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8 marca - Dzień Kobiet 
                                                                      

Lilia kwitnie, róża opada, 

Czerwony tulipan swe płatki składa. 

My korzystając z tej sposobności, 

Życzymy Wam w Dniu Kobiet,  

Dużo szczęścia, zdrowia i radości. 

Niech Wam życie słodko płynie 

- W każdej chwili i godzinie.  

 

Słodkości, miłości, przyjemności, 

Małych odległości, 

Przydatnych umiejętności, 

Skuteczności, wydajności,  

Wszelkiej pomyślności  

 

 Życzy Redakcja. 

 

 

 
Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów 

robotniczych w Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego 

Dnia Kobiet odbyły się 28.02.1909 roku w Stanach Zjednoczonych. 

Zapoczątkowane zostały one dla upamiętnienia odbywającego się rok 

wcześniej strajku pracownic przemysłu odzieżowego przeciwko złym 

warunkom pracy. Strajkujące kobiety zostały wówczas zamknięte w fabryce 

przez właściciela. W pożarze, który wybuchł w budynku zginęło 126 kobiet.  

 



Co słychać w Kole Europejskim? 
          Koło Europejskie Euro-Friends Łomna działa w naszej szkole od 6 lat. W głowach 
uczestników wciąż rodzą się nowe pomysły. A co wydarzyło się tym razem? Przeczytajcie 
nasz artykuł a wszystkiego się dowiecie.  
 

   Niemcy bliżej nas…                
                                                               
               15 lutego w naszej szkole 

gościliśmy Niemkę- Sarę z fundacji 

Shumana. Sarah urodziła się w Coburgu w 

Bayernie. W Polsce pani Sara mieszka w 

Laskach. W naszym kraju jest od 

października i zostaje do czerwca. Zna już 

kilka słów w języku polskim, choć uczy się 

go zaledwie 5miesięcy.  

Pani Sarze trudno było dojechać do 

naszej szkoły, ponieważ nie umiała 

porozumieć się z kierowcą autobusu i nie 

wiedziała, gdzie ma wysiąść. Dopiero 

pewien starszy pan pomógł jej i 

poinformował gdzie się znajduje. My w tym 

czasie zniecierpliwieni oczekiwaliśmy na 

naszego gościa. 

 A było warto, ponieważ spotkanie 

okazało się bardzo interesujące. 

Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek o 

naszych zachodnich sąsiadach. Nasz gość 

opowiadał nam o swoim kraju- polityce, 

kuchni, gospodarce oraz zwyczajach. 

Mamy nadzieję, że Pani Sarze wizyta u nas 

również się podobała. 

 
 

         

         Spotkanie z Francuzem 

 
22 lutego odwiedził nas Guénolé 

Ridoux z Bretanii. Gość opowiadał 

głównie o polityce Unii Europejskiej, jej 

najważniejszych instytucjach i 

parlamencie.  

Pan Guénolé przygotował dwie 

prezentacje. Pierwsza dotyczyła w 

większości Parlamentu Europejskiego, 

Rady Ministrów z różnych krajów. Druga 

natomiast, opowiadała o 

międzynarodowych wymianach, których 

organizacją zajmuje się fundacja Youth. 

Mogą w nich brać udział grupy złożone z 

uczestników w wieku od 13 do 21 roku 

życia, z różnych części Europy. 

Wymieniają się one wiedzą o tradycjach, 

kulturze, kuchni danych krajów, itp.  

Takie spotkania ujawniają, jak 

różnorodna jest Unia Europejska i kraje, 

które są  jej częścią.  

Dziękujemy pani Rucińskiej za 

zorganizowanie wspaniałych spotkań, 

dzięki którym Niemcy i Francja stały się 

nam trochę bliższe.  



                         Mól* książkowy poleca  
      

 

          
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  * W związku z licznymi wątpliwościami naszych czytelników co do 

poprawności słowa „mól” informujemy, że ta forma jest właściwa!!! 

 

Krzyżówka na Dzień Kobiet 
1. Wytworna kobieta. 
2. Miesiąc, w którym kobiety obchodzą swoje 

święto. 

3. Mała kobietka, to … 

4. To, co kobiety lubią najbardziej dostawać. 

5. Złoty na palcu narzeczonej. 

6. Popularny prezent na Dzień Kobiet. 

7. Można je kupić w perfumerii 

8. Kobieta o ciemnych włosach. 

9. Kobieta … jest. 

10. Piosenka Kayah „Gdybym mogła być 

mężczyzną…”. 

11. Waży od 10 do 20 kilo i kobiety noszą ją na 

ramieniu. 

 
 

                                       

Oto obiecane i długo 

„Pollyanna” Eleonor 
H. Porter 

 
Piękna, pełna ciepła i 

uroku, wzruszająca opowieść o 
jedenastoletniej Pollyannie, której 
udało się przekonać innych, jak 
wielkie znaczenie w życiu ma 
przyjazny stosunek do ludzi i świata, 
optymizm oraz pogodne usposobienie. 
Koniecznie dowiedz się, na czym 
polega zabawa w „zadowolenie”.  

 
 
 

Uwaga! Książki są dostępne 

w naszej bibliotece! Czekają na Ciebie! 

Wypożycz, przeczytaj! Warto! 

 

 

„Pollyanna dorasta” 
Eleonor H. Porter 

 
Dalsze losy dziewczynki, 

którą za optymizm i życzliwość 
pokochały miliony ludzi na całym 
świecie. Książka ta nie straciła nic z 
uroku pierwszej części. Pollyanna 
wciąż bawi, wzrusza i….gra w 
„zadowolenie”. Jeśli ktoś jeszcze nie 
wie, na czym ta zabawa polega, 
powinien koniecznie sięgnąć po tę 
książkę. Ci zaś, którzy poznali już 
ową grę, na pewno będą chcieli 
przeczytać o nowych przygodach 
ulubionej bohaterki.  
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oczekiwane lepieje stworzone przez naszych uczniów. Życzymy 

miłej lektury :P  
 

Lepiej kupić se 

kalosze, 

Niż zakładać te 

bambosze. 
            O.O.                  
Lepiej wrócić do 

chałupy, 

Niż tu przełknąć 

łyżkę zupy.  
              K.R             
Lepiej wypić 

coca-colę  

                     

Lepiej wypić 

czekoladę  

Niż przełknąć 

lemoniadę .  
           O.S  

                       

Lepiej wypić 

małą kawę  

Niż tu kupić 

nową ławę. 
             K.R. 

Lepiej mieszkać 

pod korytem  

Niż dostawać w 

łeb kopytem. 
                O.O.                         
 

Lepiej wymknąć 

się ze szkoły  

Niż spotykać te 

matoły .  
           O.O i K.R                          
 

 

Lepiej stroić 

sobie żarty 

Niż chodzić na 

gokarty . 
            O.O                            
 

Lepiej 

brzdąkać na 

gitarze  

Niż tu 

spotkać się 

z kimś w barze,  
               O.S . K.R                          

Niż ukąsić małą pszczołę.  

            A.H. 
 

 

Ludzie listy piszą… 
 

 

              Droga Redakcjo! 

 

     Piszę do Ciebie, gdyż w mojej 

klasie zaistniała straszna sytuacja i 

jestem jej ofiarą. Odnoszę wrażenie, 

że kilka osób się na mnie uwzięło. Z 

tego powodu czuję się odrzucony. Nie 

mam pojęcia co zrobić. Nie chcę być 

już tak dalej traktowany.  
                                                           Ofiara klasy 

 

Odpowiedź redakcji: 

 

Rozumiemy Twój problem. Trudno 

jest być odrzuconym, ale nie poddawaj 

się. Postaraj się znaleźć bratnią duszę, 

której będziesz mógł się zwierzyć. 

Razem łatwiej jest pokonać 

przeciwności. Trzymamy za Ciebie 

kciuki.  

 

 

Drogi Niecodzienniku… 

 

Piszę do Ciebie, gdyż mam wielki 

problem. Ostatnio dostaję coraz 

więcej punktów minusowych. 

Obawiam się, że jak tak dalej pójdzie, 

będę miał kłopoty. Pomóż mi…  

                                            

Wandal 

 

 

Nasza odpowiedź: 

 

Dobrze, że zdałeś 

sobie sprawę ze swoich kłopotów w 

odpowiednim czasie. Jeszcze nie jest 

za późno. Masz jeszcze czas, żeby się 

poprawić. Możesz przynieść papier 

xero, oddać książki do biblioteki, 

pomóc Paniom woźnym, zrobić 

gazetkę lub pomóc innym w nauce… 

Widzisz ile masz możliwości… 



                Szampańska zabawa             

 

Dnia 14.02.2012 w naszej 

szkole odbył się Bal Walentynkowy. 

Pierwszą planowaną atrakcją był 

‘Mam talent’, a wystąpili w nim 

między innymi: Madzia z zespołem, 

Kazik, Zbyszek i Waldek, Piotr 

Górnik, Natalia Halarewicz, Daria 

Świątkowska z wierszem Moniki Irek 

i Damian Jabłoński.  

Po występach, wszystkich 

uczniów zaproszono na poczęstunek. 

Po słodkiej uczcie każdy zajął się 

tańcem. Niektórzy dostali 

Walentynki, będące wyrazem 

sympatii. Na koniec wszyscy 

otrzymali słodki upominek.   

 

Na zdjęciu Kasia i Kordian podczas jednego z konkursów 

 

Poniżej prezentujemy wiersz naszej koleżanki, o której zrobiło się głośno 

po występie w szkolnym programie „Mam talent”.  

 

„Sobowtórom ludzkich dusz” 
 

Sobowtórom ludzkich dusz 
Nie potrzebne barwy świata. 

Widzą złość i szary kurz 
Nie pokochają brata. 

 
Sobowtórom ludzkich dusz 

Miłość nie jest pomocnikiem 
Serca ich jak ostry nóż 

Nienawiści są wynikiem. 
    Monika Irek 

 

Kim jest Monika? 
 

Monika chodzi do III g. 
Jest bardzo skromna i nieśmiała,  
ale drzemie w niej dusza artysty. 
 



A oto nasz wywiad z autorką wiersza:  
 

Redakcja: Kiedy zaczęłaś pisać? 
Monika: Mój pierwszy utwór miał być 
listem na język polski. Pani 
powiedziała, że ma być napisany 
wierszem. Poszło mi całkiem nieźle. 
Spodobało mi się to „tworzenie”, więc 
zaczęłam pisać częściej. 
 
R: Skąd bierzesz inspiracje? 
M: Inspiracje biorę zewsząd. Obserwuję 
rzeczywistość, czasami, gdy się budzę 
mam już pierwsze wersy, a po kilku 
próbach je kończę.  

 
R: Ile utworów już napisałaś? 
M: Dokładnie nie wiem, ale jest już ich 
około dwudziestu. Cały czas powstają 
nowe. Czasami bardzo długo nic nie 
piszę, ale przychodzi taki dzień, że 
wiersze same powstają w mojej głowie.  
 
R: Jaką radę dałabyś początkującym 
poetom? 
M: Myślę, że najlepiej pisać tak,jak 
dyktuje głos serca.  

 
Dziękujemy za rozmowę.  

 
Zachęcamy innych do tworzenia wierszy. Jeśli będziecie chcieli, żebyśmy je opublikowali 
wrzucajcie je do skrzynki, która już niebawem pojawi się na drzwiach biblioteki.  

 

 

   A teraz przed wami...no właśnie co to jest? Jeśli znasz 

odpowiedź, wrzuć ją do naszej skrzynki, którą wkrótce znajdziesz 

obok biblioteki. Spośród autorów poprawnych odpowiedzi 

wylosujemy szczęśliwca, który otrzyma BON NA NIEPYTANIE.  
 

Podpowiedź: czytaj od początku do końca i odwrotnie… 

 

Zakopane na pokaz.  

Kobyła ma mały bok.  

Może jutro ta dama sama da tortu jeżom.  

Wół utył i ma miły tułów.  

Łapał za kran a kanarka złapał.  

Nogawka jak wagon. 

Ikar łapał raki.  

Oko w oko. 

Tolo ma samolot. 

Ile Roman ładny dyndał na moreli? 

Sani woła dal biała i blada, łowi nas.  

Co mi dał duch- cud, ład i moc. 

Ma tarapaty ta para tam. 

Jeż leje lwa, paw leje lżej.  


