
        Zwycięzcy konkursu!
Jakub Baksalary z kl. IV a,
Krzysztof Bartlewicz i Jakub Woźny 
z kl. III gimnazjalnej

Chłopcy ułożyli po kilkanaście wyrazów –
pomysłowo i  poprawnie,  za co otrzymali
słodkie  nagrody  ufundowane  przez  na-
szych sponsorów. Gratulujemy!

                                         Od Redakcji

     Kolejny  numer  Biuletynu  poświęcony  jest  chłopakom.

Nowy zespół redakcyjny postanowił przygotować artykuły te-

matycznie. Będziecie mogli zobaczyć i przeczytać wyniki an-

kiety,  wywiad  z  Arkiem,  wiersze  nie  tylko  znanych  poetów,

a także Marty, zdjęcia naszych chłopaków, poznać wiele cieka-

wostek, także z dziedzin sportowych; rozwiązać zagadki i wziąć

udział w kolejnym konkursie.

          Zapraszamy do lektury. Zachęcamy do współpracy.

Monika Żalik, Karol Żalik
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Zdaniem starszych uczniów…

Składającą się z 5 zagadnień ankietę przygotowały Ania, Ola, Iza, Oliwia i Marta, a wyniki opracowały Ania, Ola
i Oliwia. Badanie zostało przeprowadzone wśród 34 chłopaków z kl. VII, VIII i III gimnazjalnej. Niektóre odpo-
wiedzi były zaskakujące! Dzięki nim mogłyśmy się dowiedzieć więcej o płci przeciwnej, o zainteresowaniach i za-
jęciach w wolnym czasie.

Wśród innych zajęć wymieniliście 
spotkania z przyjaciółmi.

Wynik był oczywisty – piłka nożna.

Na drugim miejscu pojawił się boks.

Nasi badani wybrali żużel i balet.

Chłopcy podali swoich kandydatów, 
wśród których znaleźli się m.in. Michał 
Pazdan, Jakub Błaszczykowski, Ronal-
dinho, Antoine Griezmann, Paulo Dyba-
la

Nie jesteśmy zaskoczone wyborem, gdyż Leo Messi i Ronaldo to też nasi faworyci.

Nie spodziewałyśmy się tak wielu poprawnych odpowiedzi na pytanie: Co to jest „zalotka”? Jeste-
śmy pod wielkim wrażeniem wiedzy aż 28 chłopców. Prawidłowo zaznaczyli, że jest to urządzenie 
do podkręcania rzęs. Gratulujemy!
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Co najbardziej lubisz robić w wolnym czasie?

gra na PC

sport

oglądanie yt

inne

12

10
3

41

5

Który ze sportów uważasz za najbardziej męski?

piłka nożna

boks

sztuki walki

podnoszenie ciężarów

koszykówka/siatkówka

inne
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Który z piłkarzy może uchodzić za idola?

Cristiano Ronaldo

Robert Lewandowski

Neymar

Lionel Messi
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...i młodszych też

Zapytałyśmy naszych kolegów o ideał dziewczyny. Poprosiłyśmy o wybranie w każdej kategorii 

jednej cechy i podkreślenie jej. Na podstawie wyników ankiety Eliza Hadrysiak narysowała portret.

• Wzrost: wysoki / niski / przeciętny
• Oczy: niebieskie / brązowe / zielone / szare 
• Oczy: małe / duże / średnie
• Włosy: długie / krótkie / do ramion
• Włosy: czarne / blond / brązowe / rude / farbowane
• Sylwetka: chuda / szczupła / przeciętna / puszysta
• Charakter – osoba: miła / pomocna / grzeczna / odważna / wrażliwa
• Temperament – osoba: spokojna / opanowana / energiczna
• wzorowa uczennica / dobra uczennica / przeciętna uczennica
• bez makijażu / mająca lekko umalowane usta i oczy / ostry makijaż
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W obiektywie

Jesteśmy przekonane, że mamy przystojnych superchłopaków. Chcemy się nimi 

pochwalić, dlatego prezentujemy ich fotografie. Spójrzcie sami! Czy są gdzieś 

fajniejsi?

Eleganccy (kl. VI a), zawsze zwarci i gotowi (kl. VI b),

wyjątkowi (kl. VII),

silni i odważni (kl. VIII)

(A gdzie jest Kacper?) i z poczuciem humoru (kl. III).
Fot. Monika Żalik
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Trudno być poetą

Wiersze znanych poetów o pewnych chłopcach na pewno już czytaliście. Nasza koleżanka
z kl. VII napisała ładny utwór o podobnej tematyce. Jak jej się udało, przeczytajcie sami.

Aleksander Fredro „Paweł i Ga-
weł”
Paweł i Gaweł w jednym stali 
domu,
Paweł na górze, a Gaweł na dole;
Paweł, spokojny, nie wadził niko-
mu,
Gaweł najdziksze wymyślał swa-
wole.
Ciągle polował po swoim pokoju:
To pies, to zając — między stoły, 
stołki
Gonił, uciekał, wywracał koziołki,
Strzelał i trąbił, i krzyczał do zno-
ju.
Znosił to Paweł, nareszcie nie 
może;
Schodzi do Gawła i prosi w poko-
rze:
— Zmiłuj się waćpan, poluj ciszej 
nieco,
Bo mi na górze szyby z okien lecą.
A na to Gaweł: — Wolnoć, Tomku,
W swoim domku. —
Cóż było mówić? Paweł ani pisnął,
Wrócił do siebie i czapkę nacisnął.
Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie
chrapie,
A tu z powały coś mu na nos ka-
pie.
Zerwał się z łóżka i pędzi na górę.
Sztuk! puk — Zamknięto. Spogląda
przez dziurę
I widzi... Cóż tam? cały pokój 
w wodzie,
A Paweł z wędką siedzi na komo-
dzie.
— Co waćpan robisz? — Ryby sobie
łowię.
— Ależ, mospanie, mnie kapie po 
głowie!
A Paweł na to: — Wolnoć, Tomku,
W swoim domku. —

Z tej to powiastki morał w tym 
sposobie:
Jak ty komu, tak on tobie. 

Maria Konopnicka „Stefek Bur-
czymucha”

O większego trudno zucha,
Jak był Stefek Burczymucha,
     - Ja nikogo się nie boję!
     Choćby niedźwiedź… to dostoję!
Wilki?… Ja ich całą zgraję
Pozabijam i pokraję!
     Te hieny, te lamparty
     To są dla mnie czyste żarty!
A pantery i tygrysy
Na sztyk wezmę u swej spisy!
     Lew!… Cóż lew jest?! – Kociak 
duży!
     Naczytałem się podróży!
I znam tego jegomości,
Co zły tylko, kiedy pości.
     Szakal, wilk,?… Straszna nowina!
     To jest tylko większa psina...
Brysia mijam zaś z daleka,
Bo nie lubię, gdy kto szczeka!
     Komu zechcę, to dam radę!
     Zaraz za ocean jadę
I nie będę Stefkiem chyba,
Jak nie chwycę wieloryba!
     I tak przez dzień boży cały
     Zuch nasz trąbi swe pochwały,
Aż raz usnął gdzieś na sianie…
Wtem się budzi niespodzianie.
     Patrzy, aż tu jakieś zwierzę
     Do śniadania mu się bierze.
Jak nie zerwie się na nogi,
Jak nie wrzaśnie z wielkiej trwogi!
     Pędzi jakby chart ze smyczy…
     - Tygrys, tato! Tygrys! – krzyczy.
- Tygrys?… – ojciec się zapyta.
- Ach, lew może!… Miał kopyta
     Straszne! Trzy czy cztery nogi,
     Paszczę taką! Przy tym rogi…
- Gdzie to było?
- Tam na sianie.
     - Właśnie porwał mi śniadanie…
     Idzie ojciec, służba cała,
Patrzą… a tu myszka mała
Polna myszka siedzi sobie…
I ząbkami serek skrobie!

Jan Brzechwa 
„Michałek”
Był  leń,  co  zwał  się  Michałek.  
Nie robił nic w poniedziałek. 

Spać poszedł, a wstał we wtorek  
Dopiero na podwieczorek. 

Zaczekał,  aż  przyszła  środa,  
Lecz czasu było mu szkoda. 

Do książki zabrał się w czwartek, 
Lecz nawet nie rozciął kartek. 

Pomyślał:  „Jutro  jest  piątek,  
Więc w piątek zrobię początek”. 

A  w  piątek  rzekł:  „Na  sobotę  
Odłożę raczej robotę”. 

Przyszła  sobota.  „W  niedzielę  
Odpocznę wpierw mało-wiele, 

A  za  to  już  w  poniedziałek  
Odrobię cały kawałek”. 

We wtorek rzekł: „Źle się czuję…”
A w środę dostał dwie dwóje. 

Do  domu  wrócił  Michałek,  
Przygładził smętnie przedziałek, 

I  w  ojca  wlepiwszy  ślepia,  
Rzekł: „Nauczyciel się czepia”. 

Marta Ostropolska „Chłopcy”

Jeden chce być astronautą,
drugi zaś strażakiem,
ten fizykiem, ten poetą -
- takie przechwalanie!
„Ja jak Lewandowski będę grał 
z polskim składem.”
„Nie, to już mi się nie zmieni.”
„Tak im się wydaje!”
A na końcu się okaże:
- Ten mechanik, ten hydraulik,
a z marzeń nic zostaje!
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Pytania do…

Rozmowę z uczniem klasy III gimnazjalnej – Arkadiuszem Dudkowiakiem, na te-

mat wizyty w Holandii przeprowadziły uczennice kl. VII – Ania, Iza, Marta i Oliwia. 

Witaj  Arku,  wiemy,  że  podczas  ubie-
głego roku szkolnego byłeś w Holandii.
Chciałybyśmy  dowiedzieć  się  więcej
o Twojej wyprawie. Byłoby nam miło, gdy-
byś odpowiedział na parę pytań.
Proszę bardzo, odpowiem na Wasze pyta-
nia.
Skąd się wziął pomysł wyjazdu do Holan-
dii?
Na lekcji języka angielskiego pani Ślusarz 
powiedziała, że szkoły z naszej gminy od 
wielu lat przyjaźnią się z holenderską szko-

łą w Balk i zapytała, czy ktoś chciałby pojechać na „wymianę” do Holandii. Wiąże się to 
z tym, że w następnym roku zaproszę do siebie osobę, u której będę gościł. Zgodziłem się.

Co Cię skłoniło do wyjazdu?
Lubie podróżować. Myślę, że jestem podróżnikiem, dlatego nie przeraziła mnie myśl o kil-
kugodzinnej jeździe autobusem.

W jakim celu wyjechałeś?
Tak naprawdę to z ciekawości. Chciałem zobaczyć, jak tam jest. Miałem pewne wyobraże-
nie o tym kraju i tylko w ten sposób mogłem je skonfrontować.

U kogo i gdzie przebywałeś podczas wyjazdu?
Przebywałem w domu Jarno Stienstra, który miał psa o imieniu Kuba. Fajny pies i jego pan
też.

Co Ci się podobało podczas pobytu w Holandii? A może coś nie przypadło Ci do gustu?
W Holandii wszystko mi się podobało – domy, ludzie, przyroda, oprócz jedzenia, które 
było, jak dla mnie, za słodkie. Najbardziej podobało mi się w parku rozrywki, takim na 
wzór Energylandii. Świetnie się wszyscy bawiliśmy.

Czy mógłbyś tam zamieszkać dłużej?
Tak, nawet na zawsze, ale jeną rzecz musiałbym zmienić. Gotowałbym tam swoje jedze-
nie, ponieważ ich jedzenie mi nie smakowało.

Jak ocenisz ten wyjazd?
Bardzo się cieszę, że mogłem wyjechać do Holandii. Spędziłem tam niezapomniane chwile.
Ogólnie to mi się podobało i byli tam spoko ludzie. Mam nadzieję, że to nie była moja 
ostatnia wizyta za granicą.

A.M.O.I.
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Warto przeczytać, obejrzeć, posłuchać...

Zapraszamy do odczytania opowiadania z obrazkami wykonanymi przez Annę Dudzińską z kl. VII. 

Miłej zabawy!

A teraz kilka informacji nt. ulubionych gier chłopaków.

Pierwsza gra z serii „FIFA” wyprodukowana została w 1993 r. i od tego czasu zarobiła po-

nad 6 mld $. Jej autorzy nie zapowiadają zaprzestania wydawania kolejnych wersji, chociaż by dla-

tego, że  „FIFA 13” w ciągu 5 dni została sprzedana w ponad 4,5 mln egzemplarzy, a w Wielkiej

Brytanii w ciągu doby od premiery – 1 mln. Obliczono, że przeciętny fan Fify każdego dnia gra

prawie godzinę. Najczęściej wybieraną drużyną jest Real Madryt, a następnie FC Barcelona i Man-

chester United. W ciągu 90 minut w całym wirtualnym świecie rozgrywanych jest 459 tys. meczów

i pada ponad 991 tys. bramek. W rozgrywkach online najwięcej, jak dotąd – bo 35 mln, goli zdobył

Ronaldo.

Trzecią najlepiej sprzedającą się grą wszech czasów jest Cave Game, czyli gra jaskiniowa, 

znana jako Minecraft. Jego autorem jest jeden człowiek – Markus Persson „Notch”. Obecnie nad 

grą czuwa ponad 40 osób. Autorem wszystkich kompozycji, które można usłyszeć podczas gry jest, 

Daniel „C418” Rosenfeld. Wersje na komputery, konsole, urządzenia mobilne sprzedano w 70 mln 

kopi.

Oliwia
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Ciekawostki

W internecie można znaleźć wiele ciekawostek. Postanowiłyśmy wypisać te, które mogłyby, 

zdaniem dziewczyn, zainteresować chłopaków.

Czy wiecie, że…

• Osoby leworęczne stanowią około 11% populacji ludzkiej. Większość stanowią męż-

czyźni. Słynnymi mańkutami byli np. Michał Anioł, Leonardo da Vinci i Charlie Cha-

plin.

• Czapkę z daszkiem noszą najczęściej łysiejący panowie.

• Najstarsze zapisy o zapasach pochodzą z około 5000 r. p.n.e.

• Teoretycznie najdłuższa gra w szachy może zawierać nawet do 5949 ruchów!

• Polska koszykarka, Małgorzata Dydek-Twigg, była prawdopodobnie najwyższą profe-

sjonalną  koszykarką na świecie. Jej wzrost podawany w mediach wahał  się od 213 do 

218 cm.

• Pierwszą piłkę zaczęli „kopać” Aztekowie (przedstawia to rys. Ani poniżej).

• Pomimo iż futbol amerykański uważa się za sport brutalny, to jest w nim mniej kontu-

zji niż w piłce nożnej czy rugby.

• Przeciętna piłka golfowa ma 336 dimpli (wgłębień).

• Od 1969 r. rekord świata w skoku w dal mężczyzn zmienił się tylko jeden raz.

• Igrzyska olimpijskie trzy razy odbyły się w państwach, które dziś już nie istnieją.

• Najdłuższa odnotowana wymiana tenisowa miała miejsce podczas meczu kobiet w 1984

r. i trwała 29 minut, natomiast najkrótszy mecz rozegrał w 2014 r. Australijczyk Ber-

nard Tomić i trwał 28 minut.

• Na pierwszych nowożytnych igrzyskach olimpijskich zwycięzcy dostali srebrne medale.

Ola, Iza, Oliwia, Ania
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Rozrywka

KONKURS
Rozwiązanie krzyżówki odczytasz z wyróżnionych pól. 
Wyjaśnij, co oznacza. Rozwiązanie prześlij do końca listopada.

                               

Zwierzęce zagadki dla najmłodszych                     Kalambury opracował Krzysztof Bartlewicz
przygotował Jakub Marciniak
1) Zwierzę z długą szyją to …         _ _ P _ L _ S Z – nakrycie głowy

2) Naprzykrzający się owad to…         _ A L M _ - drzewo

3) Najlepszy przyjaciel człowieka to …         _ P _ _ _ E Ś _ I   _   N _ _ _ _ _ - książka      

4) Specjalista od budowy sieci to …        _ S _ Ą Ż _ _ - przedmiot

5) Najszybszy kot świata to…        _ Y _ _ A _ L _ K – zawód

6) Ogromne zwierzę z dużym nosem to …        _ O K _ _ - sport

7) Latający ssak to …        _ A S _ C _ U _ K _ - zwierzę

Zaszyfrowane wiadomo ciś
Pomy l, jaki szyfr zastosowali Marcelina Gajewska i Jakub Wo ny, aby ukry  informacje. ś ź ć
Odczytaj je.

BNLAWRJEMSIZKCRILEO KWPIR CTUAZŚ Ę

……………….……………………………………………………………………………

KROKNUIPETCWLSAKTBA
……………………………………………………………………………………………...
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1. …..nożna
2. Amerykański sport z „dziwną” piłką.
3. Mogą być na zimę lub na macie.
4. Walka między dwoma zawodnikami 
wywodząca się ze starożytności.
5. Nasza drużyna w tym sporcie zdobyła
mistrzostwo świata.
6. Może być stołowy lub ziemny.
7. Wschodnia sztuka walki.

Ania, Iza, Ola, Oliwia 


