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Kochani Czytelnicy! 

Zespół redakcyjny „Gumowego Ucha” wita Was serdecznie w roku szkolnym 2008/-

2009! 

Mamy w zespole nowe osoby, uczymy się nowego stylu pracy i zmagamy się z trudny-

mi formami pisarskimi, jakich wymaga od nas dziennikarski fach. 

W tym celu podpatrywaliśmy nawet fachowców – odwiedzaliśmy redakcję 

„Tygodnika Starachowickiego”. 

Dlatego potrzebowaliśmy więcej czasu na rozruch w bieżącym roku szkolnym. 

O naszej wizycie w Tygodniku mogliście przeczytać na stronie internetowej. Nikt na 

razie nie odpowiedział na ogłoszony tam konkurs (?) 

Zapraszamy do czytania nas w Internecie i „na papierze”. 

Wszelkie uwagi na temat „Gumowego Ucha” prosimy zgłaszać do Jasia Głowackiego z 

klasy IV (redaktor naczelny) lub do p. Ani Babickiej - opiekuna zespołu redakcyjne-

go. 

Życzymy miłej lektury! 



GUMOWE UCHO 

Co w trawie piszczy? 

NASZE  PIERWSZAKI 

Michał Białoń ma 7 lat. Interesuje się komputerami, a szczególnie grami komputerowymi. Na waka-

cjach był w Chorwacji. 

Michał Bidziński ma 7 lat. Interesuje się sportem. Wakacje spędził w Egipcie. 

Natalia Józefczak ma prawie 7 lat. Interesuje się końmi. Na wakacjach  była we Włoszech. 

Oskar Moskwa niedawno skończył 7 lat. Interesuje się motoryzacją a w szczególności samochodami 

i rowerami. Na wakacjach był na wsi. 

Jakub Różyc ma 7 lat. Interesuje się sportem. Na wakacjach był ze swoją rodziną w Hiszpanii. 

Wiktoria Nowak ma 7 lat. Interesuje się końmi. Wakacje spędziła w pięknej Chorwacji. 

Natalia Jarzyna ma 7 lat. Interesuje się malarstwem  

(pięknie rysuje). Na wakacjach była w 

Aleksandra Lefek 

                                                                            Ola Swarek.            
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News miesiąca 

Objęcie stanowiska dyrektora 

SSP przez Panią mgr  

Dorotę Glinę. 

 Dnia 22 września 2008 roku redakcja „Gumowego Ucha” (w 

niepełnym składzie bo zaledwie 9 osób; zabrakło także redaktora 

naczelnego Jasia Głowackiego) wybrała się do siedziby „Tygodnika 

Starachowickiego” na ul. Lipowej, aby dowiedzieć się więcej o 

pracy prawdziwych dziennikarzy. 

Pani sekretarka powitała nas. Poszła po pana Babickiego – 

redaktora naczelnego. Pan redaktor naczelny oprowadził nas po 

redakcji, a potem zaprowadził nas do pokoju gościnnego i 

rozmawialiśmy o pracy redakcji oraz o gazecie. 

   Zostaliśmy także bardzo miło powitani,gdyż zostaliśmy 

poczęstowani słodyczami oraz paluszkami. Po zakończeniu wizyty 

pan Babicki uwiecznił nas na zdjęciu. 

   Możecie nas zobaczyć w ostatnim numerze „Tygodnika 

Starachowickiego”.    

 

KOSTKA PRZED SZKOŁĄ 

Pewnie zauważyliście także, iż przed 

szkołą mamy nową bramę wjazdową oraz 

chodnik z kostki brukowej. Nareszcie nie 

musimy martwić się, że w drodze do 

szkoły potkniemy się o wystające z betonu 

zbrojenie.  

Szatnia klas IV V i VI 

  Jak pewnie zauważyliście, szatnia tych że klas została  wyremontowana. Miejmy tylko 

nadzieję, że praca Pana Wojtka i innych robotników nie pójdzie na marne i że żaden niesforny 

uczeń nie zniszczy nowej szatni.   



a 

KRZYŻÓWKA 

GUMOWE UCHO 

1. Mają rudy puszysty ogon. 

2. Np. rowerowy. 

3. Nadchodząca pora roku. 

4. Na jesieni spadają z nich liście. 

5. Chodzimy do niej w ciągu roku szkolnego. 

6. Ich skorupka jest kująca. 

7. Rosną na pustyni. 

8. Rosną na dębie. 

9. Miejscowość w której byliśmy na rajdzie. 

10. Np. kiełbasek. 

11. Są dwie, jeździ się na nich po górach. 
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Wywiad z panią Dorotą Gliną 

K.S. - Dzień dobry. 

P. dyrektor - Dzień dobry. 

K.S. - Czy mogę z panią przeprowadzić wywiad? 

P. dyr. - Oczywiście. 

K.S. - W takim razie zaczynam: 

Czy będąc małą dziewczynką chciała pani zostać 

nauczycielem? 

P. dyr. - Nie, nigdy o tym nie myślałam. Będąc w 

przedszkolu chciałam zostać górnikiem, straża-

kiem albo policjantką. 

K.S. - A czy przewidywała pani, że zostanie pani 

dyrektorem najlepszej szkoły w województwie? 

P. dyr. - Decyzję o przystąpienia do konkursu na 

dyrektora SSP podjęłam dopiero wiosną tego roku 

, kiedy Pani Szklarczyk postanowiła, że przejdzie 

na emeryturę. 

K.S. - Czy łatwo jest pogodzić obowiązki dyrekto-

ra z pracą wychowawcy? 

P. dyr. - Bardzo trudno, ale mam nadzieję, że nie-

długo przyzwyczaję się do pełnienia obu funkcji 

jednocześnie. 

K.S. - Czy jako dyrektor trzeba być całkiem po-

ważnym, czy też można czasem sobie pozwolić na 

mały żart? 

P. dyr. - Dyrektorem się bywa, a pewne cechy 

osobowości się posiada. Uwielbiam się śmiać i 

żartować i to często z siebie. Najczęściej rozśmie-

szają mnie moi najmłodsi uczniowie. 

K.S. - Czy może nam pani coś opowiedzieć o 

swojej pracy dyrektora? 

P. dyr. - Minęło dopiero trzy tygodnie, więc 

trudno o konkretne refleksje. Do pracy dyrek-

tora byłam przygotowana teoretycznie- posia-

dam odpowiednie kwalifikacje. Staram się 

pogodzić zadania dotyczące dokumentacji 

szkoły z tym co dla mnie ważniejsze czyli 

kontakty, rozmowy oraz spotkania z ucznia-

mi, rodzicami i nauczycielami. 

K.S. - I to już ostanie pytanie: czy podoba się 

pani praca dyrektora? 

P. dyr. - Trudno mi w tej chwili mówić o ra-

dości. Bardziej czuję ogromną odpowiedzial-

ność. Będzie mi miło jeśli okażę się, że to co 

robię, robię dobrze. 

K.S. - Bardzo dziękuję w imieniu całej redak-

cji „Gumowego 

Ucha” za udzielenie tego wywiadu do gazet-

ki. Jeszcze raz dziękuję, dowidzenia. 

P. dyr. - Do widzenia. 
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      Rajd szkolny 

W 
 tym roku cała nasza szkoła wybrała się do Lipia. 

Klasy I-III szły niebieskim (łatwym) szlakiem , a 

IV-VI żółtym (średni poziom trudności ). Wyszliśmy ze 

szkoły  

o godzinie 8:45. Po chwili byliśmy już w lesie. Kiedy wędro-

waliśmy powiało i  ze wszystkich drzew posypały się liście 

 i wyglądało to jak deszcz. Po drodze widzieliśmy ścięte 

drzewa bo niedaleko była wycinka lasu. W końcu dotarliśmy 

 do miejsca w którym było  ognisko. Tam piekliśmy 

kiełbaski , 

 a ja próbowałem upiec ziemniaka. Były też zabawy 

sportowe: piłka nożna, skakanie przez skakankę i prze-

ciąganie liny. Kiedy skończyliśmy przeciągać linę dru-

żynowo, chcieliśmy zrobić konkurs indywidualny, ale 

nadjechała kolejka wąskotorowa i pojechaliśmy do 

Starachowic. Później poszliśmy ze stacji do szkoły 

skąd zabrali nas rodzice.      

N 
iestety pogoda nam nie dopisała ,ale i tak 

uważam rajd za udany. Mam nadzieję że się 

ze mną zgadzacie. 

   

                                                                    

   Opracował:   Jaś Głowacki 
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Imię i nazwisko: Thierry Daniel Henry.                                                                                                                                             

Data urodzenia: 17 sierpnia, 1977r.  

Miejsce urodzenia: Les Ulis, Francja.                                    

Pseudonim: Titi oraz Tezza.                                                   

Pozycja: Wysunięty Napastnik.  

Wzrost: 188 cm  

                                                                                                                                       

BIOGRAFIA 

Thierry Henry rozpoczynał swoją karierę piłkarską od słynnej 

szkółki piłkarskiej Centre Technique National Fernand Sastre, któ-

rej jest wychowankiem. Gdy występował w lidze juniorów potrafił 

strzelić ponad 100 bramek w sezonie. W meczu, w którym został 

zauważony przez łowcę talentów AS Monaco, zdobył siedem bra-

mek. Wybawieniem dla Henry'ego okazało się zatrudnienie przez Arsenal FC - Wengera. Francuski trener 

przekonał przełożonych, że warto zapłacić za Henry'ego 11 milionów funtów i jeszcze w sierpniu 1999r. 

Henry trafił do Londynu, gdzie szybko stał się czołowym napastnikiem Premiership, strzelaj_c bramkę za 

bramką. W tej roli wystąpił w barwach Francji w EURO 2000. Tu również zdobył trzy gole, a jego repre-

zentacja zdobyła złoty medal. W maju 2006 Henry przedłużył kontrakt do 2010. 

David Dein, oznajmił, że wcześniej klub odrzucił dwie oferty kupna Henry`ego, za 50 milionów funtów. 

Henry oznajmił, że kocha ten klub i chce tu zostać na zawsze.  

 

Forma Thierry'ego Henry stała się ostatnio tematem głośnej deba-

ty zarówno w Barcelonie, jak i Francji. Napastnik był broniony 

przed trenera reprezentacji, ale w republice pojawia się coraz wię-

cej pytań: czy snajper jest w stanie prowadzić kadrę narodową do 

zwycięstw? 

Kibice uważają, że zagranie na środku ataku to ostatni ratunek dla 

Titi'ego, aby mógł wrócić do optymalnej formy a kibice byli z nie-

go zadowoleni.   

Krystian Dróżdż       

Kuba Burzyński                                           
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ULUBIONA LEKCJA 
 

Naszą najbardziej ulubioną lekcją jest wychowanie fizyczne. Prowadzi go pan Bartosz Stanecki. Prawie na 

każdej lekcji gramy w piłkę nożną. Jest jeden minus, ponieważ nie gramy w piłkę siatkową. 

Na tej lekcji możemy poznać umiejętności swoich kolegów i doskonali własne. Możemy nauczyć się kilku 

nowych trików. Pan Stanecki jest bardzo fajnym nauczycielem, ale nie zawsze mówi prawdę. Np. Mówi, 

że skrzaty istnieją naprawdę. Mówi, że przyniesie nam zdjęcie, ale zaraz mówi, że usunął je z telefonu. 

 

 

Jakub Fiega i Jakub Burzyński 
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Jaś odmienia rzeczownik „kot” przez 

przypadki : 

Mianownik: kot 

Dopełniacz: kota 

Celownik: kotu 

Wołacz: kici, kici 

 

 

Jasio wraca z szkoły i mówi: 

–Mamo , mamo umiem liczyć do 10 

–Tak to policz – mówi mama 

    –2,3,4,5,6,7,8,9,10–powiedział Jasiu 

    –A 1? –pyta mama. 

    –W dzienniczku –odpowiada Jasiu 

 

 

 

 

Nauczyciel wzywa Jasia do odpowiedzi i pyta: 

-Ile jest dwa razy dwa? 

-Cztery-odpowiada chłopiec. 

Wtedy nauczyciel rzuca się na niego, 

łapie go za barki i potrząsając ,pyta: 

-Gadaj co zrobiłeś z Jasiem. 

 

Pani w szkole pyta Jasia 

-powiedz kto był:Mickiewicz,Słowacki,Norwid? 

-Nie wiem -A czy pani, wie kto był Zyga, Chudy i 

Kazek? 

Nie wiem- odpowiada nauczycielka. 

- To co nas pani swoją bandą straszy. 

GUMOWE UCHO 

Jest super Taka sobie Beznadziejne 
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