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Chłopak zakochany na zabój w dziewczynie pyta się jej : 

Co musze ci dać żeby cię pocałować .? 

Dziewczyna na to : 

Chyba narkozę... :P 
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Milioner do narzeczonego córki: 

- Jeśli pan poślubi moją córkę, umrę ze zgryzoty. 

- Czy na pewno mogę na to liczyć? 

Gazetka  Szkoły Podstawowej w Cieszanowie 
   Rok szkolny 2015/2016                                                        

                   Luty 2016 
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KONKURSY 

 

P L A S T Y C Z N Y 

Szkolny konkurs plastyczny dla wszystkich 

uczniów klas IV-VI z nagrodami 

„Na najładniejsze drzewo zimowe” 

Prace w formacie A3 wykonane dowolną techni-

ką : może być kolaż,   wydzieranka z gazet itp. 

(Pamiętać należy aby, prace była solidnie wyko-

nana, nie odklejała się) 

NALEŻY SKŁADAĆ DO 8 MARCA 2016 -wtorek 

do pani L. Wojdyły 

Prace po terminie nie będą  oceniane.  

K O N K U R S   F O T O G R A F I C Z N Y 

Konkurs szkolny na” Najładniejsze zdjęcie mojej miej-

scowości”. Pamiętać należy aby na fotografii znalazł się 

fragment znanego obiektu / wieża, pomnik, zabytek 

itp./, aby można ją było rozpoznać, że to zdjęcie jest 

zrobione w gminie Cieszanów. 

Zdjęcia  mogą być wykonane w różnych porach dnia i 

nocy np.: piękny zachód słońca. 

Fotografie na nośnikach elektronicznych /np. pendrive, 

karta pamięci SD , płytka CD, DVD itp./ 

należy dostarczyć w terminie do 8 marca do pani 

L.Wojdyły, po przekopiowaniu  nośniki zostaną oddane.  

 

 

 

Nadeszły długo oczekiwane ferie zimowe. Od po-

niedziałku, możemy cieszyć się odpoczynkiem od 

obowiązków szkolnych i nauki. To wspaniały czas 

relaksu w domu i na świeżym powietrzu, zabaw na 

śniegu (o ile będzie), czas w którym możemy rozwijać swoje zainteresowania, 

wyjechać czy też spotkać się z rówieśnikami. 

Hej! Zaczynają się ferie a ty wciąż nie wiesz co robić? 

Oto moje pomysły : 

 Zapisz się na ferie, np. do szkoły, domu kultury, biblioteki (Kurs podstaw 

robotyki i projektowania parametrycznego w pracowni Orange w dniach 

25-26 lutego). 

 Pojedź na lodowisko. Na szczęście mamy sztuczne, za darmo w godz. 10-

12 

 Spotkaj się z przyjaciółmi, np. w pizzerii, zrób imprezę, piżama party xD 

 Zrób sesję zdjęciową : )Weź udział w konkursie fotograficznym. 

 Pograj z rodziną w grę planszową np. scrable. 

 Jeśli lubisz tańczyć, ułóż swój własny układ choreograficzny. 

 Zrób karaoke ze znajomymi : ) 

 Jeśli masz, nadrób zaległości, potem będzie Ci łatwiej w szkole, nawet 

jeśli nie jest to za bardzo interesujące zajęcie. 

                     Życzę wszystkim udanego wypoczynku!  

Natalia Skubis kl.5a 

Garść pomysłów jak spędzić ferie 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj36Pn8vu_KAhWKJZoKHVKtCQcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpl.depositphotos.com%2F5786324%2Fstock-illustration-art-palette-with-paint-and.html&psig=AFQjCNEltECXF3uM-o3YH0Ge-
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicoqXYwvDKAhXiO5oKHfGzDeoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fmariarlarsen.wordpress.com%2F2012%2F05%2F31%2Fhurra%2F&bvm=bv.113943164,d.bGs&psig=AFQjCNHr5TZcA3eq97Aj4fda4LkpO


  

 

Ludzie z pasją 
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 Wywiad z panią Kasią  Kopacz- nauczycielką gry na skrzypcach w 

Państwowej Szkole Muzycznej w Lubaczowie                                                 

1.Ile lat pracuje lub pracowała pani w szkole?  

Pracuję w szkole 7 lat. 

2. Czy lubi pani prace nauczyciela? Uwielbiam pracę z uczniami. 

3. W ilu szkołach pani uczyła? W dwóch. 

4.Czy gra na skrzypcach to pani pasja?  Oczywiście! Jedyna i naj-

większa. 

5.Kiedy pani zaczęła grać na skrzypcach? W wieku 5 lat-zaczęłam uczyć się gry na 

skrzypcach w ognisku muzycznym w Przemyślu. 

6.Czy wiedziała pani kiedy była mała, że zostanie nauczycielką?  

Nauczycielką owszem, ale nie w szkole muzycznej lecz w przedszkolu :) 

7.Czy gra pani na innych instrumentach? Tak na fortepianie. 

8.Czy gra pani w różnych orkiestrach? Gram w Przemyskiej Orkiestrze Kameralnej. 

9.Co panią najbardziej denerwuje? To jest najtrudniejsze pytanie, ale jednak najbar-

dziej denerwuje mnie nieobecność uczniów na zajęciach. 

10.Czy praca z młodzieżą sprawia pani przyjemność? Największą przyjemnością jest 

Wywiad przeprowadziła Ewelina 

Kopciuch z kl.5a, na zdjęciu obok 

na „V Dziecięcym Festiwalu Kolęd 

i Pastorałek”, który odbył się w 

Cieszanowie 17.01.2016. Wraz z 

Kingą Zaremską zajęły 3 miejsce 

w kategorii występy instrumen-

talne. 

Tradycją naszej szkoły stała się uroczystość z 

okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Tego roku to wyjątkowe święto obchodziliśmy 30 

stycznia 2016r. 

 

Dzień ten był niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale 

przede wszystkim dla babć i dziadków. Zebra-

nych powitała pani dyrektor Marzena Wilusz i 

oddała głos najmłodszym wnuczkom i wnukom. 

Program jak zawsze był pełen uśmiechów, łez, wzruszeń  i radości. Uczniowie pod kierun-

kiem nauczycieli przygotowali część artystyczną dla dostojnych gości. 

 

Uroczystość poprowadzili najstarsi uczniowie naszej szkoły, Maria Żuk i Hubert Parasz-

czyn z klasy VI.. 

„ DZISIAJ WSZYSTKIE 

SMUTKI PRECZ, ŚWIĘTO 

DZIADKÓW WAŻNA 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUxZiP0fDKAhVJGZoKHTX7CrsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fkraina2.blog.onet.pl%2F2010%2F04%2F24%2Fnutki-i-instrumenty%2F&psig=AFQjCNE3WKZ-XRLD6P3_GQGYWqj6zmFFJQ&ust=1455311
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDjNbe0fDKAhXCB5oKHUUEBq4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fempatia.net.pl%2Fnasze_projekty2010.html&psig=AFQjCNE3WKZ-XRLD6P3_GQGYWqj6zmFFJQ&ust=1455311617137899
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ6qmp0vDKAhWDAJoKHXNECN0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.maluchy.pl%2Fkolorowanki%2Fkolorowanka-536-Skrzypce.html&bvm=bv.113943164,d.bGs&psig=AFQjCNEbLboYYcEYj9ivQMj7-
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL9aPZ0vDKAhWoCJoKHdLgDoMQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2F11997867%40N00%2F300927926&psig=AFQjCNHf2m6sEVkaGsRaRaS9CJrtPiolsA&ust=145531222432005
http://cieszanow.net/?attachment_id=2753
http://cieszanow.net/?attachment_id=2757


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Wielki powrót DeLoreana DMC-12 ? 

 

DMC-12 jest to jedyny model tej marki, 

który nie odniósł sukcesu rynkowego, jed-

nak zapisał się w naszej pamięci jako samo-

chód, który występował w serii fil-

mów ,,Powrót do przyszłości" i umożliwiał 

podróże w czasie. Już niedługo będzie 

możliwe kupno w pełni odrestaurowanego DeLoreana. Jak marka chce to zrobić? 

Otóż planuje odrestaurowanie 9 tys jeszcze jeżdżących egzemplarzy. Mam nadzie-

je, że te odnowione klasyki spodobają się ich przyszłym właścicielom.                        

Darek Nieckarz kl. 6 
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Syrenka, kultowy samochód PRL, będzie produkowany w Kutnie! 

syrena była produkowana w latach 1957–1972 przez FSO (Fabrykę Samochodów Osobowych) w 

Warszawie, a od 1972 r. do 1983 r. przez FSM (Fabrykę Samochodów Małolitrażowych) w Biel-

sku-Białej. W sumie wyprodukowano ponad 500 tys. egzemplarzy modelu. 

Nowa wersja ma być  ekologiczna i mieć 

nowoczesną stylistykę. Syrenka będzie 

wyposażona w benzynowy niskoemisyjny 

silnik o pojemności 1,4 l i mocy 90 KM. 

Alternatywnie ma zostać wprowadzony 

napęd elektryczny. Nie będzie to jednak 

samochód wytwarzany na skalę masową. 

Ciekawostki: 

  Tomasz Jeziorecki zbudował syre-

nę V8 jest ona o 30cm szersza od normalnej syreny, ma silnik od mercedesa w210 i na-

pęd na tył  

 W 2013 roku egzemplarz Syreny 105 został zakupiony w Polsce przez ekipę brytyjskiego 

programu Fani czterech kółek, sprowadzony do Wielkiej Brytanii, odremontowany w 

poświęconym mu odcinku programu i sprzedany następnie za 8000 funtów do prywatnego 

muzeum motoryzacji Bubble Car Museum w Lincolnshire. 

                    KULTOWE AUTA ! 

Nie wolno rzucać w kolegów śnieżkami z ubi-

tego śniegu lub z twardymi przedmiotami w 

środku  

Nie wolno dołączać sanek do samocho-

du, gdyż może się to skończyć tra-

gicznie  

Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które znaj-

dują się daleko od jezdni!  

Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy! Nigdy nie można być pewnym wy-

trzymałości tafli lodowej. Jeśli chcesz bezpiecznie jeździć na łyżwach, sko-

rzystaj z lodowisk. 

Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z 

kim będziesz przebywał! 

Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nie przyjmuj od 

nich prezentów, nie oddalaj się z nieznajomym. 

RADY NA ZIMOWE  

     WYPADY 


