
 

 

W tym numerze: 

• Zdjęcia z imprez szkolnych, 
• Wywiad z Panem Dyrektorem,  
• Poznaj bezpieczny Internet, 
• Szkolna lista przebojów, 
• Moda na niepalenie, 
• Przepis na faszerowane jajka , 
• Informacje sportowe. 

Już wiosna!!! 

Rok szkolny 2009/2010 
Nr 2 

Cena 1 zł 
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Jasełka przygotowane przez szkolny teatrzyk wprowadziły 
nas w radosny nastrój świąt Bożego Narodzenia. 

Nadszedł upragniony czas szalonej zabawy!  
W końcu to karnawał! Mile widziane były ciekawe przebrania. 

W walentynki piszemy miłe listy do tych, których 
bardzo lubimy, a także kupujemy drobne upominki! 
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My się zimie nie dajemy - kulig z pieczonymi  
kiełbaskami organizujemy! 

Jak kulturalnie i poprawnie posługiwać się na co dzień językiem polskim mó-
wionym, pisanym i w formie sms-ów?  

Tego dowiedzieliśmy się podczas warsztatów językowych. 
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Dziewczyny: Jakie jest pana hobby? 

Pan Dyrektor: Sport. 

Dziewczyny: A konkretnie? 

Pan Dyrektor: Nordic walking. 

Dziewczyny: Jaka jest pana ulubiona potrawa? 

Pan Dyrektor: Pierogi z serem. 

Dziewczyny: Jaki przedmiot lubił Pan w szkole najbardziej? 

Pan Dyrektor: Ale mi zadałyście pytanie…myślę, że technikę. 

Dziewczyny: Jakiej muzyki Pan słucha? Jaki jest Pana ulubiony zespół? 
Pan Dyrektor: Dire Straits. To jest taka rockowa muzyka, można powie -  
                        dzieć lekki rock. 

Dziewczyny: Co Pan lubi robić w wolnym czasie? 

Pan Dyrektor: Aktywnie odpoczywać na łonie przyrody. 
Dziewczyny: Gdyby nie został Pan nauczycielem, to jaki zawód by Pan  
                      wybrał? 

Pan Dyrektor: Nie wyobrażam sobie pracy w innym zawodzie. 

Dziewczyny: Jakie miejsce lub jakie państwo chciałby Pan zwiedzić? 

Pan Dyrektor: Chiny. 

Dziewczyny: Dziękujemy za rozmowę. 
Wywiad przeprowadziły:  

Izabela Wojciechowska z kl. I b gim. i Katarzyna Pawlak z kl. I a gim. 
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Opracowanie: Tomasz Szyba kl. IV a 

Źródło: Helpline.org.pl 

1. Kolega wrzucił na swojego bloga moje okropne zdjęcie - 
cała szkoła się ze mnie śmieje, a on nie chce go usunąć. Co ja 
mam z tym zrobić? 

 Kolega nie miał prawa umieszczać Twojego zdjęcia bez 
Twojej zgody. Poproś go, żeby usunął zdjęcie. Jeśli to nie po-
może możesz napisać do administratora strony, na której znaj-
duje się blog i opisać całą sytuację, prosząc go jednocześnie  
o to, żeby usunął Twoje zdjęcie. W razie trudności skontaktuj 
się z Helpline.org.pl. 

2. Po jakim czasie na czacie mogę zaufać poznanej osobie? 

 Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie. Twój znajomy z czatu może udawać kogoś 
innego przez długi czas, nawet miesiącami. Warto zawsze zachować ostrożność w stosunku 
do takich osób, a zanim spotkasz się z kimś takim porozmawiaj o tym koniecznie ze swoimi 
rodzicami. 

3. Od jakiegoś czasu zaczepia mnie obcy chłopak na gg. Co mam zrobić, bo nie chcę z nim  
    rozmawiać?  

 W sytuacjach, kiedy ktoś nieznajomy zaczyna zadawać krępujące pytania, wypytuje 
o nasze dane, zaczyna rozmowy na dziwne tematy, dobrze jest jak najszybciej zakończyć 
taką znajomość. O tym, co nas zaniepokoiło warto też opowiedzieć rodzicom. W Internecie 
należy być bardzo ostrożnym jeśli chodzi o poznawanie nowych ludzi. Nie odpisuj na za-
czepki. Pamiętaj również, że Sieć daje możliwość udawania kogoś, kim się nie jest. Interne-
towych natrętów można zablokować na komunikatorach typu gg czy skype. Szczegółowy 
opis jak to zrobić znajdziesz w zakładce "Młodzież" w Najczęściej zadawanych pytaniach 
Helpline.org.pl. 

 Jeśli poznana osoba zaczyna pisać z coraz to nowych numerów, a cała sytuacja robi 
się naprawdę męcząca, koniecznie opowiedz o wszystkim rodzicom. Wspólnie możecie 
zgłosić sprawę na Policję, pamiętając jednocześnie, że trzeba zachować archiwum komuni-
katora, gdzie zapisane są wszystkie rozmowy z tą osobą. 



 

 6 

1. Lady Gaga – „Bad Romance” 

2. Oceana - „Cry cry” 

3. Afromental - „Radio Song” 

4. Paulla  - „Od dziś” 

5. Morandi – „Angels” 

6. Andrzej Piasek Piaseczny - „Chodź, 

przytul mnie” 

7. Headway – „What is love” 

8. September – „Cry For You” 

9. Mika – “Relax take it easy” 

10. Łukasz Zagrobelny – „Jeszcze o nas” 
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Opracowanie: Karol Dudek kl. I a gim. 

 Papierosy są bardzo szkodliwe dla człowieka, dlaczego 
więc ludzie je palą? Zaczynają jako młode osoby, ponieważ jest to 
modne, albo żeby zaimponować rówieśnikom. Potem popadają  
w uzależnienie od nikotyny. 

 Należy jednak zauważyć, że palenie ma negatywny wpływ 
na zdrowie, zachowanie oraz psychikę. Najwięcej szkód wywołu-
je u nieletnich. Stwierdzono, że dzieci palące papierosy mają pro-
blemy z koncentracją i pamięcią oraz uczą się gorzej od niepalą-
cych rówieśników. Również szkodliwy wpływ palenia jest wi-
doczny w rozwoju fizycznym. 

Z powodu palenia papierosów organizm jest słabo zaopatrywany w tlen. U palaczy 
często występują niedobory wi- tamin i mikroelementów. 
Szczególnie witaminy C i wita- min z grupy B. Palenie papie-
rosów sprzyja powstawaniu miażdżycy, zawałom serca, 
udarom mózgowym i nowotwo- rom, najczęściej są to nowo-
twory płuc, krtani, przełyku, trzustki, żołądka i wątroby. 
Wzrasta też możliwość zachoro- wania na białaczkę.  

Ponadto palenie wpływa niekorzystnie na urodę. Cera 
szarzeje, żółkną paznokcie i zęby. Należy również uświa-
domić sobie, że na płucach czło- wieka osiadają substancje 
smoliste.  

Negatywnym skutkiem palenia jest także nieprzyjemny zapach. Nie da się ukryć, 
że papierosy po prostu śmierdzą. Nawet przy zachowaniu zasad higieny, zapachu papie-
rosów nie da się pozbyć. Pozostaje on na skórze, ubraniu, w mieszkaniu czy samocho-
dzie. 

Musimy pamiętać o tym, że palacz naraża nie tylko siebie, ale również osoby 
z najbliższego otoczenia (tzw. biernych palaczy).  

Źródło: http://www.bryk.pl,  

http://www.palenie.net/skutki-palenia.html 
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Żaglówki 

czyli faszerowane jajka 

Składniki: 

 
5 jajek, 

15 dag pieczarek, 

natka pietruszki, 

kilka plastrów żółtego sera, 

sałata, 

czerwona papryka, 

majonez, 

sól, pieprz. 

 Sposób wykonania: 

 Jaja ugotować na twardo. Gdy przestygną, zdjąć skorupki, przekroić na pół 
i wyjąć żółtka. Pieczarki oczyścić, pokroić w drobną kostkę lub zetrzeć na tarce 
i udusić na oleju. Żółtka rozgnieść widelcem, zieleninę drobno posiekać. Połą-
czyć żółtka, pieczarki i zieleninę, dodać 1 łyżkę majonezu. Doprawić solą i pie-
przem. Wymieszać. Otrzymaną masą napełnić połówki białek. W każdą połów-
kę wbić maszt z wykałaczki, przymocować do niego żagiel z sera oraz flagę 
z papryki. Gotowe żaglówki ułożyć na półmisku wyłożonym sałatą.  

Smacznego 
 Opracowanie: Grażyna Wojciechowska kl. I b gim. 

 



 

 

Odgadnij trzy poniższe zagadki. Rozwiązania wpisz w kratki.  
                        Ponumerowane literki utworzą hasło. 

 

Co to za przyrząd, zgadnij mój drogi –  

w domu ma ekran, na dachu rogi? 

 

 

 

 

Jaki aparat słowo za słowem 

niesie po drucie naszą rozmowę? 

 

 

 

 

Postawiona w kąt chętnie łyka prąd. 

A wody jak nabierze, to bieliznę nam pierze. 
 

 

 

 

 

Hasło 
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 W dniu 25 lutego 2010 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w mistrzostwach wo-
jewództwa świętokrzyskiego w pływaniu, które odbyły się w Starachowicach. Dla naszych 
kolegów zakończyły się one wspaniałymi sukcesami.  
 W pływaniu na 25 metrów stylem klasycznym (chłopców) 
I miejsce zajął Paweł Łataś z klasy IV a,  
 w pływaniu stylem grzbietowym:  
I miejsce zdobył Paweł Szkwarek z klasy IV a, 
II miejsce - Paweł Łataś. 

 Koleżanka Angelika Kozik z klasy I b gimnazjum uplasowała się na I miejscu  
w pływaniu na 25 metrów stylem klasycznym (dziewcząt) oraz na I miejscu - stylem 
grzbietowym. 

 I miejsce zdobyła też sztafeta w pływaniu stylem dowolnym (4 x 25 m). 

 10 marca 2010 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w mistrzostwach wojewódz-
twa świętokrzyskiego w tenisie stołowym w Kazimierzy Wielkiej. 

 2 grudnia 2010 r. wzięliśmy udział Mikołajkowym Turnieju mistrzostw województwa 
świętokrzyskiego w siatkówce. Odbył się on w Kielcach. Nasza drużyna zajęła w nim III 
miejsce. 


