
Drodzy Czytelnicy! 

 Styczeń to miesiąc bardzo intensywny zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Po 

przemiłym odpoczynku świątecznym przyszedł czas na pełną mobilizację sił, ponieważ koń-

czy się pierwszy semestr roku szkolnego 2018/2019. Dużo czasu poświęcaliśmy na sprawy 

związane z poprawami  i wystawianiem ocen semestralnych, a przed nami dwa tygodnie 

wyczekiwanych ferii zimowych. Mamy nadzieję, że niniejsze półrocze zakończyło się dla 

wszystkich pomyślnie i  zgodnie z oczekiwaniami.  

 W styczniowo-lutowym numerze przeważają tematy związane z zimą, tj. dokar-

mianie zwierząt leśnych i ptaków oraz bezpieczeństwo podczas ferii zimowych. Ponadto 

zachęcamy do przeczytania interesującego wywiadu z trenerem jujitsu., a dla osób, które 

poszukują dobrych i sprawdzonych sposobów na osiągnięcie sukcesu w nauce  mamy rady 

od najlepszych uczniów z naszej szkoły. 

Życzymy miłej lektury 

Redakcja 

List od redakcji 

Sprostowanie 

Drodzy Czytelnicy! 

W grudniowym numerze Wieści Szkolnych zamieściliśmy błędną informację  w artykule 

dotyczącym Pasterki pisząc, że „Pasterka rozpoczyna nie tylko obchody Bożego Narodze-

nia, ale również nowy rok liturgiczny w kościele”.  Prawdziwa informacja powinna 

brzmieć: rok liturgiczny rozpoczyna się w pierwszą niedzielę adwentu.  

Przepraszamy za błąd 

Redakcja  
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Adrian Janiec, kl. IV B 
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Sprawdzone sposoby na sukces szkolny  

Nasza redakcja przeprowadziła wywiad wśród najlepszych uczniów klas IV-VIII ZPO w Gościeradowie. Pytanie brzmiało: Czemu 

zawdzięczasz swoje sukcesy w szkole? 

Odpowiedzi zostały przeredagowane i przedstawione w poniższych dymkach. Mamy nadzieję, że porady okażą się przydatne dla 

wielu z Was.  

Pomoc rodziców i na-

uczycieli, korzystanie z 

internetu 

Odpowiednie warunki przy 

podczas nauki: cisza, spo-

kój, poczucie bezpieczeń-

stwa 

Odpowiednia motywacja - 

np. zdobycie wiedzy, bar-

dzo dobre oceny, świadec-

two z czerwonym paskiem 

Uważne słuchanie na-

uczyciela na lekcji 

Odpowiedni czas poświę-

cony na naukę -  

2-3 godziny dziennie 

Żródło: http://www.clker.com/clipart-ludziki.html (dostęp 7.02.2019r.) 

Pamiętaj! 

1. Twój sukces zależy w ogromnym stopniu od CIEBIE i 

Twojego nastawienia. 

 

2. Słuchaj na lekcji! - nie będziesz musiał poświęcać zbyt 

wiele czasu na naukę w domu. 

 

3. Bądź dociekliwy! - Świat jest niezwykle interesujący, 

trzeba tylko spróbować go zrozumieć. 

 

4. Odżywiaj się zdrowo i ćwicz.  

 

5. Co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj! - nie odkładaj nicze-

go na później. 

 

Redakcja Żródło: http://spsiciny.wixsite.com/biblioteka/pusta-c1yw4 (dostęp 8.02.2019r.) 
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Wywiad z Trenerem ju jitsu 

 

Redakcja: Kiedy Pan zaczął interesować się ju 

jitsu? 

Trener: Ju jitsu interesowałem się od czasu kiedy 

byłem małym chłopcem i prenumerowałem koloro-

wy tygodnik, który być może Wasi rodzice, a 

zwłaszcza tatusiowie dobrze znają, pt. Żołnierz 

Polski. Na ostatniej stronie były tam prezentowane 

ilustracje różnych chwytów obronnych, wykonywa-

ne przez Krzysztofa Kondratowicza, ojca polskiego 

ju jitsu. Czasami z kolegami pod blokiem starali-

śmy się niezgrabnie naśladować to co tam było 

pokazane. Potem na studiach trenowałem trochę 

judo, a tak naprawdę zacząłem zajmować się ju jitsu 

wiele lat później, kiedy przez przypadek trafiłem na 

trening. Spodobało mi się, wciągnąłem się, zaczęło 

coś wychodzić, pomyślałem więc - jak nie teraz to 

kiedy? Miałem wówczas już 34 lata i zachciało mi 

się zostać mistrzem. No i nim zostałem. 

Redakcja: Ile lat uczy Pan ju jitsu? 

Trener: Ju jitsu uprawiam aktywnie od 2003 roku, a więc prawie 16 lat. 

Redakcja: Czy uważa Pan, że ju jitsu jest potrzebne? 

Trener: Jak najbardziej tak. To wspaniały sposób na utrzymanie dobrego 

stanu zdrowia, relaks i aktywne spędzanie czasu wolnego. Mówi się, że w 

nauczaniu ju jitsu nie ma końca. Jest tyle do poznania. Ciągle coś mnie za-

skakuje. A po treningu czuję się wspaniale. Ju jitsu to nie tylko skuteczna 

sztuka walki, ale również system wychowania. Uważam, że nie będzie w tym 

odrobiny przesady jeśli powiem, ż to wspaniały system łączący w sobie nie 

tylko umiejętności samoobrony ale również uczący szacunku do drugiego 

człowieka. 

Redakcja: Gdzie Pan się uczył ju jitsu? 

Trener: Ju jitsu uczyłem się w Kraśnik, Zaklikowie, Polichnie, Nowym Tar-

gu, Warszawie od polskich, ukraińskich i japońskich mistrzów. 

Redakcja: Ile jest kolorów pasów i co oznaczają? 

Trener: Jest dziewięć kolorów pasów. Uczniowie noszą pasy koloru białego, 

żółtego, pomarańczowego, zielonego, niebieskie-

go, brązowego. Mistrzowie - pasy koloru czarnego, 

biało-czerwonego oraz czerwonego. 

Redakcja: Jakiego koloru ma Pan pas? 

Trener:  Mam pas koloru czarnego i 2 Dan. 

Redakcja:  Czy kiedykolwiek wykorzystał Pan 

swoje umiejętności? 

Trener: Staram się nie wykorzystywać swoich 

umiejętności poza matą, ponieważ w ju jitsu unika-

my walki i uważamy, że każda walka, której unik-

nęliśmy jest walką zwycięską. Ale jeśli już nie ma 

wyjścia… no cóż, wtedy należy skutecznie i  ade-

kwatnie do zagrożenia unieszkodliwić potencjalne-

go przeciwnika. A wracając do pytania - to tak, 

zdarzyło się kiedyś, że pomogłem młodej dziew-

czynie uwolnić się od natrętnej zaczepki dwóch 

mężczyzn. Na szczęście dla wszystkich po zastoso-

waniu chwytu obezwładniającego na jednym z 

nich wszystko skończyło się dobrze. 

Serdecznie dziękujemy za udzielenie 

wywiadu!  
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Jak bezpiecznie spędzić ferie? 

Na to pytanie odpowiedzieli uczniowie klasy III a, którzy pod kierunkiem wychowawczyni - Pani Ewy Wołoszyn  przedstawili 

Bezpieczne zabawy zimą. Poniżej prezentujemy prace wybrane losowo, które zostały wykonane różnymi technikami plastycznymi. 

Najlepsze prace wezmą udział w Konkursie Powiatowym Bezpieczna Zima 2019 organizowanym przez Komendę Powiatową Poli-

cji w Kraśniku.   

W naszej szkole odbyły się profilaktyczne rozmowy z Policjan-

tami, którzy przypominali o zasadach bezpiecznego spędzania 

ferii.  

Redakcja składa podziękowaniae Pani Ewie Wołoszyn i 

uczniom klasy III A za udostępnienie prac. 

Panie Zima Czarodziejka 

My dzieci mamy nadzieję, 

że tegoroczna Zima nie poskąpi nam śniegu. 

Chcemy żeby bujne zaspy wysoko wznosiły się 

przy wejściach do naszych domów 

niczym Giewont górujący nad Tatrami, 

że biały puch zaskrzypi melodyjnie pod nogami, 

a mróz przyozdobi nasze szyby srebrzystymi malunkami. 

Powiemy więcej: chcielibyśmy, 

 żeby Zima unieruchomiła nasze pojazdy wielką warstwą puchu, 

żeby siłą zatrzymała nas w domach i przynajmniej na kilka dni 

odcięła od szkoły. 

Bo nasza Droga Pani Zima, 

jest Czarodziejką, 

jest Magikiem 

i za pomocą swojej magicznej różdżki potrafi w ciągu jednej 

nocy 

zmienić świat, 

zmienić go nie do poznania wszech obecną bielą.  

Filip Ufniarz, kl. IV A 
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11 LUTY — DZIEŃ DOKARMIANIA ZWIERZYNY LEŚNEJ 

Zima to trudny okres dla zwierząt. Ograni-

czony dostęp do pożywienia i wodopoju 

powoduje, że wiele leśnych mieszkańców 

tuła się w poszukiwaniu lepszych miejsc. 

Dokarmianiem zwierzyny leśnej zajmują się 

leśnicy i myśliwi, którzy zaopatrują paśniki 

w odpowiednie pokarmy m.in.. buraki opa-

sowe, marchew. My natomiast możemy po-

móc ptakom przetrwać zimowy czas. Obok 

zamieszczamy Regulamin Ptasiej Stołówki, 

który zawiera cenne wskazówki. 

Regulamin ptasiej  

stołówki 

 

1. Zrób karmnik. 

2. Dbaj o jego czystość. 

3. Dokarmiaj ptaki każdego dnia. 

4. Nie karm: resztkami z obiadu, produktami 

solnymi, zepsutą żywnością, pęczakiem 

 

Menu: 

Owoce jarzębiny, dzikiej róży, czarnego bzu, 

ziarna, słoninka niesolona 

Adrian Janiec, kl. IV B 

Zima 

Zima nadeszła w grudniu z północy, 

otuliła cichutko bielą dookoła. 

Senność ogarnęła świat. 

Pada śnieg, prószy śnieg 

zwierzęta zapadły w zimowy sen 

czekając na wiosenny dzień. 

Jeszcze dzień, jeszcze dwa 

mróz uszczypnie w uszy nas. 

Na chodnikach ślady stóp, 

w białym puchu tupu, tup. 

Na ślizgawkach, górkach-wrzawa, 

dzieci lepią bałwana, 

obrzucają się śnieżkami 

i szaleją z saneczkami. 

Ciepłe kurtki i buciki 

wełniane czapki i szaliki 

ogrzewają dzieci 

by cieszyły się z nadejścia 

tego zimowego ,,szczęścia”. 

Gabriela Filipczak kl. IV B 
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Anna Drwal  

Milena Gil 

Jaś wraca ze szkoły i woła od progu: 

- Mamo! Dziś tylko ja odpowiedziałem na pyta-

nie pani. 

- Tak?! A o co pani pytała? 

- Kto nie odrobił pracy domowej? Michałek pyta dziadka: 

- Dziadku , jak poznałeś babcię, 

skoro dawniej nie było internetu , 

czatu ani gadu gadu? 

- Jak nie było? Babcia mieszkała w 

internacie, my z kumplami czato-

waliśmy pod drzwiami, a jak tylko 

wyszła z koleżankami, to od razu 

poszliśmy na gadu-gadu! 

Jasio wraca do domu z wielkim sińcem na 

czole: 

- Jasieńku co ci się stało? - pyta mama. 

- To od myślenia… 

- Jak to od myślenia? 

- Myślałem, że Kazik nie trafi we mnie 

kamieniem.  

Podczas religii: 

- Jasiu powiedz proszę, kto 

wszystko widzi, słyszy i 

wszystko wie? 

- Nasza sąsiadka. 

Jaś pisze list do Małgosi: 

Nie jem śniadania, bo myślę o tobie, 

Nie jem obiadu, bo myślę o tobie, 

Nie jem kolacji, bo myślę o tobie, 

Nie śpię w nocy, bo ... JESTEM 

GŁODNY!!!  

Pani od Biologii pyta Kazia: 

-Wymień mi pięć zwierząt mieszkających 

w Afryce! 

Na to Kazio: 

-Dwie małpy i trzy słonie.  

Nauczycielka w szkole sprawdza zadanie domo-

we, i widzi , że Jagoda nie zrobiła i pyta się :  

- Jagoda kiedy odrabiasz lekcje ??? 

Jagoda mówi  

- Po obiedzie.  

Nauczycielka : 

- To czemu nie masz tego zadania zrobionego??? 

a Jagoda : 

- Bo jestem na diecie.  

Przed sprawdzianem nauczy-

ciel oświadcza: 

- Wierzę głęboko, że dzisiaj 

nikogo nie przyłapię na ścią-

ganiu, 

- I my też wierzymy! - odpo-

wiada chórem klasa.  

- Jeśli któreś z was chce o coś zapytać, niech naj-

pierw podniesie rękę - instruuje pani pierwszokla-

sistów. 

Jedne z chłopców natychmiast podnosi rękę. 

- Słucham, o co chciałeś zapytać - uśmiecha się 

nauczycielka. 

- O nic. Po prostu sprawdzam, czy ten system dzia-

ła.  


