Pismo uczniów Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej w Kamienicy Polskiej, nr 9/07, styczeń 2007, nakład 50 egz.

Zapraszamy
do
przeczytania
lub
przynajmniej rzucenia okiem na naszą nową
gazetę. Szkolne życie jest teraz bardzo napięte,
ponieważ wszyscy wyczekujemy na FERIE !
Polecamy wszystkie artykuły, ponieważ
wszystkie są ciekawe.

Tak

REDAKCJA

Redakcja gazety szkolnej
Sekcja sprawozdawcza :
Ola Blachnicka kl. IIa
Amanda Caban kl. Ib
Rubryka sportowa :
,, Rusz się przyjacielu“
Ola Blachnicka kl.IIa
Anna Grzyb kl. IIa
Rubryka poetycka :
„Co mam zrobić z tym
zapatrzeniem?”
Ada Zawadzka kl. IIIb
Rubryka ciekawostek ze świata :
,, Wieści różne“
Łucja Cymkiewicz kl. IIb
Rubryka prozy wesołej:
,, Wydarzyło się“
Magda Badora kl. IIIc
Renata Musiał kl. IIIc
Rubryka świętych i
błogosławionych :
,,Aureola“
Amanda Caban kl. Ib
Rubryka pozdrowień :
,,Wyznania“
czytelnicy

Rubryka historii sztuki:
,, Skarby i ślady“
Adrianna Zawadzka kl. IIIb
Rubryka biblioteczna :
,, Moje czytanie”
Natalia Murawska kl. IIIc
Rubryka zoologiczna:
,, Najpiękniejsze zwierzęta“
Joanna Huras kl. IIc
Patrycja Nalewajka kl. IIc
Monika Rogacz kl. IIc
Rubryka wywiadów :
,,Galeria gwiazd“
Karolina Blachnicka kl. IIIc
Rubryka zdrowia :

,, Czysta przyjemność“
Paulina Michalczyk kl. IIIc
Rubryka czarów:
,, Alchemia nieba“
Joanna Blachnicka kl. IIIb
Marta Cierpiał kl. IIIb

Pamiętajcie
o dniu św. Walentego
- święcie wszystkich
zakochanych !
Pamiętajcie
o naszym apelu,
że każdy wiersz lub
opowiadanie może
zadebiutować
na łamach gazety!
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WYDARZENIA
SZKOLNE
Dzień Niepodległości

7 listopada było się "Wielkie szkolne dyktando"
tekst dyktanda przygotowała mgr Agnieszka Sakowka, a
wychowawcy w poszczególnych klasach podyktowali go
uczniom. W wyniku dyktanda wyróżniono pierwsze trzy
miejsca w każdej klasie. Do finałowej rozgrywki
zakwalifikowały się II i III klasy.
22 listopada odbył się drugi etap, który wygrała
Aleksandra Blachnicka uczennica klasy IIa, 2 miejsce
zajęła Sylwia Prudzic z klasy IIc, a III miejsce Łucja
Cymkiewicz z klasy IIb. Ola reprezentowała nasze
gimnazjum
w
II
Wojewódzkim
konkursie
Ortograficznym "Mistrz Ortografii 2006" w Mykanowie.
Przywiozła stamtąd dyplom i medal za udział w finale.
Tekst redagowała Amanda Caban kl.1b

350 lat lokacji Częstochowy.
Dnia 10 listopada po zajęciach w szkole o godz.
15:30 wszyscy zebraliśmy się pod pomnikiem w
Kamienicy Polskiej, aby uczestnicząc w uroczystości
patriotycznej
uczcić
88
rocznicę
odzyskania
niepodległości.
Przemówił pan Ireneusz Cuglewski. Opowiedział
o historii nawiązując do wojny. Delegacje władz
gminnych i szkół złożyły kwiaty pod pomnikiem.
Następnie wszyscy udaliśmy się do kościoła w
Kamienicy Polskiej pod wezwaniem św. Michała
Archanioła. Mszę odprawił ksiądz Józef Bednarz. Po
mszy w sali OSP odbyła się akademia środowiskowa
przygotowana przez mgr Helenę Błaszczyk i mgr
Zbigniewa Łapaj.
Przedstawienie nawiązywało do całej historii
Polski. Uczniowie gimnazjum recytowali i śpiewali
patriotyczne wiersze i pieśni. Recytatorzy i chórzyści
byli bardzo zaangażowani w całe przedstawienie.
Uważam, że to przedstawienie było ciekawe i
pouczające nawiązujące do historii ziem Polskich i
Polaków.
Tekst redagowała Amanda Caban kl.1b

Konkursy, konkursy ...
Od 9 do 17 listopada 2006 r. odbywały się
konkursy przedmiotowe z następujących przedmiotów:
j. polski, historia, matematyka, chemia, geografia i
biologia.
Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem
wśród uczniów.
Do drugiego etapu zakwalifikowali się
następujący uczniowie:
j .polski: Ola Blachnicka kl. II a, Kasia Kita kl. III a
historia: Damian Gronczewski kl. III b, Szymon
Ludwikowski kl. III a
matematyka: Damian Gronczewski kl. III b
biologia: Karolina Blachnicka kl. III c, Ewelina
Sosnowska kl. III b, Angelika Zemła kl. III a

Dnia 17 listopada 2006 r. odbyła się pierwsza
edycja konkursu historycznego o Częstochowie. Był to
test. Wyłonił on 6 finalistów: Rafał Pszczółkowski kl. Ic,
Kacper Zbirek kl. IIa, Mateusz Gorzelak kl. Ib, Kacper
Kubiak kl. Ib, Amanda Caban kl. Ib i Monika Polak kl.
IIb.

Finałowa edycja odbyła się się 6 grudnia 2006 r.
Udział w niej wzięła wyżej wymieniona piątka bez
Moniki Polak. Po pasjonującym finale i dogrywce
wyniki przedstawiały się następująco:
I Rafał Pszczółkowski kl. Ic
II Mateusz Gorzelak kl. Ib
III Kacper Kubiak kl. Ib
IV Amanda Caban kl. Ib
V Kacper Zbirek kl. IIa
Tekst redagowała Amanda Caban kl.1b

Audycja radiowa.
28 listopada na godzinie wychowawczej klasa II
a przedstawiła audycję pt. „Andrzejki”. Podczas tej
audycji zostały przypomniane różne wróżby i zwyczaje
Andrzejkowe, które zapewne zainteresowały wiele osób
chcących się czegoś dowiedzieć na ten właśnie temat.
Tekst redagowała Amanda Caban kl.1b

Tekst redagowała Amanda Caban kl.1b

Wielkie szkolne dyktando.

XV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ
POMOCY
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SZTAB „ NADZIEJA ” PRZY ZESPOLE SZKÓŁ
GIMNAZJUM IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ
W KAMIENICY POLSKIEJ

Nie ma i nie będzie większego wydarzenia w
naszej szkole. Nie mam, tu na myśli wystawiania ocen,
chociaż wtedy również praca wre i każda uczniowska
głowa jest zajęta. Finał, jednak to coś zupełnie innego,
codzienny trud nauczycielskiej pracy z młodymi ludźmi
daje taki efekt, że młodzież pokazuje się z najlepszej
strony: tańczy, śpiewa, kwestuje, prowadzi licytacje,
pracuje przy loterii fantowej. Efektem tegorocznej
zbiórki była rekordowa suma 31.025,26 zł.

Profesjonalnie przeprowadzona licytacja może
zaowocować niezłą sumką a wszystko na szczytny
cel.
Zespoły muzyczne wyrastają jak grzyby po deszczu.

Zespół,,Feniks” gwarantuje dobrą zabawę.

Prowadzące Wielki Finał, tak często zaczyna się
kariera radiowa, telewizyjna lub aktorska. Trzeba
pokonać tremę i zaprosić wszystkich do wspólnej
zabawy

Może ktoś z Was widział bardziej uśmiechnięty i wesoły
chór.

Taniec jest dobry na wszystko, na ból głowy, na kłopoty
z ocenami. Taniec przenosi pozytywną energię i o tym
wiedzą nasze dziewczęta.
LISTA WOLONTARIUSZY KWESTUJĄCYCH W
SZTABIE
1.

Nr
identyfik
027793

Imię

Nazwisko

Mateusz

Badora

2.

027794

Martin

Golasz

3.

027795

Mateusz

Grzyb

4.

027796

Kamil

Tekiela

5.

027797

Amanda

Caban

6.

027798

Karolina

Cierpiał

7.

027799

Michał

Dziedzic

Zebrana
kwota
28,01 zł
14,03 zł
392,15 zł
512,36 zł
289,93 zł
60,48 zł
212,10 zł
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8.

027800

Mariusz

Gałuszka

9.

027801

Mateusz

Gorzelak

10.

027802

Dawid

Hadryś

11.

027803

Bartosz

Kowacki

12.

027804

Sebastian

Koźlak

13.

027805

Kacper

Kubiak

14.

027806

Natalia

Kwaśnik

15.

027807

Tomasz

Mraz

16.

027808

Marta

Porębska

17.

027809

Weronika

Psonka

18.

027810

Magdalena

Ptasik

19.

027811

Robert

Ratman

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

027812
027813
027814
027815
027816
027817
027818
027819
027820
027821
027822
027823
027824
027825
027826
027827
027828
027829
027830
027831
027832
027833
027834
027835
027836
027837
027838
027839
027840
027841
027842
027843
027844
027845
027846
027847
027848
027849
027850
027851
027852
027853
027854
027855
027856
027857
027858
027859
027860
027861
027862

Damian
Ewa
Patrycja
Grzegorz
Sebastian
Roksana
Żaneta
Magdalena
Katarzyna
Michał
Marcelina
Martyna
Angelika
Rafał
Norbert
Milena
Patrycja
Patryk
Emilia
Kamila
Mariusz
Agata
Anna
Ewa
Paulina
Mateusz
Angelika
Ewa
Martyna
Izabela
Ewelina
Jagoda
Agnieszka
Kacper
Joanna
Krzysztof
Dominika
Łucja
Paulina
Paweł
Agnieszka
Monika
Martyna
Mateusz
Dariusz
Marta
Klaudia
Michał
Magdalena
Joanna
Agnieszka

Sędziwy
Brust
Ciosek
Dłubała
Jagoda
Kowalska
Łuczak
Mader
Markowicz
Minkina
Mróz
Nierobiś
Ptasik
Pszczółkowski
Ratman
Skalik
Świerczek
Zaczkowski
Ciosek
Nowak
Furmański
Grzyb
Grzyb
Kawka
Królikowska
Minkina
Musiał
Polaczek
Sobalak
Stasiak
Strąk
Świąć
Tabak
Zbirek
Blachnicka
Chmielewski
Cianciara
Cymkiewicz
Grębowicz
Jędryka
Łabuś
Polak
Skiba
Sroga
Szwedziński
Zaczkowska
Zalas
Ziemak
Cierpiał
Huras
Jabłońska

40,50 zł
197,52 zł
359,71 zł
55,35 zł
283,91 zł
128,11 zł
91,93 zł
271,57 zł
417,29 zł
98,60 zł
445,91 zł
78,92 zł
212,34 zł
252,27 zł
146,09 zł
136,87 zł
313,44 zł
181,71 zł
135,43 zł
96,03 zł
88,04 zł
301,12 zł
123,79 zł
421,25 zł
231,67 zł
416,98 zł
200,98 zł
500,39 zł
351,16 zł
234,16 zł
123,34 zł
144,98 zł
95,57 zł
358,45 zł
424,37 zł
294,76 zł
95,27 zł
96,30 zł
115,77 zł
337,57 zł
125,04 zł
270,36 zł
185,82 zł
202,66 zł
175,82 zł
134,63 zł
162,96 zł
341,71 zł
194,02 zł
132,67 zł
114,63 zł
133,31 zł
133,65 zł
185,42 zł
170,87 zł
241,25 zł
165,88 zł
98,97 zł
117,63 zł
155,91 zł
37,25 zł
223,62 zł
443,65 zł

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

027863
027864
027865
027866
027867
027868
027869
027870
027871
027872
027873
027874
027875
027876
027877
027878
027879
027880
027881
027882
027883
027884
027885
027886
027887
027888
027889
027890
027891
027892
027893
027894
027895
027896
027897
027898
027899
027900
027901
027902
027903
027904
027905
027906
027907
027908
027909
027910
027911
027912

Patrycja
Paulina
Monika
Agnieszka
Magdalena
Justyna
Katarzyna
Karolina
Krystian
Daria
Katarzyna
Paulina
Barbara
Patryk
Monika
Marta
Iwona
Angelika
Justyna
Klaudia
Anna
Kamila
Dominika
Adrianna
Magdalena
Paulina
Renata
Magdalena
Błażej
Karolina
Aleksandra
Karolina
Adrian
Bartosz
Tomasz
Marcin
Damian
Paweł
Mateusz
Kamil
Aleksandra
Paulina
Marlena
Tomasz
Halina
Agnieszka
Paulina
Aleksandra
Kinga
Anita

Nalewajka
Olbryś
Rogacz
Cierpiał
Celeban
Dróżdż
Dróżdż
Grochowina
Jabłoński
Jędryka
Kita
Kwieciak
Majewska
Olczak
Stolarczyk
Szczerbak
Wozignój
Zemła
Bator
Cierpiał
Kotas
Wiklińska
Zaczkowska
Zawadzka
Badora
Michalczyk
Musiał
Stuglik
Psonka
Blachnicka
Błaszczyk
Walentek
Jurczyk
Suszek
Jurek
Łukaszuk
Wiśniewski
Grajcar
Hofman
Jagusiak
Ściebura
Hak
Skalik
Łukaszuk
Pańczyk
Sakowska
Mraz
Kuziorowicz
Nalewajka
Wąż

118,95 zł
155,25 zł
261,66 zł
84,11 zł
765,56 zł
27,20 zł
376,14 zł
68,62 zł
146,61 zł
100,40 zł
228,63 zł
200,50 zł
128,80 zł
116,59 zł
98,08 zł
332,59 zł
131,72 zł
201,72 zł
215,57 zł
278,41 zł
226,36 zł
195,03 zł
273,20 zł
217,06 zł
228,88 zł
525,11 zł
321,71 zł
286,20 zł
273,49 zł
141,15 zł
222,14 zł
156,83 zł
228,80 zł
131,30 zł
106,10 zł
94,30 zł
83,46 zł
46,19 zł
76,48 zł
368,51 zł
476,36 zł
592,52 zł
110,14 zł
128,73 zł
czł. sztabu
62,00 zł
625,45 zł
471,77 zł
122,06 zł
104,02 zł

Tekst redagowała Agnieszka Sakowska

Rubryki

autorskie

Rubryka sportowa
”Rusz się przyjacielu!”

Wielka porażka naszych siatkarzy !
W dniu 10 listopada 2006 r. gościliśmy w naszej
szkole chłopięcą drużynę z Konopisk. Nasi chłopcy
pierwszy set przegrali 22:25, w drugim wygrali 25:21, a
w kolejnych przegrywali kolejno 22:25, 17:25 i 13:25.
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Czy ta drużyna się jeszcze podniesie ? Pan
Mariusz Zych udzielił im szczegółowych wskazówek,
ale czy zrozumieli, i czy wezmą się w garść ?

SUKCES DZIEWCZĄT !
26 stycznia nasze dziewczęta uczestniczyły w
turnieju siatkarskim w Konopiskach. Przyjechały
stamtąd smutne i trochę podminowane. Na pytania
odpowiadały zdawkowo albo wcale. Okazało się że
zajęły trzecie miejsce na cztery drużyny, czyli coś
wygrały. Dziewczęta nie martwcie się i tak jesteście
wspaniałe. Życzymy Wam kolejnego zwycięstwa.

Wielki powrót drużyny ! Wreszcie
zwycięstwo !
Siatkówka chłopców !
Od lewej Paweł Jędryka, Marcin Szarawara, Kacper Zbirek,
Mateusz Minkina, Mateusz Hofman, Dawid Błaszczyk, Rafał
Korzekwa , w drugim rzędzie Grzegorz Hofman, Kamil Tekiela,
Patryk Zaczkowski, Krzysztof Chmielewski i Dawid Cierpiał.

Po tym meczu na stronie internetowej szkoły pojawiły
się następujące komentarze:
¬¬Z minuty na minutę gra była coraz słabsza.
¬¬Chłopcy nie rzucali się do piłek, każdy z nich myślał,
że kolega odbierze, a może będzie aut.
¬¬ Efektem tego był wynik 13:25 i stan nerwowy pana
Zycha.

Dziewczyny trenowały same.
Niestety nie przyjechały dziewczęta z Konopisk
i nasze dziewczyny rozegrały mecz towarzyski między
sobą. TRZYMAMY KCIUKI ZA DZIEWCZĘTA,
PONIEWAŻ POJAWIŁY SIĘ W SZKOLE NOWE
TATENTY SPORTOWE !

W listopadzie po czarnej serii porażek naszej
drużyny sportowej chłopców pojawiły się komentarze o
fatalnej formie naszych siatkarzy. Brak pracy nóg, zero
zacięcia. Kapitan zespołu Mateusz Hofman myślał nawet
o karach finansowych, a trener p. Mariusz Zych był
wstrząśnięty i obmyślał maszynę do klonowania.
Po tym wszystkim przyszła kolej na prawdziwy
trening, dla ospałych graczy najlepszy jest uczciwy
trening, praca i jeszcze raz praca. Każdy gracz powinien
wiedzieć, po co wchodzi na boisko, linie wyznaczają
przestrzeń na której ma dochodzić do rywalizacji
sportowej. Wchodzimy na boisko, rozszerzają się
oskrzela i pęcherzyki płucne, mięsień najszerszy grzbietu
prostuje kręgosłup, mięśnie międzyżebrowe unoszą
klatką piersiową, kilka wdechów i pojawia się duch
rywalizacji. Taka jest reakcja fizjologiczna, u kogo to
nie działa, nie powinien grać – sprawa prosta !

TURNIEJ SIATKOWY
22 stycznia na siatkarskie rozgrywki do naszej
szkoły przybyły drużyny ze Starczy , Lelowa, i Mstowa .
Nasi siatkarze wygrali ten turniej.
Wreszcie Mateusz Hofman miał z kim grać i nie
był jedynym zdobywającym i broniącym. Do gry włączył
posiadający niezwykłą charyzmę Kacper Zbirek i
wytrzymałość Rafał Korzekwa, reszta chłopaków też się
starała każdy w miarę swoich możliwości.

Od lewej Agata Grzyb, Agnieszka Jabłońska, Kamila Wiklińska,
Paulina Hak, Dominika Zaczkowska, Anna Grzyb, w drugim rzędzie
Karolina Blachnicka, Izabela Jasińska, Eliza Cierpiał, Marlena Skalik,
Justyna Cierpiał

Dnia 18 listopada 2006 r. dziewczyny z naszego
gimnazjum pojechały do Konopisk na mecz piłki
siatkowej. Na miejscu były 3 drużyny: gospodarze
(Konopiska), Boronów i dziewczyny z naszej szkoły.
Pierwszy mecz został rozegrany pomiędzy
Kamienicą Polską a Konopiskami. Zakończył się
zwycięstwem gospodarzy 2: 1.
Następne na boisku spotkały się drużyny z
Boronowa i nasze dziewczęta. Drużyna przeciwna znów
była lepsza, 2:1. Nasza drużyna zajęła 3 miejsce.
Dziewczęta się starały, aby grać najlepiej jak
potrafią. Niektórym to wychodziło innym nie. Mamy
nadzieje, że z następnego sparingu wrócicie z 1
miejscem. Życzymy sukcesów!!

Wyniki :
Starcza : Kamienica Polska 0:2 (11:25, 18:25)
Lelów : Mstów 1:2
Mstów :Kamienica Polska 1:2 (23:25, 9:15)

SPARING KOSZYKARSKI
29 stycznia na sparingu w Starczy nasi
koszykarze rozgromili gospodarzy zwyciężając 82:34 i
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63:26. Pan Mariusz był bardzo zadowolony, że drużyna
koszykówki nie dołuje. W grze wyróżnił się Mateusz
Hofman, Dawid Cierpiał i Karol Kołodziejczyk.
Czekamy na kolejne sukcesy.

Krzyżówka sportowa

1……...... - narciarskie, konkurencja sportowa
polegająca na wykonywaniu skoków przez narciarza na
skoczni narciarskiej w ramach otwartego konkursu.
2. Wielkie zawody sportowe o charakterze światowym,
kontynentalnym bądź regionalnym.
3. .....…….-Jerzy (ur. 1937), polski bokser, zawodnik
Brdy, Startu i Astorii Bydgoszcz, srebrny medalista
olimpijski (1960), wielokrotny medalista Mistrzostw
Europy i Polski. Zasłużony mistrz sportu.
4. Planowe i systematyczne ćwiczenie mające zapewnić
doskonałość w wykonywaniu czynności.
5. Parapleg Koga, kogga, płaskodenny żaglowiec ze
sterem zawiasowym.
6. Największy typ łodzi wioślarskiej o długości około 18
m. Łódź długowiosłowa, posiadająca stanowisko
sternika umieszczone z tyłu łodzi. Najszybsza
konkurencja wioślarska osiągają średnią szybkość
regatową ponad 6 m/s.
7. ...……-Hubert Jerzy (ur. 1941), siatkarz, zawodnik
Akademickiego Związku Sportowego
Akademii
Wychowania Fizycznego (AZS AWF) Warszawa i Skry
Warszawa. Olimpijczyk (1968), brązowy medalista
Mistrzostw Europy (1967). 4-krotny mistrz Polski (19631968). Wielokrotny reprezentant Polski (1961-1971).
8. Dyscyplina sportowa uprawiana na rowerach dzieli się
na: szosowe i przełajowe, a także artystyczne i
akrobatyczne.
9. Popularna nazwa ćwiczeń gimnastyczno-tanecznych
wykonywanych grupowo przy rytmicznej muzyce
dyskotekowej. Wywodzi się z ćwiczeń gimnastycznych,
opracowanych przez lekarza amerykańskiego K.
Coopera dla kosmonautów. Spopularyzowany w

Kalifornii na początku lat 80. przez aktorkę amerykańską
J. Fondę. Ważne zjawisko kultury masowej końca XX w.
10.W starożytnej Grecji miara czasu oznaczająca 4-letni
okres
między
dwoma
kolejnymi
igrzyskami
olimpijskimi. Pierwsza zapisana olimpiada odbyła się w
776 p.n.e.
11. Odmiana gry w piłkę pomiędzy dwiema 15osobowymi (lub 13-osobowymi) drużynami. Czas gry
2x40 min. Owalną piłkę można podawać rękami tylko do
tyłu, natomiast nogą we wszystkich kierunkach. Gra
wywodzi się z miasteczka Rugby w centralnej Anglii.
Pierwsze jej zasady opracowano w roku 1846.
12.Jeden z najstarszych sportów w historii ludzkości,
polegający na wykonywaniu układów gimnastycznych,
których cechami dominującymi są siła, równowaga,
gibkość. Obejmuje: skoki na trampolinie indywidualne i
synchroniczne
(dwóch
zawodników
wykonuje
równocześnie wspólny układ na 2 batutach), skoki na
sprężystej ścieżce kobiet i mężczyzn, ćwiczenia dwójek
kobiecych, męskich i mieszanych oraz trójek kobiecych i
czwórek męskich (tzw. piramidy).
13.W sporcie zawodnik w wieku odpowiednim do
uprawiania danej dyscypliny sportu (zwykle po
ukończeniu 19 lat).
14.W wioślarstwie zespół zawodników zajmujących
miejsca w jednej łodzi. Może liczyć bez sternika 2 lub 4
zawodników, a ze sternikiem 3, 5 lub 9.
15. .........…. dyskiem, konkurencja lekkoatletyczna
polegająca na wyrzuceniu siłą ramienia dysku o ciężarze
2 kg dla mężczyzn i 1 kg dla kobiet na jak największą
odległość.
16.Gra sportowa rozgrywana na korcie przez dwie lub
cztery osoby, polegająca na przerzucaniu piłki rakietą
nad niską siatką.
17. ………- Marian (1946-), polski piłkarz - obrońca,
mistrz olimpijski (1972), 13-krotny reprezentant Polski
(1971-1975). Zawodnik Polonii Przemyśl, Stali
Rzeszów, Ruchu Chorzów (MP 1974).
18. 4 kółka osadzone w metalowych uchwytach (2 z
przodu i 2 z tyłu), przykręcone do podeszwy specjalnego
obuwia, służące do jazdy. Wynalezione w Anglii ok.
1720.
19. Wykonywanie trudnych ćwiczeń, ewolucji
wymagających dużej sprawności fizycznej oraz
doskonałej znajomości właściwości sprzętu, (na) którym
wykonuje się akrobację ( np. cyrkowa,
lotnicza,
narciarska).

Rubryka prozy wesołej
,,Wydarzyło się”

PRZYGODY BENI I ANIELI
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Elo;-) W tym numerze mamy dla was dwie historyjki.
Nie ma chyba nic gorszego, niż narobić sobie obciachu
przed fajnym chłopakiem:-( Taką wtopę pamięta się do
końca życia ... Życzymy miłego czytania!
WIELKIE BUM
Razem z Anielą dostałyśmy zaproszenie na
szesnaste urodziny Wojtka. Byłam wniebowzięta,
ponieważ od niedawna moje serducho silniej zaczęło dla
niego bić. Wystroiłyśmy się i poszłyśmy. Imprezka
szybko się rozkręcała. W pokoju było strasznie gorąco,
więc w pewnej chwili wyszłyśmy na balkon. Stanęłam
tyłem do drzwi, podziwiając widok. Nagle usłyszałam
cudowne słowa: Elo Beńka, dołącz do nas! Brakuje nam
ciebie! To był Wojtek! Poprawiłam włosy, odwróciłam
się i ... bum! Walnęłam czołem w szybę, bo ktoś
przypadkowo zamknął mi przed nosem drzwi balkonowe.
Wojtek, Aniela i pozostali nie mogli wytrzymać ze
śmiechu kiedy ja umierałam ze wstydu.
DAWAJ BUZIAKA
Po tym, co przeszłam razem z Beńką, aby Paweł
zwrócił na mnie uwagę zaprosił mnie wreszcie na
randkę. Miał po mnie przyjść o 17.00. O 16.30 byłam już
gotowa. Miałam czas, więc weszłam do łazienki i przed
lustrem udawałam, że całuję Pawła... Tak
zaangażowałam się w to, co robiłam, że nie zauważyłam,
kiedy w drzwiach stanął ... Paweł! Wpuściła go do domu
moja mała siora. Wymarzona randka była okropna!
Następnego dnia wstydziłam się z nim spotkać po tym,
co zobaczył. Buuu...
Rubrykę redagują Magda Badora kl. IIIc i
Renata Musiał kl. IIIc.

Rubryka świętych i błogosławionych
„Aureola”

Do tego numeru wybrałam św. Annę i św.
Magdalenę, które porównam z naszymi nauczycielkami
matematyki mgr Anną Kocjan i nauczycielką historii
mgr Magdaleną Muchlą.
Św. Anna była żoną Joachima. Przez prawie 20
lat swojego życia małżeńskiego nie mieli dzieci, byli
upokarzani i odtrąceni przez innych ponieważ brak

dziecka oznaczał karę Bożą. Pewnego dnia Joachim
udał się do świątyni w Jerozolimie, aby złożyć ofiarę.
Kapłan pełniący służbę nie przyjął ofiary wytykając mu
brak potomstwa. Zasmucony postanowił nie wrócić do
Anny. Rozbił swój namiot w górach i tam pościł 40 dni i
40 nocy. Zasmucona Anna zaczęła opłakiwać swoje
wdowieństwo. Udała się do ogrodu, a tam zobaczyła
gniazdo wróbli wzniosła oczy ku niebu i odmówiła
błagalną modlitwę wtedy zstąpił Anioł, który
zapowiedział narodziny dziecka i powrót Joachima. W
tym samym czasie Anioł obwieścił również Joachimowi
tą radosną wiadomość. Ich dzieckiem była Maria Matka Boska.
Św. Anna jest patronką małżeństw, matek, wdów i
żeglarzy.
Mgr Annę Kocjan można porównać ze św. Anną
po przez to, że nasza nauczycielka jest dla nas jakby
matką, która chce nam jak najwięcej przekazać z tego, co
umie najlepiej, czyli z matematyki, dba również o nasze
kulturalne zachowanie. Nasza nauczycielka matematyki
ma podobną cechę do św. Anny jest cierpliwa. Zanim
wszyscy się uspokoją i dadzą Jej dojść do głosu to minie
sporo czasu.
Św. Maria Magdalena pochodziła z Magdalii„wieży ryb” nad Jeziorem Galilejskim. Jezus wyrzucił z
niej siedem duchów. Odtąd zalicza się do kręgu Jego
uczniów i wraz z innymi niewiastami troszczy się o
wędrujące z Nim grono. Była obecna podczas
ukrzyżowania i śmierci Jezusa oraz podczas zdjęcia Go
z krzyża i pogrzebu. Była jedną z trzech Marii, które
udały się do grobu, aby namaścić ciało Jezusa i zastały
grób pusty. Marii Magdalenie ukazał się Pan Jezus jako
ogrodnik. To ona pierwsza powiedziała Apostołom, że
Jezus żyje. Według greckiej tradycji Maria Magdalena
zmarła w Efezie, a jej relikwie zostały przeniesione w
899 r. do Konstantynopola przez cesarza bizantyjskiego
Leona VI Mądrego. Wg. tradycji zachodu przybyła do
Francji,
gdzie
głosiła
wiarę
w
Chrystusa
Zmartwychwstałego w okolicach Marsylii i Aix. Potem
30 lat spędziła na pustelni w St. Baume.
W ikonografii św. Magdalena przedstawiana jest
wg. tradycji, która utożsamiała ją z Mariami.
Ukazywana w długiej szacie z nakrytą głową, w bogatym
książęcym stroju lub jako pokutnica, której ciało
osłaniają długie włosy. W malarstwie barokowym
ukazywana bez odzieży lub półnaga. Jej atrybutami są:
dyscyplina, instrumenty muzyczne, krucyfiks, księga,
naczynie z olejkiem, kadzielnica, gałązka, palmowa,
czaszka, włosiennica, zwierciadło.
Nasza nauczycielka historii mgr Magdalena
Muchla jest podobna do św. Magdaleny pod względem
dyscypliny, która panuje na lekcjach nie mówię, że jest
surowa, lecz jest wielu uczniów, których interesują
lekcje historii i dobrze wiedzą, że lekcja się nie zacznie
póki w klasie nie zapanuje spokój. Każdemu, chyba
nauczyciel historii kojarzy się z księgą pełną mrocznych
jak i ciekawych informacji o naszych przodkach, a
przecież atrybutem św. Magdaleny była właśnie księga.
Pod instrumenty muzyczne można zaliczyć zapewne
zdolności wokalne, a takie właśnie ukazała naszej szkole
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mgr Magdalena Muchla podczas Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Rubrykę redaguje Amanda Caban kl. I b

Rubryka biblioteczna
„Moje czytanie”

•

Myślą przewodnią tego artykułu jest „Pochwała książki”
Henryka Zbierzchowskiego. Fragment ten brzmi
następująco:
„ [...] Przyjaźń przeminie po pierwszym upiciu,
Miłość się urwie najkraśniejszej wstążce,
Za mało mamy pięknych spotkań w życiu,
Lecz najpiękniejsze zawdzięczamy książce.
W godzinach smutku, tęsknoty, wesela,
Wracamy do niej jak do przyjaciela.
Księgo! Tyś źródłem z którego wytryska
Strumień człowieczej nieśmiertelnej myśli.
Czas przez ruiny idzie i zwaliska,
Lecz twego trwania nigdy nie przekreśli.
Bowiem się z ducha wiedzie twa potęga –
Mijają ludzie, pozostaje księga.”
Oto niektóre książki, które możecie przeczytać:
• Sue Townsend „ ADRIAN MOLE – Męki
dorastania ” to książka dla młodzieży
opowiadająca o losach tytułowego Adriana.
Jego rodzina przeżywa poważny kryzys, co
bardzo wpływa na życie Adriana, ma też wiele
problemów, które go przytłaczają. Jak sobie z
tym wszystkim poradzi i czy w ogóle sobie
poradzi? Na te pytanie znajdziecie odpowiedź w
tej książce. (biblioteka szkolna)
• Hortense Ullrich „ Kto całuje ostatni...” to
książka opowiadająca o Jojo, która jest w
„ stałym związku ” ze Svenem. Jojo przez to jest
w centrum zainteresowania, co prowadzi do
nieporozumień między Jojo, a Svenem. Czy
nieporozumienia zniszczą ich związek? O tym
przekonacie się po przeczytaniu tej książki.
(biblioteka szkolna)
• Janet Quin-Harkin „Zaskoczona miłością” to
opowieść o piętnastoletniej Amber, która
mieszka w Nowym Jorku. Jej życie toczy się w
wielkim mieście; ma przyjaciół, chłopaka,
którego kocha i dopiero, co zaczęła go lepiej
poznawać... Ale pewnego dnia jej rodzice
postanawiają zmienić swoje życie i wyjechać na

odludzie, do Wyoming. Amber spotyka tam
chłopaka, którego widziała po raz ostatni, kiedy
był małym chłopcem, ale teraz to szalenie
przystojny chłopak... Czy uda jej się
przystosować do życia na takim odludziu, bez
kina, markowych sklepów, przyjaciół i chłopaka,
który został w Nowym Jorku? Co wyniknie ze
spotkania z dawnym towarzyszem zabaw? Tego
dowiecie się po przeczytaniu tej książki.
(biblioteka publiczna)
Joan Elliott Pickart „Czekając na księcia z
bajki” to książka o Chelsey Star, która tak jak
podpowiada tytuł książki czeka na księcia, czyli
idealnego i wyjątkowego mężczyznę. Chelsey to
młoda, zaradna i pomocna dziewczyna, która ma
ciężką sytuację finansową. Pewnego dnia kiedy
prowadzi trening baseballowej drużyny
dziewcząt, zbyt mocno uderzona piłka wybija
szybę w pięknym, nowym ferrari,
zaparkowanym niedaleko boiska. Chelsey
postanawia zaczekać na właściciela auta i
zapłacić za uszkodzoną szybę. Jak się okazuje
właściciel to dobrze zbudowany, przystojny
mężczyzna, w którego towarzystwie dziewczyna
traci głowę. Co wyniknie z tego spotkania? Jak
dziewczyna wybrnie z tej sytuacji? Czy spotka
wymarzonego księcia? O tym przeczytacie w tej
książce. (biblioteka publiczna)
Rubrykę redaguje Natalia Murawska kl .IIIc

Rubryka naukowa
,,Niezwykły świat"

Cześć. Jestem waszym kolegą z klasy IIb. Mam imię
Mateusz Sroga i jest to mój pierwszy artykuł w
gazetce. W tym artykule opowiem wam o wirusach.

Wirusy

Wirusy nie są istotami, ani organizmami żywymi. Mają
różne kształty (spiralny, spiralny z otoczką, bryłowy,
bryłowy z otoczką oraz bryłowo-spiralny), nie posiadają
jądra (są tak zwanymi bezjądrowcami). Są bardzo małe
od 10 do 400 nm.
Składają się z DNA lub RNA,
czyli kwasu nukleinowego otoczonego płaszczem
białkowym. Wirusy nie oddychają, ani nie odżywiają się.
Rozmnażają się wewnątrz żywych komórek, w których
zmieniają ich metabolizm i wtedy komórka syntetyzując
białko i kwas nukleinowy tworzy kolejne wirusy.
W przypadku wirusów złośliwych
następuje śmierć i komórka się rozpada wypuszczając
inne wirony. Zwierzęce wirusy są najczęściej bryłowate
(często prawie kuliste) oraz atakują nie tylko
odpowiedniego gospodarza, ale też wybrane tkanki.
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Mechanizm wnikania wirona do tkanek zwierzęcych nie
został dokładnie poznany, Wiron wnika nie naruszony i
gdy wyprodukuje się ich dostatecznie dużo komórka
obumiera. Choroby, które wywołują wirusy zwierząt to:
wścieklizna, pryszczyca, nosówka. Najważniejsze
choroby wirusowe u ludzi to: ospa, żółta febra, żółtaczka
zakaźna, paraliż dziecięcy (choroba Heinego-Mediny),
grypa , odra, półpasiec, świnka.
Wirusy odkryli Iwanowski oraz
Beirjerinck . Dowiedli oni, że mozaikę tytoniową
wywoduje zarazek, który jest tak mały że przechodzi
przez filtry zatrzymujące bakterie. Przypuszczano, że jest
to zarazek w formie płynnej. Dalsze badania wykazały,
że na choroby wirusowe chorują nie tylko rośliny, ale
także i zwierzęta. Doktor Frosch wykrył, że pryszczyca
to choroba wirusowa jak i żółta febra czego dowiódł
doktor Reed, następnie Stanley otrzymał kryształki
mozaiki tytoniowej, a Schaffer otrzymał kryształy
paraliżu dziecięcego. Wielkim osiągnięciem było
zastosowanie mikroskopu elektronowego i specjalnych
preparatów do niego. Później zaczęto hodować wirusy
na tkankach żywych. Dziś badania prowadzone w
zakresie genetyki molekularnej pozwalają na coraz
głębsze poznanie natury oraz przyczyniają się do
wynalezienia skutecznych sposobów przeciwdziałania
chorobom wirusowym i ich leczenia.
I tak oto mój artykuł dobiega ku
końcowi. Dowiedzieliście się w nim dokładnie co to są
wirusy i kto je odkrył. Do zobaczenia !
Rubrykę redaguje Mateusz Sroga kl. IIb

swoje życie, nie musi obawiać się drapieżników, takich
jak np. Lis.

Czy wiecie że ?
•
•

•

•
•

Koala może tworzyć małe stadka, choć
przeważnie żyje samotnie.
Jest to gatunek zagrożony wyginięciem i objęty
całkowitą ochroną. Jest prawie na wymarciu z
powodu niszczenia jego środowiska i polowań
ze względu na futro. Obecnie pozostało około
100 000 osobników.
Ten słodki, przypominający pluszaka miś, robi
wrażenie spokojnego, lecz w razie zagrożenia
potrafi potraktować napastnika ostrymi
pazurami.
Koala posiadają głos przypominający zgrzytanie
piły, a ryczący głos samca, słychać z odległości
wielu kilometrów.
Koala nigdy nie pije i właśnie od tej cechy
bierze się jego nazwa. W języku Aborygenów
„Koala” znaczy bowiem „zwierzę, które nie
pije”.

Rubrykę redagują Patrycja Nalewajka kl. IIc, Joanna
Huras kl. IIc i Monika Rogacz kl. IIc

Rubryka wróżb
,,Alchemia nieba "

Rubryka zoologiczna
„Najpiękniejsze zwierzęta”
Podgromada: ssaki właściwe;
Rząd: torbacze;
Rodzina: Phascolarctidae

Koala
Żyje w lasach eukaliptusowych, porastających
wybrzeża wschodniej Australii (w stanach Nowa
Południowa Walia i Wiktoria). Ma 60- 85 cm długości;
waży 8 - 15 kg. Żyje 15- 20 lat. Ruja trwa od grudnia do
marca (podczas lata australijskiego). Ciąża trwa 25- 35
dni, po tym czasie rodzi się 1 młode. Dzieje się tak raz
na 2 lata. Koala odżywia się wyłącznie liśćmi
eukaliptusa, których może zjeść nawet 1kg w ciągu
doby. Prowadzi nocny tryb życia. „Miś” ten nie schodzi
ze swojego drzewa, na którym może przebywać nawet
kilka lat, a na koronach drzew, obfitujących w liście całe

SZKOLNE PRZEPOWIEDNIE
BARAN
Uczeń spod tego znaku nie powinien mieć kłopotów z
nauką, bo jest pojętny, pełen inicjatywy i nie wstydzi się
zgłosić do odpowiedzi.
NA CODZIEŃ
Baran nie na każdej lekcji potrafi usiedzieć spokojnie 45
minut, a co dopiero skupić uwagę. Lubi się pośmiać,
pogadać, pochodzić po klasie.
O TYM POWINIEN PAMIĘTAĆ !
1. Sport to zdrowie, ale nauka jest ważniejsza.
2. W szkole i w sporcie obowiązują zasady, których nie
wolno łamać.
3. Niecierpliwość to zły doradca.
KIM MOŻE ZOSTAĆ ?
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Ma zadatki na cenionego chirurga, dobrego sportowca i
wspaniałego szefa. Dziewczętom do twarzy będzie w
uniformie stewardesy i mundurze policjantki, chłopcom strażaka i wojskowego.
CO GO CZEKA ?
Mars, planeta, która opiekuje się tobą, wyposaży cię w
niespożyte siły witalne. Wykorzystaj je dobrze się ucząc. W
tym roku szkolnym najważniejszy będzie początek. We
wrześniu i październiku musisz starannie odrabiać lekcje,
by dać się poznać od dobrej strony.
BLIŹNIĘTA
Wiedza sama wchodzi im do głowy, ale zwykle nie są zbyt
pracowite. Cechą Bliźniąt jest elokwencja oraz szerokie
zainteresowania.
NA CODZIEŃ
Nie zawsze są prymusami. Nie mają czasu na naukę, stale
się gdzieś spieszą.
O TYM POWINNY PAMIĘTAĆ !
1. Trzeba nauczyć się odróżnić rzeczy ważne od mniej
istotnych.
2. Warto dotrzymywać słowa.
3. Należy zachować spokój.
KIM MOGĄ ZOSTAĆ !
Maja zadatki na dobrych menedżerów, sprzedawców lub
sekretarki. Talent krasomówczy mogą znakomicie
wykorzystać jako adwokaci, dziennikarze czy
sprawozdawcy sportowi.
CO JE CZEKA ?
Żywiołem Bliźniąt jest powietrze, a opiekuje się nim
planeta Merkury, dlatego osoby urodzone pod tym znakiem
wznoszą do swego środowiska świeżość myśli i nowe
poglądy. Osobisty urok i błyskotliwy dowcip zjednują im
sympatię kolegów i nauczycieli. W tym roku poznają wielu
ciekawych ludzi i będą miały dużo okazji, by sprawdzić
swoją wiedzę konkurując z innymi. Jeśli od początku roku
szkolnego skupią się na wybranym przedmiocie, mają
szansę wygrywać wszystkie konkursy i olimpiady.
Najlepsze rezultaty osiągną, ucząc się języków obcych.
BYK
Chociaż nieco wolniej niż inni, ale z uporem dąży do celu.
Wśród kolegów wyróżnia się pracowitością i
konsekwencją.
NA CO DZIEŃ
Łatwo zdobywa sympatię nauczycieli i kolegów. Jego
wizytówką jest zeszyt. Być może niewiele w nim treści, ale
za to są piękne literki,szlaczki,nawet rysunki. Szybko uczy
się dbać o własne interesy.
O TYM POWINIEN PAMIETAĆ !
1. Kto przyśpiesza biegu,ten dogoni innych.
2.Czasem warto zmienić zdanie.
3.Nigdy nie wolno lekceważyć nauczycieli.
KIM MOŻE ZOSTAĆ ?
Może być zdolnym dekoratorem wnętrz,solidnym jubilerem
i restauratorem. Bywa świetnym dyrektorem i zdolnym
artystą estradowym.
CO GO CZEKA ?
Dziewczęta wcześnie odkrywają, co robić, by się podobać,
chłopcy szybko uczą się, jak podrywać. To czasem bywa
przyczyną niepowodzeń szkolnych. Przyjdzie czas na
miłość, teraz jest pora na naukę.

RAK
Przyjmuje postawę wyczekującą, zwłaszcza w nowej
szkole. Daje sobie i innym czas na wzajemne poznanie
się.Biada temu , kto potraktuje go jak nieudacznika,
wówczas potrafi dopiec.
NA CO DZIEŃ
W szkole radzi sobie całkiem dobrze. Obowiązki traktuje
poważnie i nie sprawia problemów wychowawczych.
Zawsze ma odrobione lekcje i worek z kapciami
O TYM POWINIEN PAMIĘTAĆ !
1.Musi śmiało iść do przodu, pokazać,na co go stać.
2.Najszybciej znajdzie przyjaciół, gdy będzie otwarty.
3.Tylko ten jest sprawiedliwie oceniany,kto sam jest
obiektywny.
KIM MOŻE ZOSTAĆ ?
Wrażliwa natura Raka sprawia ,że odpowiadają mu zawody
artystyczne. Ma szansę zostać scenarzystą filmowym,
pisarzem powieści historycznych lub romansów, znanym i
cenionym aktorem.
CO GO CZEKA ?
Księżyc - patron Raka - obdarza go romantyczną naturą.
Lubi marzyć, medytować, łatwo ulega nastrojom. Na
początku roku szkolnego nie będzie mógł się pogodzić z
końcem wakacji. Krytycznie popatrzy na nowych
nauczycieli i kolegów. Wróci do rzeczywistości, gdy ujrzy
pierwsze oceny w dzienniku. Na wiosnę czeka go ciężka
przeprawa z matematyką, fizyką lub chemią.
PANNA
Już pod koniec sierpnia jest w pełni przygotowana do
nowego roku szkolnego. Zeszyty i podręczniki ma już
skompletowane i pięknie oprawione, a ołówki idealnie
zaostrzone.
NA CO DZIEŃ
Pannie najwyraźniej przeszkadza nadmierna drobiazgowość
i pedanteria. Ucząc się przedmiotów humanistycznych,
powinna posługiwać się swoją wyobraźnią, wykazać się
oczytaniem i nie bać się przedstawić w wypracowaniach
własnych opinii.
O TYM POWINNA PAMIĘTAĆ !
1.Zajęcia pozalekcyjne, zabawa, relaks też są potrzebne.
2.Czasem warto mniej krytykować.
3.Podręcznik jest po to, żeby z niego korzystać, nawet jeśli
zostaną na nim ślady.
KIM MOŻE ZOSTAĆ ?
Panna ma cechy dobrej księgowej. Od najmłodszych lat zna
wartość pieniędzy i nie wydaje ich lekkomyślnie. Zyska
szacunek także jako lekarz, pielęgniarka i nauczycielka.
CO JĄ CZEKA ?
Dzięki Merkuremu ma analityczny umysł, a związek z
żywiołem Ziemi sprawia, ze potrafi całą uwagę skupić na
jednym problemie. Ta cecha jest zaletą w pracy naukowej,
ale niekoniecznie w życiu ucznia. Na przełomie listopada i
grudnia zostanie poddana sprawdzianowi wiedzy i
odporności psychicznej. Zaliczy jednak pomyślnie pierwszy
semestr. Przyłóż się bardziej do nauki historii i geografii.
LEW
Uczeń urodzony pod znakiem Lwa uważa, że już samą
swoją obecnością zaszczyca klasę i oczekuje specjalnych
względów, zarówno od nauczycieli, jak i od swoich
kolegów. Uznanie zdobywa uprzejmością, odwagą i
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wiedzą, a niekiedy dzięki tupetowi, czy drobnym
prezentom.
NA CO DZIEŃ
Lew gra zawsze pierwsze skrzypce, często bywa
gospodarzem klasy, prowadzi uroczystości i akademie.
O TYM POWINIEN PAMIĘTAĆ !
1.Osiągnie wiele, jeśli będzie równie pracowity, jak
ambitny.
2.Trzeba dać szansę innym, by czasem zdobyli pierwsze
miejsce.
3.Uczeń zwykle przegrywa ze szkolnymi władzami. Nie
warto więc walczyć z dyrektorem i profesorami.
KIM MOŻE ZOSTAĆ ?
Lew musi być zawsze na pierwszym planie .Nawet jeśli jest
niski i drobny, może być wielki na scenie i na trybunie
sejmowej.Będzie doskonałym dyrektorem dużego
przedsiębiorstwa, burmistrzem lub wójtem gminy.
CO GO CZEKA ?
Patronuje mu Słońce. Ten astralny opiekun postara się o to,
by w życiu podopiecznego przeważały ciepłe i pogodne dni.
W tym roku szkolnym sprzyjać mu będzie Jowisz, dlatego
warto walczyć o najwyższą stawkę. Już we wrześniu
poznają sie na nim nauczyciele i koledzy. Szybko nazbiera
szóstek z wielu przedmiotów, a trenerzy wystawią go do
szkolnej reprezentacji.
WAGA
Jest zdolna, ale często nie bardzo pracowita. Potrafi jednak
doskonale wykorzystać swój urok, by oczarować
nauczycieli.
NA CO DZIEŃ
Żadna uroczystość bez niej się nie odbędzie. Ochoczo i z
talentem śpiewa, tańczy i deklamuje. Najczęściej sama
odrabia lekcje, ale nie pogardzi pomocą mamy.
O TYM POWINNA PAMIĘTAĆ !
1.Praca uszlachetnia.
2.Trzeba sobie stawiać ambitniejsze cele, każdego stać na
to, by mieć lepsze oceny.
3.W szkole lepiej częściej spoglądać na tablicę niż do
lusterka.
KIM MOŻE ZOSTAĆ ?
Będzie mistrzem grzebienia lub pióra. Jeśli starczy jej
wytrwałości, może zostać dobrym prawnikiem lub
dyplomatą.
CO JĄ CZEKA ?
Wagą opiekuje się Wenus, dlatego tak łatwo zdobywają
sympatię innych. W tym roku szkolnym pozna
prawdziwego przyjaciela. Już we wrześniu znajdzie się w
sekcji dekoratorskiej, powinna postarać się, aby gazetki
szkolne i wystawy były zawsze aktualne, interesujące i
dowcipne. Na początku bez trudu połączy naukę z pracą
społeczną. Oceny na półrocze mogą być jednak niezbyt
dobre. Przyłóż się do rozwiązywania zadań z fizyki i
matematyki.
STRZELEC
Nie opuszcza lekcji, ale tylko dlatego, że w szkole może
spotkać się z kolegami. Zadręcza nauczycieli pytaniami.
NA CO DZIEŃ
Przyciśnięty do muru, szybko nadrabia zaległości w nauce,
zdaje egzaminy i przechodzi do następnej klasy.

O TYM POWINIEN PAMIĘTAĆ !
1. Koledzy odchodzą, a wiedza zostaje na całe życie.
2. Najpierw trzeba myśleć, a dopiero potem działać.
3. Nie wolno oszukiwać.
KIM MOŻE ZOSTAĆ ?
Każdy zawód jest dla niego dobry i niejednego w życiu
spróbuje. Dobrze wykorzysta swój entuzjazm jako polityk,
sportowiec, odkrywca i artysta.
CO GO CZEKA ?
Patronem Strzelca jest szczodry Jowisz i zawsze ma dla
niego jakiś podarunek. Po wakacjach Strzelec może mieć
jednak problemy z systematyczną nauką.. Dopiero w
październiku złapie wiatr w żagle, poradzi sobie. Wystarczy
mu także czasu na ulubione zajęcia sportowe. Wraz z
przyjaciółmi będzie zastanawiać się i dyskutować o
przyszłym życiu. Dzięki tym sporom zaczną się
krystalizować jego poglądy na politykę, religię i ... sztukę.
SKORPION
Skorpion to uczeń z charakterem. Ma dużo energii, jest
niepohamowany wobec kolegów i niektórych nauczycieli.
Słabość wyczuwa na odległość.
NA CO DZIEŃ
Uczy się tylko tego, co go interesuje. Lubi nauczycieli tych
przedmiotów. Z pozostałą wiedzą miewa trudności, często
potrzebne są korepetycje.
O TYM POWINIEN PAMIĘTAĆ !
1.Warto wykorzystać w szkole swoją spostrzegawczość i
intuicję.
2.Trzeba panować nad emocjami.
3.Gdy się pozna nielubiane przedmioty, można je polubić.
KIM MOŻE ZOSTAĆ ?
Ma cechy pioniera i odkrywcy. Śmiało rusza na spotkanie
przygód, niestraszne mu trudy i niewygoda. Zrobi karierę w
polityce i sporcie. Będzie tez dobrym wróżbitą.
CO GO CZEKA ?
Na charakter Skorpiona wpływają dwie silne planety,
dynamiczny Mars i tajemniczy Pluton. Wykorzystaj energię
tych planet. Trud poniesiony w tym roku zaowocuje w
następnych latach i stanie się fundamentem przyszłej
kariery. W październiku i listopadzie zjedna sobie
nauczycieli.
KOZIOROŻEC
Osiaga cele dzieki ambicji i wytrwałości. W nowym
środowisku musi czasami przełamywać nieśmiałość i
nieufność wobec kolegów.
NA CO DZIEŃ
Nie trzeba zmuszać go do nauki, sam doskonale wywiązuje
się z obowiązków. Na ogół poważny i zrównoważony,
potrafi niekiedy zaskoczyć wszystkich i zburzyć
dotychczasowy porządek.
O TYM POWINIEN PAMIĘTAĆ !
1.Nie należy traktować siebie tak serio.
2.Trzeba robić wszystko, by osiągnąć cel.
3.Nawet drobiazg może cieszyć.
KIM MOŻE ZOSTAĆ ?
Jest perfekcjonistą, który w każdej sytuacji, w
najdrobniejszych szczegółach opracowuje plan działania.
Jeśli wybierze karierę lekarza, dużo wcześniej zacznie
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gruntownie studiować biologię i chemię. Gdy zamarzy o
aktorstwie, od najmłodszych lat będzie stałym bywalcem
najlepszych teatrów i kin.
CO GO CZEKA ?
Saturn - opiekuńcza planeta Koziorożca stawia mu
wyzwania i uczy cierpliwości. Musisz szybciej niż zwykle
wdrożyć się w szkolne obowiązki. Nie czekaj, aż
nauczyciel cię zapyta, lecz sam zgłoś się do odpowiedzi.
Mars da ci siłę przebicia i motywację, aby jeszcze
aktywniej włączyć się w życie szkoły. Mimo wielu zajęć,
sukcesem zakończy się pierwszy semestr, w czym niemałą
zasługę będą mieli przyjaciele.
WODNIK
Jest indywidualistą i szkolne rygory często wywołują w nim
bunt. Bywa, że na lekcjach buja w obłokach, ucieka w świat
marzeń, a niekiedy na wagary.
NA CO DZIEŃ
Stale nadrabia zaległości, ale udaje mu sie zaliczyć kolejne
klasy. Niezwykłością zainteresowań zadziwia kolegów i
nauczycieli.
O TYM POWINIEN PAMIĘTAĆ !
1. Trzeba trzymać wyobraźnię na wodzy.
2. Nauka to kolejne etapy w poznawaniu świata, nie warto
ich przeskakiwać.
3. Punktualność jest zaletą królów.
KIM MOŻE ZOSTAĆ ?
Ma zadatki na wielkiego wynalazcę, pod warunkiem, że
swoje wizje podbuduje solidną edukacją. Powinien
pamiętać, że droga do sukcesu wiedzie także przez
literaturę, politykę, nauki przyrodnicze.
CO GO CZEKA ?
Wodnikowi patronuje Uran. W tym roku szkolnym
zainteresują go ciekawi ludzie i zjawiska. Będzie miał
okazję poszerzyć grono przyjaciół. W listopadzie wyjdą na
jaw skrywane do tej pory tajemnice. Wiosną szczególnie
przyłóż się do nauki. Mars wzmocni twoje ambicje i sprawi,
że będziesz bardziej konsekwentny i praktyczny w
działaniu.
RYBY
Czasami w jednej sprawie mają dwa przeciwstawne zdania.
Boją się rywalizacji i często brakuje im wiary w siebie.
NA CODZIEŃ
Umieją zabiegać o swoje sprawy. Bywa, że zaskakują
nauczyciela dojrzałymi wypowiedziami i niezwykłymi
zdolnościami.
O TYM POWINIEN PAMIĘTAĆ !
1. Nie warto budować zamków na lodzie.
2. Trzeba mieć własne zdanie, ale i wysłuchać innych.
3. Należy rozwijać uzdolnienia artystyczne, jeśli się je ma.
KIM MOGĄ ZOSTAĆ ?
Mają predyspozycje, aby zostać poliglotami, matematykami
lub inżynierami. Również zawody artystyczne są dla nich
odpowiednie, niektórym pisana jest kariera kompozytorów,
malarzy lub aktorów, którzy mogą być w przyszłości
nagrodzeni Oscarem.
CO JE CZEKA ?
Patronem Ryb jest tajemniczy Neptun i to jemu
zawdzięczają dużą wyobraźnię, intuicję, nadwrażliwość.
Aby utrzymać dobra pozycję, Ryby będą musiały w tym

roku solidnie popracować. Trzeba ponadto wykazać się
zdecydowaniem, punktualnością i niczego nie odkładać na
ostatnią chwilę. Solidnie przyłóż się do nauki historii oraz
języków obcych, aby końcowe oceny z tych przedmiotów
nie popsuły świadectwa.
Magdalena Badora iRenata Musiał
kl. III c
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