 
Posiada także rekordowo długie ręce i stopy.  

 Najniższy dorosły człowiek na świecie to He Ping Ping - ma zaledwie 74,61 cm 
wzrostu. 

 18 lipca 2008 w mieście Castleblayney w hrabstwie Monaghan w Irlandii na ulicy 
zgromadziło się 1253 Ludzi-Smerfów.  

 Biblia została przetłumaczona na 2233 języki. 

 Najcięższe jabłko odkryto w Japonii, ważyło 1,849 kg. 
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Dziwne rekordy Guinnessa 

 Największy znany ślimak lądowy to afrykański gatunek „achatina achatina”. Rekor-
dzista widniejący w księdze rekordów Guinnessa miał długość 39,3 cm w stanie 
całkowitego rozciągnięcia.   

 Najdrożej sprzedany ząb w historii należał do Johna Lennona. Na aukcji odbywają-
cej się w miejscowości Red Deer w Kanadzie dr Michael Zuk (dentysta) zapłacił za 
niego ponad 100 tysięcy złotych. 

 Najbogatszym kotem świata jest pochodzący z Włoch Tommaso. Jego właściciel-
ka, zostawiła mu w spadku 10 milio-
nów euro, czyli ponad 45 milionów 
polskich złotych. 

 Największy dostępny na rynku ham-
burger waży 74,75 kg. Jest dostępny 
w menu Grill Sport Mallie's & Bar w 
Southgate w USA. Za olbrzyma trzeba 
zapłacić 399 dolarów. (Na zdjęciu) 

Opracowała Martyna Mytnik 
 

Źródło:  
http://www.eioba.pl/a/2k84/ciekawe-rekordy-guinessa  

Kącik łasucha 

Ponieważ zbliża się lato, polecamy 
wszystkim łasuchom przepis na 
wyjątkowy shake. Tą nazwą określa się 
mleczny napój podawany na zimno, 
często z dodatkiem lodów. Polecamy! 
 

Shake owocowy 
 

Składniki: 
2 łyżki lodów waniliowych 
miękkie owoce (np. 1 banan albo garść 
malin) 
200 ml mleka 

 

Sposób przygotowania: 
Zmiksuj na jednolitą masę: 
2 łyżki lodów waniliowych, trochę 
miękkich owoców i 200 ml mleka. Przelej 

do szklanki i wstaw do 
lodówki, aby schłodzić. 
Pij na zimno przez 
słomkę. Możesz 
również ozdobić ten 
shake papierowym parasolem i świeżymi 
owocami. 

 

Opracowały: 

Weronika 

Biedroń,  

Magdalena 

Wideł 
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Wodnik (20 stycznia - 18 lutego) Wod-
niki są pomysłowe i mają mnóstwo no-
wych propozycji. Niestety są również 
uparte i mają zmienne nastroje. 

Ryby (19 lutego - 20 marca) Ryby są 
wrażliwe, delikatne i uzdolnione arty-
stycznie. Bywają także nieśmiałe i peł-
ne poświęcenia. 

Baran (21 marca -20 kwiet-
nia) Barany mają cechy 
przywódcze i duży 
zapał do działania. 
Są energiczne, 
silne oraz od-
ważne, niestety 
także wielce 
niecierpliwe. 

Byk (21 kwietnia 
- 21 maja) Byki są 
silnymi, godnymi 
zaufania, uczciwymi 
ludźmi. Niestety często 
okazują się skąpcami i za-
zdrośnikami. 

Bliźnięta (22 maja - 21 czerwca) Bliź-
nięta są przebiegłe w swoich kalkula-
cjach i doskonale potrafią rozwiązywać 
problemy. Bardzo szybko się nudzą. 

Rak (22 czerwca - 22 lipca) Raki to 
godni zaufania ludzie, są wyjątkowo 
rodzinni i potrafią troszczyć się o in-
nych. Niektórzy jednak są kapryśni i 
lubią zbyt duże ryzyko. 

 

Lew (23 lipca - 22 sierpnia) Lwy są praw-
dziwymi przywódcami. Zazwyczaj wspa-
niałomyślni, pewni siebie, lubią być w cen-
trum uwagi, ale bywają próżni i nie znoszą 
krytyki. 

Panna (23 sierpnia - 22 września) Panny 
są efektywnymi, logicznymi i bardzo upo-
rządkowanymi ludźmi. To osoby chętne do 

pomocy, jednak mogą przesa-
dzać w swojej troskliwości. 

Waga (23 września - 
22 października) Wagi 

zachowują się szar-
mancko, dobrze wy-
glądają i są bardzo 
wyważone. Poza 
tym czasem zbyt 
szybko się poddają. 

Skorpion (23 paź-
dziernika - 21 listopa-

da) Skorpiony nigdy nie 
rezygnują z raz rozpoczęte-

go przedsięwzięcia. Są bardzo 
krytyczne w stosunku do siebie i innych. 

Strzelec (22 listopada - 21 grudnia) Strzel-
cy są dobrymi uczniami, nauka przychodzi 
im bez trudu. Są bardzo niezależni, nieste-
ty bywają niecierpliwi i lekkomyślni. 

Koziorożec (22 grudnia - 19 stycznia) 
Koziorożce są niezawodnymi, starannymi 
organizatorami. To poważni ludzie i trudno 
im przyzwyczaić się do zmian. 

Opracowały:  
Weronika Biedroń i Magdalena Wideł  

Pod jakim znakiem Zodiaku się urodziłaś (-eś)? Sprawdź, czy 

horoskop trafnie Cię charakteryzuje. 

Co mówią gwiazdy?Co mówią gwiazdy?  
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Wiosenne kwiaty  

Rozwiąż krzyżówkę i wyjaśnij znaczenie hasła. 
 
1. Kwitnie wczesną wiosną, inaczej nazywany jest prymulką. 
2. Rosną na górskich łąkach, mogą być fioletowe, żółte lub białe. 
3. Chętnie rozdawane są na Dzień Kobiet. 
4. Są drobne, jasnofioletowe i wyjątkowo pięknie pachną. 
5. Są najczęściej białe lub żółte, inaczej żonkile. 
6. Przystraja się nim wielkanocne koszyczki. 

Zespół redakcyjny: Weronika Biedroń, Wiktoria Leszczyńska, Magdalena Wideł, 

Joanna Bajbur,  Martyna Mytnik. 

Skład i łamanie: Magdalena Rzepka, opiekun koła dziennikarskiego. 

Kącik rozrywkiKącik rozrywki  

HASŁO:  

  1.     2.    3.     4.    5.    6. 

      

Opracowały:  
Wiktoria Leszczyńska  
Joanna Bajbur 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Kącik rozrywki,  

czyli WESOŁA SZKOŁA  

  
- Jasiu - pyta mama - dlaczego twoja wycho-
wawczyni wezwała mnie na jutro do szkoły? 
- Bo na dzisiaj już jest za późno. 

 

Tata pyta Jasia: 
-Dlaczego znowu przyniosłeś jedynkę z hi-
storii? 
-Bo historia lubi się powtarzać - odpowiada 
Jaś 

 

-Jasiu, jak się skończył mecz Polska-
Niemcy? 
-Jeden do jednego. 
-Dla kogo? 

 

Jaś mówi do rodziców: 
-Muszę iść do okulisty. 
-Dlaczego? - pytają rodzice. 
-Bo nie widzę kieszonkowego, które mieliście 
mi dać. 

 

Jasiu pyta się taty: 
- Czy umiesz się podpisać z zamkniętymi 
oczami? 
- A dlaczego pytasz? 
- Bo musisz mi się podpisać w dzienniczku. 

 

Pani pyta Jasia: 
- Jasiu, kiedy odrobisz lekcje? 
- Po obiedzie. 
- A czemu dziś masz nieodrobione? 
- Bo wczoraj nie było obiadu. 

 
Pani w szkole zadaje pytanie Jasiowi: 
- Kiedy używamy wielkich liter? 
- Kiedy mamy słaby wzrok. 

 

 

Jasiu na komisji wojskowej 
- Imię? 
- Jan. 
- Nazwisko? 
- Kowalski 
- Urodzony? 
- Tak. 
- Zawód ojca? 
- Ojciec nie żyje. 
- Ale kim był? 
- Gruźlikiem. 
- Ale co robił?!! 
- Kaszlał. 
- Ale z czego żył? Z tego się przecież nie 
żyje. 
-No to mówię, że nie żyje... 

 

Przychodzi policjant do sklepu papierniczego 
i mówi: 
- Poproszę długopis. 
- Jaki? 
- Taki do wypisywania mandatów. 

 

- Zosiu, co tak długo robisz w kuchni? 
- Wpadła mi kostka lodu do wrzątku i nie 
mogę jej znaleźć. 

 

- Dlaczego blondynki nie jedzą bułki tartej? 
- Bo trudno ją posmarować masłem 

 

Jasiu wraca ze szkoły, a tata do niego mówi: 
- Znowu zgubiłeś klucze do domu? 
- Nie martw się tato, tym 
razem przyczepiłem kartkę 
z naszym adresem. 

 

 

Śmiech to 
zdrow

ie!  

Zebrały: Wiktoria Leszczyńska, Joanna Bajbur  


