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 1.09.2009 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Zapewne domyślacie się, że związane są z 

tym pewne zmiany. Oczywiste jest to, że startujemy z kolejnym wydaniem gazetki „Kredą po 

tablicy”. Znajdziecie u nas wiele ciekawostek, przydatnych informacji i innych artykułów. Żeby 

nie było zbyt „sztywno”, przygotowaliśmy dla Was również sporą dawkę dowcipów. 

 Rok szkolny to nie tylko bezustanna nauka, ale też świetna okazja do rozrywki. Mam na-

dzieję, że nie będziecie się z nami nudzić. 

 Informuję, iż istnieje możliwość „nadsyłania” samodzielnie pisanych wierszy, pozdrowień 

i życzeń do naszej redakcji. Możecie wrzucać je do specjalnej skrzynki umieszczonej na holu 

gimnazjum. Zachęcam do współpracy.:) 

 

        Redaktor naczelna:) 

 

OPIEKUN:  P. Katarzyna Dietrich- Urbanek 

 

REDAKTOR NACZELNA:  Emilia Kulma 

 

REDAKCJA:  Monika Baran, Agnieszka Berezowska, Anna Berezowska, Justyna Berezowska, 

Monika Czub, Ewelina Domańska, Paulina Kirko, Magdalena Kondratowicz, Emilia Kulma, Iwona 

Mielnik, Magdalena Milewczyk, Dominika Piasecka, Katarzyna Puszczok, Alicja Turzyńska, Patry-

cja Turzyńska 

 

 

 

Święto Niepodległości  

 

 11 listopada 1918 r. to dzień triumfu dla Polaków, gdyż po 123 latach zaborów przez 
sąsiednie Państwa staliśmy się suwerenni. Właśnie dlatego nadajemy mu miano Święta Nie-
podległości. My, młodzi ludzie do końca nie zdajemy sobie sprawy, jak diametralnie zmieniło 

się życie Polaków w tym dniu. Wiedza, którą zdobywamy na lekcji historii nigdy nie odda 
nam uczuć ludzi z tamtego okresu. W tym roku będziemy obchodzić dziewięćdziesiątą pierw-

szą rocznicę. Zachęcam do oglądania transmisji z obchodów tego święta.  
 
                                                    

                                                                                                                     Lenka:) 

 

Drodzy Czytelnicy! 
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1 września rozpoczęliśmy Nowy Rok Szkolny 2009/2010. Powitaliśmy nowych nauczy-
cieli, m.in.: p. Małgorzatę Kozłowicz, p. Joannę Janicką, p. Alicję Krawczewską oraz stu-
dentów, którzy odbywali praktyki w naszej szkole.  
 

Szkoła Podstawowa: 
11.09.2009r. - wybory do SU:  
                              Przewodnicząca: Julita Mardas 
                              Zastępca: Dorota Pałucka 
                              Skarbnik: Miłosz Kurczaba. 
16.09.09r. - Ogłoszenie składu do SU oraz przedstawienie konkursu „Klasa na 6” 
w roku szkolnym 2009/2010. 
18.09.09r. - sprzątanie  Świata. 
8.10.09r. - wyjazd na biegi przełajowe dziewcząt do Smołdzina (powiatowe). 
Dziewczęta zajęły miejsce VI. Gratulujemy! 
13.10.09r. - apel z okazji DEN, przygotowany przez klasę VI wraz z wychowaw-
cą. 
16.10.09r. -  udział uczniów w „Biegu pod Dębem”.   
23.10.09r. - pasowanie uczniów klas I.  
29.10.09r. - dyskoteka szkolna. 
 

Gimnazjum:  
1.09-30.11.09r. - akcja „Pomóż i Ty” na rzecz 14-letniego Arkadiusza Kukawskie-
go. 
10.09.09r. - wybory do SU oraz radiowęzła. 
14.09.09r. - apel. Ogłoszenie składu SU: 
                                          Przewodnicząca: Daria Zielińska 
                                          Zastępca: Patrycja Turzyńska 
                                          Skarbnik: Emilia Kulma 
oraz składu radiowęzła: 
                           Marcin Górski 
                           Łukasz Stencel 
18.09.09r. - sprzątanie Świata. 
13.10.09r. - przedstawienie z okazji DEN, przygotowane przez klasę II „b” wraz 
wychowawcą . 
23.10.09r. - uroczyste zaprzysiężenie uczniów klas I. 
29.10.09r . - „kocenie” połączone z dyskoteką.       

 
 

 Alicja 
  ^^Pat;**^^ 

AKTUALNOŚCI 
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1. Z którą klasą najlepiej się Pani pracuje i dlaczego? 

Najlepiej pracuje mi się z klasą I (grupa I). Uczniowie tej klasy są bardzo zdyscyplinowani i chęt-

nie uczą się języka niemieckiego. 

2. Skąd pomysł na germanistykę? 

Język niemiecki zainteresował mnie, gdy zaczęłam chodzić do liceum. Po maturze wyjechałam do 

Niemiec i spędziłam tam dwa lata. Chciałam dalej rozwijać nie tylko praktyczną znajomość języka, 

ale również poznawać niemiecką literaturę i językoznawstwo, dlatego też zdecydowałam  się na 

germanistykę. Duża część mojej rodziny mieszka w Niemczech, a moja babcia jest z pochodzenia 

Niemką. 

3. Dużo młodych ludzi wyjeżdża do pracy w Anglii i Irlandii. Jak ich zachęcić do nauki języka 

niemieckiego? 

Moim zdaniem język niemiecki zawsze będzie potrzebny. Wielu ludzi wciąż wyjeżdża do Niemiec, 

nie tylko w celach zarobkowych, ale chociażby po to, żeby kupić samochód. Na rynku polskim ist-

nieje również wiele firm, które współpracują z Niemcami, dlatego też uważam, że warto uczyć się 

języka niemieckiego.. 

4. Czy dobrze jest Pani w naszej szkole? 

Dobrze pracuje mi się w tej szkole, a każdy dzień jest dla mnie nowym i ciekawym doświadcze-

niem. 

5. Co najbardziej sprawia Pani przyjemność w pracy z młodzieżą? 

W pracy w szkole najbardziej cenię bezpośredni kontakt z młodzieżą. Nie tylko samo przekazywa-

nie wiedzy sprawia mi przyjemność! Dużo radości przynosi mi także entuzjazm, z jakim wielu 

uczniów podchodzi do nauki języka niemieckiego. 

6. Jakie jest Pani największe marzenie? 

Mam wiele marzeń. Jedno z nich to podróż do Afryki. 

 7. Co lubi Pani robić w wolnym czasie? 

W wolnym czasie czytam książki, oglądam niemiecką telewizję oraz spotykam się z przyjaciółmi. 

      8. Jaki kraj Panią najbardziej fascynuje? 
Oprócz Niemiec fascynują mnie kraje afrykańskie, takie jak: np. Kenia. Interesuję się religią i kul-

turą tych krajów.  

      9.Jak brzmi Pani życiowe motto? 
„Co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj.” Staram się nie odkładać niczego na ostatnią chwilę. 

Dziękujemy!!! :)  

 

Lenka & Mi$ka 

Wywiad z Panią Joanną Janicką 
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1.Z którą klasą najlepiej się Pani pracuje i dlaczego? 

Nie mam ulubionej klasy, jednak najlepiej pracuje mi się z klasami, które są twórcze w sensie dydaktycznym. 

2.Skąd pomysł na przedmioty, takie jak :plastyka i muzyka? 

Zmienię kolejność na muzyka i plastyka, jako że muzyki uczyłam się od dziecka, uczęszczając przez 12 lat równocześnie do szkoły 

ogólnokształcącej i muzycznej. Zainteresowanie plastyką pojawiło się w momencie świadomego wyboru rozwoju własnej osobowo-

ści, czyli w liceum. 

3.Czy dobrze jest Pani w naszej szkole? 

Bardzo lubię w niej przebywać i uczyć. 

4.Co najbardziej sprawia Pani przyjemność w pracy z młodzieżą? 

Największą satysfakcję odczuwam, kiedy widzę, że uczniowie wykorzystują w praktyce wiedzę, jaką im przekazałam, kiedy ob-

serwuję, jak rozwinęli głęboko ukryte talenty. 

5.Jakie jest Pani największe marzenie? 

Wszyscy z grubsza marzymy o tym samym: o poczuciu bezpieczeństwa, szczęśliwym życiu i egzotycznych podróżach… 

I takie są właśnie moje marzenia. Dwa pierwsze ze względu na to, że każdego dnia otaczana jestem miłością bliskich realizowane 

na bieżąco, trzecie jest w trakcie realizacji. 

6. Co lubi Pani najbardziej  robić w wolnym czasie? 

Odpoczywam przy: 

- dobrej muzyce, 

- ciekawej lekturze, 

- w teatrze, kinie, koncercie, wystawie 

lub 

- kajakach, 

- nartach, 

- na górskich szlakach 

Wszystko zależy od czasu, jaki na odpoczynek mogę poświęcić. 

7.Czy wspomina Pani do dziś jakąś historię z czasów szkolnych?  

Każdy dzień pracy w szkole jest,, ciekawą historią’’, bo jest spotkaniem z drugim człowiekiem. 

8. Jaki malarz zachwycił Panią swoją twórczością? 

Najbardziej lubię impresjonistów, bo zatrzymali w swoich obrazach,, uciekające chwile’, może zadecydowała o tym świadomość 

nieuchronności upływu czasu…naszego  

„ mijania”… 

  Żeby zobaczyć obrazy tych … spędziłam 5 godzin w kolejce po bilet, kiedy w Polsce zorganizowano wystawę „ Od Maueta 

edo gaugira” ( Warszawa i Poznań), a czując niedosyt pojechałam na wycieczkę do Paryża i spędziłam kilka dni w Muzeum d’Ovay 

9. Czy wykonała Pani kiedykolwiek pracę plastyczną, która wzbudziła zachwyt?  

Wykonałam wiele prac plastycznych , ponieważ jednak „ de gustibus nan lest disputautum” nie wiem. Pewne jest jedynie  to, że 

każda z nich otwierała drzwi do mojego metafizycznego świata. To, czy  ktoś odkrył moją myślową tajemnicę, uwarunkowane było 

wyłącznie osobistą wrażliwością. 

10. Jak brzmi Pani życiowe motto? 

„ Żyć to dzielić, to rozsiewać po świecie talenty, energię, uczucia”. 

Nie pamiętam czyja to myśl, zapewne ją znacie, wszak chodzicie do szkoły Noblistów Polskich. To, że u schyłku kariery zawodo-

wej właśnie tutaj trafiłam jest dla mnie potwierdzeniem, że moje życie zawodowe było właściwym wyborem. I jak tutaj nie wie-

rzyć w przypadki??? 

Dziękujemy!!! :) 

Lenka & Mi$ka 

Wywiad z Panią Małgorzatą Kozłowicz 
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WRZESIEŃ: 

 

1 września- Międzynarodowy Dzień Pokoju  

9 września- Międzynarodowy Dzień Urody 

20 września- Akcja: Sprzątanie Świata 

22 września- Dzień bez Samochodu 

30 września- Dzień Chłopaka 

 

PAŹDZIERNIK: 

 

1 października- Międzynarodowy Dzień Muzyki 

2 października- Międzynarodowy Dzień bez Przemocy 

4 października- Dzień Ochrony Zwierząt 

9 października- Tydzień Pisania Listów 

14 października- Dzień Nauczyciela 

29 października- Dzień Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów 

31 października- Światowy Dzień Oszczędności; Halloween 

 

LISTOPAD: 

 

1 listopada- Wszystkich Świętych 

2 listopada- Zaduszki 

11 listopada- Dzień Niepodległości 

17 listopada- Międzynarodowy Dzień Studentów 

21 listopada- Światowy Dzień Życzliwości 

30 listopada- Andrzejki 

 

DZIEŃ NAUCZYCIELA: W TYM DNIU SKŁADAMY WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM 

ŻYCZENIA I DZIĘKUJEMY ZA TRUD WŁOŻONY W NASZĄ EDUKACJĘ !!! 

 

 Agu$i@ i Ewci@ 

 

KALENDARIUM 
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„Liście, które jesienią spadają z drzew, 

Chciałyby się wskazać jako przykład prze-

mijania. 

Byłby to jednak zły przykład, 

Ponieważ po kilku miesiącach 

Drzewo wypuści nowe liście i nastanie wio-

sna, 

Dokładnie taka, jaka była wcześniej.” 
 

                          ***                                   

 
„Gdy Andrzej z wichrami,  
Złe czasy przed nami.” 
 

                 *** 

 

„Chodzi wrzesień po rosie, 

Zbiera grzyby we wrzosie.” 

 

                     *** 

 

„Gdy nadchodzi jesień życia, 
Jego wiosna wciąż trwa w sercach.”   
 

                         *** 

 

„Wszyscy Święci- śnieg się kręci, 

A w Zaduszki, dżdży jak ze stróżki.” 

 

                         *** 

 

„Wrzesień wrzosami strojny, 
Lecz od pracy znojny.” 
 

                 ***         

 

„Wrzesień pogodny- 

Październik suchy i chłodny ‘’ 

Cytaty jesienne … 
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„W przyrodzie odnajdź siebie 
i bądź jak to drzewo: 
obsypane kwieciem na wiosnę 
i rodzące owoce na jesieni. 
 Po owocu bowiem 
poznaje się każde drzewo.” 
 

                     *** 

„Koniczyna na wiosnę jest nadzieją,  

a w jesieni tylko sianem.” 

 

                        *** 

„Dopiero smutek jesieni radość wiosny oceni.” 

                                     *** 

„Otóż wrzesień,                                               

A więc jesień- 

Gospodarze ręce w kieszeń.” 

 

                *** 

„W październiku kawek gromada, 
Słotne dni nam zapowiada.” 
                       *** 

 

„We wrześniu owoc ciąży drzewu, 

Rolnik chodzi wedle śpiewu.” 

 

                       *** 

„Wawrzyniec pokazuje, 
Jaka jesień następuje.” 
 

 

                                                                     
 

 

        Emilia   



LICZENIE 

Chcąc odkryć stan cywilny przyszłego męża, panny liczyły kołki w płocie, szczeble w drabi-
nie, drewienka na opał przyniesione do kuchni lub inne przedmioty, powtarzając: kawaler, 

wdowiec, kawaler, wdowiec... przy ostatnim dowiadywały się, jakiego stanu będzie ich przy-
szły mąż. Wygląd ostatniego kołka miał też wywróżyć, czy ukochany będzie gruby, chudy, 

krzywy czy stary :) Dziś należałoby chyba dodać jeszcze "rozwodnik" :D 

RZUCANIE BUTEM 
Bucik, zdjęty (koniecznie!) z lewej nogi, należy nie patrząc rzucić za siebie przez ramię. Jeśli 
upada „noskiem” w stronę drzwi, wróży właścicielce szybkie zamążpójście. Jeśli spadnie dru-
gą stroną, trzeba uzbroić się w cierpliwość. :) 

ŁÓDECZKI NA WODZIE 
Do połówek łupinek orzechów włoskich trzeba wstawić dwie krótkie i lekkie świeczki, zapalić  
je i puścić na wodę myśląc o sobie i swoim ukochanym. Jeśli zbliżą się do siebie, uczucie po-
łączy z ukochaną osobą, jeśli nie... no, to może z kimś innym i kiedy indziej.  :)  

GOTOWANIE KLUSECZEK 
Należy przyrządzić ciasto na kluseczki. Może być różne: pierogowe, ziemniaczane jak na ko-
pytka czy kluski śląskie. Na małych karteczkach wypisać imiona, najlepiej długopisem lub 
miękkim ołówkiem, złożyć ciasno i zrobić kluseczki, nadziewając je tymi losami. Kluseczki 
wrzucić na wrzątek, a imię ukochanej osoby wywróży ta, która pierwsza wypłynie na po-
wierzchnię. Kiedyś należało ją wyłowić gołą ręką, dziś raczej się tego nie poleca.  :) Radzi się 
wyławianie łyżką. 

OBIERKA JABŁKA 
Chcąc poznać pierwszą literę imienia ukochanej osoby, przeznaczonej przez los, należy sta-
rannie obrać jabłko, bacząc, by nie przerwać skórki w czasie obierania  i by powstała jedna 
obierka. Należy rzucić nią za siebie przez lewe ramię i z obierzyny odczytać literę jaką utwo-
rzy upadłszy na podłogę.  

 

PROŚBA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA: (naszego autorstwa:P) 

Święty Andrzeju, 

Mój dobrodzieju… 

Daj mi chłopca fajnego i  mądrego, 

A nie tego najgorszego i najmniej inteligentnego. 

Nakieruj na moje strony chłopaka, na którego już od jakiegoś czasu czekam, 

A  będę go kochać nad życie, przyrzekam! 

Oszczędź mi tego bezowocnego szukania, 

Które prowadzi tylko do zdenerwowania. :) 

 

 

 

Pozytywnie zakręcone   

( E&I)   
 

„Noc Andrzeja Świętego, przywiedzie narzeczonego…” 
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Halloween is an annual celebration, but just what is it actually a celebration of? And how 
did this peculiar custom originate? Is it, as some claim, a kind of demon worship? Or is it 
just a harmless vestige of some ancient pagan ritual?  

The word itself, "Halloween," actually has its origins in the Catholic Church. It comes from a 
contracted corruption of All Hallows Eve. November 1, "All Hollows Day" (or "All Saints 
Day"), is a Catholic day of observance in honor of saints. But, in the 5th century BC, in 
Celtic Ireland, summer officially ended on October 31. The holiday was called Samhain 
(sow-en), the Celtic New year.  

One story says that, on that day, the disembodied spirits of all those who had died 
throughout the preceding year would come back in search of living bodies to possess for 
the next year. It was believed to be their only hope for the afterlife. The Celts believed all 
laws of space and time were suspended during this time, allowing the spirit world to inter-
mingle with the living.  

Naturally, the still-living did not want to be possessed. So on the night of October 31, villag-
ers would extinguish the fires in their homes, to make them cold and undesirable. They 
would then dress up in all manner of ghulish costumes and noisily paraded around the 
neighborhood, being as destructive as possible in order to frighten away spirits looking for 
bodies to possess.  

Probably a better explanation of why the Celts extinguished their fires was not to discour-
age spirit possession, but so that all the Celtic tribes could relight their fires from a com-
mon source, the Druidic fire that was kept burning in the Middle of Ireland, at Usinach.  

Some accounts tell of how the Celts would burn someone at the stake who was thought to 
have already been possessed, as sort of a lesson to the spirits. Other accounts of Celtic his-
tory debunk these stories as myth.  

The Romans adopted the Celtic practices as their own. But in the first century AD, Samhain 
was assimilated into celebrations of some of the other Roman traditions that took place in 
October, such as their day to honor Pomona, the Roman goddess of fruit and trees. The 
symbol of Pomona is the apple, which might explain the origin of our modern tradition of 
bobbing for apples on Halloween.  

The thrust of the practices also changed over time to become more ritualized. As belief in 
spirit possession waned, the practice of dressing up like hobgoblins, ghosts, and witches 
took on a more ceremonial role.  

The custom of Halloween was brought to America in the 1840's by Irish immigrants fleeing 
their country's potato famine. At that time, the favorite pranks in New England included 
tipping over outhouses and unhinging fence gates.  

History and Customs of Halloween 
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The Jack-o-lantern custom probably comes from Irish folklore. As the tale is told, a man 
named Jack, who was notorious as a drunkard and trickster, tricked Satan into climbing a 
tree. Jack then carved an image of a cross in the tree's trunk, trapping the devil up the 
tree. Jack made a deal with the devil that, if he would never tempt him again, he would 
promise to let him down the tree.  

According to the folk tale, after Jack died, he was denied entrance to Heaven because of 
his evil ways, but he was also denied access to Hell because he had tricked the devil. In-
stead, the devil gave him a single ember to light his way through the frigid darkness. The 
ember was placed inside a hollowed-out turnip to keep it glowing longer.  

The Irish used turnips as their "Jack's lanterns" originally. But when the immigrants came 
to America, they found that pumpkins were far more plentiful than turnips. So the Jack-O-
Lantern in America was a hollowed-out pumpkin, lit with an ember.  

So, although some cults may have adopted Halloween as their favorite "holiday," the day 
itself did not grow out of evil practices. It grew out of the rituals of Celts celebrating a new 
year, and out of Medieval prayer rituals of Europeans. And today, even many churches 
have Halloween parties or pumpkin carving events for the kids. After all, the day itself is 
only as evil as one cares to make it. 

 

         Mr  Siarhei  Kaptsiuh 
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Dla najmłodszych… :) 
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GEPARD 

Niektóre gepardy mają na grzbiecie zamiast plamek paski i nazywane są gepardami królewskimi. 

Są najszybszymi zwierzętami lądowymi. Na krótkich dystansach mogą osiągnąć prędkość do 120 km/h. 

 

 

GOŁĄB 

Gołębie potrafią rozwinąć dość dużą szybkość, nawet do 60 km/h ,a czasem  więcej. Do nich zaliczamy gołę-

bie pocztowe, które do dalekich lotów szkoli się od młodości. Gołąb pocztowy, zawsze wróci do swego gołęb-

nika, nawet wtedy, kiedy zostanie wywieziony na odległość kilkuset kilometrów. Do obecnej chwili nie wiado-

mo, w jaki sposób gołąb wraca do domu. 

 

 

KOLIBER 

Miano najmniejszych ptaków na świecie przypada Kolibrom zamieszkującym Amerykę. Te malutkie ptaki ma-

ją dł. 6-22 cm i ważą 2-20 gramów! Kolibry bardzo dużo jedzą, w ciągu 24h potrafią zjeść dwa razy więcej 

niż wynosi ich waga. 

 

 

KOT 

Błędne jest powszechne przekonanie, że koty zawsze spadają na cztery łapy. To czy faktycznie tak upadnie 

zależy od kilku czynników. 

 

 

LAMPART 

Czarne lamparty nazywamy panterami. Zmiana koloru okrywy włosowej jest spowodowana mutacją genetycz-

ną. Pantery rodzą się częściej w Azji, niż w Afryce. 

 

 

LEW 

Lwy to jedyne koty, które żyją gromadnie. 

Małe lwiątka chętnie piją mleko nie tylko swojej matki, ale też innych samic w stadzie. 

Sierść małego jest pokryta małymi ciemnymi plamkami, które znikają w miarę upływu lat. 

Lwy przeciętnie dożywają 20 lat i umierają, gdyż ich zęby są w bardzo złym stanie, nie mają 

więc czym gryźć pokarmu. 

Ostatnim władcą, który trzymał na dworze lwy był cesarz Hajle Sellasje rządzący Etiopią do 1974r. Lew mo-

że biec z prędkością nawet do 80km/h! 

 

CZY WIESZ, ŻE…??? 
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PAPUGA 

Papugi żyją w stadach, zwykle bardzo hałaśliwych. Należą do dość długowiecznych zwierząt - niektóre doży-

wają 50 lat. 

 

RYŚ 

Rysie mają wspaniały wzrok, ale słaby węch. 

„Ryś" to słowo prasłowiańskie. Dziś moglibyśmy je przetłumaczyć jako "szybki" – por. "ruszyć rysią" – ruszyć 

szybko. 

 

TYGRYS 

Tygrys syberyjski zjada średnio 7-9 kg mięsa dziennie. 

Często przerywa ucztę, aby napić się wody i odbyć krótką sjestę. Chowa wówczas zdobycz w gęstwinie lub 

przykrywa ją gałęziami, albo zatapia na pewien czas w wodzie, aby zlikwidować zdradzający ją zapach. 

Ryczenie jest najpotężniejszym rodzajem ekspresji tygrysa i może nieść się na odległość 3 km. 

 

WIEWIÓRKA 

Obecnie na świecie żyje około 400 gatunków zwierząt wiewiórkopodobnych. Największy gatunek wiewiórki 

żyje w Azji. Jest to wiewiórka olbrzymia, której dł. dochodzi do 90 cm. Najmniejszą zaś jest karłowata wie-

wiórka afrykańska o długości do 10 cm. 

 

ZAJĄC 

Zajęcza samica rodzi młode 3-4 razy w ciągu roku. 

 

ŻYRAFA 

Dł. ciąży żyrafy trwa 420 – 450 dni. Żyrafa rodzi w pozycji stojącej, co powoduje, że młode spada z wysoko-

ści około 2 m na ziemię. 

Długość życia to ok. 20 lat 

Żyrafa żyje w stadach liczących od 5 – do 40 osobników 

 

 

 

         Pozytywnie zakręcone:) 

          (E & I) 
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Serce wie najlepiej 

Me serce bije i nie zatrzyma się, 

Me serce bije, bo kocha Cię. 

Me serce bije tylko dla Ciebie, 

Me serce pragnie mieć Cię dla siebie. 

Gdy bić przestanie, dużo złego się stanie… 

Me serce zrozumie, że kochać nie umiesz… 

Przestanie bić, ponieważ nie będzie miało dla kogo żyć! 

Więc proszę, już nie smuć się, 

Tylko pokochaj serce me. 

Pokochaj i przytul do siebie, 

Niech zrozumie, że nie straci nigdy Ciebie! 

 

Dla Nauczycieli 

Wszyscy nasi kochani Nauczyciele, dla swoich uczniów cier-
pliwości mają wiele. 

Za naukę, za trud jaki jest wkładany, przeogromny bukiet ży-
czeń Wam składamy. 

Życzenia szczere, prawdziwe z uczniowskich serc płynące, 

jak świeże kwiaty pachnące, kwitnące na polskiej łące. 

 

Dziękujemy wszystkim Nauczycielom za trud włożony w na-

szą edukację DZIĘKUJEMY!!! 

 

Kasia ;) 

Kącik  poezji 
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Stopnie to formy przymiotnika wyrażające większe lub mniejsze natężenie cechy kogoś lub 

czegoś albo oceny kogoś lub czegoś. 

 

Przymiotniki nazywające materiał, z którego coś zostało wykonane nie stopniują się, np.: 
Drewniany 

Żelazny 

Szklany 

 

 

STOPNIOWANIE PROSTE, REGULARNE 

 

 

 

 

STOPNIOWANIE OPISOWE 

 

 

 

 

STOPNIOWANIE NIEREGULARNE (tylko 4 przymiotniki) 

 

 

 

          Emilia   

 

 

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy 

wielki większy największy 

jasny jaśniejszy najjaśniejszy 

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy 

tajemniczy bardziej tajemniczy najbardziej tajemniczy 

tępy bardziej tępy najbardziej tępy 

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy 

dobry lepszy najlepszy 

zły gorszy najgorszy 

duży większy największy 

mały mniejszy najmniejszy 

O stopniowaniu przymiotników… 
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1. Ważysz się na niej. 

2. W niej stoi zdjęcie.  

3. Prosto od krowy. 

4. Do zjeżdżania z górki zimą. 

5. Nakrycie głowy.  

6. Świeci na niebie.  

7. Przyjaciel człowieka. 

8. Miesiąc ,który następuje po lutym.  

9. Jego rodzajem gouda lub królewski. 

10. Odmierza czas. 

11. Coś na śmieci. 

12. Czyści go kominiarz.  

13. Ptak, który nisko lata po deszczu. 

14. Robi się nim zdjęcia. 

 

 

Hasło: ................................................... 

 

 

Czy zgadzasz się z rozwiązaniem krzyżówki? Uzasadnij swoją odpowiedź. ;) 

 

...............................................................................................................................................          

.................................................................................................................................................     
 

 

         Paulina i Monika 

KĄCIK ROZRYWKI 
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S Y Z Y F O W E P R A C E 

Z C I W E I K C I M   P   

Ś M I T O L O G I A   A P 

W     I K C A W O Ł S R A 

I       N I E M C Y   A N 

Ę O R W E L L   K K A N T 

T   Q U O V A D I S N D A 

O S K Ą P I E C N I O O D 

S Z E K S P I R R Ą G W E 

Z E M S T A     A Ż Y S U 

E   M O L I E R T Ę T K S 

K R Z Y Ż A C Y A   N I Z 

R O M E O I J U L I A     

Odszukaj i wykreśl (pionowo lub poziomo) 18 wyrazów związanych z lektura-

mi szkolnymi. Wśród haseł są tytuły lektur i nazwiska autorów. 

1. Syzyfowe prace 

2. Mitologia 

3. Niemcy 

4. Quo vadis 

5. Skąpiec 

6. Szekspir 

7. Zemsta 

8. Krzyżacy 

9. Romeo i Julia 

10. Świętoszek 

11. Mały Książę  

12. Antygona 

13. Parandowski 

14. Pan Tadeusz 

15. Latarnik 

16. Słowacki 

17. Mickiewicz 

18.  Molier 

 

Zagubiona xD 

Łamiłepek 

Rok szkolny 2009/2010 
Str. 17 

S Y Z Y F O W E P R A C E 

Z C I W E I K C I M   P   

Ś M I T O L O G I A   A P 

W     I K C A W O Ł S R A 

I       N I E M C Y   A N 

Ę O R W E L L   K K A N T 

T   Q U O V A D I S N D A 

O S K Ą P I E C N I O O D 

S Z E K S P I R R Ą G W E 

Z E M S T A     A Ż Y S U 

E   M O L I E R T Ę T K S 

K R Z Y Ż A C Y A   N I Z 

R O M E O I J U L I A     



Mrozu 
Prawdziwe nazwisko - Łukasz Mróz. Urodził się 22 lipca 1986 roku. Ukooczył Liceum Ogólno-

kształcące imienia Agnieszki Osieckiej  o profilu teatralnym, a jego kariera muzyczna rozwija się od kilku 
lat, podczas których zbierł doświadczenie muzyczne. 

Pierwsze dobrze brzmiące utwory, Mrozu zaśpiewał z raperem Wozem, będącym pionierem wro-
cławskiej sceny hip hopowej. Owocem tej współpracy było wyróżnienie dla utworu "Jestem imprezą".  

Artysta nawiązał współpracę z Dj Kennethem (Holandia) oraz Mr. Kingloverem (Jamajka), two-
rząc skład dancehallowo - hip hopowy "Party Soldiers", gdzie pełnił rolę producenta. Mrozu wykonał 
remiksy dla zespołu Da Luxe znanego z hitu "Groove Me", do których koncertowali między innymi na 
Sopot Festival w 2006 roku i podczas wyborów Miss Polonia w Niemczech.  

 Debiutancki album wrocławskiego wokalisty Mrozu nagrał w niezależnej wytwórni Pink Crow 
Records. Album ten to dawka nowoczesnego, elektrycznego, melodyjnego popu, w pełni autorskiego: 
Łukasz Mróz jest autorem i współautorem muzyki i tekstów. Przez kolejne utwory przewijają się elemen-
ty r'n'b, soulu, hip-hopu i dancehallu - całośd jest bardzo różnorodna. W utworze "Trzymaj pion" poja-
wia się Lilu, w dancehallowym kawałku "Los na szali" ekipa East West Rockers, w "Come around" nato-
miast artyści z Holandii: Lloyd De Meza i P. Moody. Mrozu  sporą popularnośd zyskał dzięki singlowi  
"Miliony monet". 

 

Płyta  „Miliony monet” zawiera następujące utwory: 

1. Kurtyna  

2. Miliony monet  

3. Co nam pisane  

4. Trzymaj pion feat. Lilu  

5. Los na szali feat. East West Rockers  

6. Come around feat. Men of Honor  

7. Mayday  

8. Tequila  

9.  Screaming for love  

10. Femme fatale 

11. Korzenie 

 

         Kasia ;) 

GWIAZDY I GWIAZDECZKI  
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 Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich nauczycieli Zespołu Szkół w Damnie :) 

 

Dzień Nauczyciela^^ 

Wiele życzeń  już składano,  
Wiele słów już napisano, 

Lecz ja jedno mam marzenie-nauczycielskie odrodzenie!!! 
Niech nam Pani polonistka dziś zaśpiewa arie Lista. 

Zamiast w-fu będą pączki i dyrektor niech nas całuje w rączki. 
Dość już chyba marzeń wielu, zaśpiewajmy przyjacielu : 

I szkoła musi być, 
Bez szkoły trudno żyć. 

Niech żyje nam uczniowski stan, 
Nauczyciele niech  żyją nam!!! 

xD AnonimowaOna ^^ ; ** 
  

Pozdrowienia dla wszystkich  chłopaków  z gimnazjum.  

Pozdrowienia dla lasek z gimnazjum, a szczególnie dla: Dominiki ,Madzi i Izy od tajemniczego wiel-
biciela.  :** 

Kocham Cię Madziu, jesteś dla mnie wszystkim.  :** 

Pozdrowienia dla super lasek: Agi, Ewki, Ani.  :) 

Pozdrowienia dla Marioli F od Magdy G.  :) 

Pozdrowienia dla przyjaciółek: Ani S ,Ewy D i Karoliny O od Justyny B.   

Pozdrowienia dla p. M. Kozłowicz i p. J. Janickiej od klasy I Gim.  

Pozdrowienia dla ziomków z III b Gim. :D  

Pozdrowienia dla Julity Mańkowskiej. :) Jesteśmy z Tobą. 

Gorące pozdrowienia dla Marka W od Ani.  :** 

Pozdrowienia dla p. Wojciecha Kosobuckiego od wielbicielek. Jest Pan The Best.  

Pozdrowionka dla laseczek z III b Gim. od Mi$ki. :**  

Pozdrowienia dla Eweliny od Agnieszki. :) 

Pozdrowienia dla Kasi od Ani. 

Pozdrowienia dla Izy od Dominiki. 

Pozdrowienia dla kotów z I Gim. od Ani, Ewki i Agnieszki. 

Pozdrowienia dla Agnieszki B od Eweliny D.  

Pozdrowionka dla Patu$ki  od Madzi. ;**(koFFaM) 

Pozderki dla Iwony - Domini$ka <kocham> 

POZDROWIENIA 
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Horoskop 
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Baran >> 21.03-20.04 

W najbliższym tygodniu 
pojawi się nowy obiekt 

zainteresowań. 
Uważaj na siebie!! 

Unikaj przechwalania 
się. 

Byk >> 21.04-21.05 

Zaniedbujesz szkołę 
i oto efekt! Nad głową 
zbierają Ci się gradowe 
chmury! Unikaj spięć z 

koleżankami. 

Bliźnięta >>22.05-21.06 

Bierz udział 
w konkursach szkolnych! 
Unikaj kolegi spod znaku 

wagi. 

Rak >>22.06-22.07 

Nareszcie zakochasz 
się po uszy 

i to z wzajemnością! 
Unikaj plotek. 

Ryby >>20.02-20.03 

Miesiąc upłynie Ci pod 
znakiem kłopotów… 

z chłopakami. Unikaj 
kłótni z Panną. 

Skorpion >>24.10-22.11 

Na imprezie spotkasz swo-
ją pierwszą miłość!!! 
Unikaj byłej kumpeli. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasandra i Samanta 
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Waga >>23.09-23.10 

Uda Ci się zrealizować 
wszystkie swoje plany. 
Unikaj chłopaka z kol-

czykiem! 

Panna >>23.08-22.09 

Świetnie będziesz doga-
dywać 

się ze wszystkimi 
dookoła! 

Unikaj związków na od-
ległość. Lew >>23.07-22.08 

Zapowiadają się kłótnie 
z kolegami o głupoty. 
Unikaj rozmawiania 

na polskim! 

Strzelec >>23.11-21.12 

Bardzo dobrze będzie szło 
Ci w szkole. 

Unikaj flirtu z zielonookimi 
ludźmi! 

Wodnik >>20.01-19.02 

To nie jest najlepszy czas 
dla Ciebie. Przewidywana 

choroba. Unikaj stresu i nie-
potrzebnych nerwów, a 

szybko wrócisz do formy. 

Koziorożec >>22.12-19.01 

Spodziewaj się małych pro-
blemów z klasą. Unikaj dys-

kusji z rodzeństwem. 



Na ławce w parku kłóci się chłopak z 
dziewczyną. 
-Gdybyś był moim mężem, wsypałabym Ci 
truciznę do herbaty! 
-A jak ja byłbym Twoim mężem to bez 

wahania wypiłbym ją! 

 

 

- Jasiu jesteś taki niegrzeczny, weź przykład z 
tatusia. 
-Mamo, ale przecież tata siedzi w więzieniu… 
-Tak, ale niedługo wyjdzie za dobre sprawowa-
nie! 
 

 

-Wierzysz w życie po śmierci? 
-Nie, a Ty? 
-Ja też nie wierzyłem, ale odkąd moja żona 
umarła, znowu zaczynam żyć… 
 

 

 

 
Rozmawia dwóch młodych żonkosiów. 
-Słyszałem, że żonę trzeba trzymać w domu 
krótko. 
-Ja też. Dwa, góra trzy lata… 
 

 

 
Rozprawa w sądzie. 
-Dlaczego oskarżony uciekł z więzienia? 
-Bo chciałem się ożenić. 
-No cóż, ma pan bardzo dziwne poczucie 
wolności… 
 

 

 
W sklepie z komputerami sprzedawca zachwa-
la klientowi swój najnowszy towar. 
-Ten komputer wykona za pana połowę pracy! 
- W takim razie poproszę dwa. 

 

SUPERDOWCIPY 
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Blondynka dzwoni do informacji PKP. 

- Jak długo jedzie pociąg z Krakowa do Warszawy? 

- Chwileczkę… 

- Dziękuję. 

 

 

Blondynka przekroczyła prędkość. Policjant ma-
cha lizakiem, a ta zatrzymuje pojazd i pyta: 
„Dokąd pana podwieźć?” 

 

 

 

W nadmorskim kurorcie zapanowała panika, ponie-

waż z cyrku uciekły dwa lwy. Ludzie pochowali się, a 

zwierzęta poszły na plażę, usiadły nad brzegiem 

morza. Jeden z lwów mówi: zupełnie nie rozumiem 

tych ludzi, pełnia sezonu, a tutaj nie ma żywej du-

szy! 

 

 

 

W sądzie. 
- Ile pozwana ma lat? 
- Chwileczkę Wysoki Sądzie, muszę policzyć: 
Kiedy wychodziłam za niego za mąż miałam 20 
lat, a on miał 40. To jeśli teraz on ma 70, a ja 
jestem o połowę młodsza, to mam 35? 
 

 

 

 

Kowalski jak zwykle przyszedł spóźniony do pracy i 

zbiera standardowy „ochrzan” od szefa. 

- Panie Kowalski, był pan w wojsku? 

- Byłem. 

- I co mówił sierżant, jak się pan spóźniał? 

- Nic szczególnego: „Dzień dobry panie majorze.” 

 

 

                                         

Monika Baran 


