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Wywiad
Andrea Pokorná i jazda na nartach
Jak długo jeździsz na nartach?
Od czterech lat.
Kto Cię uczył jeździć na nartach?
Mój tata.
Czy wyjeŜdŜasz kaŜdego roku na narty?
Tak.
W jakich zawodach uczestniczysz?
Uczestniczę w Zjeździe Gwiaździstym.
Wygrałaś kiedyś jakiś puchar?
Tak.
W której klasie zaczęłaś jeździć na Zjazd?
W klasie pierwszej.
Które miejsce osiągnęłaś?
Trzecie.
Jaki jest Twój największy sukces?
Drugie miejsce w zeszłym roku szkolnym.

WYCIECZKI KLAS 6,7,8,9
KLASA 6.:Spędzili tydzień w zielonej szkole.
Zdobyli szczyty
SLAVÍČ i KAMIENITY.

KLASA 7 .:Byli dwa tygodnie w Polsce nad
MORZEM BAŁTYCKIM.
Zwiedzili bardzo duŜo miejsc:
Sopot,Gdynię,Gdańsk,Kartuzy
Westerplatte,Jastrzębią Górę,…

KLASA 8.:Spędzili dzień w CIESZYNIE(Pl)
Widzieli:pomnik Mieszka I.,Wzgórze
Zamkowe,wieŜę Piastowską,studnię
Trzech Braci

KLASA 9 : Byli na ekskursji w Ostrawie.
Widzieli: Wysokie piece Vítkovice, Ratusz,
Most Sikory, Landek…

POZDROWIENIA DLA WSZYSTKICH
Danek: Pozdrawiam Sebina a Kicza TakŜe Kaję.☺
Tomek: Pust´a kakost 4ever.☺
Romek:Pozdrawiam panią Cielecką.
Kaja: Pozdrawiam moje naj koleŜanki BEE i Luce a takŜe
wszystkie dzieciuchy w szkole☺
Klaudia: Pozdrowienie dla Kasi i Maji, jesteście dla mnie
bardzo dobre koleŜanki w klasie.
Sylwia: Cześć Neli,pozdrawiam cię z kl 9.
Bea: Pozdrawiam wszystkie dzieci z kl 7.
Seba: Pozdrawiam Liga,Kicza,Dana,Krysię i Wojtę.☺
Anonim: Chciałabym pozdrowić mojego retardzika.TakŜe
panią Słowik-Za wszystko dziękuję. Pozdrawiam takŜe ciebie
Claudii (ucz się) i teŜ Maje(uwaŜaj na lekcjach)! ☺

URODZINY
NAUCZYCIELI
Pani BLANIK

22.1.

Pani CIELECKA

12.1.

Pani PRIBULA

11.2.

Pani KŘIŽÁNEK

30.8.

Pani PISZCZEK

11.2.

Pani GOMOŁKA

15.5.

Pani FRYZ

18.4.

Pani BREZNEN

21.2.

Pani BEDNÁŘ

13.8.

Pani LINZER

9.11.

Pani SŁOWIK

28.9

Pani SIKORA

1.8.

Pani FARANA

10.5.

Pani SIWEK

9.9.

Pani ŚMIŁOWSKA

17. 6.

Pan ŚMIŁOWSKI

7.4.

TEST WIEDZY
Czy dostaniesz się kiedyś w ogóle ze szkoły? XD
1.Wstajesz rano z łóŜka, nie czujesz się zbyt dobrze.
a) Biorę syrop na kaszel i lecę do szkoły.
b) Zostaję w łóŜku, przecieŜ mogłbym zarazić kolegów!!!
c) Waham, trochę udaję na mamę, ale w końcu idę.
2.Przychodzisz ze szkoły i:
a) Zaraz siadam do biurka i uczę się na następny dzień.
b) Rzucam plecakiem i idę oglądać mój ulubiony serial.
c) Przebieram się, jem podwieczorek, a potem gotuję się na jutro.
3. Na lekcji zazwyczaj :
a) Głoszę się ile mi sił wystarczy, a zawsze uwaŜam i jestem wzorowy.
b) Dosypiam noc lub bawię się kredkami…
c) Coś tam uwaŜam, raczej gadam z kolegą.
4. Na przerwie :
a) Zawsze przygotowuję się do dalszej lekcji.
b) Gram z kolegami w football lub gadam z koleŜankami.
c) Popatrzę w zeszycie na ostatnią lekcję, a potem idę za kolegami.
5. Przed sprawdzianem:
a) Uczę się cały wieczór i jeszcze przed lekcją.
b) Jest mi to obojętne, los to załatwi.
c) AŜ do dzwonka próbuję się czegoś nauczyć.
WYNIKI: Najwięcej A)-Jesteś wzorowym uczniem,wspaniale Ci wychodzi,
moŜesz ciut zwolnić ☺
Najwięcej B)-Wlączenie twego móŜdŜka Ci naprawde nie zaszkodzi ☺
Najwięcej C)-O.K. bez pretensji ☺
Zzyrafa

Dickens Omondi Otieno
Kilka fotografii Dickensa
(Więcej informacji na www.pzskarvina.cz)

Dickens ze zdjęciem z naszego festynu i prezentami od nas.

UWAGA!!!!!!
Prosimy wszyskie klasy o pomysł na zyskanie pieniąŜków dla Dickensa. Dziękujemy!!
-

Uzyskane pieniądze
W roku szkolnym 2008/09 zapadła w naszej szkole decyzja o adopcji dziecka z krajów
trzeciego świata. Nasz wybór padł na pięcioletniego Dickensa z Kenii. Rozpoczęły się nasze
starania o zdobycie pieniędzy na wykształcenie Dickensa. W roku szkolnym 2008/09:
1) Klasa 8. upiekła pierniczki i sprzedała je na baliku maskowym, zarobiła 2700 ,- kč
2) klasa 7. zorganizowała jarmark wielkanocny, zarobiła 6400 ,- kč.
3- klasa 5. Sprzedała swoje produkty na jarmarku rozmaitości- do kasy przybyło nam 4 000 ,kč.
4) Dziewiątacy( albo raczej dziewiątaczki) upiekły muffiny i na festynie sprzedały je za 756 ,kč.
5) Internetowa aukcja koszulek. Tę wymyślili czwartacy i zdobyli 5 994 ,- kč.
W roku szkolnym 2009/10
1) Klasa 6.- sklepik z kwiatami- 2562 ,- kč
Szykuje się kiermasz rozmaitości oraz kiermasz świąteczny.

Kochany notatniczku!
Myślisz, Ŝe obchodzenie Halloweenu jest zawsze przyjemną sprawą? Do 30 listopada
teŜ tak uwaŜałam. Opowię ci, co się wydarzyło.
W tym roku 30.11 wypadło na piątek, czyli naprawdę super dzień. Tym razem byłam
ja organizatorką party. Trzeba było zajść do sklepu i kupić coś do jedzenia. Chipsy, paluszki i
czekoladki oczywiście nie mogły brakować. Następnie zatrzymałam się w sklepie
papierniczym,, by kupić jakieś dekoracje. Z papieru zrobiłam duchy, nietoperze i dynie, no i
muszę powiedzieć, Ŝe wyglądało to odlotowo. Czwartek poświęciłam na sprzątanie domu.
Umyć podłogę i okna, odkurzyć dywany, zetrzeć kurz- to zajmie tyle czasu!
Wreszcie nadszedł tak długo przeze mnie oczekiwany dzień. Rano juŜ tylko
przygotowałam przekąski, zawiesiłam ozdoby, znalazłam odpowiednią muzykę i przebrałam
się w kostium Jacka Skellingtona. O godzinie dziewiętnastej wszyscy zaczęli przychodzić.
Wygładaliśmy naprawdę sensacyjnie! Zrobiliśmy parę zdjęć i muszę powiedzieć, Ŝe na tle
tylu świeczek udało nam się wytworzyć tajemniczy nastrój.
Rozmawialiśmy, śmiali się i świetnie się
bawili- zanim ktoś dostał pomysł wywoływania duchów.
Oczywiście wszyscy się zgodzili, przecieŜ to idealne na
Halloween! Usiedliśmy na podłodze i zapalili wokół siebie
świeczki.
W pokoju było tak cicho, Ŝe słyszeliśmy tylko zegar odbijający
sekundy.
Monika, najodwaŜniejsza z nas, zaczęła wywoływać. W napięciu
czekaliśmy, co się stanie, gdy naraz- zegar odbił północ! Ja z przeraŜeniem wyskoczyłam i
niechcący szturchnęłam w świeczkę.Ta się przewróciła i nasz kwiat zapłonął. Ani nie
zauwaŜyłam i w ogniu była takŜe firanka! Dziewczyny zaczęły piszczeć i uciekły przed dom.
Ja instynktownie pobiegłam po wodę i na szczęście ugasiłam ten poŜar. Niestety nie
wiedziałam, Ŝe nasz sąsiad zadzwonił do rodziców, którzy juŜ byli na drodze powrotej z kina.
Prawie miałyśmy posprzątane, gdy rodzice przyszli. Obaj byli bardzo spokojni, więc
wiedziałam, Ŝe będzie źle i to bardzo. Zadzwonili do rodziców kolegów, którzy zaraz
przyjechali. Kiedy byliśmy w domu sami, mama tylko zrzuciła spalone firanki i nie
przemówiła ze mną ani słowa. Było to straszne! Chodziliśmy obok siebie, ale nie rozmawiali.
Jest tu takie cicho! UwaŜam, Ŝe lepszy by był krzyk!
Teraz mam zakaz na wychodzenie z domu, komputer, telewizję…- jedyne, co mam
pozwolone to uczenie się! Nic gorszego chyba być nie moŜe.

Teraz chyba rozumiesz, dlaczego rezygnuję z podobnych imprez ?!

Boddah

HUMOR
Syn zrobił prawo jazdy i prosi ojca o poŜyczenie samochodu.
Ojciec ostro:
-Popraw oceny w szkole,przeczytaj Biblie i zetnij włosy,potem wrocimy
do tematu.
-Po miesiacu chłopak przychodzi do ojca i mowi:
-Poprawiłem stopnie i Biblie znam juz prawie na pamiec.Pozycz samochod!
-A włosy?
-Ale tato!W Bibli wszyscy:Samson,Mojzesz,nawet Jezus mieli długie włosy!
-O,widzisz,synku!I chodzili na piechote.

-Mamo…..kup mi małpke!
-A czym ja bedziesz karmił?
-Kup mi taka z zoo,ich nie wolno karmić!

-Mamusiu!Mamusiu!Kup mi szczeniaka!
-Nie!Jeszcze ci myszki nie zdechły.

Wizyta w zoo:
-Tato,dlaczego ta gorylica na nas tak krzywo patrzy?!
-Uspokoj się synku,to dopiero kasa…

-Co ci sie stało w oko?
-Dostalem śrubokrętem od Kowalskiej.
-Przez przypadek?
-Nie,przez dziurkę od klucza.

Przychodzi Puchatek do sklepu mięsnego i pyta się:
-Czy jest wieprzowina?
Na to sprzedawca:
-Jest.
Puchatek wyjmuje karabin maszynowy,zaczyna strzelać i krzyczy:
-To za Prosiaczka!!!

-Przeczytałeś tryologię Sienkiewicza?
-Nie,a to mialo być?
-Tak,do dzisiaj.
-No nie!A ja przepisalem.

UWAGA!KONKURS!
Konkurs o najładniejsze i najśmieszniejsze zdjęcie z Twego
dzieciństwa!

Znajdź w domu Twoje stare zdjęcie, które Cię
rozśmieszy i przynieś je p.Cieleckiej lub p.Gomółce do
konkursu!!! Najlepsze zdjęcie otrzyma NAGRODĘ!

Termin do końca grudnia.

