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GUMOWE UCHO 

Co w trawie piszczy? 

OGNISKO INTEGRACYJNE 

 

D 
nia 18 października odbyło się ognisko integra-

cyjne. Na pikniku graliśmy w różne gry. Między 

innymi odbył się mecz piłki nożnej oraz „skarbca”. Ba-

wiliśmy się też w przeciąganie liny w którym udział 

brali uczniowie, nasi nauczyciele i rodzice. Pan Wojtek 

zabrał nas na wycieczkę po lesie. Po przejściu odcinka 

trasy doszliśmy do bobrzej tamy. Okazało się to bardzo 

ważne!! Po paru metrach okazało się ,że przez wyżej 

wymienioną tamę strumień wylał, a my musieliśmy iść 

dalej. Trzeba więc było coś wymyślić. Pan Wojtek zdjął 

buty i skarpetki i poprzenosił nas przez rzekę –później 

poszło już gładko. Przy ognisku śpiewaliśmy różne pio-

senki do których przygrywał nam ksiądz Sylwester na swoim akordeonie.  

Uważam, że impreza była udana i warto ją powtórzyć. 

               

 

 

 

 

 

 

 

      Opracowała: Ola Skwarek                                                                    
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KRZYŻÓWKA 

GUMOWE UCHO 

1. Ochydny, okropny po angielsku. 

2. Jest w ustach. 

3. Jeden ze słodyczy. 

4. Palą się na grobach. 

5. ….. i spółka, tytuł filmu. 

6. Nadchodząca pora roku. 

7. Jest straszny, wypija krew ludzką i zamienia się w nietoperza. 

8. Trick …….. 

9. Dynia from english. 
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Karol Wojtyła   

K 
arol Wojtyła urodził się w Wadowicach ja-

ko drugi syn  Karola Wojtyły i Emilii z Ka-

czorowskich . Ród Wojtyłów wywodzi się z Czań-

ca k. Kęt i Lipnika (obecnie dzielnica Bielska—

Bialej). Ród Kaczorowskich pochodzi z Michało-

wa k. Szczebrzeszyna. 

Karol Wojtyła został ochszczony w kościele para-

fialnym dnia 20 czerwca 1920 roku przez księdza 

Franciszka Żaka, kapelana wojskowego. Rodzica-

mi chrzestnymi byli Józef Kuczmierczyk, szwagier 

Emilii Wojtyły, i jej siostra, Maria Wiadrowska. 

Rodzice nadali mu imię Karola na cześć ostatniego 

cesarza Austrii bł. Karola Habsburga. 

R 
odzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym 

źródłem utrzymania była pensja  urzędnika 

w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w stopniu 

porucznika. Matka pracowała dorywczo jako 

szwaczka. Edmund, brat Karola ,  po  wadowickie-

go gimnazjum  studiował medycynę w Krakowie i 

został lekarzem. Wojtyłowie mieli jeszcze jedno 

dziecko —Olgę, która zmarła zaraz po urodzeniu 

w 1914 r. w Krakowie. Papież wspominał ją w 

opublikowanym po śmierci testamencie— na rów-

ni z rodzicami i bratem. Fakt o istnieniu starszej 

siostry ujawnił francuski dziennikarz i filozof  An-

dre Frossard, autor wydanej w 1982 roku książki 

„Nie lekajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II.  

W  Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem 

imienia—Lolek. Uważano go za chłopca   

utalentowanego i wysportowanego. Regular-

nie grał w piłkę nożną oraz jeździł na nartach. 

Bardzo ważnym elementem życia Karola by-

ły wycieczki krajoznawcze, a także spacery 

po okolicy Wadowic. W większości wycie-

czek towarzyszył mu ojciec. 

J 
ego matka zmarła 13 kwietnia 1929 roku, 

w wieku 45 lat. Trzy lata później, w 1932, 

w wieku 26 lat zmarł na szkarlatynę jego brat 

Edmunt. Choroba zaraził się od swej pacjent-

ki w szpitalu w Bielsku. 

Od września 1030 roku, po zdaniu egzami-

nów wstępnych, Karol Wojtyła rozpoczął na-

ukę w 8-letnim Państwowym Gimnazjum im. 

Marcina Wadowity w Wadowicach. Nie miał 

problemów z nauką. Już w tym wieku, we-

dług jego katechetów,  go także ogromna 

wiara. W pierwszej klasie ks. Kazimierz Fi-

glewicz zachęcił go do przystąpienia do kółka  

ministranckiego, którego stał się prezesem. 

Katecheta ten miał znaczny wpływ na rozwój 

duchowy młodego Karola Wojtyły.  

P 
odczas nauki w gimnazjum Karol zain-

teresował się  w przedstawieniach Kół-

ka Teatralnego stworzonego przez polonistów 

z wadowickich: żenskiego im. Michaliny Mo-

ścickiej i męskiego im. Marcina Wadowity. 
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GUMOWE UCHO 

WYCIECZKA DO WARSZAWY 

 

D 
nia 14-11-2008 klasy IV-VI pojechały 

na wycieczkę do Warszawy. Około 

9:50 dojechaliśmy do stolicy. Pierwszym punk-

tem naszej wycieczki był spektakl „Bajki robo-

tów” Stanisława Lema w teatrze Capitol. Po 

dwugodzinnym spektaklu rozpoczęła się afera 

„kurtkowo-plecakowa”. Otóż pracownicy teatru 

pomieszali grupy i nikt nie mógł dostać kurtki 

ani plecaka. Po całym zamieszaniu pojechaliśmy 

do Muzeum Techniki. Klasa IV poszła na lekcję „Skarby Ziemi”, V na „Śladami Ikara”; a szóstoklasiści 

mogli wybierać co ich bardziej zainteresuje. 

 

J 
a wraz z moją klasą bujaliśmy w przestworzach. Dowiedzieli-

śmy się międzi innymi jak wyglądał pierwszy obiekt latający 

(w oryginale), model balonu w którym polscy piloci zdobyli pre-

stiżową nagrodę, przekrój polskiego samolotu ćwiczebnego, silnik 

odrzutowy i wiropłat w którym australijskie dzieci latają do szko-

ły. Później pojechaliśmy do Janek żeby coś zjeść. Niestety trwało 

to dość długo ze względu na korki. Jechaliśmy ze średnią prędko-

ścią 6 km/h czyli około tyle ile zajęło by to nam idąc szybkim 

marszem. Po długo oczekiwanym „co nieco” ruszyliśmy do Stara-

chowic. Na miejsce dotarliśmy około 20:30. 

 

 

Str 5 

Tak wygląda pierwsza latająca maszyna 

A tak wygląda stara maszyna  

do pisania 
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S 
pore to gra dla graczy w różnym wieku. Młod-

szych zaciekawi fabryka stworów, a starszych cała 

gra. Jest to gra o niesamowitych kosmitach. 

Zaczynasz jako jednokomórkowiec. Żyjesz w wodzie, 

żywisz się mięsem lub roślinami. Jest to najkrótsza fa-

za gry, podobna do Pacmana. Potem następuje faza 

stwora. Twojemu stworowi wyrastają kończyny i wychodzi na ląd. Tutaj twój stwór musi zaprzyjaźniać się 

lub wytępiać inne gatunki. Jest to jedna z dłuższych faz gry. To jest faza RPG. Następnie mózg twojego 

stwora rozwija się na tyle, że może założyć plemię. Tak samo jak w fazie stwora twoje plemię musi za-

przyjaźniać się lub zabijać. Jest to faza podobna do gry strategicznej. Następna jest faza cywilizacji. Twoje 

stwory wpadły na pomysł wybudowania miasta i pojazdów mechanicznych. Są tutaj 3 rasy: religijne, 

przedsiębiorcze i wojownicze. Każda z nich ma określone elementy do pojazdów. Są również 3 sposoby 

podbijania miast. Religijne wysyłają hologram i próbują przekonać inne rasy do przyłączenia się. Przedsię-

biorcze zakładają szlak handlowy, a następnie wykupują miasta. Wojownicze wysyłają swoje statki i nisz-

czą miasta. Następnie twoje stwory wpadają na pomysł wybudowania statku kosmicznego. Większość wy-

posażenia statku można wykorzystać na powierzchni planety. 

G 
ra Spore jest dość droga. Osobiście uważam, że powinna kosztować mniej. Jednak polecam ją 

wszystkim. Przedstawiam tutaj zalety i wady gry. 

 Zalety:      Wady:     : 

 

 

 

 

Moja ocena: 8/10.      

                                  Opracował: Jakub Fiega   

Spore  

♦ Różnorodność faz,  

♦ Dobra grafika,  

     

♦ Dobrze rozbudowana 

♦ Cena  

♦ Wysokie wymagania  

sprzętowe 
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The Sims 2 

G 
ra The Sims 2 jest symulacją życia rodzi-

ny. Naszym zadaniem jest osiągnięcie ce-

lu życiowego naszego Sima. Musimy zaspokajać jego 

potrzeby, najlepiej jak to możliwe. 

Do The Sims 2 twórcy stworzyli dodatki: 

∗ Na studiach 

∗ Nocne życie 

∗ Własny biznes 

∗ Zwierzaki 

∗ Cztery pory roku 

∗ Podróże 

∗ Czas wolny 

∗ Osiedlowe życie (dostępne od 29 sierpnia 2008 roku). 

A także akcesoria: 

∗ Rozrywka rodzinna 

∗ Szyk i elegancja 

∗ Na święta 

∗ Impreza 

∗ Moda z H&M 

∗ Młodzieżowy styl 

∗ Kuchnia i łazienka 

∗ IKEA urządza dom. 

T 
a gra zafascynowała mnie. Mam ją chyba 3 lata i 

nadal mi się nie znudziła. Polega na tworzeniu ludzi i 

sterowaniu nimi. Można urządzać mieszkania, budo-

wać domy, a nawet projektować miejsca publiczne. 

Można także zmieniać wygląd, wychodzić z domu, spotykać się z przyjaciółmi, dzwonić do nich i założyć 

własną rodzinę. Każdy dorosły Sim musi zarabiać pieniądze potrzebne mu do utrzymania (simoleony). Ta 

gra jest po prostu super i chyba nigdy mi się nie znudzi. Owszem, jest dosyć droga, ale uważam, że opłaca 

się ją kupić! Polecam wszystkim!!! 

       Opracował: Jakub Fiega 
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Siedzą dwaj uczniowie: 

- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka 

ochota, żeby się pouczyć. 

- I co wtedy robisz? 

- Czekam, aż mi przejdzie  

 

 

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi 

ze szkoły. 

- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy. 

- Dlaczego? 

- Nie musisz kupować książek na przy-

szły rok - zostaję w tej samej klasie.  

 

 

∗ Czy mieszkańcy Marsa mają prąd 

elektryczny? 

- Nie, bo nie mają uziemienia.  

 

 

-Czego powinien używać łysy do mycia głowy? 

- Najlepiej Cif, bo nie rysuje powierzchni.  

 

 

Szedł nocką Stirlitz po ulicach Berlina. Nagle z 

lewej... z prawej... z tyłu... z przodu rozległy się 

ogłuszające wybuchy. 

"Dolby surround" - pomyślał Stirlitz.  

 

Stirlitz poszedł do lasu, ale ani borowików, ani 

podgrzybków, ani nawet opieniek nie było. 

- Pewnie nie sezon - pomyślał Stirlitz, siadając w 

zaspie.  

GUMOWE UCHO 

Jest super Taka sobie Beznadziejne 
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