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Układamy reklamy ...                          
 

Reklamy umilają nam życie. Chyba już nie potrafimy 
bez nich funkcjonować. Oto kilka naszych rymowanek: 

 
Nie boję się 
Gdy światło znika 
Bo mam latarkę  
Panasonica 
 
Reklama balonów „Luiz”: 
- Pękasz? 
- Nigdy! 
 
Colę piją mole (książkowe). 
Pepsi piją lepsi. 
 
Brudne ciuszki masz? 
Komu je dasz? 
Daj je Whirlpoolowi 
I masz pranie z głowy! 
 
Gdy Cię głowa boli 
Spróbuj śmietany z Goli. 
 
Cierpisz na ból głowy? 
Skosztuj serków z Włoszczowy! 
 
Masz ochotę na cukierka? 
Weź sobie eklerka! 

 

/lasy uczniowie kVI/                                                       

Nasze osiągnięcia ...                              
 

 

Pamiętacie zapewne konkurs na gazetkę ścienną pod hasłem „Segreguj 

odpady – bo ...”. Miło nam zawiadomić, że otrzymaliśmy wyróżnienie. 

Jest to zasługa Moniki Robak, Oli Gołuch, Patrycji Klimczyk z klasy 

IV oraz Ani Sobczyk z klasy V, które przygotowały konkursowe pra-

ce. 

 

 

W czerwcu rozstrzygnięty został konkurs ogłoszony przez panią dyrektor 

pod hasłem : KLASA ROKU, UCZEŃ ROKU. Wybieraliśmy również 

NAJLEPSZEGO KOLEGĘ/KOLEŻANKĘ. 

Oto wyniki: 

 

KLASĄ ROKU w kategorii klas młodszych została KLASA II 

KLASĄ ROKU w kategorii klas starszych została KLASA V 

UCZNIEM ROKU został KAMIL KLIMCZYK  

z klasy V 

NAJLEPSZYM KOLEGĄ z klas młodszych został  

DAWID ŁAPOT Z klasy II 

NAJLEPSZYM KOLEGĄ z klas starszych został  

MATEUSZ PTAK z klasy V 

/redakcja/ 



Wydarzenia ...                                  
 

Dzień Dziecka w naszej szkole 

1 czerwca 2004r. to nie był taki sobie zwyczajny dzień. Oto 

plan zajęć: 

Lekcja 1. Grupa I:  Siatkówka dziewcząt klas IV – V. Kapitana-

mi drużyn byli: pani Agata Szymczyk, pani Wanda Wilczyńska, 

pan Stanisław Iwanek.. Wygrała kl. V – 6:1! 

Grupa II: Mecz piłki nożnej chłopców zakończony remisem 

2:2. Konieczne były rzuty karne. Znów wygrała kl. V 4:2. Gra-

tulujemy! 

Lekcja 2. Coś na słodko. 

Lekcja 3. Pieczenie kiełbasek. 

Lekcja 4. Psikus pogody, czyli … kto szybciej pod dachem? 

 

Witaj majowa jutrzenko! Pod takim hasłem przebiegały w na-

szej szkole obchody narodowego święta – rocznicy uchwale-

nia Konstytucji 3 maja. Gazetka ścienna oraz akademia 

przygotowana przez uczniów klas V i VI uświetniły ten 

dzień.   

/I. Stępień, M. Cygan/ 

 

Ocalić od zapomnienia ...                        
                  

Osoby, które w roku szkolnym 2003/04 ofiarowały eks-
ponaty do tworzonej w naszej szkole izby pamięci. 
 
 
Kl. IV 
Monika Robak – nicielnica, motowidło, pokrywka maśniczki, 
dusza do żelazka, dzwon, podkowa, żelazko, maśniczka 
Szczepan Stefański – powrósło, zgrzebło, ostrzałka, krzyż 
Mateusz Laskowski – garnek gliniany 
Ola Gołuch - lampa 
Katarzyna Tatar - czółno 
 
Kl. V 
Michał Robak – but drewniany, wrzeciono, koziołek, waga, pod-
kowa 
Grzegorz Kupczyk – lampa, pieniądze,  
Paulina Ptak – lampa 
Anna Kobczyk – maglownica 
Agnieszka Jedlińska – radio z adapterem 
 
Kl. VI 
Monika Ciszek – koziołek, sztućce 
Kacper Gołuch – kołowrotek 
Paweł Pięta – łopata do chleba, sierp, waga, podkowa 
Piotr Jedliński – butelka 



Ocalić od zapomnienia c. d.                        
 

 
Małgorzata Gągorowska – kosa do sieczkarni, wędzidło, wier-
tarka, motyka, tryb od sieczkarni, podkowa, kosiór, dokumenty 
Rafał Klimczyk – niecki 
Damian Tatar – maglownica 
Monika Ciszek – nóż 
Ewelina Kukla - żelazko 
  
Wanda Wilczyńska – serwetka wyszywana, makatki ścienne 
 
A może i w Twoim otoczeniu znajduje się coś, co warto ocalić 
od zapomnienia? 
„ Poszperaj” i wzbogać nasze zbiory!  
 

/redakcja/  

Słowniczek gwarowy ... 
 

1) bedzie – będzie                                      

2) chlif – chlew                                          

3) chłodźze – chodź                                                                                 

4) wzion - wziął                                                                    

5)źmioki - ziemniaki 

6) drwol – drwal 

7) godać – mówić 

8) jo – ja 

9) kawołek – kawałek, część 

10) klinkać – klękać 

11) kochom – kocham 

12) kóń – koń 

13) łoddej mi – oddaj mi 

14) łorkiestra – orkiestra 

15) niechoj – nie rób tego 

16) patilka – patelnia 



Piszemy wiersze ... 
 
 

Ptaki 
/Grzegorz Kupczyk/ 

 
      Gdy  wiosna  w  domach  zawita, 
       przylatują  do  nas  z  Afryki. 
       I  już  zaczynają  śpiewać, 
       te  kolorowe  „bzyki”. 
 
       Przepięknie,  cudownie,  wspaniale, 
       tak  ptaszki  latem  śpiewają. 
       I  choć  są  tak  bardzo  małe, 
       to  głosik  silny mają. 
 
       Jesienią  zaczynają  nas  opuszczać, 
       powoli,  powoli  odlatują. 
       Do  ciepłych  krajów  lecą, 
       i  tam  przez  dłuższy  czas  „noclegują”. 
 
       I  tak  od  nas  odleciały, 
       gdy  zimno  się  stało. 
       Że  zima -  znak  dały, 
       i  zostało  ich  mało. 

Opowiadamy legendę ...                                 

 
Legenda o naszych okolicach 

 
 
Dawno temu może gdzieś na początku XIX, a może jesz-

cze wcześniej u podnóża tzw. Góry Krasockiej po jej północnej 
stronie mieszkał magnat Stojewski. Nie był nadto gadatliwy, a 
wszystko kwitował krótkim: "ot, to”. Dlatego nazwano go Ot-
ton. Otton już prawie czterdziestoletni, ożenił się z Brygidą 
Ostrogórską, biedną wieśniaczką, ale bardzo urodziwą i  praco-
witą. Czas biegł  i w domu Stojewskich  przybywało dzieci. 
Nadawał Otton swoim dzieciom piękne, choć zwyczajne imio-
na: Jakub, Karolina, Wojciech, Marian, Ewelina, Antoni, Mie-
czysław i Brygida, jako że odziedziczyła urodę po matce. Dzieci 
szybko dorastały i pomagały  w gospodarstwie, które rozciągało 
się  aż po Łopuszno. Trudno policzyć ile morgów miało. Dzieci 
zaczęły opuszczać rodziców i zakładać własne rodziny. Hono-
rem ojca było obdarowanie potomków tym, co miał, a więc zie-
mią. 

Jakub, że był niezaradny i potrzebował rad ojca, otrzymał 
ziemię  najbliżej położoną. Były to łąki podmokłe lecz urodzaj-
ne, bo torfowe. Korzystając z rad ojca rozwinął hodowlę bydła. 
W jego oborach pełno było krów, cieląt dużych i małych, a w 
stajni kilka koni do obrobienia pola, którego  w swej hojności 
dołożył mu ojciec na "górach". 



Opowiadamy legendę c. d.                   
 

 
Rosło tam żyto, łubin i ziemniaki. Jakub dobrze sobie ra-

dził i po trochu rozbudowała się niewielka wioska, która  do 
dziś  zwie się Jakubów. 

Niedaleko Jakubowa osiedliła się Karolina, a nieco dalej 
na wschód Mieczysław, który był zachłanny, więc od Wojciecha 
odkupił za grosze drogocenne łąki.  

Antoni za piaszczystą górką Wojciechową zbudował so-
bie wieś ładną, ale bardzo rozwleczoną. Tuż za mokradłami 
zwanymi "Żabiniec" osiadł Marian. Temu dobrze się powodzi-
ło, bo ziemia ta tłuściejsza i nawet pszenica rosła. Ewelina ję-
dzowata była, z rodzeństwem swoim nie umiała  żyć w zgodzie, 
a i rodzicom dobrego słowa żałowała. Dał jej więc Otton ziemię 
urodzajną, ale ciężko rędzinną, a żeby nie było słychać jej ja-
zgotu oddzielił ją od pozostałych stawami  
i Rzeką Czarną, a od zachodu lasem olchowym. Ale do dziś, jak 
wiatr stamtąd zawieje, słychać odgłosy już nie Eweliny lecz 
mieszkańców Ewelinowa. 

Ukochaną córkę Brygidę zostawił ojciec najbliżej. Poda-
rował jej pola i łąki oraz las sięgający aż po Oleszno. Brygida 
wdzięczna i dobra  nie zostawiła  ojca bez opieki. Była blisko, 
więc odwiedzała go codziennie  i opiekowała się nim aż do 
śmierci. 

 

/autor K. Kowalczyk 

/skład komp. K. Klimczyk/ 

Humor ...                                             
 

 

DOSTAŁA W PREZENCIE 
Kontroler w autobusie zwraca 
się do pasażerki: 
-   Czy płaciła pani za tego 

psa? 

-   Nie, dostałam go  
    w prezencie. 

NA KTÓRYM PROGRA-
MIE 

Nauczycielka w klasie zapo-
wiada ważne zjawisko: 
-    Dziś o godzinie 20.03 bę-

dzie zaćmienie Księżyca. 
Radzę obejrzeć. 

-    A na którym programie? – 
pytają uczniowie. 

  

 
  

BĘDĄ WIEDZIELI 
Młoda dziewczyna prowadząca sa-
mochód wjechała w ulicę oznaczo-
ną zakazem wjazdu. Podchodzi do 
niej policjant i pyta: 
-     Czy wie pani co oznacza ten 

znak? 

-     Pojęcia nie mam, ale tam za 
rogiem jest kiosk, proszę spy-
tać,  na pewno będą wiedzieli. 

NIC NIE ZŁOWI 
Siedzi facet nad przeręblą  
i łowi ryby. Podchodzi do nie-
go inny mężczyzna i mówi: 
-    Nic pan tu nie złowi. 
-    A skąd pan wie? 

-    Bo jestem kierownikiem 
tego lodowiska. 

 

    



Z ostatniej chwili ... 

 
23 czerwca – Dzień Ojca! 

 
Jeśli nie wiesz, jakie życzenia złożyć swojemu Tacie, mo-

żesz skorzystać z naszych propozycji. 
 

 

  
Dzisiaj dzień piękny, uroczysty 

Taki dzień raz w roku się zdarza 

Gdy 23 czerwca 

Z gwarem lata 

Wytryśnie z kartek kalendarza 

Tak to wspaniałe wielkie święto 

Więc spieszą synowie i córki 
Z bukietem życzeń w barwach 
kwiatów 

Uśmiechają się do wszystkich Ta-
tusiów 

  
/Monika Robak/ 
  

  
Dzisiaj Dzień Taty 

Mojego Taty 

I wszystkich Ojców na świecie 

Niosę dla Taty 

Z ogródka kwiaty 

I uśmiech 

I radość 

I szczęście 

  
/Przemek Kukla/ 
  

  
Ile gwiazd na niebie świeci 

Ile wody w morzu jest 
Tyle szczęścia i uśmiechu 

Twoja córka Tobie śle 

  
/Weronika Stefańczyk/ 
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