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Drodzy Czytelnicy 

 

Witamy was po feriach. 

Czy mieliście jakiejś przygody? 

A może spędziliście ferie z książkami? Wiemy ze niektóre kla-

sy miały 

do przeczytania pokaźne dzieła:) 

 A może gdzieś daleko wyjeżdżaliście? 

A może gdzieś blisko i też było fajnie? 

Opiszcie to! 

Opiszcie nam o swoich feriach. Wasze opowieści zostaną 
przedstawione 

w następnym numerze, a najlepsze nagrodzone. 

 

 

Redaktor naczelny Gumowego Ucha: Jan Głowacki 



GUMOWE UCHO 

Co w trawie piszczy? 

D 
rodzy czytelnicy jak wiemy 13.12.2008 roku na miejskiej pływalni przy ul. Wojska Polskie-

go odbyły się zawody pływackie. 

Organizowane były przez nowopowstały klub pływacki „Barakuda”. W zawodach wystartowało du-

żo zawodników z różnych szkół. Z naszej szkoły bardzo dużo dzieci wzięło udział w tych zawodach.  

Rywalizacja była na bardzo dużym poziomie sportowym. 

Klasę pierwszą reprezentował Michał Bidziński, który niestety nie zajął żadnego miejsca na podium. 

W 
 klasie drugiej zdobyła  złoty medal Julia Walkowska  oraz srebrny medal Justyna Serwic-

ka. Obie te dziewczynki płynęły stylem dowolnym. Iza Majewska z klasy trzeciej zdobyła 

brązowy medal płynąc kraulem. Z klasy czwartej już o wiele więcej uczniów wzięło udział w zawo-

dach. Kamila Stępień złoty medal w kraulu  i srebrny medal w grzbiecie, Ania Skóra zdobyła złoty 

medal w grzbiecie, Karol Sionek zdobył srebrny medal w grzbiecie, Patryk Krzeszowski zdobył dwa 

złote medale w kraulu i w grzbiecie oraz Michał Wyskiel zdobył medal złoty i srebrny. 

Z 
 klasy szóstej Basia Zatorska zdobyła brązowy medal w stylu klasycznym, Kinga Samborska 

zdobyła medal brązowy oraz Marysia  Włoskowicz zdobyła złoty medal. 

Wszyscy zawodnicy bardzo są zadowoleni ze swoich osiągnięć. 
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KRZYŻÓWKA 

GUMOWE UCHO 

1. To ptak. Jest czarne i płacze. 

2. Codziennie uczymy się tego języka w szkole. 

3. Ciepła pora roku. 

4. Stan Ameryki. 

5. Wymieniamy w nim pieniądze. 

6. Jest to zwierzę domowe. 

7. Składają się z nich wyrazy. 

8. Zadajemy je, gdy chcemy uzyskać odpowiedź 

9. Tytułowy bohater lektury szkolnej, gdy kłamał  wydłużał mu się nos. 

10. Zjeżdżamy na nich z górki zimą. 

 

Opracowały: Kinga Tkaczuk i Ola Zatorska 
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WYWIAD Z PANIĄ KASIĄ – SZKOLNĄ KUCHARKĄ  

M.K.: Dzień dobry. 

K.K.: Dzień dobry 

M.K.: Jak pani myśli czy uczniowie lubią Pa-

ni kuchnię? 

K.K.: Myślę, że lubią. 

M.K.: Dlaczego Pani nie robi pączków? 

K.K.: Niespecjalnie mi się udają. 

M.K.: W jakich cenach są produkty w Pani 

kuchni? 

K.K.: Od 50 gr do 3 zł. 

M.K.: Czy lubi Pani pracować w naszej szko-

le? 

K.K.: Pewnie! 

 

M.K.: Co się Pani podoba w tej pracy? 

K.K.: Satysfakcja, że uczniowie wszystko 

wykupują. 

M.K.: Czy coś Pani przeszkadza w tej pra-

cy? 

K.K.: Właściwie nie. 

M.K.: Jaka jest Pani ulubiona potrawa? 

K.K.: Odmiany surówek i mięso w warzy-

wach. 

M.K.: Czy lubi Pani jeść to co pani ugotuje? 

K.K.: Przeważnie tak. 

M.K.: Dziękujemy za rozmowę 

K.K.: Dziękuję 
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Martyna i Kamila kl. IVMartyna i Kamila kl. IVMartyna i Kamila kl. IVMartyna i Kamila kl. IV    

WYWIAD Z PANIĄ AGNIESZKĄ MAKOSKĄ. 

M.K.: Dzień dobry. Chcemy porozmawiać na temat 

turnieju tenisa stołowego. 

A.M.: Dzień dobry. 

M.K.: Czy jest Pani dumna ze swoich uczennic? 

A.M.: Jestem bardzo zadowolona z dziewczyn, ponie-
waż wszystkie znalazły się w czołowej 10. 

M.K.: Kto zajął pierwsze miejsce? 

A.M.: Faworytką całego turnieju okazała się Kinga 

Samborska. 

M. K.: Czy jakieś dziewczęta z naszej szkoły uplaso-

wały się w pierwszej 10? 

A.M.: Tak. W pierwszej 10 znalazły się - 4 miejsce 
Agnieszka Serwicka, dalej Ola Madejska i Maria 

Włoskowicz. 

M.K.: Czy zdobyliśmy jakiś puchar? 

A.M.: Zabrakło nam 3 punktów do zdobycia 

pucharu, a jestem pewna, że za rok zdobę-
dziemy puchar. 

M.K.: Kto zdobył puchar? 

A.M.: S.P 13 

M.K.: Dziękujemy!! 
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Welon – odmiana karasia ozdob-

nego, zwanego potocznie złotą ryb-

ką. Ryby akwaryjne, które nie wystę-

pują w środowisku naturalnym. Żyją 

nawet do 30 lat, jeżeli się o nie dba. 

Akwarium 

Welony muszą mieć gdzie pływać, więc jednego optymalnie trzymać w akwarium co najmniej 100-

litrowym , w którym powinien się znaleźć bardzo wydajny filtr. Welony nie potrzebują wysokiej tem-

peratury – są rybami zimnowodnymi, tzn. wystarczy im temperatura pokojowa. 

W akwarium można trzymać specjalnie przygotowane korzenie, rośliny akwariowe (od plastikowych 

welon może mieć podrażnioną skórę). Nie wolno jednak stosować do wystroju akwarium muszli, 

gdyż utwardzają one wodę. 

Pokarm  

żywe lub mrożone: dafnia, ochot-

ka,wodzień. Specjalne suche pokarmy 

przygotowane przez firmy zoologiczne.  

Zachowanie 

Welony są bardzo ruchliwymi rybami. Są zgodne 

między sobą i wśród innych gatunków. Nie istnieje 

zbyt wiele gatunków ryb, które z powodu wyma-

gań ph/temperatura mogły by żyć z welo-

nem. Nie- najlepiej czuje się w towarzy-

stwie kąsaczy, które podgryzają jej płe-

twy. 

Problemy 

Ryba nie jest polecana dla początkujących. Ma bardzo szybką przemianę materii i zanieczyszcza 

akwarium . Dobra dla niej jest tzw. nad-filtracja (użycie filtra przeznaczonego do większego zbiorni-

ka). Podmiany wody standardowe jakieś 20-30% na tydzień. Lubi kopać w podłożu, wyrywa i niszczy 

roślin. 

Opracowała: Wiktoria Dobrowolska  
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GRZECZNOŚĆ 

Pewnie często słyszycie określenie, że ktoś jest „grzeczny” lub „niegrzeczny”. 

Być może nawet sami używacie tego słowa, na przykład wtedy, kiedy ocenialiście sami swoje za-

chowanie lub zachowanie innych przy okazji wystawiania ocen trymestralnych. 

Co to znaczy „być grzecznym” ? 

Według „Ilustrowanego słownika języka polskiego” , PWN, Warszawa 1999 r. 

GRZECZNOŚĆ – to: 

1) uprzejmy stosunek do ludzi: uprzejmość, delikatność; 

2) przysługa wyświadczona komuś. 

Ten sam „Słownik” podaje też definicję człowieka grzecznego: 

- to ktoś dobrze wychowany, uprzejmy, układny, nie naprzykrzający się, posłuszny, spokojny. 

Teraz jak już wszystko jasne, to możemy się zastanowić, czy znamy jakieś grzeczne osoby, 

a naszej klasie, szkole czy na podwórku? 

Dorośli twierdzą, że jest ich coraz mniej, ale może jeszcze nie jest tak źle. 

Wśród Czytelników „Gumowego Ucha” na pewno znajdą się grzeczne Osoby. 

Na pewno też zgodzicie się ze mną, że byłoby nam wszystkim bardzo miło i przyjemnie żyć wśród 

z grzecznością na co dzień 

Zachęcam Was do zgłaszania do Redakcji (albo do Jasia Głowackiego z klasy V, albo do pedagoga 

szkolnego) kandydatów, którzy zasługują na miano „Przykładowo Grzecznych”. 

Z przyjemnością przedstawimy ich wszystkim i nagrodzimy symboliczna pamiątką. 

Życzymy powodzenia w szukaniu Grzecznych. 

Pozdrawiamy – Redakcja „Gumowego Ucha” i p. Ania Babicka 
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Worms 

Worms  jest grą zręcznościową oraz turową. Należy w niej zniszczyć przeciwną drużynę robali. Trzeba do 

tego użyć broni z arsenału. Bronie są w paczkach, która zlatują na spadochronach, na początku tury.  

Podobnie jest z apteczkami. Do tej pory ukazały się następujące części: 

Worms (1994) 

Worms 2 (1997) 

Worms Armagedon (1999) 

Worms World Party (2000) 

Worms 3D (2003) 

Worms Forts: Oblężenie (2004) 

Worms 4: Totalna Rozwałka (2005) 

Unikatową częścią było Worms Blast. W niej chodziło o to, aby pływać po wodzie postaciami z Work 

oraz niszczyć kolorowe klocki.  Ja uważam, że jest to bardzo fajna seria. Osobiście bardzo podoba-

ły mi się części 3D oraz Worms Blast. Ale też części 2D. 

 

      THE WEST 

 The West to bezpłatna gra internetowa RPG o tematyce Bliskiego Zachodu. Na początku gry masz 

1 poziom. W ekwipunku widnieją 2 rzeczy: szara koszula oraz szare, zniszczone buty. Są to rzeczy 

początkowe, więc bardzo słabe. Tak to jest na początku. Musisz wykonywać misje u ludzi w barze. 

Podczas pracy można dostać pieniądze, doświadczenie oraz znaleźć przedmioty np. wytarta proca. 

Każdy przedmiot dodaje jakieś umiejętności. Kupuje się je zwykle 2 razy drożej, niż się je sprzeda-

je. Przedmioty można kupować w miastach. Często założyciele miast chcą od nas pieniędzy(aby 

bardziej rozbudować miasto). Miasta mają też swoje korzyści: przedmioty są dużo tańsze (np. nie 

jesteś w mieście osioł=1000$, jesteś w mieście osioł=250$), można przechowywać pieniądze w 

banku, można spać bezpłatnie w hotelu. Im wyższy poziom sklepów tym więcej przedmiotów moż-

na kupić. 
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Na lekcji biologii pani pyta się Jasia: 

-Co to jest? 

-Szkielet. 

-Czego? 

-Zwierzęcia. 

-Ale jakiego? 

-Nieżywego. 

 

 

-Jasiu wymień mi 5 zwierząt mieszkających w 

Afryce 

Na to Jaś 

-2 małpy i 3 słonie. 

 

 

 

 

 

 

 

-Jasiu, czy twój ojciec nie pomaga ci już w odrabia-

niu lekcji? 

-Nie, ta ostatnia dwója z matematyki go załamała. 

 

 

Idzie Jasiu ulicą i spotyka koleżankę z daw-

nych lat: 

-Cześć Jasiu czym się zajmujesz? 

-Wykładam chemie... 

-A gdzie? 

-W Biedronce. 
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Jest super Taka sobie Beznadziejne 
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