
 

    
 

 

 

 

Ciepłych i udanych Świąt  WielkanocnychCiepłych i udanych Świąt  WielkanocnychCiepłych i udanych Świąt  WielkanocnychCiepłych i udanych Świąt  Wielkanocnych    

W gronie rodziny i przyjaciół,W gronie rodziny i przyjaciół,W gronie rodziny i przyjaciół,W gronie rodziny i przyjaciół,    

smacznego świeconego oraz mokrego smacznego świeconego oraz mokrego smacznego świeconego oraz mokrego smacznego świeconego oraz mokrego     

DYNGUSADYNGUSADYNGUSADYNGUSA    

Życzy Życzy Życzy Życzy     

REDAKCJAREDAKCJAREDAKCJAREDAKCJA    

 

 

  

Drodzy Czytelnicy ''Gumowego Ucha” 
W TYM 

NUMERZE:  

Wstępniak 

 

Aktualności 

 

  

 

Komiksy 

 

 

 

Wywiady 

 

Moje  

Fascynacje 

 

Dowcip  

Wycieczka 

do  

Warszawy 

 

Co w trawie 

piszczy 

 

 

Gumowe UchoGumowe UchoGumowe UchoGumowe Ucho    



Konkurs Karaoke  

Konkurs Karaoke odbył się w 

naszej szkole 15.10.07 z okazji dnia 

Edukacji Narodowej. Wzięli w nim 

udział zarówno uczniowie jak i nie-

wielka liczba nauczycieli.   

 

Walczyli o nagrody! I miejsce 

dostał pan Bartosz Stanecki w 

piosence ,,Wszyscy święci balu-

ją w niebie”, natomiast wśród 

uczniów I miejsce zajęły Ola i 

Kinga z klasy IV. 

 

„RAJD BAB” 
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8  marca 2008 r. odbył się XXXIII Rajd Bab. Organizatorem jest oddział PTTK w Końskich. W 

rajdzie wzięło udział 275 osób, podzielonych na 42 drużyny. W rajdzie uczestniczyły także  

szkoły z Końskich i okolic. Każda drużyna mogła liczyć od 2 do 6 osób. Na początku pod gma-

chem PTTK każdy zapisywał swoją drużynę i wszyscy otrzymali odznaki z napisem: XXXIII 

R a j d  B a b . 

Po przekroczeniu granicy miasta spotkaliśmy się pod wiaduktem kolejowym. Jedna z organizato-

rek rozdawała koperty z numerami drużyn. W kopercie znajdował się plan miasta Końskie, regu-

laminy itp.., oraz krzyżówka. Polegała ona na wpisaniu 7 literowych nazw miast znajdujących się 
w gminie. Co kilka kilometrów  braliśmy udział w różnych konkurencjach, premiowanych punkta-

mi. 

A były one następujące; rzut dyskiem do okręgu. Wrzucanie kometek do pudełka za pomocą ra-

kietki, gra w „wojnę karcianą”, odgadywania postaci filmowych, strzał z procy do butelki zawie-

szonej na kiju, rzuty karne piłką Ragby oraz rzut kostką. Na koniec rajdu było ognisko z piecze-

niem kiełbasek oraz po przeliczeniu punktów przez organizatorów, odbyło się wręczenie nagród 

dla zwycięzców.  

Napisała: Katarzyna Stefanowska 
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T o nasz 4 numer. Bardzo chcę, aby nasza gazetka,, Gumowe 
Ucho” podobała się Wam.  

Przypominam, że nadal obowiązuje ankieta, jeśli coś Wam się nie 
podoba, napiszcie do Nas: gumowe_ucho@wp.pl 

   Życzę miłej lektury!!!!!!!!!!!!Życzę miłej lektury!!!!!!!!!!!!Życzę miłej lektury!!!!!!!!!!!!Życzę miłej lektury!!!!!!!!!!!!    

   Zastępca Redaktora Naczelnego 

   Jakub FiegaJakub FiegaJakub FiegaJakub Fiega      
  



    GUMOWE UCHOGUMOWE UCHOGUMOWE UCHOGUMOWE UCHO                    NUMER 4NUMER 4NUMER 4NUMER 4 

GUMOWE UCHOGUMOWE UCHOGUMOWE UCHOGUMOWE UCHO    

Co w trawie piszczy? Co w trawie piszczy? Co w trawie piszczy? Co w trawie piszczy?     

 

D 
zień Języków Obcych 

Tegoroczny Dzień Języków Obcych odbę-

dzie się przed Świętami Wielkanocnymi. 

Klasy losują kraje, do których później przygotowywują 

prezentacje, które przedstawiają właśnie w ten dzień. 

Kradzież pieniędzy z klasy III 

W 
iosna zapasem, czyli koniec zimy! 

Jak każdy zapewne wie, kalendarzo-

wa wiosna rozpoczyna się 21 mar-

ca. Jak każe nasz stary zwyczaj ... topimy Ma-

rzannę!!! Każdy na swój własny sposób może 

obchodzić początek wiosny. 

N 
a stołówce wisi tablica, na tablicy ry-

sunki dzieci. Jakiś mały szatan wziął 

długopis i pomazał je wszystkie. Mo-

żesz się o tym dowiedzieć wypisując sobie listę 

największych łobuzów tej szkoły. Zdemaskujesz 

go na pewno, kiedy przyłapiesz kogoś na rozmo-

wie, w której opowiada o swoich wyczynach. 

DAR SERCA DAR SERCA DAR SERCA DAR SERCA     

Napisała: Gosia Samela 

 

 

O d 9 lat w naszej szkole od-bywa się akcja charytatyw-
na pt. ,,Dar Serca”. Akcja polega 
na zbiórce: zabawek, książek, 
przyborów szkolnych. To wszyst-
ko robimy dla Domu Dziecka w 
Skarżysku Kamiennej. Okażmy 
serce dla biednych dzieci. 

 

 

 

 

Napisał: Jakub Fiega  

 

 

W  dniu 24 stycznia 2008r. odbyła się druga w tym roku 

szkolnym wycieczka do Warszawy dla klasy czwartej, 

szóstej, trzeciej i połowy drugiej. Po przebyciu  drogi od Stara-

chowic do Warszawy zaczęliśmy zwiedzanie Muzeum Techniki 

w Warszawie. W muzeum były stare samochody, makiety i mo-

dele statków ,  samochodów i samolotów, były wystawione 

dawne komputery, wystawy przyrodnicze i naukowe. Następnie 

oglądaliśmy wystawę kosmiczną, w której było planetarium. Po 

wykładzie w planetarium poszliśmy napełnić puste brzuszki.  O 

15 rozpoczął się spektakl w Teatrze Roma- ,, Akademia Pana 

Kleksa”. Spektakl był ciekawy i mówił o akademii i o tym, jak 

Alojzy kradnie sekrety doktora Paj-Hi-Wo , a z tego powodu 

umiera fantazja.   

Podsumowując wycieczka na  6+.     Jaś Głowacki 

Druga  wycieczka do Warszawy 
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Tygrys bengalski    
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T ygrys bengalski to drygi z rzędu największy 

dziki kot. Jego środowiskiem naturalnym są 

mokradła i lasy tropikalne. Występuje w regionie 

Sundarbanu(to obszar mokradeł namorzonych 

położonych nad Zatoką Bengalską) i w Indiach.     

B udowa świadczy raczej o sile, niż o jego 

prędkości. Masywna klatka piersiowa mieści 

duże płuca. Nogi są stosunkowo krótkie, ale silnie 

umięśnione, a ciało długie i smukłe o falistej linii 

grzbietu. Dzięki temu mimo ogromnych rozmia-

rów, tygrys może poruszać się w lesie prawie bez-

szelestnie. Głowa jest duża i odznacza  się zwar-

tym, szerokim pyskiem, który pozwala szczękom 

pracować z wielką siłą. 

W  technice polowania przyjętej prze tygrysa 

bengalskiego, ostre pazury odgrywają 

szczególną rolę. Drapieżnik podkrada się do ofia-

ry, po czym atakuje ją nagłym skokiem przytrzy-

mując ją przednimi łapami i zagryzając.  

 

T ygrysica może mieć w micie do sześciu 

kociąt, ale zazwyczaj rodzi cztery lub trzy. 

Pomiędyz matką, a jej dziećmi istnieje bardzo 

silna więź. Samiec bardzo rzadko uczestniczy 

w wycowaniu młodych. Jest to domena matki. 

Młode uczą się polowania i samodzielnego 

życia. Po roku opuszczają matkę. 

C iągła wycinka lasów i kłusownictwo spo-

wodowało iż tygrysy bengalskie ( również 

inne gatunki) zostały objęte ochroną. Na świe-

cie tygrysów ben-

galskich zostało 

około 500 osobni-

ków. Jeżeli jesteś 

zainteresowany 

ochroną zagrożo-

nych gatunków 

zwierząt zajrzyj 

na: www. wwf.pl. 

To strona organi-

zacji WWF Polska. 

Małgorzata Samela 

Opracowała: Gosia Samela 



O urokach LondynuO urokach LondynuO urokach LondynuO urokach Londynu    

L ondynondynondynondyn – jest stolicą Zjednoczo-
nego Królestwa. Samo miasto 

ma ponad 7 milionów ludzi, a wraz 
z aglomeracjami aż 12 mln. Burmi-
strzem miasta jest Ken Livingstone. 
W Londynie jest wiele muzeów i ga-
lerii. Zdecydowana większość z nich 
jest darmowa.  

    Gdzie mieszkać?Gdzie mieszkać?Gdzie mieszkać?Gdzie mieszkać?     

W  okolicach Heathrow na Bath Road są hotele: Sheraton (są 
2) i Mariott (jest 1).  

Czym się poruszać?Czym się poruszać?Czym się poruszać?Czym się poruszać?     

W  Londynie najlepszym środ-
kiem transportu jest ROWER. 

Szczególnie w piątek i w godz. 
szczytu. Ale można też jeździć auto-
busem, co bardziej  się opłaca niż 
metro. 

Warto zobaczyć  Warto zobaczyć  Warto zobaczyć  Warto zobaczyć      

W  Londynie warto wstąpić do Westminister Abbey. Jest to 
opactwo, gdzie chowano władców. 
Byli tam także koronowani. Jest 
tam również małe muzeum. 

Jest jeszcze: Big Ben, Houses of 
Parliament, Buckingam Palace, 
London Eye, Tower of London, To-
wer Bridge, Trafalgar Square, Leice-

ster Square (ze słynnym kinem 
ODEON), Picadilly Circus, Oxford 
Circus i inne. Ponadto są jeszcze 
muzea (z czego większość jest 
za darmo!). Najfajniejsze mu-
zeum to Natural History Mu-
seum. Można zobaczyć tam 
m.in. dinozaury, zwierzęta
(makiety), trzęsienie ziemii, natu-
ralne skarby oraz wiele, wiele in-
nych. Ciekawe jest jeszcze Impe-
rial War Museum.  

 

W  wielkiej hali są czołgi, sa-moloty i działa. W tejże hali 
jest jeszcze pokazane życie w 
okręcie podwodnym. Ponadto są 
wystawy tematyczne na temat 
różnych wojen XX wieku. 

 

 

 

 

 

Hu-Hu-Hu-Hu-

bert Kubiczekbert Kubiczekbert Kubiczekbert Kubiczek    
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T o komedia, na którą warto pójść. Opowiada 

ona o Galu imieniem Romantix, który zako-

chał się w greckiej księżniczce Irinie. Oczywi-

ście ona odwzajemnia jego uczucia. Jednak ist-

nieją dwa powody, które stoją im na drodze. 

Pierwszy:  Ojciec Iriny nie chce wydać córki za 

Gala, tylko za syna Juliusza Cezara- Brutusa. 

Drugi- Wiadomo: Brutus.  

 

Romantix wyrusza do Grecji, aby spotkać się z 

Iriną, lecz zostaje wygnany z pałacu. Aby zdo-

być rekę ukochanej postanawia zwyciężyć na 

igrzyskach olimpijskich. Pomagają mu dwaj 

dzielni Galowie: Asterix i Obelix.  

T ymczasem Brutus knuje pewne plany. Pru-

buje za wszelką cenę strącić ojca z tronu i 

objąć rządy. Prosi o pomoc czarownika, który 

daje mu ,, maszynę” - człowieka do zabijania. 

Ma on wiele pomysłów na śmierć Cezara. Jed-

nak wszelkie próby nie powiodły się dzięki nie-

zawodnym testom władzy.  

 

 

 

K iedy Galowie przybywają do Grecji zaczy-

nają trenować Romantixa, jednak nauka nie 

idzie im najlepiej. Wreszcie nadszedł czas 

igrzysk. Czarownik dał Brytusowi napój, który 

miał go uczyni niezwyciężonym, lecz wszystko 

poszło na marne, bo  Brutus zamiamiast bohate-

ra zrobił z siebie pośmiewisko. Jednak i tu objął 

prowadzenie. Asterix zmusił więc Juliusza Ceza-

ra, aby skasował wyniki i uczynił igrzyska od 

nowa. Miały być to... wyścigi rydwanów. Do-

wiedziawszy się, iż Galowie posiadają magiczny 

napój Brutus porywa Panoramixa (druida) i 

zmusza go, żeby przygotował mu magiczny na-

pój. Druid zostaje uwolniony, jednak postanawia 

przygotować mu magiczny napój.  

Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, bo 

Brutus został zdyskwalifikowany, a wygrał... 

Romantix! 

 

Opracowała: Gosia Samela 
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Przygotowała:  

Wiktoria Dobrowolska 

  1.Nie latający ptak z zimnych krajów 

2.Australijski,skaczący torbacz 

3.Koń w czarno-białe paski 

4.Długo żyjące zwierze z Afryki 

5.Szczypiący znak zodiaku 

6.Biała skacząca po górach 

7.Z przodu wygląda jak kaczka, 

   a z tyłu jak bóbr , mieszka w np. Tasmanii 

8.Gatunek ptaka oraz zdrobnienie kawy   
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KRZYŻÓWKAKRZYŻÓWKAKRZYŻÓWKAKRZYŻÓWKA    

HASŁOHASŁOHASŁOHASŁO    
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NAD NR 2 PRACOWALI INTENSYWNIE:NAD NR 2 PRACOWALI INTENSYWNIE:NAD NR 2 PRACOWALI INTENSYWNIE:NAD NR 2 PRACOWALI INTENSYWNIE:  

J. Głowacki, O. Madejska, J. Fiega, K. Stefanowska, M. Włoskowicz, 

W. Dobrowolska, O. Skwarek, H. Kubiczek, K. Burzyński 

Wyraź swoja opinię. Napisz do Nas : gumowe_ucho@wp.plgumowe_ucho@wp.plgumowe_ucho@wp.plgumowe_ucho@wp.pl 

Hipnotyzer w cyrku: 

A teraz zahipnotyzuje  

tego pana tak że nie będzie 

pamiętał wszystkich niemiłych rzeczy. 

NIE!!! Powiedział pan z trzeciego rzędu. 

Ten facet jest mi winien 300 złotych.  

 

 

Przychodzi Kubuś Puchatek do prosiaczka  

i mówi: Krzyś dał nam 10 słoików miodu  

do podziału po 8 dla każdego.  

Oj Kubusiu ty chyba źle liczysz na pewno 

nie po 8. A licz tam sobie jak chcesz ja 

swoje 8 już zjadłem. 

 

 SUPERSUPERSUPERSUPER                      TAKA SOBIE TAKA SOBIE TAKA SOBIE TAKA SOBIE         NUDANUDANUDANUDA                    TRAGEDIATRAGEDIATRAGEDIATRAGEDIA 

 

Jak dostać śniadanie do łóżka? 

   Trzeba spać w kuchni!!!!! 

. 

Idą trzy mrówki przez pustynie, 

    jedna mówi idę w prawo, 

    druga mówi idę w lewo, 

    a trzecia mówi idę z wami!!!!! 

 

Idą dwie mrówki przez pustynię. 

Jedna mówi, nóg nie czuję. 

A druga na to. To powąchaj moje.  

 

 

Napisała: Ola Skwarek 


