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Soki w szkole 
 Drodzy uczniowie, czy wiecie, że od tego 

miesiąca w naszej szkole rozpoczęła się akcja 

„Łyk zdrowia”. W pierwszy i trzeci piątek miesią-

ca możecie przynieść do świetlicy ulubione owo-

ce, a pani świetliczanka wyciśnie z nich za po-

mocą sokowirówki pyszny sok. Akcja trwa do 

końca roku. Zapraszamy wszystkich.  

 

Zadbaj o siebie i wypij 

łyk zdrowia !!! 
 

 Radek Redaktorek 
 Skąd się wzięła nazwa 

luty? Już wyjaśniam. Luty  

to określenie srogich mro-

zów. Dawniej nazywano 

go także sieczeń lub stą-

pacz. Słowo luty oznacza 

też coś przykrego, nieprzy-

jemnego.  Stąd też zaczę-

to nazywać ten miesiąc 

luty. 

Jesteśmy na  stronie internetowej szkoły: 

http://www.sp59szczecin.szkolna.net/ 

Szkolne życzenia walentynkowe 

 

Najlepsze życzenia dla koleżanek z redakcji: 
Maju Sz.– fajna jesteś koleżanka lubię twe opowiadanka 

Małgosiu D.– miła z ciebie dziewczyna uśmiechnięta twoja mina 
Julko P.-  fajne artykuły zamieszczasz w gazetce dobry dziennikarz z ciebie– coś 
mi szepce 

Maju W.– cieszę się, że jesteś z nami i pomagasz nam czasami 
Zuziu S.—  dajesz wszystkim dobre rady i ciekawe masz wywiady 
Maju Z.– fajnie sporty opisujesz na pochwałę zasługujesz 

Hania M.— miło, że się dołączyłaś i gazetkę usprawniłaś 

Najlepsze życzenia dla dziewczyn z klasy 6b: 
Oliwio B. masz talent wielki super tancerki 

Jagódko K. jesteś czarująca jak nimfa po lesie na koniu pędząca 
Wiktorio S.  Od One Direction śpiewasz ładniej, takiej śpiewaczki nie mamy żad-
nej 

Klaudio Z. z myszką mickey ci do twarzy każdy chłopak o tobie marzy 
Klaudio N. wiedzą swoją mi imponujesz gdy o Japonii historie snujesz 
Zuziu R. jesteś mądra i ładna nie prześcignie cię żadna 

Alicjo W. jesteś miła i pracowita uroda twa za serce chwyta 
Maju Z. na boisku super grasz dobre serce dla mnie masz 
Maju R. dobra jesteś z rękodzieła wciąż podziwiam twoje dzieła 

Kornelio W. bądź dla mnie milsza kochana, żeby nie było smutno od rana 

Piotr Pełka, kl. 6b 

W dniu świętego Walentego zespół redakcyjny gazetki Głos Ucznia życzy serdeczności, 
przyjaźni, koleżeństwa, miłości i uśmiechu na co dzień!  
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 Ile lat Pani pracuje w naszej szko-

le? 

 Pracuję tu 12 lat. 

 Dlaczego chciała Pani zostać 

nauczycielem? 

Ponieważ marzyłam o tym od 

dzieciństwa. Miałam wspaniałych 

nauczycieli, którzy mnie motywo-

wali i zachęcali. 

 Jaką bajkę Pani lubiła w dzieciń-

W liceum rzut oszczepem, dys-

kiem oraz pchnięcie kulą, a w 

szkole podstawowej siatkówkę. 

 Dziękuje za udzielenie wywiadu. 

Julia Płosa, kl. 5a 

Wywiad z Panią Justyną Nowakowską 

 NASI NAUCZYCIELE 

 Przed domem stoi tabliczka z napi-

sem: 

„Rex to groźny pies i będzie gryzł”. 

Pewnej nocy jakiś dowcipniś dopisał: 

„Powiedział Reksio bez zębów” 

Rex, wracając z porannego spaceru, 

zobaczył  tabliczkę i szczeknął: 

-Jak ja dolwe tego dlania, to go zamam-

lam na śmielć!!!  

 

 Przychodzi kot do sklepu psa i mówi: 

- Poproszę chleb z górnej półki. 

Pies uprzejmie mu podaje. Sytuacja 

powtarza się przez tydzień. W poniedzia-

łek rano pies, widząc kota w drzwiach, 

wchodzi na drabinę i podaje chleb. Kot 

na to: 

-Poproszę masło z dolnej półki! 

Pies schodzi i podaje masło, a kot mówi: 

I jeszcze chleb z górnej półki! 

 

Pani przedszkolanka pomaga dziecku 

założyć wysokie, zimowe butki. Szarpie 

się, męczy, ciągnie. 

- No, weszły! 

Spocona siedzi na podłodze, dziecko 

mówi: 

-Ale mam buciki odwrotnie. 

Pani patrzy, faktycznie! No to je ściąga-

ją, mordują się, sapią. Wciągają je zno-

wu, sapią, ciągną, ale nie chcą wejść. 

- Uuuf, weszły! 

Pani siedzi, dyszy, a dziecko mówi: 

- Ale to nie moje buciki. 

stwie? 

„Zaczarowany ołówek”, „Krecik” 

„Miś Koralgol”. 

 Jakie przedmioty szkolne Pani 

lubiła? 

Język polski, W-F i plastykę. 

 Czy uprawiała Pani sport? 

Tak. 

 Jakie dyscypliny sportowe Pani 

uprawiała? 

Ania Zagadka 
 Witam wszystkich! . Przygotowałam walen-

tynkowe zagadki: 
 

1.  Macha swoimi skrzydłami 

 Strzela strzałami z sercami 

 Przyleci  do nas we wtorek 

 Mały skrzydlaty ... 
 

2.   Rosną na łące 
       Gdzie świeci słońce 

       Dasz je dziewczynie 
       Buziak cię nie minie.   

Rozwiązania poszczególnych zagadek  wyślij na E-

mail: Piotrekglosucznia@interia.pl np.  

1. statek ;  2. łódka.  

Ania Zagadka poda rozwiązania w  następnym 

numerze.  Rozwiązania z poprzedniego numeru: 

1. śnieg 

2. lód 

Pani niebezpiecznie zwężały się oczy. Odcze-

kała i znowu szarpie się z butami ... Zeszły! 

Na to dziecko: 

- Bo to są buciki mojego brata, ale mama 

kazała mi je nosić. 

Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odcze-

kała, aż przestaną jej się trząść, i znowu po-

maga dziecku wciągnąć buty. Wciągają, wcią-

gają, weszły! 

- No dobrze, - mówi wykończona pani - a gdzie 

masz rękawiczki? 

- W bucikach. 

Piotr Pełka, kl. 6b 

 

Dlaczego Pogoń nie 

poszła na ryby???- Bo 

zabrakło Robaka. 

 

 

- Czego blondynka szu-

ka przy okrągłym sto-

le???  

- Kątów. 

 

 Zdenerwowany Bale 

mówi do Benzemy: 

-Wczoraj była awaria prądu 

i musiałem stać trzy godzi-

ny w zamkniętej windzie. 

-Nic nie mów- odpowiada- Ja trzy godzi-

ny stałem na ruchomych schodach. 

  

- Kiedy jest mokro na stadio-

nie??? 

- Kiedy gra Wisła z Odrą. 

 

Kuba Józefowicz, kl. 6b 

-Co je kot w upał ??? 

-Lody o smaku myszy. 

 

Jakie zwierzę potrzebuje naoliwienia??? 

Mysz, bo ciągle piszczy. 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjzujriJvLAhUCGZoKHS0ICw4QjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a_Krak%C3%B3w&bvm=bv.115339255,d.bGs&psig=AFQjCNEvGolpA_WXFNjzXFpMYzYuwb28hA&ust=14567698758
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5v_umiJvLAhXoFJoKHab6CnAQjRwIBw&url=http://ekstraklasa.net/lech-poznan/oficjalnie-marcin-robak-zawodnikiem-lecha-poznan,artykul.html?material_id=557aa7a7fdeee4e733f5c3e
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj537Pzh5vLAhVIEJoKHUmnBRYQjRwIBw&url=http://pogonszczecin.pl/&psig=AFQjCNF34DaaJoNvTVaIssS0B8U-l0dmVg&ust=1456769621226030
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiomKecjJvLAhUpD5oKHVlODx4QjRwIBw&url=http://francuska-weranda.com/product-pol-805-Stol-Okragly-Drewno-Naturalny-120-cm-Meble-Francuskie-Meble-Prowansalskie.html&bvm=bv.1
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSk97FjJvLAhVjAZoKHVScC2EQjRwIBw&url=http://www.vi.nl/nieuws/benitez-stoomt-bale-en-benzema-klaar-voor-clasico.htm&bvm=bv.115339255,d.bGs&psig=AFQjCNF70jLpipTg0JlKGyy6NI


 Pewna pani z Karpacza zorganizowała w swoim domu „Dom Starców dla psów”. Przyjechała do niej telewizja i przepro-

wadziła z nią reportaż. W wywiadzie Pani powiedziała, że psów cały czas przybywa, a pieniędzy niestety ubywa. Szkoła spod  

Szczecina zorganizowała zbiórkę karmy dla zwierząt, dała ogłoszenie do TVP Szczecin i odezwała się firma, która zgodziła 

się zawieźć jedzenie i upominki dla piesków do Karpacza. Właścicielka psów była bardzo wdzięczna za pomoc.  

 Pomyślałam że u nas w szkole też można zrobić taką zbiórkę. Więcej informacji znajdziecie w Internecie pod nazwą: 

„Dom starców dla psów Karpacz” (http://zwierzeta.wm.pl/272736,Dom -spokojnej-starosci-dla-

psow.html#axzz41AmMhfp9).                                                                                                                     Zuzia Osińska, kl.  5b 

Pomóżmy starym pieskom  

KĄCIK PORAD 
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 Walentynki  to coroczne święto zakochanych przypa-

dające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego, 

którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim 

obchodzone jest również tego dnia. Zwyczajem w tym 

dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miło-

sne (często pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w 

Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. 

Walentego jako patrona zakochanych.  

 Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz z kultem 

świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu]. Popularność uzy-

skały jednak dopiero w latach 90. XX wieku. Jedyne i naj-

większe w Polsce odbywają się corocznie od 14 lutego 

2002 roku w Chełmnie. 

 Święto to konkuruje o miano tzw. święta zakochanych 

z rodzimym świętem słowiańskim zwanym potocznie No-

cą Kupały lub Sobótką, obchodzonym w nocy z 21 na 22 

czerwca. Noc Kupały 

Piotr Pełka, kl. 6b 

CO NAS INTERESUJE... 

 Co roku obchodzimy tłusty czwartek. Obrządek ten  ma na 

celu wyróżnić ostatni czwartek przed wielkim postem, znany 

także jako zapusty. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni ty-

dzień karnawału. W Polsce oraz w katolickiej części Niemiec, 

wedle tradycji, w tym dniu dozwolone jest objadanie się. Po-

nieważ data tłustego czwartku zależy od daty Wielkanocy, 

dzień ten jest świętem ruchomym. Może wypaść pomiędzy 30 

stycznia a 4 marca. 

Najpopularniejsze potrawy to pączki i faworki, zwane rów-

nież w niektórych regionach chrustem lub chruścikami. 

 O tłustym czwartku ułożono także przysłowie: powiedział 

Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, do-

brych pączków nasmażyła.  

Mam nadzieję, ż wszyscy jedli pączki, bo zwiastuje to 

szczęście i dostatek. 

Piotr Pełka, kl. 6b 

CYTAT MIĘSIĄCA: 

„.Pani powiedziała, że psów cały czas 

przybywa, a pieniędzy niestety ubywa” 

Walentynki 

Kącik bezpieczeństwa 
  

Cześć! Nazywam się Kasia Bezpieczna. Pilnuję bezpieczeństwa w tej 

szkole. Zauważyłam, że zachowujecie się niebezpiecznie. Biegacie 

po ulicy, nie uważacie. Najbardziej niebezpieczną zabawą jest to, że 

na środek ulicy wyrzucacie różne nie swoje rzeczy (należące do kole-

żanki lub kolegi). Gdy pewnego dnia ubierałam kurtkę, zauważyłam, 

że moi koledzy chowali do plecaków dużo kartoników z mlekiem. 

Kiedy wyszłam ze szkoły, chłopcy wyrzucali mleczka na ulicę i śmiali 

się, gdy przejeżdżał je samochód. Jeden pojazd wpadł przez to w 

poślizg! Zakręcił się jak szalony, wjeżdżając wprost na chodnik. Jak 

wielkie było ich zdziwienie, gdy samochód wpadł na barierkę tuż 

obok nich! Nikomu na szczęście nic się nie stało, ale kierowca wy-

skoczył z pojazdu i zaczął strasznie głośno krzyczeć. Chłopcy uciekli, 

ale już żadnemu z nich na pewno nie przyjdzie na myśl bawić się w 

ten sposób.  

   Maja Szczepanek, Hania Małecka, kl. 6a 

Tłusty czwartek 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/14_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Walenty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wspomnienie_liturgiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiersz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bawaria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tyrol_(region)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Walentynki#cite_note-macierz-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lata_90._XX_wieku
http://chelmno.pl/index1.php
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owianie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Noc_Kupa%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Noc_Kupa%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/21_czerwca
https://pl.wikipedia.org/wiki/22_czerwca
https://pl.wikipedia.org/wiki/22_czerwca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czwartek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_post
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karnawa%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%82aci%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81akomstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_ruchome
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C4%85czek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Faworki
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Była sobie raz rodzinka Kłopotków: 

-Mama Aleksandra Kłopotek (1) 

-Tata Filip Kłopotek (2) 

-Córka Maria Kłopotek (3) 

-Synek Julek Kłopotek (4) 

-Piesek Kulek Kłopotek (5) 

-Kotek Fifi Kłopotek (6) 

-Kaczusia Żółto-Brzusia Kłopotek(7). 

Każde z nich miało swój Dzień Kłopotów. Nigdy nie było 

inaczej. Tylko Kłopoty, kłopoty i kłopoty! Poniedziałek, 

wtorek, sobota czy niedziela, w pamiętnikach piszą: 

„Znowu wpadłem w kłopoty! A zaczęło się niewinnie…” 

Każde z nich prowadzi pamiętnik. A oto ich kartki z pa-

miętników! Tylko czytajcie szybko, bo się zorientują ! 

 

Ale dziś był dzień kłopotów. Najpierw 

zaspałam to miałam „Frajdę”! Szef mi 

obciął połowę pensji! A tu dzieci, zwie-

rzęta i mąż do wykarmienia! Właśnie co 

do męża. Okazało się, że Filip wziął po-

życzkę na rower i ja mam ją spłacać! 

Poszłam do banku i okazuje się, że mam ją TERAZ spła-

cić! Ale czym!? Szef mi obciął pasję, a w portfelu tylko sto 

złotych! Karta kredytowa też w domu! I co! Mam bank w 

telefonie! Komórka rozładowana! Znalazłam ładowarkę! 

To spłaciłam! Potem biegnę do sklepu i zamykają mi 

przed nosem! I co zjemy!? Mam jeszcze trochę bigosu z 

przed dwóch tygodni… może być. Zjedliśmy i poszłam 

spać. Gdy tylko się położyłam, łóżko się zepsuło i spałam 

na podłodze! To był bardzo kłopotliwy dzień! 

 

 

 

 Ach, te kłopotliwe dni! Dziś dostałem osiem razy wię-

cej pracy niż zwykle! Zazwyczaj dostaję tylko dziesięć 

pism tygodniowo, a dziś aż osiemdziesiąt! Szef mi powie-

dział, że jak się nie wyrobię, to nie dostanę wypłaty! No i 

klops! Poszedłem więc do przełożonego i zapytałem, dla-

czego aż osiemdziesiąt! Odpowiedział mi, że mam się nie 

interesować i za moje wścibstwo dostanę tylko połowę 

pensji i jeszcze dodatkowo sześćdziesiąt prac! No nie! 

Teraz to chyba oszaleję! No dobra. Siedziałem w pracy do 

godziny dwudziestej trzeciej i jak wróciłem do domu, usły-

szałem od żony, że dlaczego ja tak późno wracam,  że 

muszę jeszcze wyprasować ubrania dla siedmiu osób, że 

coś tam, coś tam. Odpowiedziałem, że za chwilkę zrobię 

tylko wybiorę ubranie. W planach miałem dojść do łóżka i 

się zdrzemnąć, ale nie zdążyłem i zasnąłem w połowie drogi. 

Spałem na podłodze! Ach ten dzień był na strasznie kłopotli-

wy!   

 W końcu nie zaspałam! Udało się! Zdążę 

na dziewiątą do szkoły! A co to? Dziś środa! 

No nie! Znów się spóźnię! Wpadłam dziesięć 

minut po rozpoczęciu lekcji. Pani spojrzała na 

mnie, a dzieci zaczęły śpiewać głupią piosen-

kę: „Maria Kłopotek kłopoty wielkie ma. Kło-

potek, Kłopotek do tablicy gna!” Podeszłam do tablicy, pani 

powiedziała, że mam jej pokazać pracę domową. Ucieszy-

łam się, że mam. Zajrzałam do plecaka i aż krzyknęłam! W 

środku była moja praca pognieciona i mokra. Były tam jesz-

cze obślinione zabawki mojego psa, Kulka! Wysypałam 

wszystko w poszukiwaniu piórnika, lecz nie było go. Zastano-

wiłam się, a potem pobiegłam do kuchni i pożyczyłam 

szczypce. Złapałam pracę i oddałam pani. Dostałam pięcio-

godzinną kozę. Kończę lekcje o szesnastej pięćdziesiąt, 

więc wróciłam do domu o dwudziestej drugiej. Dostałam 

szlaban. A to wszystko przez Kulka! Ale kanał!  

Czy ten kłopotliwy dzień się powtórzy!? Mam nadzieję, że 

nie! Dziś zaczynaliśmy matmą! Co za kanał! Miał być W-F! 

Na przyrodę spisałem od kumpla, Tadzia. Pokazałem pani 

zadanie domowe, a na to Ula, że spisywałem!!! Napisałem 

do Marleny (podkochuję się w niej) taki liścik: „Znasz taki 

żart? Dwaj kumple rozmawiają po klasówce. Jeden mówi: 

Ile zadań rozwiązałeś? Drugi odpowiada: Żadnego. A ty? Na 

to pada odpowiedź: Ja też żadnego. Pani znowu powie, że 

zgapiliśmy od siebie!” Ala powiedziała do pani, że podaję 

Marylce odpowiedzi do ćwiczeń, choć ona woli sama rozwią-

zywać! Dostałem karę na trzy dni! Choć nie ma tego złego, 

co by na dobre nie wyszło, Marylka też dostała karę! W kozie 

zalecałem się do niej, ale jak pani weszła niechcący nadep-

nąłem jej na nogę. Ona przewróciła się i zwichnęła kostkę! 

Teraz już nigdy mnie nie zechce! Gdy wróciłem do domu, 

mama dała mi szlaban na tydzień za bałagan w pokoju! To, 

że wróciłem o osiemnastej, nie ruszało jej. I tak musiałem 

posprzątać cały dom! Już nie chcę takiego dnia kłopotów!!!  
Czy ten kłopotliwy dzień się powtórzy!? Mam nadzieję, że 

nie!  
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 Dzień Kłopotów! Też coś złego! Rano, nie znalazłem 

mojej ukochanej piszczącej piłeczki. Fifi wyznała, że wi-

działa, jak Maria chowa piłeczkę do szuflady i zabiera 

klucz. Żółto – brzusia widziała, że chowa klucz do kieszeni 

jej nowiutkich spodni. No to pobiegłem do dziewczynki i 

szarpałem jej spodnie. Jest, klucz wypadł z kieszeni! Wtedy 

przyszła mama i zobaczyła to. To, że jej spodnie są poszar-

pane i malutki, złoty kluczyk leżący nieopodal. Wygoniła 

mnie prędko i zamknęła w pokoju. Kazała „ Laleczce” 

zmienić spodnie. Podniosła klucz i obejrzała. „ Czy to two-

je, kochanie?” Ona złapała wytrych i wystrzeliła z domu! 

Potem, gdy zjadłem jedzenia Fifi (Nie moja wina! Było w 

mojej misce!) staruszka wyrzuciła mnie z gmachu, na ulicz-

kę. Traf chciał, że akurat padało! Zaczepiłem Julka, wraca-

jącego właśnie ze szkoły. Zabrał mnie do domu i umył.                                  

Było tak ciepło, do momentu, gdy Aleksandra nie zaczęła 

myć naczyń! Woda była wtedy lodowata! W dodatku popro-

siła dzieci o pomoc! To było straszne! Mam nadzieję, że to 

się nigdy, nigdy, przenigdy nie powtórzy! Hau, hau, hau i 

hau!  

 Dziś sobota. Niby najlepszy dzień tygodnia. Ale nie dla 

mnie. Dziś Filip zabrał nas (mnie, Kulka i Żółto – brzusię) 

do WETERYNARZA!!! Brr! Okazało się, że dziś upływa ter-

min obcinania pazurów!! Wszyscy poszli do domu, a ja sie-

działam u weterynarza! Uh! Gdy po południu wyszłam na 

dwór, dzieci, które do mnie podeszły, zaczęły mnie gonić! 

Choć nie miałam pazurów, to i tak udało mi się drapnąć 

jednego z maluchów! Dzieci uciekły. Za chwilkę znów przy-

biegły! Pfu! Przybiegły z pistoletami! Miaaauuu! Na wodę!!!! 

Sikali na mnie i sikali! Do domu wróciłam mokra! Pe! Zosta-

wiłam trochę wilgotnych śladów, a gdy zobaczyła to mama, 

wyrzuciła mnie na  dwór! Fu! Prosto w wielką, głęboką kału-

żę z toną lepkiego błota! Moje piękne białe futerko, mo-

mentalnie zrobiło się brązowe!!! Gdy zobaczyła mnie Maria 

wracająca ze szkoły, aż wrzasnęła! Zabrała mnie do domu, 

a Aleksandra no to, że ma mnie wyrzucić. Posłuchała się 

mamy, ale nie wyrzuciła! Położyła delikatnie obok  kałuży i… 

Rąbnęła drzwiami tak, że aż podskoczyłam! To był strasznie 

kłopotliwy dzień!  

 Kilka kłopotliwych dni innych to frajda! Można się śmiać, 

ale jak ty masz kłopotliwy dzień to masz problem! Ja nie 

chcę więcej kłopotliwych dni! Kwa, kwa! No dobra! To za-

częła się tak, że przespałam mój ulubiony serial, „Kaczki 

kwaczki i kabaczki” (odc. pięćdziesiąty piąty i pięćdziesiąty 

szósty) ! W tych odcinkach miało okazać się, czy Kaczor 

Patryk kocha Kaczkę Amelię! I klops, bo nie ma powtórek! 

Jak ja obejrzę następne odcinki!? No Ok! Z tym da się żyć! 

Poprosiłam mamę, żebyśmy poszły nad jeziorko. Było zim-

no, lecz i tak będzie fajnie. Gdy doszłyśmy do stawu, okaza-

ło się, że zamarzł! „ Przyjdę za dwie godziny!” Usłyszałam. 

No nie! Uh! Siedziałam tak dwie godziny, nic nie robiłam. 

Gdy wróciłam do domu, okazało się, że kablówka zepsuta!!! 

A mogłam obejrzeć ( w komputerze) odcinek pięćdziesiąty 

piąty i pięćdziesiąty szósty! No to został tablet! Ale zajęty! 

Przez Marię! Robi prezentację do szkoły! Ale mój serial jest 

ważniejszy! Foch! Siedziałam tak do nocy. Gdy się położy-

łam, nie mogłam spać przez mój serial! Ale kanał! Nie bę-

dzie więcej takiego dnia! Słowo daję!! 

        KOŁA ZAINTERESOWAŃ 

 Opiekunem koła jest pani Dorota Buczkowska, 

która uczy plastyki w naszej szkole. Na zajęcia przycho-

dzą uczniowie z klas od 4 do 6. Zajęcia odbywają się w 

poniedziałki o godzinie 16.20 i trwają do godziny 17.05. 

Możecie tutaj wykonać różnymi technikami ciekawe pra-

ce plastyczne i świetnie się przy tym bawić. Najładniejsze 

prace wykonane na kole wywieszane są na tablicy przy 

sekretariacie. Warto je zobaczyć, są naprawdę ładne. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 
Piotr Pełka, kl. 6b 

  

Koło plastyczne z elementami fotografiki 

http://www.edustrefa.com.pl/aktualnosci.php?id=186 

https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.edustrefa.com.pl/dok/paleta-p%2525C4%252599dzle-kredki-farby_429693.jpg&imgrefurl=http://www.edustrefa.com.pl/aktualnosci.php?id%3D186&h=287&w=626&tbnid=X8dNGelgixRxqM:&docid=IYjASugMUWpZpM&ei=IDLTVp-MEcGS6A
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 Nazywam się Walenty z Rzy-

mu, ale nazywano mnie również Wa-

lenty z Terni. Urodziłem się około 175 

roku w Interamnie. Zmarłem w 269 

roku w Rzymie. Byłem z wykształcenia 

lekarzem, ale wolałem zostać duchow-

nym. Żyłem w III wieku w Cesarstwie 

rzymskim za panowania Klaudiusza II 

Gockiego. Cesarz ten za namową swo-

ich doradców zabronił młodym męż-

czyznom wchodzić w związki małżeń-

skie w wieku od 18 do 37 lat. Uważał 

on, że najlepszymi żołnierzami są le-

gioniści niemający rodzin. Zakaz ten 

złamałem i błogosławiłem śluby młodych legionistów. Zosta-

łem niestety za to wtrącony do więzienia, gdzie zakochałem 

się w niewidomej córce swojego strażnika (celibat duchow-

nych wprowadzono dopiero sto lat później, a do Polski do-

tarł dopiero pod koniec XII wieku). Pod wpływem tej miłości 

moja narzeczona odzyskała wzrok. Po tym wydarzeniu straż-

nik Asterius i cała jego rodzina nawróciła się i przyjęła 

chrzest. Gdy o tym dowiedział się cesarz, kazał mnie zabić. 

W przeddzień egzekucji napisałem list do swojej ukochanej, 

który podpisałem: „Od Twojego Walentego”. Egzekucję wy-

konano 14 lutego 269. Dlatego 14 lutego obchodzimy wa-

lentynki (w tym roku przypadła 1747 rocznica mojej śmier-

ci). Obecnie jestem patronem zakochanych.  

Piotr Pełka, kl. 6b 

GOŚCIE SPECJALNI 

        SPORT 

 

  Cza-cza jest tańcem bardzo lubianym i popularnym. Oparty jest w takcie dwumiarowym metrum parzy-

stym i dość szybkim tempie. Taniec towarzyski powstał przez połączenie melodii i rytmów muzyki krajów 

Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza kubańskiej rumby z charakterystycznymi elementami muzyki jazzowej. Roz-

wijał się w latach 30. XX wieku.  Tańczy się go prawie w miejscu, nie dookoła sali. Tancerz może prowadzić 

tancerkę całym ciałem, rękami, jedną ręką lub wcale jej nie prowadzić, nie trzymając w ogóle. Taniec cza-

cza jest wyrazisty i dynamiczny, stosunkowo trudny do opanowania. Charakterystycznymi cechami tego 

tańca są energiczne ruchy ciała oraz wyprostowane nogi. Cza-cza jest bardzo kokieteryjna. Cza-cza składa 

się z około 20 figur podstawowych i niezliczonej ilości wariacji opartych na nich. Wiele figur pochodzi z 

rumby. Najpopularniejsze figury taneczne to: spot turn, hand to hand, under arm turn, natural top, open 

twist hip, new york oraz hockey stick. Wszystkie kroki cza-czy stawia się z podeszwy na całą stopę, następ-

nie kieruje się je do parkietu. W ustawieniu początkowym partnerzy stoją przy sobie blisko, lecz nie dotykają się. Tancerz 

prawą ręką obejmuje tancerkę z tyłu, zaś ona lewą dłoń składa na prawym ramieniu partnera. Tancerz lewą ręką podtrzy-

muje prawą dłoń tancerki. Jest to trzymanie zamknięte, ramiona i ręce partnerów tworzą kwadrat. Przeważnie wolne kroki 

cza-czy wykonuje się podobnie jak kroki w rumbie, na prostych kolanach, zaś szybkie na rozluźnionych. W cza-czy trzeba 

mieć mocne i wyprostowane nogi, aby wyglądało to efektownie. 

Cza cza 

Lionel Messi 
Założę się, że każdy o mnie słyszał. Jestem Lionel Andres Messi. Urodziłem się 24.06.1987r. w Argenty-
nie w Rosario. W piłkę nożną grałem od dziecka. Moim pierwszym klubem było argentyńskie Newll’s-

ll’sOldBoys. W tych czasach chodziłem do szkoły podstawowej, w której byłem bardzo nieśmiały. Kiedy 
miałem 11 lat, przestałem rosnąć, a lekarstwo było bardzo drogie. Wtedy zgłosiła się FC Barcelona, 

powiedzieli, że mi pomogą, jeśli pokażę co umiem. Pokazałem, jak odbijam pomarańczę 93 razy. Klub z 

Hiszpanii złożył ofertę zakupu mnie na serwetce z restauracji, ponieważ chcieli mieć takich graczy jak 
ja, a nie mieli czasu na drukowanie kontraktu w klubie. W 2008r. zdobyłem mój pierwszy puchar świata 

do 20 lat w Holandii. Wtedy poznałem mojego do dziś najlepszego kolegę Sergio Kuna Aguero, który 
zapytał mnie, kim jestem. Pucharów, które zdobyłem jest bardzo dużo, ale najważniejsze to są 4 z ligi 

mistrzów. Osiągnąłem też 5 razy tytuł piłkarza roku było to w 2009, 2010, 2011, 2012 i 2015. Jedną z 

kontuzji, które do dziś mi przeszkadzają, jest choroba mięśni polegająca na szybkim marnowaniu energii. Najważniejsze 
wydarzeniem w moim życiu to ślub z kuzynką mojego kolegi Antonellą Rocuzzo i narodziny mojego syna Thiago. 

Kuba Józefowicz, kl. 6b 

Święty Walenty 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lekarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Duchowie%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Duchowie%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_Rzymskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_Rzymskie
https://portal.abczdrowie.pl/cha-cha
https://portal.abczdrowie.pl/terapia-muzyka
https://portal.abczdrowie.pl/taniec-rumba
https://portal.abczdrowie.pl/kroki-do-rumby



