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„Pada śnieg, prószy śnieg,

wszędzie go nawiało.
Dachy białe już są.
Na ulicach biało.”
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A oto pieski naszych marzeo 

Marzenie Kuby 
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Witaminy zawarte w mleku:
WITAMINA A. Wytwarzana przez organizm krowy z karotenu pobieranego z paszą.
Następnie z krwią transportowana jest do gruczołu mlecznego. Witamina A gromadzona jest
głównie w tłuszczu mleka; zawiera on 0,002% witaminy A i 0,0001% karotenu.
WITAMINA B. Powstaje w organizmie zwierzęcia lub bezpośrednio w mleku, a nawet w
paszy: ze steroli pod wpływem promieni UV. W mleku obecny jest cholesterol w ilości
0,012% i w witaminę D może się on przekształcać przez naświetlenie mleka lub po spożyciu.
WITAMINA E (tokoferol). Jej źródłem jest pasza zadawana krowie. Dlatego w sezonie
pastwiskowym mleko jest bogatsze w witaminę E niż w sezonie zimowym.
WITAMINY Z GRUPY B. Są wytwarzane przez mikroflorę (drobnoustroje) w żwaczu i
jelitach

Znaki zodiaku związane z mlekiem:
Baran – 21.03-20.04
Niespodzianka, którą planujesz może spalid na panewce przez twoje gadulstwo. Nawet śpiąc paplasz i
paplasz. Wypij przed snem szklankę gorącego mleka z miodem lub kakao i śpij spokojnie. Nie piśniesz
ani słówka przez całą noc.
Byk – 21.04-21.05
Cała łąka pełna dorodnych jałówek, a Tobie ciągle w głowie czarna krowa w kropki bordo! Cóż z tego
kiedy ona Cię zupełnie nie dostrzega. Na Twoje zgryzoty pomogą krówki ciągutki. Przeżuj z pół kilo
popijając mlekiem. Poprawa nastroju gwarantowana.
Bliźnięta – 22.05-22.06
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Myślałeś, że poderwanie nowej dziewczyny będzie proste jak kaszka z mleczkiem. Ale los spłatał Ci
figla. Masz jednak szczęście! Twój brat bliźniak wybawi Cię z każdej kłopotliwej sytuacji.
Rak – 23.06-22.07
Śnisz o wielkiej rzece pełnej mleka? Nie Ty jeden. Porozmawiaj z (zodiakalnym) kotem, on cię
zrozumie. Kto wie może przy okazji spotkasz wielką miłośd.
Lew – 23.07-23.08
Ambicje masz wielkie, ale za dużo ostatnio leniuchujesz. Bladym świtem zmotywuje Cię do pracy
letnia café latte. Jeśli to nie pomoże spróbuj ulubionego napoju hiszpaoskich byków – gorącej café
olé!
Panna – 24.08-23.09
Jesteś po prostu olśniewająca, ale blasku i uroku nigdy za wiele. Zanim wyruszysz w miasto skorzystaj
z niezawodnej metody Kleopatry. Weź relaksującą kąpiel w mleku, rezultaty przekroczą Twoje
najśmielsze oczekiwania.
Waga – 24.09-23.10
W najbliższym czasie gwiazdy będą Ci sprzyjad. Zapomnij o kłopotach, przygotuj sobie koktajl mleczny
z owocami, usiądź wygodnie w fotelu i obejrzyj swoją ulubioną komedię w gronie przyjaciół.
Skorpion – 24.10-22.11
Pozbądź się wreszcie tej kwaśnej miny. Wkrótce przekonasz się, że marzenia się spełniają. Możesz im
jednak trochę pomóc, wieczorem zostaw na talerzyku odrobinę mleka dla duszków opiekuoczych.
Strzelec – 23.11-21.12
Po co się tak śpieszysz i wszystko chcesz mied natychmiast. Chociaż jedną rzecz zrób dokładnie i do
kooca. A wszystko samo zacznie się układad. Bądź cierpliwy – „trawa z czasem zmienia się w mleko.”
Koziorożec – 22.12-20.01
Wszystko czego się podejmiesz ma wielkie szanse na sukces. Bierz się więc odważnie do pracy.
Zaskocz wszystkich niebiaosko lekkim sernikiem własnej roboty.
Wodnik – 21.01-18.02
Plan masz dobry, tylko musisz się wreszcie zdecydowad. Nie możesz mied mleka, pieniędzy na mleko i
uśmiechu sprzedawcy jednocześnie! Wybieraj zanim ktoś sprzątnie ci okazję sprzed nosa.
Ryby – 19.02-20.03
Nie rozpaczaj nad rozlanym mlekiem! W koocu to tylko jedna szklanka i w dodatku w połowie pusta.
Podłogę zetrzyj zwykłą szmatą. Zobaczysz jakiego nabierze blasku. Ubranie wypierz w pralce, tylko
pamiętaj, żeby oddzielid rzeczy białe od kolorów. No i nalej sobie nową szklankę mleka. Powodzenia!
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Zakooczenie sezonu 2012 roku w Mitingu Lekkoatletycznym
w Kędzierzynie Koźlu:
Wiktoria Franecka – II miejsce w pchnięciu kulą
Sara Jasiulek – II miejsce w biegu na 500m.
Agnieszka Janeczek – II miejsce w skoku w dal
Adrian Król – II miejsce w rzucie piłeczką palantową
Sławomir Malarz – II miejsce w biegu na 500m.
Dominik Majnusz – III miejsce w skoku w dal
Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni – III miejsce w sztafecie 4 x 100m.

I Memoriał Haliny Brylant i Jewhena Torohtija
Patrycja Kędroo II miejsce na 500 metrów (dziewczyny)
Dominik Majnusz II miejsce 500m. (chłopcy)
Sara Jasiulek II miejsce 800m. (dziewczyny)
Sławomir Malarz II miejsce 800m. (chłopcy)
Marek Burger III miejsce 800m. (chłopcy)
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Jak co roku w naszej szkole trwają następujące akcje
dobroczynne:

„Pełna miska dla schroniska”

„I ty możesz zostad Świętym Mikołajem”

„Zbiórka korków i puszek”
„Góra Grosza”
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Wywiad z Dyrektorem Szkoły – mgr Markiem Piątkiem
W którym roku powstała szkoła?

Szkoła powstała w roku 1885.
Ilu uczniów uczy się w tej szkole?

W tej szkole uczy się 67 uczniów.
Czy jest pan zadowolony z osiągnięd uczniów?

Jeśli chodzi o wiedze to oczywiście.
Czy panu uczniowie sprawiają radośd?

Tak, sprawiają mi tylko takie osoby, które się dobrze się uczą i zachowują.
Jak długo pan pracuje?

Pracuję już 34 lata.
Czego Pan wymaga od swoich pracowników?
Wymagam punktualności i rzetelności w prowadzeniu zajęd.
Kto wpadł na pomysł, żeby odnowid naszą skocznię?
Na ten pomysł przede wszystkim wpadła Pani Dominika
Czerny.
Czy jest Pan z tego zadowolony?
Jestem z tego bardzo zadowolony.
Czy chciałby Pan byd tylko nauczycielem?
Nad tym się zastanawiam.
Czy gdyby pan mógł zmienił by Pan szkołę?
Raczej nie, ponieważ spędziłem tu większośd życia.
Jak Pan myśli, dlaczego pana wybrali na dyrektora?
Wybrano mnie, ponieważ byłem człowiekiem tolerancyjnym.
Co pan lubił robid w naszym wieku?

Lubiłem grad w piłkę nożną. Praktycznie robiłem to co wy.
Który przedmiot sprawiał panu trudnośd?

Najbardziej nie lubiłem się uczyd chemii.
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Syn wraca ze szkoły.
- Jak było? - Pyta mama.
- Na pięd!
- Naprawę?
- Tak. Dwójka z polskiego, dwójka z
matmy i pała z historii.

Nauczycielka do Jasia:
- Jasiu dlaczego nie było Cię wczoraj w szkole?
- Bo mama wyprała mi skarpetki.
- I to był powód, żeby nie iść na sprawdzian?
- Nie, proszę pani, ale na tych skarpetkach miałem ściągę.

Jasiu pod koniec roku przychodzi do domu.
Tata się go pyta:
- Jasiu, gdzie masz świadectwo?
- Pożyczyłem koledze bo chciał nastraszyć rodziców.

W klasie Jasia wychowawczyni pyta:
- Jaka waszym zdaniem powinna być idealna szkoła?
A klasa zgodnym chórem:
- Zamknięta!
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Zadanie na 6 z języka angielskiego 
Wstaw podane czasowniki w czasie Present Perfect.


1. (be) George



2. (do) I

already

my homework.



3. (try) I

never

bungee jumping.



4. (read) All of my students



5. (throw) Mark



6. (send) He



7. (meet) We



8. (see)



9. (drink) She



10. (slay) This murderer

to New York twice.

already

this book.

a rock at me!

already

the message.

him 3 times this month.

you ever

something like that?

never

cola.

just

his whole family!
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Dear Santa Clause!
My name is Victoria. I’m 12 years old. I go to 6th grade. I like painting
and drawing.
I want you to bring me:
¤ a phone
¤ an equipment for painting
¤ skates

My brother cannot even write so please bring him:
¤ aBen 10 blouse, trousers
¤ toy cars

Thanks in advance for all. I wish you a Merry Christmas and a nice
gifts delivery.
P S.

Victoria

You will find cookies and milk on the table

Dear Santa Claus
My name is Magdalena. I am 12 years
old. I live in Ortowice. I go to the sixth
class. I would like:
-mobile phone
-book ‘Nasty village’ from Series of
Unfortunate Events
- hamster or Dandie dinmont dog
- Guitar
Greetings

Magdalena
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Zima o nas nie pamięta,
a tu zaraz będą święta.
Renifery zadziwione,
że do sań nie zaprzężone.
Święty myśli – Ja nie wierzę,
paczki wiezie na rowerze?
Mimo wszystko życzę tobie
oraz bliskiej ci osobie
świąt spokojnych
w cieniu jodły, świerku, sosny.
Mikołaja ogromnego no
i roku udanego.

Kuligiem chciałam do Ciebie jechad,
lecz kare konie nie chciały czekad.
Porwały sanie, mkną pod gwiazdami
a ja zostałam sama z życzeniami.
Ale gdy tylko okno otworzysz,
w świeżym płateczku życzenia złożę,
w gwiazdce co spada tutaj z obłoków
będę Ci życzyd Do Siego Roku!

Patrycja

Ania

Prószy śnieg czysty jak Twe serce,
gdziekolwiek spojrzę tam śnieżne kobierce,
cichutko rozbrzmiewa wesoła kolęda
- niech piękne będą dla Ciebie Te Święta .

Jola

Prezentów cztery wieże,
Mikołaja na skuterze,

Na ten nadchodzący dzieo piękniutki

renifera z czerwonym noskiem,

Wszystkiego najlepszego życzą Ci makówki

pierwszej gwiazdki lśniącej,

Karpik też Ci śle życzenia

wszystko co Ci tylko trzeba,

I ja wraz z nimi pozdrowienia.

a ja składam te życzenia:

Karol

Wesołych Świąt!
Kuba
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W roku szkolnym 2012 / 2013 w skład redakcji
gazetki szkolnej wchodzą uczniowie kl V:
Patrycja Jurecko,
Anna Łukowska,
Jolanta Wieczorek,
Jakub Kowolik,
Karol Święch.

Opiekę nad gazetką sprawują:
p. Małgorzata Daroń
p. Agata Witowska
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