
   

O TO PRZED WAMI 3 WYDANIE GAZETKI SZKOL-

NEJ ,,GUMOWE UCHO”. 

JAK ZWYKLE BĘDZIECIE OCENIAĆ GAZETKĘ. A W TEJ 

STYCZNIOWEJ 

 GAZETCE BĘDZIE MIĘDZY INNYMI O JASEŁKACH. A 

DO TEGO CHCE WAS POINFORMOWAĆ, 

ŻE NASZĄ GAZETKĘ W KOLORACH  MOŻNA ZOBACZYĆ 

NA STRONIE INTERNETOWEJ NASZEJ SZKOŁY: 

WWW.STO.STARACHOWICE.PL  

 Jan Głowacki 
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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. 

 

RONALDINHORONALDINHORONALDINHORONALDINHO    
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R onaldo de Assis Moreira urodził się 21 marca 1980 roku 

w Porto Alegre. Dzieciństwo spędził w jednej z najbied-

niejszych dzielnic tego miasta – Vila Nova. Mieszkał tam z 

ojcem João, robotnikiem stoczniowym i byłym piłkarzem, 

matką Migeuliną, ekspedientką, z wykształcenia pielęgniarką 
oraz dwójką starszego rodzeństwa, bratem Roberto Assis  

i siostrą Deisi. 

R oberto był zawodowym piłkarzem. Grał m.in we Wło-

szech. Dzięki jego zarobkom cała rodzina przeniosła się 
z dzielnicy biedoty do luksusowej willi z basenem. Właśnie w 

tym basenie João zmarł na atak serca; Ronaldinho miał wtedy 

8 lat. Roberto z kolei, gdy musiał przedwcześnie zakończyć 
karierę piłkarską z powodu kontuzji, został agentem utalento-

wanego młodszego brata. 

25 stycznia 2005 roku na świat przyszedł Joāo – syn Ronal-

dinho i Janainy Natielle Viany Mendes. Maleństwo dostało 

imię po zmarłym dziadku. Moreira ostatnio na wakacjach 

przebywał z tajemniczą francuską modelką Alexandrą. 

P od koniec 2006 roku Ronaldinho otworzył w São Paulo "Instytut Ronaldinho". Dzieci z ubogich rodzin 

mogą tam doskonalić swoje umiejętności piłkarskie. 

 

Kariera piłkarskaKariera piłkarskaKariera piłkarskaKariera piłkarska 

R onaldinho prawdopodobnie nie pamięta dokładnie ojca, gdyż miał zaledwie 8 lat w chwili jego 

śmierci. Od tego momentu bardzo zżył się ze swoją matką Migueliną, natomiast rolę ojca ro-

dziny przejął starszy brat, Roberto. Talent Brazylijczyka został zauważony przez działaczy Grêmio 

Porto Alegre i właśnie w tym klubie Ronaldinho zaczął stawiać 
swoje pierwsze piłkarskie kroki. Warto wspomnieć tu o dość 
niecodziennym zdarzeniu – w jednym ze spotkań drużyn mło-

dzieżowych strzelił 24 bramki w tym 3 bezpośrednio z rzutów 

rożnych. Ronaldinho swoje pierwsze trofeum zdobył na Mi-

strzostwach Świata do lat 17, przy okazji zostając królem strzel-

ców. Dzięki tak obiecującym początkom kariery nie musiał dłu-

go czekać na debiut w seniorskiej reprezentacji. 

 

   Opracował: Kuba Burzyński 
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 grudnia 2007 roku, o godzinie 

12.00, w szwajcarskiej Lucernie od-

było się losowanie grup tegorocz-

nych mistrzostw Europy. 

Polska trafiła do grupy B. Naszymi rywala-

mi są: Austria(gospodarz), Niemcy i Chor-

wacja. Pozostałe grupy to: A: Szwajcaria

(gospodarz), Turcja, Portugalia i Czechy; C: 

Holandia, Francja, Rumunia i Włochy; D: 

Grecja(obrońca tytułu), Rosja, Hiszpania i 

Szwecja. 

Pierwszy mecz Polacy zagrają z Niemcami  

8 czerwca 2008 w Klagenfurcie (Austria). 

Potem Austrią w Wiedniu i z Chorwacją  też 
w Klagenfurcie. 
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W  klasie IV szkoły podstawowej odbył 

się plebiscyt na najlepszą lekturę pt. 

,,Godzina z ciekawą książką”. Uczniowie przy-

nieśli wiele ciekawychksiążek. Plebiscyt wygra-

ły dwie osoby: Jaś Głowacki, który zaprezento-

wał serię książek pt. ,,Koszmarny Karolek” i 

Wiktoria Dobrowolska, która opowiedziała 

książkę pt. ,,Stowarzyszenie Wędrujących Dżin-

sów”. Uważam, że takie plebiscyty pozwalają na 

bliższe poznanie kolegów i koleżanek. Takie 

lekcje pomagają zachęcić dzieci do czytania 

książek. Pozwalają również na pokazanie, że 

niektóre książki są bar-

dzo ciekawe. 

 

Napisał:Kuba Fiega 

 

J asełka odbyły się 20 grudnia 2007 r. Zaczęły 

się o 17 : 00. Najpierw ksiądz czy-

tał ,,Biblię”. Potem  zaczęło się przedstawienie. 

Pierwsza scena mówiła o Maryi i Józefie, którzy 

nie zostali przyjęci  przez babę i gospodarza. 

Druga scena opowiadała górach i aniołach. A 

trzecia scena mówiła herodzie, herodowej o 

trzech królach no i o diabłach , którzy zabrali 

heroda do piekła. Na końcowej czwartej scenie 

zobaczyliśmy narodzenie Jezusa. Potem poszli-

śmy na poczęstunek. 

 

 

 

Napisał: Jaś Głowacki 
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Teraz tylko pozostaje nam kibicować Polakom i 

mieć nadzieję na jak najlepsze wyniki biało-

czerwonych  

 

  

 

 

 

 

Napisał: Hubert Kubiczek 
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                                ,,Co w trawie piszczy?”.,,Co w trawie piszczy?”.,,Co w trawie piszczy?”.,,Co w trawie piszczy?”.    

Nowy rok 2008Nowy rok 2008Nowy rok 2008Nowy rok 2008    

O to on, oto on! Przybył nowy rok!!! 

Mamy się czym cieszyć, ponieważ 

mamy już 2008 rok! Jak każdy pewnie wie, 

w Nowy Rok pije się szampana oraz składa 

noworoczne życzenia. O czym nie można też 
zapomnieć to przygotowanie noworocznych 

postanowień, które trzeba spełnić! 

Zbliżający się Dzień Babci  

i Dzień Dziadka 

C hyba nikt nigdy nie zapomniał babci-

nych wypieków i dziadkowych opowie-

ści. Czasem chciałoby się podziękować babci 

za popilnowanie młodszego brata  podczas 

odrabiania lekcji, a dziadkowi za pomoc w 

ich odrabianiu. Właśnie w te dni mamy oka-

zję! Te dwa, znane, styczniowe dni(21to 

 

Tłusty Czwartek 

T o nie tylko imieniny Jana i Ludwiki, ale rów-

nież dzień jedzenia pączków. Tak każe nasz 

zwyczaj. Tłusty Czwartek (jak jest w nazwie tego 

dnia) to ostatni czwartek stycznia”. 

 

Nowy dziki kot -Lygrys 

L ygrys ( po angielsku liger) to krzyżówka tygry-

sicy i lwa. Nie występuje na wolności, lecz w 

niewoli. Jest skutkiem przypadkowego lub celowego 

krzyżowania zwierząt w niewoli. Lygrysy ( w co mi 

pewnie nie uwierzycie) jest znacznie większy od 

swoich rodziców!!! W niewoli źyją 15-20 lat.  

 

NAPISAŁA: Gosia SamelaNAPISAŁA: Gosia SamelaNAPISAŁA: Gosia SamelaNAPISAŁA: Gosia Samela    

 

 

  

„Przeminęło z wiatrem”, to najpopularniejszy film 

wszech  go ponad 500 

milionów ludzi. 

Brytyjski magazyn ilu-

strowany „The Sun” 

przygotował nową listę 
najpopularniejszych fil-

mów, a na jej szczycie 

znalazł się nakręcony w 1939 roku legendarny film 

z Clarkiem Gable „Przeminęło z wiatrem”. Film ten 

wyprzedził takie przeboje jak „Titanic”, czy 

„Gwiezdne Wojny”. „Piraci z Karaibów: Na krańcu 

świata” byli najpopularniejszym filmem minionego 

roku na naszym globie.  

Trzecia część trylogii Gore’a Verbinskiego zgroma-

dziła na całym świecie 961 mln widzów osiągając pią-
ty rezultat wszechczasów. 

Lista oparta jest na ilości widzów, którzy obejrzeli 

dany film, a nie na zyskach jakie przyniósł. Dane po-

chodzą z kin z całego świata. 

Za  Atlantykiem „Spider-Man 3” zgromadził 336,5 

mln dolarów”. Shrek(321 mln, „Transformers (319,1 

mln) 

Poniżej tego pułapu wylądował m. . „Harry Potter i 

Zakon Feniksa” (292 mln dolarów). 

Prawdziwym miernikiem popularności filmu jest to ile 

osób go obejrzało, a nie zysk jaki przyniósł. 

Wiktoria Szymkowiak 
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Przygotowała: Przygotowała: Przygotowała: Przygotowała:     

Ola Skwarek 

Podkreśl w słowach te litery, które 

utworzą nazwy zwierząt   

RZEŹBIARKA 

 SPRAWDZIAN 

 KOMBINEZON 

 PAPIRUSOLOGIA 

 KONALIA 

 MEBLOŚCIANKA 

 KOMANDOR 

 

  Polscy siatkarze i ich trener Polscy siatkarze i ich trener Polscy siatkarze i ich trener Polscy siatkarze i ich trener     
Raul LozanoRaul LozanoRaul LozanoRaul Lozano 

Do Polski jak do większości krajów europej-

skich, siatkówka trafiła za pośrednictwem YM-

CA-Young Man's Christian Association''  

 

Pierwszy pokaz siatkówki miał miejsce w 1919 

roku, a rok później rozegrano turniej drużyn 

szkolnych. 

W 1928 r. W Warszawie i w Łodzi odbyły się 
mistrzostwa tych miast. A rok później w stolicy 

rozegrano pierwsze mistrzostwa Polski 

W rywalizacji kobiet zwyciężył AZS w Warsza-

wa, a wśród mężczyzn YMCA w łodzi. 

Raul LozanoRaul LozanoRaul LozanoRaul Lozano 

To Raul Lozano namówił Polskich siatkarzy do 

ciężkiej pracy, a oni mu zaufali – tak w skrócie 

fachowcy określają tajemnicę sukcesu polskich 

siatkarzy., którzy w niedzielę w Tokio zdobyli 

srebrny medal mistrzostw  świata.W styczniu 

2005 roku Argentyńczyk Raul L. wygrał konkurs 

na trenera reprezentacji Napisał: Kacper Hartung  
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Wywiad 

K.S.- Dzień dobry  

A.B. Dzień dobry  

K.S. Babciu, powiedz mi jak wyglądały                            

święta w twoim domu, gdy miałaś 10 lat? 

 A.B. -Mieszkałam w miejscu, w którym był  zaw-

sze Duzy mróz. W święta Bożego Narodzenia kie-

dy miałam  10 lat, w roku 1939 była okupacja 

Związku Radzieckiego, czyli współczesnej Rosji. 

Święta były ubogie i smutne z powodu wojny. 

K.S.- A jak wyglądały jak jeszcze nie było woj-

ny? 

A.B.- Były wesołe, szczęśliwe i bogate. 

K.S.- Czy potrawy wigilijne były takie same 

jak      obecnie? 

A.B.- Tak, były bardzo podobne. 

K.S.- Czy dostawałaś jakieś prezenty? 

A.B.- Tak, dostawałam wiele książek, pięknych lalek, 

          zabawek wiele rodzajów i pluszaków. 

K.S.- Babciu, a miałaś choinkę? 

A.B- Tak, przepiękną. Zawsze miałam ogromną, się-

gającą do sufitu choinkę. 

K.S.- A jak była ubrana? 

A.B.- Była bogato kolorowo ubrana. Na zajęciach w 

szkole robiłam bardzo wiele zabawek choinkowych. 

W tamtych czasach nie było lampek elektrycznych, 

tylko na Choinkę zakładałam zimne ognie i świeczki  

 choinkowe w spaniałych ,,żabkach”, czyli uchwy-

tach, które zakładałam na gałązki drzewka. 

K.S.- Czy po wojnie święta Bożego Narodzenia 

wyglądały tak samo jak przed wojną? 

A.B.- Święta przed wojna najlepiej wspominam, gdyż 

były radosne i jako dziecku świat wydawał mi sie 

kolorowy i wesoły. 

K.S.- Czy podobają się ci sie współczesne święta? 

A.B.- Podobają mi się.  

K.S.-Dlaczego? 

A.B.-Bo nie obawiam się sie wojny i moi bliscy  

        nie musza przeżywać dramatycznych  przykrych 

        wydarzeń. 

K.S.- Dziękuję 

A.B.- Proszę bardzo.  

    

J amnik jest potomkiem krótkonożnych 

psów gończych, których krótkie nogi uła-

twiały im przebijanie się przez gęste zarośla. 

Powolniejszy pies chętniej  też idzie przy nodze 

myśliwego i łatwiej mu 

wślizgnąć się do lisiej lub 

borsuczej jamy. Jamniki 

mają bardzo twarde charak-

tery, gdyż słuchają tylko  i 

wyłącznie siebie. Kiedy go 

wołasz najczęściej udaje, że Cie nie widzi i nie 

słucha. Jamniki przeciętnie żyją od 12 do 14 lat. 

M ój jamnik,  jest dokład-

nie taki sam jak opisa-

łam. Niektóre jamniki są zupeł-

nie inne, ale ja kocham mojego 

psa, za  to, że jest sobą i za to, że 

jest słodki. 

 

Napisała: Kasia Stefanowska    

CIEKAWOSTKA!CIEKAWOSTKA!CIEKAWOSTKA!CIEKAWOSTKA!    

  Jamniki mają 

zgryz 

    o sile 65kg!                                    

                                                                        

EXTRA!                                                                   

Moja babcia ma 

znajomą,                                                    
której jamnik 

dożył                                                  



 1. BOŻONARODZENIOWE PRZEDSTAWIENIE 

 2. ZDOBIĄ CHOINKĘ 

 3. NP.,,CICHA NOC” 

 4. KOLOR WIGILIJNEGO BARSZCZU 

 5. NOSI SIĘ JE CODZIENNIE NA STOPACH LUB 

 UŻYWA SIĘ ICH JAKO OZDOBĘ ŚWIĄTECZNĄ 

 6. NAZWA POTRAWY: ............. Z MAKIEM 

 7. ŁAMANY W WIGILIĘ 

 8. IMIĘ DZIECIĄTKA BOŻEGO 

 9. ŚWIĄTECZNA RYBA 

Gumowe Ucho                 STYCZEŃ 2008 

Gumowe Ucho 

KRZYŻÓWKAKRZYŻÓWKAKRZYŻÓWKAKRZYŻÓWKA    

HASŁOHASŁOHASŁOHASŁO    

........................................................................................................................................

....................    

Opracowała: Wiktoria Dobrowolska 
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Jasiu, powiedz jakieś zdanie w trybie oznajmia-

jącym. 

- Koń ciągnie furę. 
- A teraz w trybie rozkazującym. 

- Wio!  

O RESTAURACJI. 

 Kelner! 

 W mojej zupie pływa martwa mucha! 

  Nie wierzę! Dał bym sobie głowę uciąć , 

  że jak wychodziłem z kuchni to była 

  jeszcze żywa! 

Rozmawia dwóch pracowników Microsoftu.  

- Jak długo przemawiał Bill Gates?  

- Trzy godziny.  

- A o czym mówił?  

- Tego nie powiedział.  

W przeddzień Walentynek przychodzi 

Jasio do szkoły i mówi: 

- Poproszę kartkę z napisem: 

" Tylko dla Ciebie ", 20 sztuk.  

Ojciec przegląda dzienniczek szkolny Jasia: 

- Co ty znowu jedynka z historii? 

- Niestety, historia lubi się powtarzać...  

 

Na egzaminie do szkoły średniej profesor pyta:  

- Jak masz na nazwisko?  

- Fąfara.  

- A czemu masz tak radosny wyraz twarzy?  

- Bo prawidłowo odpowiedziałem na pańskie 

pierwsze pytanie!  


