
 
 

 

Rok szkolny 2008/2009 
Nr 3 

Cena 1 zł 

W tym numerze: 

• Zdjęcia z imprez  
   szkolnych, 
•Dzień Matki,  
• Imiennik, 
•Psie piękności, 
• Jak nie dać się okraść, 
•Przepis na ciasto  
   z  truskawkami, 
• Informacje    
    sportowe. 

Rys. Justyna Ciaś kl. II b 



 

 

W lekkiej, zabawowej formie sprawdzaliśmy nasze umiejętności językowe.  
Jak widać, w grupie pracuje się raźniej. 

Przedstawienie „Przygody kropelki wody” zachwyciło wszystkich. 
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W poezji ks. J.Twardowskiego odnaleźliśmy wiarę, miłość  
i zachwyt światem. 

Gimnazjaliści Wojtek Lubieniecki i Tomek Krzyszkowski  
zdobyli III miejsce, a uczniowie szkoły podstawowej zostali wyróżnieni.  

Jak widać w naszej szkole nie brakuje talentów! 

W Inwałdzie czekały na nas prawdziwe atrakcje. Ale najważniejsze, że  dopisywały humory. 
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Dzień Matki obchodzimy w Polsce co roku 26 maja. W tym dniu nasze 
mamy są obdarowywane laurkami, kwiatami i różnego rodzaju prezentami.  
 To święto ma na celu okazanie matkom wdzięczności, szacunku i miłości. 
W Polsce po raz pierwszy obchodzono Dzień Matki w 1923 roku w Krakowie. 

Pamiętajmy, że miłość i szacunek powinniśmy okazywać naszym mamom 
nie tylko w tym dniu, ale przez cały rok. 

 
Mamo kochana, 

byś zawsze od rana do 
nas wszystkich się 
uśmiechała i pamiętała, 
że my Cię zawsze bar-
dzo kochamy i od serca 
życzenia składamy: 
zdrowia, szczęścia i 
uśmiechu – zawsze jak 
dziś, jak teraz. 

W dniu Twego 
święta i na co dzień tak 
samo – kocham Cię ma-
mo! 

 
Do życzeń dołącza się 
zespół redakcyjny ga-
zetki szkolnej Gadułek 

Pokoloruj kwiaty dla mamy  

Opracowanie: Żaneta Pawelec kl. III a  
 

Dzień Matki  
– historia i tradycja 
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Adam - spokojny, dyplomatyczny; wybija się w 
szkole. Długo kocha w tajemnicy, ale w miłości jest 
wierny. Oszczędny, często bardzo uparty! 
 

Jakub - jest energiczny. Ma wielu przyjaciół, ceni 
towarzystwo. Lubi dobrze się ubierać.  
 

Karol -  jest człowiekiem szlachetnym, kulturalnym, inteligent-
nym. Jest przywiązany do rodziny i domu. Lubi  podróżować. 
 

Maciej - uczuciowy, oddany przyjaciel. Wielki marzyciel. W mi-
łości stały i solidny. Chętnie pomaga, szczególnie kobietom. By-
wa, że się pogniewa i niechętnie przebacza. 
 

Marcin -  człowiek o tym imieniu posiada twórczy 
umysł, jest dobrym organizatorem. Jest skromny, 
lubi spokój. Może za bardzo zamknięty w sobie.  
 

Mariusz - często i chętnie bierze na siebie ogromne odpowie-
dzialności,   jest człowiekiem pracowitym, zaradnym, lubiącym 
spokój. 
 

Patryk - Patrykowie są przeznaczeni na podróżników i badaczy 
odkrywających nieznane obszary wiedzy.  Bardziej niż inni cier-
pią, jeżeli popełnią jakieś błędy. 

 

Rafał - osoby o tym imieniu dużo czytają, stale się 
uczą .  Lubią ogrody i hodowanie zwierząt. Nieobce są 
im talenty artystyczne. Typowy Rafał jest łagodny i 
ma pokojowe usposobienie.  Nie leży w jego naturze 
pośpiech. 
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W Internecie wyszukali: Patryk Moczydłowski i Dominik Maj z kl. VI b 

     Źródło: www.arpegio.pl/imiennik.htm 

Dorota -  lubi zmiany w życiu, kocha przyjaciół, 
wiele podróżuje i łatwo przystosowuje się do no-
wych warunków. 
 

Grażyna - kobieta o tym imieniu to osoba dobra, 
wrażliwa na otoczenie, ambitna, pewna siebie. Jest 

pracowita i dociekliwa.  Uwielbia muzykę. 
 

Iza - jest bardzo dokładna, uczy skrupulatności innych, ceni 
punktualność.   Temperament żywy. Ceni gustowne ubiory i 
smaczne potrawy. W miłości stała. 
 

Karolina - kobieta o tym imieniu jest wszechstron-
na, wykształcona, pracowita, chętnie pogłębia swoją 
wiedzę.  Jest dociekliwa, miła dla otoczenia. 
 

Katarzyna -  jest,  szlachetna, prostolinijna, stała 
w przekonaniach, pracowita, skrupulatna, kultural-
na. Nie znosi osób dwulicowych, krętaczy i kłam-
ców. 
  

Magdalena - Magdaleny są wrażliwe. Dążą do tego, żeby po-
znać życie w całej pełni. Ich celem jest życie na wysokich obro-
tach. Uwaga, panowie! Tym kobietom trzeba umieć sprostać! 
 

Marta - jest niezależna, o ciekawej osobowości. Uparcie dąży 
do celu. Osiąga sukcesy dość szybko. W miłości Marty są wier-
ne. 

 
Martyna - Kobieta subtelna o nieprzeciętnej intu-
icji, szybkiej i trafnej decyzji, dobry znawca ludz-
kiej natury. Powinna posiadać wszechstronne wy-
kształcenie. Lubi przyrodę i dobre filmy, jak rów-
nież nowoczesne ubiory. Nie znosi, aby jej rozka-
zywano. 
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Beagle 

   Wesołe i żywe, z natury niezależne, mają ten-
dencje do włóczęgostwa. Skłonne do zabaw i 
tolerancyjne wobec dzieci. 

Bokser 
   Psy żywiołowe, wesołe i skłonne do za-
baw. Lubią dominować. Sprawdzają się w 
szkoleniu, wymagają jednak odpowiedniej 
stymulacji i regularnych ćwiczeń. Są psami 
rodzinnymi, towarzyskimi, źle znoszącymi 
samotność. 

Jamnik 
    Jamniki to bardzo radosne, ruchliwe              
 psy znane ze skłonności do ścigania 
 małych zwierząt i ptaków. Cechuje je 
 upór i nieustępliwość, co utrudnia ich 
 tresurę. Szczekają wyjątkowo głośno, 
 dlatego mają predyspozycję do bycia 
 dobrym psem stróżującym. Znane są 

ze swojego przywiązania i lojalności w stosunku do właściciela. Są towarzy-
skie, jednak obcych traktują z rezerwą i nieufnością. Przy odpowiednim 
ułożeniu jamnik może bardzo zaprzyjaźnić się z dzieckiem. 
   Duża część jamników nie lubi nieznajomych ludzi i reaguje na nich szcze-
kaniem i warczeniem. Chociaż najczęściej jamniki są bardzo energicznymi 
zwierzętami, zdarzają się też psy bardzo spokojne. 

Psie piękności 
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Labrador 

   Ze względu na umiejętność współpracy z czło-
wiekiem labradory są współcześnie wykorzystywa-
ne w różnych dziedzinach, nie związanych z ło-
wiectwem, takich jak: 

• psy ratownicze (gruzowe i do ratownictwa wod - 
   nego), 
• przewodnicy ociemniałych, 
• psy rodzinne, sprawdzające się także w sportach, 
• psy wykorzystywane w terapii chorych, 
• psy policyjne wykorzystywane do wykrywania 
  narkotyków. 

   Według organizacji kynologicznych labrador  to 
jedna z najpopularniejszych ras w Wielkiej Bryta-
nii, w USA i w Polsce. 

Owczarek niemiecki 
   Są lojalne, odważne, przywiązane do rodziny, 
odporne na warunki atmosferyczne. Rasa cha-
rakteryzuje się inteligencją i bystrością. W Polsce 
i na świecie jest jedną z najpopularniejszych ras. 
Sławę owczarki niemieckie zdobyły m.in po fil-
mach "Czterej pancerni i pies", "Komisarz Rex", 
"Przygody psa Cywila". 

York 

   Odważne wobec większych psów, dobrze 
współżyją z innymi zwierzętami domowymi. 
Yorki bardzo przywiązują się do swojej ro-
dziny, są oddane właścicielowi. Mądre i po-
jętne, szybko uczą się sztuczek.  

Opracowanie: Samanta Śmiech kl. Va i Paweł Łataś kl. III a 

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki 



 

 

 W czasie podróży staraj się nie tylko podziwiać krajobrazy za oknem, 
ale też zwracaj uwagę na ludzi i na to co dzieje się wokół.  
W środkach komunikacji bądź wyczulony na tzw. sztuczny tłok. 

 Ważnych rzeczy takich jak portfel czy dokumenty nie wkładaj do reklamówek, 
ani do zewnętrznych kieszeni torby lub plecaka. 
Łatwo je przeciąć żyletką i wyjąć z nich rzeczy. 

 Nie sprawdzaj ciągle, czy wszystkie rzeczy są na swoim miejscu. 
Pamiętaj, że kieszonkowcy są dobrymi obserwatorami. Jeśli ciągle wkładasz ręce do kiesze-
ni, wyjmując z niej komórkę, wskazujesz złodziejowi miejsce jej przechowywania. 

 Nie wkładaj wszystkich pieniędzy w jedno miejsce. 
Pieniądze rozłóż w różne miejsca. Gdyby doszło do kradzieży, nie utracisz 
wszystkich. 

 Zrezygnuj z woreczka na szyi. 
Lepiej stracić pieniądze, niż zdrowie. Woreczek na szyi bywa często zrywany przez  
złodziei. 

 W zatłoczonych miejscach trzymaj bagaż blisko siebie. 
Lepiej zdejmij plecak z pleców i trzymaj go przed sobą. Tak samo postępuj z torbami i to-
rebkami. 

 Na bagaże powinno mieć oko kilka osób. 
Jeśli podróżujesz w grupie i chcesz gdzieś podskoczyć bez bagażu, powinno go pilnować 
kilka osób. 

 Cenne rzeczy zostaw w domu. 
To nie czas na szpanowanie. Wartościowe przedmioty lepiej niech z Tobą nie jadą. 

 Możesz oddać pieniądze „na przechowanie”. 
Zorientuj się, czy możesz przechować pieniądze u wychowawcy, który będzie ci wypłacał 
potrzebną kwotę. Nie będziesz musiał nosić ze sobą wszystkich pieniędzy. 

         Jeśli zostaniesz okradziony lub będziesz świadkiem kradzieży - zawiadom policję. 
Nawet jeśli uznasz, że strata jest niewielka, zawiadomienie policji pomoże schwytać zło-
dzieja - przecież nie może pozostać bezkarny. 

10 zasad właściwego postępowania. 
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Opracowanie: Renata Szyba z kl. II a gimnazjum 

Źródło: www.sp2lwowek.szkolnastrona.pl/gazetki-szkolne,m,zt,38.html 

112 - z komórki 

997 - z telefonów stacjonarnych 
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Przepyszne ciasto z truskawkami 
Przepis p. Izabeli Hajduk 

Składniki: 

3 szklanki  mąki 

1 kostka margaryny 

2 łyżki śmietany 

4 żółtka 

pół szklanki cukru 

4 płaskie łyżeczki proszku 

            do pieczenia 

 

 
 

 Sposób wykonania: 

 Z wyżej wymienionych składników zagnieść ciasto i wyłożyć na dużą blachę. 

Podpiec na złoty kolor. Z  białek ubić sztywną pianę, dodać cukier waniliowy. Do ubitej 

piany dodać 5 szklanek pokrojonych w ćwiartki truskawek i delikatnie wymieszać. 

Na podpieczone ciasto (gorące) wyłożyć pianę z truskawkami i piec jeszcze około 15 

minut.   

Smacznego 
 Opracowanie: Angelika Kozik kl. VI b 

 

W Internecie wyszukała: Alicja Brzoza kl. I a gimnazjum 
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 W dniu 11 marca 2009 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 
mistrzostwach województwa świętokrzyskiego w tenisie stołowym w Ka-
zimierzy Wielkiej. 

 2 kwietnia 2009 r.  odbyły się III Biegi Uliczne REHMED EXPO 2009. 
Nasz kolega Daniel Nowak z kl. III c gim. zajął w nich I miejsce, a Piotr Ko-
ziór z kl. I b gim. - III miejsce. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i upo-
minki. 

 Dnia 6 maja 2009 r. uczestniczyliśmy w akcji „Polska Biega”, propagu-
jącej aktywność fizyczną.  W Kielcach sztafetę prowadzili: dziennikarz spor-
towy Przemysław Babiarz oraz olimpijczyk, złoty medalista w chodzie - Ro-
bert Korzeniowski. Z gwiazd sportu naszego regionu uczestnikami byli 
m.in. Mirosława Sarna - olimpijka i trenerka oraz Elżbieta Chabrowska - 
Kapusta, medalistka mistrzostw świata, wielokrotna reprezentantka Polski 
w lekkiej atletyce. 

Telewizyjne gwiazdy w towarzystwie naszych szkolnych kolegów. 


