
 

 

Rok szkolny 2008/2009 
Nr 2 

Cena 1 zł 

W tym numerze: 

• Zdjęcia z imprez szkolnych 
•Horoskop na nowy rok 
• Moda karnawałowa 
•Rozrywka 
• Przepis na róże karnawałowe  
• Informacje sportowe 

Rys. Martyna Kumór z kl. III a gim. 



 

 

Na spotkanie z Mikołajem czekały wszystkie dzieci. 

 

„Czerwony Kapturek” w wykonaniu goszczącej w naszej szkole grupy teatralnej  
z Włoszczowy. 

2 

Przedstawienie jasełkowe w wykonaniu naszych 
szkolnych artystów. 
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Podczas spotkania ze strażą miejską poznaliśmy zasady bezpiecznego zachowania się  
w relacjach z obcymi ludźmi.  

Tegoroczny karnawał był naprawdę udany. 
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KOZIOROŻEC   
22 grudnia - 20 stycznia 

Koziorożec jest uparty  
i wytrwały nie na żarty!  
Idzie w górę pomalutku, 
powolutku, lecz do skutku! 
A gdy znajdzie się na szczycie, 
to go stamtąd nie zrzucicie -  
będzie siedział zadumany, 
snując jakieś nowe plany... 

WODNIK   
21 stycznia – 20 lutego 

Wodnik wizje i marzenia  
w rzeczywistość umie zmieniać. 
Jeśli tylko ma okazję,  
wykorzysta swą  fantazję!  
Zrobi rzeźbę lub obrazek, 
machnie jakiś wynalazek… 
Sto pomysłów w jednej chwili 
ma, choć wcale się nie sili! 

RYBY  
21 lutego – 20 marca  

Wszystkie Ryby wprost zachwyca 
niezgłębiona tajemnica –  
wyczyniają jakieś czary,  
jakieś cuda nie do wiary… 
Lecz są także z tego znane,  
że są niezdecydowane, 
więc bez przerwy się wahają, 
czy w te czary wierzyć mają… 

BARAN  
21 marca – 20 kwietnia   

Baran, dzielny i wytrwały, 
bywa łasy na pochwały  
i bez przerwy, z każdej strony, 
bardzo lubi być chwalony. 
Lecz czasami sam się łaje, 
gdy coś mu się nie udaje, 
i ze złością szczęką kłapie,  
że sto srok za ogon łapie!  

 

Hej, dziewczyno! Hej, chłopaku! Poznaj własny znak zodiaku! 
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BYK 
 21 kwietnia - 21 maja 

Byk porządnie się nagłowi, 
zanim krok do przodu zrobi, 
lecz gdy wreszcie iść zaczyna, 
prze do przodu jak maszyna! 
Choć rozłościć trudno Byka,  
Lepiej niech mu nikt nie fika,  
bo gdy Byk się zdenerwuje, 
każdy przed nim  respekt czuje! 

BLIŹNIĘTA  
22 maja - 21 czerwca 

Świat bez ruchu i hałasu 
jest dla Bliźniąt stratą czasu! 
Zamiast lekcji i klasówek 
wolą słuchać miłych słówek! 
Zwykle pracą się nie chlubią 
i leniwy żywot lubią, 
lecz gdy precz pogonią lenia, 
to pracują bez wytchnienia! 

RAK  
22 czerwca– 22 lipca 

Rak, gdy tylko czuje drakę, 
woli się wycofać rakiem, 
lecz gdy tkwi w rodzinnym kole, 
wreszcie w swoim jest żywiole! 
Tu kuzyni, wujków krocie, 
tam kuzynki, babcie, ciocie - 
kiedy wszyscy są w komplecie, 
to cudownie jest na świecie!  

 LEW  
23 lipca - 22 sierpnia 

Jest odważny, silny, dzielny  
i okropnie samodzielny! 
Czasem takie ma pomysły, 
że rodzice tracą zmysły! 
Dzierżąc berło i koronę, 
lubi słabych brać w obronę 
i królewskim obyczajem 
potem im się wielbić daje… 
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Opracowanie: W.Lubieniecki, P. Kumur  kl. III b gim. 
Rys. G.Wojciechowska, I.Wojciechowska kl. VI b 

PANNA  
23 sierpnia – 22 września 

Jak świat światem, każda Panna 
jest dokładna i staranna, 
nawet w głowie ma porządek, 
bo ustawia myśli w rządek. 
Panna boi się ryzyka, 
niczym ognia go unika, 
więc przeszkody całą zgrają 
same z drogi jej znikają! 

WAGA  
23 września- 23 października 

Waga chce wieść rajskie życie, 
hulać, spać i jeść obficie! 
Nie ma nawet ciut ochoty  
na zmartwienia i kłopoty!  
Zanim jakąś myśl wysmaży, 
wszystko dobrze zmierzy, zważy… 
Za to potem nie ma mowy, 
by tę myśl jej wybić z głowy! 

SKORPION  
24 października – 22 listopada 

Skorpion pamięć ma nie lada, 
przy tym głową nieźle włada, 
ale bywa nieżyczliwy  
i okropnie pamiętliwy! 
A gdy już do celu zmierza, 
ustępować nie zamierza. 
Sieje przy tym straszny zamęt, 
bo ma wielki temperament! STRZELEC 

23 listopada - 21 grudnia 

Strzelec wielbi ruch i zmiany!
Wciąż jest strasznie zalatany-
Meksyk, Chiny, Rzym, Hawaje, 
Tokio, Kaukaz, Himalaje…
Szybko, szybko, byle prędzej!
Dużo, dużo byle więcej! 
Czemu tak bez przerwy gna? 
Jakiś cel w tym chyba ma… 

Źródło: Grodzka K.: Świat ucznia: Podręcznik do kształcenia 
zintegrowanego. Warszawa 2004 (s.154-156: Strzałkowska M.: 
Co nam nowy rok przyniesie?) 
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W tegorocznym karnawale królują: 
czerń, złoto, srebro i fiolet. 
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l = ł 

Rebus 

s = ł  

Trzy pierwsze osoby, które dostarczą prawidłowe rozwiązania krzyżówki i rebusu  
do biblioteki, otrzymają upominki. 

W Internecie wyszukał O.Kozak z kl. V a 

Źródło: http: adonai.pl/relaks/rebusy 
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Róże karnawałowe 
Przepis p. Małgosi Golby 

Składniki: 

6 żółtek, 

2 szkl. mąki, 

1 szkl. kwaśnej śmietany, 

łyżka masła, 

1 łyżka cukru zwykłego, 

cukier puder (do posypania), 

50 dag (2 kostki) smalcu. 

 

 Sposób wykonania: 

  Z żółtek, mąki, śmietany, masła i cukru zagnieść ciasto. Cienko rozwałko-
wać. Wycinać z ciasta krążki w trzech rozmiarach (można do tego użyć szklanki 
oraz większego i małego kieliszka). Brzegi krążków naciąć trzy lub cztery razy. 
Układać je jeden na drugim, zaczynając od największego do najmniejszego. 
Przycisnąć na środku palcem tak, aby wszystkie trzy części się skleiły. Róże 
wkładać do gorącego tłuszczu odwrócone - małymi płatkami w dół. Smażyć 
do uzyskania złotego koloru. Wyjmować na ręcznik papierowy, aby obciekły 
z tłuszczu. W środek każdej róży włożyć odrobinę konfitury lub dżemu.  
Posypać cukrem pudrem. 

Smacznego! 

Z tego samego ciasta można zrobić też faworki. 
Opracowanie:  

I. Wojciechowska, G Wojciechowska z kl. VI b 
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 W dniu 28 stycznia w Starachowicach odbyły się mistrzostwa województwa 
świętokrzyskiego w pływaniu. Grupę młodszą reprezentowali: Krzysztof Olejarczyk 
z kl. I a gim. i Patryk Moczydłowski z kl. VI b szkoły podstawowej.  
Patryk Moczydłowski zajął 1 miejsce w stylu grzbietowym na 25 m. 
Krzysztof Olejarczyk zdobył 3 miejsce w stylu dowolnym na 50 m oraz 2 miejsce w 
stylu klasycznym na 25 m.  
Grupę starszą reprezentował Tomasz Bialik z kl. III b gim., który w pływaniu stylem 
grzbietowym na 50 m uplasował się na 1 miejscu. 
 

 Sławomir Szmal  jest piłkarzem ręcznym, bramkarzem.  Ma 31 lat. Urodził się 
w Strzelcach Opolskich.  
 W reprezentacji Polski rozegrał ponad 160 spotkań. Był bramkarzem na Mi-
strzostwach Świata 2007, na których polska drużyna zdobyła srebrny medal. W całym 
turnieju obronił 111 rzutów.  
 Był zawodnikiem kadry narodowej na Mistrzostwach Świata w Chorwacji roz-
grywanych na początku 2009 r. Z jego udziałem polska drużyna wywalczyła brązowy 
medal. 
 Sławomir Szmal ma przezwisko "Kasa", bo jest pewnym punktem polskiej ka-
dry. Na co dzień jest spokojnym człowiekiem, bardzo poukładanym. Ma żonę Anetę i 
syna Filipa. Jego największymi pasjami poza piłką ręczną jest bilard, tenis i... grzybo-
branie. 

W Internecie wyszukał Paweł Łataś z kl.III a 


