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Nasze osiągnięcia ...                              
 

 
KONKURS ORTOGRAFICZNY 

Dnia 18 marca 2004 roku czterej uczniowie naszej szkoły: Katarzyna 
Tatar (kl. IV), Krzysztof Kowalczyk (kl. V), Kamil Klimczyk (kl. V), 
Piotr Malicki (kl. VI) reprezentowali naszą szkołę w I Gminnym 
Konkursie Ortograficznym pt. „Łap byka za rogi”. Niestety, żaden  
z naszych przedstawicieli nie został mistrzem ortografii’2004. Może za 
rok ... . Na razie przywieźliśmy pamiątkowy dyplom. 

/Piotr M./ 
 

TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 
(31.03.2004 r. ) 

Od kilku już lat, uczniowie naszej szkoły biorą udział  
w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Za 
każdym razem, na etapie gminnym zajmowali miejsca w pierwszej 
trójce. Nie zawiedli nas również i w tym roku. Nasza reprezentacja  
z klasy V: Damian Staciwa, Hubert Cygan, Daniel Włodarczyk, po 
pierwszym etapie konkursu (test z przepisów) była na I miejscu, po 
drugim etapie (jazda po torze sprawnościowym) uplasowała się osta-
tecznie na miejscu II.  
 
Należy dodać, że do konkursu przygotowywał się również Arkadiusz 
Mazur (kl. V), który, po zaciętej walce, odpadł w eliminacjach we-
wnątrzklasowych.         

 
    /Hubert C/ 

Nasze osiągnięcia c.d.                           
 
 
KONKURSY SPORTOWE 

 
Turniej Tenisa Stołowego – dziewczęta 

(07.01.2004 r.) 
Nasza reprezentacja w składzie: Iwona Stępień i Milena Łapot (obie z 
klasy VI) zajęły I miejsce w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego. 
Kiedy zbliżał się termin Półfinału Wojewódzkiego (18.03.2004 r.) Iwonkę 
Stępień zaatakowała ... ospa. Musiano znaleźć zastępstwo. Eliminacje we-
wnątrzszkolne wygrała Agnieszka Jedlińska (kl. V) i to ona razem z Mile-
ną Ł. wywalczyła II miejsce.  
Między kolejnymi etapami Turnieju Tenisa Stołowego odbyły się Mistrzo-
stwa Powiatu Włoszczowskiego w Tenisie Stołowym (12.02.2004 r.), na 
których Milena Łapot zdobyła również II miejsce. 
 

/Milena Ł../ 
 

Gminny Turniej Mini – Piłki Nożnej klas I – III „Mlekołaki” 
(10.02.2004 r.) 

 
Drużyna w składzie: Dawid Frączek, Krystian Grad, Damian Cieślicki, 
Krystian Chruściel, Dawid Łapot, Cezary Kozieł wywalczyła I miejsce 
w Gminn ym Turnie ju  Mini  –  P i łk i  Nożnej  k l as  
I – III „Mlekołaki”.   

 
 
 

       GRATULUJEMY! 



Wydarzenia ...                                               
 
WALENTYNKI 
Zgodnie, z kilkuletnią już tradycją, również w tym roku obcho-
dziliśmy w naszej szkole DZIEŃ ŚWIĘTEGO WALENTEGO 
popularnie zwany WALENTYKAMI. Na kilka dni przed wie-
czorem walentynkowym, ustawiliśmy  „urnę”, do której można 
było wrzucać specjalne kartki dla swojej sympatii. Rozdanie 
walentynek miało miejsce na popołudniowej dyskotece. Nie za-
brakło również innych atrakcji takich jak „Randka w ciemno” 
czy występ zespołu „Las Ketchup” utworzonego z chłopców 
klasy V.       

 
 
Zdobywczynie największej  
ilości walentynek. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                  
         
 
       „Randka w ciemno” 

Wydarzenia c. d.                        
                  
DZIEŃ KOBIET 
 

W poniedziałek 8 marca 2004 roku obchodziliśmy  
w naszej szkole DZIEŃ KOBIET.  Z tej okazji odbyły się wy-
bory SUPER MISS SZKOŁY i MISS PUBLICZNOŚCI.  
A wybieraliśmy spośród ... chłopców. 

„Panie” prezentowały swoje wdzięki w strojach wieczoro-
wych, kąpielowych i szkolnych. My jako widownia, mieliśmy 
za zadanie wybrać MISS PUBLICZNOŚCI. Do wyboru SUPER 
MISS SZKOŁY powołane zostało specjalne jury w składzie: p. 
Małgorzata Klimczyk – przewodnicząca jury, p. Elżbieta 
R a c z y ń s k a ,  p .  K r y s t y n a  G o ł u c h  
i uczennica klasy II – Michalina Laskowska. 

 
Oto werdykt jury: 
 
Hubert Cygan – SUPER MISS SZKOŁY 
Arkadiusz Mazur – I WICEMISS SZKOŁY 
Robert Kowalczyk – II WICEMISS SZKOŁY 
 
Tytuł MISS PUBLICZNOŚCI zdobył: 
                                  Damian Staciwa  z kl. V. 
 

Jak wszystkim wiadomo, każdy poważny konkurs nie mo-
że obyć się bez nagród. Nie chcieliśmy być gorsi. 
SUPER MISS SZKOŁY otrzymała w nagrodę SEATA IBIZĘ  
– wersja mini.  



Wydarzenia c. d.                        
 
STOP WYPALANIU TRAW ! 
 

Od tego roku szkolnego, Szkolne Koło Ligi Ochrony 
Przyrody (SK LOP) działające w naszej szkole, prowadzi 
akcję pod hasłem „Stop wypalaniu traw!”. Uczniowie kla-
sy IV i V pod kierunkiem opiekuna SK LOP – p. Agaty 
Szymczyk, przygotowali, oprócz gazetek ściennych, dwa 
przedstawienia: „S.O.S. mieszkańców płonącej łąki”  oraz 

„Łańcuch pokarmowy”.  
Po przedstawieniach zorganizowaliśmy konkurs na spo-

strzegawczość. Były również nagrody.  
Dziękujemy wszystkim (uczniom, nauczycielom, pra-

cownikom obsługi), którzy  spontanicznie pomagali nam w 
naszym przedsięwzięciu i zapraszamy do dalszej współpra-
cy. 

 
/Anna S., Weronika S./ 

Wywiady ...             
 

WYWIAD Z PANIĄ JADWIGĄ KOWALCZYK 
 

W lutym uczniowie klasy V na lekcjach języka polskiego za-
stanawiali się czy trudno być poetą. Tylko nieliczni uważali, że 
uprawianie tego ,,zawodu’’ jest łatwe i przyjemne. Większość 
uznała iż trudno jest pisać wiersze. Z prośbą  
o wypowiedź na ten temat zwróciliśmy się do Pani Jadwigi Ko-
walczyk – autorki wielu wierszy. 
 

Czy trudno jest pisać wiersze? 
Trudno temu, kto nigdy ich nie pisał. Mnie to nie sprawia 

trudności, a daje wiele radości. 
Czy trzeba mieć natchnienie? 
W moim przypadku jest to potrzeba chwili. Nasuwa się temat 

i słowa same układają się w wiersze. 
Od jak dawna pisze Pani wiersze?  
Pierwszy powstał, gdy byłam w siódmej klasie szkoły pod-

stawowej. 
Ile Pani napisała wierszy? 
Nie liczyłam, ale cały zeszyt 100 kartkowy formatu A4. 
Co najczęściej jest tematem Pani wierszy? 
Są wiersze o miłości, o ludziach, okolicznościowe np. na do-

żynki. Lubię tematykę religijną. 



Wywiady c.d.             
 
 

Czy potrafi Pani pisać na zamówienie? 
Ja piszę dla siebie czyli do szuflady. Ale przyznam się, że 

trzy moje wiersze były recytowane na dożynkach  
w Seceminie, a dzieci z Jakubowa chętnie mówią je na 
dożynkach parafialnych oraz innych uroczystościach  
w kościele. 

Czy zechciałaby Pani napisać utwór o naszej klasie? 
Za mało was znam, ale może. Nie mówię ,,nie’’. Zrobię wam 

kiedyś niespodziankę. 
Czy ma Pani jakiś ulubiony wiersz? 
Tak. Kilka np. ,,Wokół nas’’. 
Dziękujemy za rozmowę. 

Słowniczek gwarowy ... 

1) bocyć się - złościć się                   

2) chto-kto                            

3) gibnij - obejmij                        

4) godać-mówić 

5) grząba - miedza 

6) galer-tartak 

7) ino-tylko 

8) jińcmiń- jęczmień 

9) japtyka - buzia 

10)juści-już 

11)kiej -gdzie 

12)kowiorek - snopek zboża 

13)kumoter - chrzestny dziecka 

14)lotać - latać 
 

 
/zebrał Michał R../ 



Przepisy babuni ... 
 
 

PASCHA  

Składniki: 
1/2 kg tłustego, doskonale roztar-tego białego sera,  
1/2 szklanki słod-kiej śmietany kremowej,  
1/2 kostki (12,5 dag) śmietankowego masła,  
5 żółtek,  
1/2 szklanki cukru pudru, 1 cukier waniliowy,  
1 szklanka ro-dzynek, 1 szklanka smażonej skór-ki pomarańczo-
wej. 

Wykonanie: 
Żółtka ucieramy z cukrem pudrem i cukrem waniliowym na puch, 

do-dajemy - cały czas mieszając - cie-płą śmietanę. Pojemnik z masą sta-
wiamy na naczyniu z gorącą wodą i na parze ubijamy, aż masa śmietano-
wo-jajeczna zgęstnieje. Zdejmuje-my z pary i chłodzimy, od czasu do cza-
su mieszając. Masło ucieramy na puch, dodajemy - na przemian -cały czas 
mieszając, po łyżce masy i sera. Gdy składniki są utarte, doda-jemy baka-
lie, mieszamy, przekłada-my paschę do zwilżonej zimną wodą salaterki, 
wyrównujemy powierzch-nię  
i wstawiamy na kilka godzin do lo-dówki. 

Przed podaniem wykładamy na od-powiedniej wielkości talerz i 
przy-bieramy według własnych upodo-bań. 
 

SMACZNEGO! 
 

 
/wysłuchała Małgosia G./ 

To powinieneś wiedzieć ...                                 

 
ŚWIĘTA WIELKANOCNE 

 
Najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim, obok Bo-

żego Narodze-nia, jest Wielkanoc, która upamiętnia śmierć krzyżową  
i zmartwychwstanie Je-zusa Chrystusa. Wielkanoc jest świętem ruchomym 
- podczas soboru nicejskiego w 325 roku ustalono, że będzie się ją ob-
chodzić w pierwszą niedzielę po pierw-szej wiosennej pełni Księżyca. 
Oznacza to, że może ona wypaść najwcześniej 22 marca,  
a najpóźniej 25 kwietnia. Z ob-chodami wielkanocnymi związanych jest 
wiele zwyczajów ludowych: pisanki, świę-cone czy śmigus-dyngus. 

Malowane jaja 

 
Na wielkanocnym stole nie może za-braknąć jajek. Mają one symboli-

zować rodzącą się do żyda przyrodę i nadzieję, jaką czerpią chrześcijanie z 
wiary w zmar-twychwstanie Chrystusa. W zależności od techniki zdobie-
nia, świąteczne jajka mają różne nazwy. Kraszanki powstają przez gotowa-
nie jajka w kolorowym wy-warze. Dawniej do ich malowania używa-no 
roślin, które pozwalały na uzyskanie różnych kolorów. Pisanki natomiast 
mają różnobarwne desenie. Gorącym, rozto-pionym woskiem rysuje się na 
skorupce wzorki, a następnie zanurza jajko w barw-niku. W dawnych cza-
sach jako narzędzi do pisania używano szpilek, igieł, kozi-ków i słomek. 
Dziś uroczyste śnia-danie w Niedzielę Wielkanocną poprzedza dzielenie 
się poświęconym jajkiem. Jest to wyraz przyjaźni i miłości. Dużym powo-
dzeniem cieszył się wśród dzieci zwyczaj turlania jajek. W ogrodzie albo 
na łące tur-lało się przyozdobione jajka wielkanocne po wcześniej przygo-
towanym, stromym torze. Jajko kołysało się na boki, co pod-nosiło atrak-
cyjność zabawy. 



To powinieneś wiedzieć c. d.                   
 

Święcenie pokarmu 

 
Świecenie potraw w Wielką Sobotę nie-gdyś odbywało się w domach. 

Poświęco-ne musiało być bowiem wszystko, co miało znaleźć się na świą-
tecznym stole. Z czasem zaczęto jednak chodzić ze święconką do kościoła. 
W koszyczku nie może zabraknąć jajek, baranka z napi-sem „Alleluja" 
symbolizującego umęczo-nego Jezusa i soli, która ma chronić przed ze-
psuciem. Poświęcić należy rów-nież: chleb, wędlinę, chrzan, pieprz i cia-
sta świąteczne. Podstawowym ciastem wielkanocnym do dzisiaj pozostała 
baba drożdżowa i mazurek. 

 

Lany poniedziałek 

 
Śmigus-dyngus, zwany też lanym po-niedziałkiem, jest obyczajem 

związanym z drugim dniem Wielkanocy. W XV wieku dyngus i śmigus 
były dwoma odrębnymi zwyczajami. Dyngusowanie oznaczało wymusza-
nie podarunków. Kto nie chciał dać prezentu, był oblewany wiadrem wo-
dy. Śmigus natomiast to uderzenie, sma-ganie rózgą, gałązką lub palmą. 
Oblewa-nie wodą czy bicie rózgą dotyczyło prze-ważnie młodych dziew-
cząt. Ta panna, która nie została skąpana, czuła się obra-żona i zaniepoko-
jona, gdyż oznaczało to brak zainteresowania ze strony chłop-ców. Na-
stępnego dnia, we wtorek, który kiedyś również był dniem świątecznym, 
rewanżowały się dziewczyny. Z czasem słowa śmigus  
i dyngus zlały się w zbitkę śmigus-dyngus. 
       
 

           /przygotował Krzysztof K./  

Humor ...                                             
 

 

  
W  TRAMWAJU 

  
Tramwajem jedzie zajączek z 
niedźwiedziem. Mają tylko je-
den bilet. Przychodzi kontroler. 
Niedźwiedź chowa zajączka do 
kieszeni w marynarce i pokazu-
je bilet. Kontroler pyta: 
-A co pan trzyma  

w kieszeni? 

Niedźwiedź bardzo mocno ude-
rza się w pierś, wyciąga spłasz-
czonego zająca i mówi: 
- Zdjęcie kolegi. 

  
POGRYZIONE ZWIERZĘ 

  
Do weterynarza dzwoni tele-
fon. 
-Panie doktorze, naszą Misię 

ukąsiła pchła! 

-Czy to pies, czy kot? 

-Owad, panie doktorze, owad! 

  

 
  
    
    

/wybrał Damian T./ 



Ogłoszenia ... 

 
JESZCZE MASZ SZANSĘ ! 
 
„Zatrzymać czas w obiektywie” 
Do 23 kwietnia 2004 r. można składać w 
Urzędzie Gminy  
w Krasocinie  zdjęcia na konkurs fotogra-
ficzny pt. „Zatrzymać czas  

w obiektywie”. Więcej informacji znajdu-
je się na tablicy ogłoszeń  
w naszej szkole. 
 
„Nasze okn@ w Europie” 
26 kwietnia 2004 r. mija termin składania projektów strony in-
ternetowej naszej gminy. Projekt może zawierać informacje o 
własnej miejscowości, szkole, klasie, może być prezentacją wa-
lorów swojego środowiska. Więcej informacji udziela  
i projekty przyjmuje p. Agata Szymczyk.     
 
„Segreguj odpady – bo ...!” 
Do 30 kwietnia 2004 r. można wykonać gazetkę ścienną pn. 
„Segreguj odpady - bo ...!” . Liczy się inwencja twórcza, trafne 
ujęcie zagadnienia, zaangażowanie uczestników, ciekawa tech-
nika wykonania prac. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
problemów należy się zwracać do p. Ireny Kukli lub p. Agaty 
Szymczyk.  
 
Za wzięcie udziału w wyżej wymienionych konkursach przewi-
dziane są atrakcyjne nagrody!                 /redakcja/ 
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