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Językowy „groch z kapustą” 
21 lutego obchodzony jest w naszym kraju Dzień Języka Polskiego. Wielu Polakom wydaje się, że język 

polski od zawsze jest taki sam. Nic bardziej mylnego! Słownictwo języka ulega ciągłym zmianom, dlatego warto 
dbać o jego poprawność! 
 

ARCHAIZMY – wielu uważa, że do łask powinny wrócić takie słowa jak: wszak, tedy, zawżdy, ongiś. 
Ciekawie brzmiałyby zdania: Umiesz li na sprawdzian? Zaiste to już dziś!  Najsampierw z matematyki, a 
potem z angielskiego. 

NEOLOGIZMY – trudno znaleźć kogoś, kto nie zna dziś smartfona, bloga czy instagrama. 15-20 lat temu 
nikt o tych słowach nie słyszał! 

FRAZEOLOGIZMY – wszyscy  znają często używane zwroty, np.: robić z igły widły czy dać się nabić w 
butelkę, ale z pewnością niewielu potrafi wyjaśnić ich pochodzenie.  Mówimy poszło jak z płatka, czyli 
szybko, bez problemu – dawniej płatkiem nazywano chustę, w której kobiety przynosiły na targ towar, 
szybko go odwijały i sprzedawały. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
powiedzonka o kotach 

 
Kot zawsze spada na cztery łapy. 
Nie kupuj kota w worku.    
Myszy harcują, gdy kota nie czują. 
Drzeć z kimś koty. 
Tyle co kot napłakał. 
W nocy wszystkie koty są czarne. 
Strzeż się ludzi, którzy nie lubią kotów. 
Pierwsze koty za płoty. 

przygotowała Dominika Błaż 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Było w styczniu: 

 18 stycznia zakończył się I semestr roku szkolnego 2018/2019; po trudach ciężkiej nauki i walki o jak 
najlepsze oceny odpoczniemy na feriach w lutym; 

 uczniowie klasy 7a odwiedzili podopiecznych rymanowskiego OREW-u; 
 uczniowie klasy 8a odwiedzili Schronisko dla zwierząt „Kundelek” w Lesku i przekazali zgromadzoną 

karmę dla bezdomnych zwierząt;  
 obchodziliśmy Dzień Babci i Dzień Dziadka; 
 bawiliśmy się doskonale na dyskotece zorganizowanej przez SU; 
 podziwialiśmy Iluzjonistę, który zachwycił nas magicznymi sztuczkami; 
 wysłuchaliśmy wspaniałego koncertu muzyków ze Szkoły Muzycznej. 

 

Gdy ci kot przebiegnie drogę,  
nie myśl, że to pech…  

wyjątek od reguły: CZARNY KOT! 
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KALENDARIUM 

 

 

 

 

 

 

 

 
Światowy Dzień Kota 

Święto kotów obchodzimy  
17 lutego, w Polsce znane jest od 2006r. Wymyślił je 
Wojciech Albert Kurkowski w trosce o bezdomne i samotne 
zwierzaki w schroniskach.  
W innych krajach obchody Dnia Kota są w innym terminie 
np.: w Rosji - 1.03, w Stanach Zjednoczonych - 29.10, w 
Wielkiej Brytanii - 8.08, we Włoszech (Dzień Czarnego Kota) 
przypada 17.11. 

Akcja polega na zbieraniu datków w postaci koców 
lub karmy i przekazywaniu ich do różnych ośrodków, 
ponieważ zima bywa dla kotów bardzo ciężkim okresem.  
 

 

 

 

 

 

 

Co wiemy o kotach? 
Koty są udomowionymi ssakami  

z rzędu drapieżnych i najpopularniejszymi 
zwierzętami domowymi. Pochodzą  

z rodziny kotowatych, do których zaliczamy 

tygrysy, lwy, pantery. Koty były bóstwami w Co  

Co wiemy o kotach? 
Koty są udomowionymi ssakami z rzędu 

drapieżnych i najpopularniejszymi zwierzętami 
domowymi. Pochodzą z rodziny kotowatych, do 
których zaliczamy tygrysy, lwy, pantery. Koty były 
bóstwami w starożytnym Egipcie, m.in. za przemoc 
lub zabicie kota groziły surowe kary. Otaczano je czcią, 
malowano ich wizerunki. 

Na świecie wyhodowano ponad 100 ras. Kot 
nubijski jest przodkiem kota domowego. Popularne 
„dachowce” to najliczniejsze kociaki. Do kociej 
arystokracji zaliczymy koty syjamskie, perskie, leśne 
norweskie, bengalskie czy egzotyczne. Największy kot 
należy do rasy maine coon, zaś najoryginalniejszymi są 
cornish reksy i bezwłose sfinksy. 

Nasi przyjaciele żyją ok. do 20 lat, natomiast 
koty żyjące na wolności ok. 8 lat. Odpowiednie dbanie 
o pupili pozwala cieszyć się długo ich obecnością 
wśród nas. 

Na pewno nie tylko ja uwielbiam te zwierzęta, 
ponieważ są bardzo kochane i słodkie. Jeśli ktoś chce 
się nauczyć odpowiedzialności, polecam przygarnięcie 
lub  zaadoptowanie bezdomnego kotka. 

Julka Deptuch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NASZ PUPIL … 

 KOT, KICIUŚ, KOCUREK,  
 

„(nie) pieskie życie” kotów 
Koty rasowe są rozpieszczane przez swoich właścicieli, często biorą udział  

w kocich konkursach piękności. Gorzej mają te, które muszą sobie radzić same.  
Jeżeli masz kota, pamiętaj, aby w odpowiedni sposób o niego dbać. Twój mruczek 

powinien odżywiać się odpowiednią karmą i zawsze mieć świeżą wodę. Ważna jest 
pielęgnacja: czesanie, strzyżenie, czyszczenie uszu, okolic oczu i nosa. Weterynarz zadba o 
jego zdrowie, a właściwe środki pozwolą uniknąć  kleszczy i pcheł. Mile widziane są zabawki, 
drapaki, a przypadku kota przebywającego tylko w domu, kuweta. Kociaki lubią być głaskane 
i przytulane, ale wtedy, gdy tego chcą i potrzebują. Ciągnięte na siłę potrafią dotkliwie 
podrapać, bo koty „chadzają własnymi śnieżkami” i wiedzą, co jest dla nich najlepsze. 

Każdy dobrze traktowany i zadowolony kotek głośno mruczy, przytula się, ogrzewa 
swym ciepłym. Potrafi być wiernym przyjacielem. 

(2.02) Dzień Niedźwiedzia 
(11.02) Światowy Dzień Chorego 

(14. 02) Walentynki 
(17.02) Światowy Dzień Kota 

(21. 02) Dzień Języka Polskiego 
(22.02)  Dzień Myśli Braterskiej 

 
Naszą uwagę przykuł Dzień Pozytywnego 

Myślenia. Podobno optymista twierdzi, że żyjemy 
w najlepszym z możliwych światów, a pesymista 
obawia się, że to może być prawda.  

Kto ma rację? 
 



4 

MRUCZEK 
 

Kot czy pies? Na to pytanie nie 
ma właściwej odpowiedzi - zgodzi się 
ze mnę każdy miłośnik zwierząt, ale 

ponieważ w lutym obchodzimy Dzień 
Kota, członkowie naszej redakcji 
opowiedzieli o swoich pupilach.  

W wielu rodzinach koty są 
traktowane jak domownicy. Mają 
swoje miejsce do spania, zabawki, 
ulubioną karmę czy kocie zwyczaje, 
których przestrzegają i nie znoszą, 
gdy ludzie próbują je zmieniać. 

Oto, jakie są nasze koty. 
 

 
Moja kotka ma na imię Agatka.  Ma już sześć 

lat. Jej sierść jest koloru szarego, natomiast oczy 
zielonego. Agatka lubi dużo spać i biegać po domu. 
Często ostrzy swoje pazurki na kanapie. Zdarza jej 
się drapać, ale tylko raz na jakiś czas. Uwielbia jeść 
jedzenie z puszki i pić słodkie mleczko do kawy. Jest  
dla mnie ważna i bardzo ją kocham.   
      
      Kaja 

 
……………………………………………………………………………… 
 

Mój kot nazywa się Ogonek. Jego sierść jest 
biała w czarne łatki. Często wspina się po drzewach 

i łapie myszy. Pije mleko lub wodę, rozkoszuje się 
wędliną. Jest zabawnym kotem, który lubi się bawić 
z dziećmi, choć czasem zdarza się, że się boi  
i ucieka. Kocham mojego kotka, ponieważ jest 
niezwykły. 

Aleksandra 
……………………………………………………………………………… 
 

Mój kiciuś wabi się Tygrys. Maść ma czarno 
- białą, a na łapce czarną plamkę, po której łatwo go 
rozpoznać. Tygrysek bardzo lubi jeść oraz spać, 
właściwie nie wyobraża sobie bez tego życia. Jest 
takim naszym pupilkiem oraz budzikiem, który 
budzi nas codziennie o 7 rano. Bardzo lubi poranne 
pieszczoty oraz codzienne siedzenie na kolanach. 
Uwielbiam mojego kotka i nie wyobrażam sobie 
wczesnej pobudki bez niego. 

Marlena 
............................................................................................................... 
 
 W moim domu mieszkają trzy kociaki: dwie 
szare kotki Zuzia i Baśka oraz czarno – biały 
kocurek Kubuś, nazywany też Pulpetem. Wszystkie 
mają niezwykły szmaragdowy kolor oczu  
i puszystą, długą sierść, którą trzeba często 
rozczesywać. Dużo jedzą, a gdy ich brzuszki są już 
pełne, głośno mruczą. Zuza uwielbia długie 
wędrówki, często towarzyszy mi w spacerach  
z psem (potrafi przejść nawet 2 km) i zawsze wraca 
do domu. Moje koty są wesołe i zabawne, ale też 
uparte i ciekawskie. Stanowią część naszej rodziny. 

Beata 
……………………………………………………………………………… 
 
 Posiadam dwie kotki (matkę Melę i córkę 
Lodzię), które wypuszczam na dwór, aby mogły się 
wyszaleć lub coś upolować. Starsza kotka ma 
czarną sierść a młodsza typowa „trójkolorka”: 
brązowo –biało –szaro -ruda. Chociaż kociaki za 
sobą nie przepadają, to w naszym domu zajmują 
równorzędne miejsce.   

Julia 
……………………………………………………………………………… 
 

 Mój kocurek ma na imię Kitek. Jest on 
koloru białego, ma czarną głowę i ogon oraz plamkę 
po lewej stronie. Często przesiaduje w domu. Jest 
bardzo leniwy. Najchętniej spałby bez przerwy. 
Wczesną wiosną wychodzi na długie wędrówki, po 
czym długo nie wraca do domu. Zawsze chodzi tam, 
gdzie ja. Bardzo go kocham i jest moim najlepszym 
przyjacielem. 

Dominika 

 

rys. Ola Wołczańska 
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rymanowskie legendy 

 
W poprzednim numerze gazetki rozpoczęliśmy publikację legend o naszym regionie 

wymyślonych przez uczniów klasy 5a. Oto kolejny utwór. 
 

 
Bartosz Lorenc 

Samotna lipa 
 

 W  połowie XIX w. zasadzono nad brzegiem Taboru lipę. Nikt już nie pamięta, kto to zrobił, kto 

ją pielęgnował i podlewał. Wiosenne wylewy rzeki podmywały korzenie drzewa, lecz nic go nie 

zmogło. Opierało się potężnym wichurom wiejącym od jesieni do wiosny w okolicach Rymanowa, 

Mimo połamanych konarów odradzało się na nowo, a w lipcu w jej koronie szumiały całe roje pszczół 

zbierających pożywny nektar. Okoliczne zielarki suszyły lipowy kwiat i leczyły jego naparem 

mieszkańców. 

 Pewnego lata, jadąc do Sanoka, zatrzymał się na popas nad Taborem bogaty kupiec Józef. 

Upodobał sobie rozłożysty cień lipy i postanowił osiedlić się w Rymanowie. Był człowiekiem  

w podeszłym wieku, szukał spokoju i ciszy, by godnie dożyć swych dni. Wybudował niewielki dom, 

założył pasiekę i całe dnie doglądał lipy i pszczół. Z daleka przybywali do niego ludzie, aby kupować 

złocisty miód pachnący rymanowskim wiatrem i słońcem. 

 Niestety, pewnej zimy Józef zmarł, a że był samotny chata niszczała, dach przeciekał, komin 

zawalił się. Tylko lipa cicho szumiała nad zrujnowanym domostwem, jakby chciała powstrzymać 

upływ czasu. 

 Mijały lata. Pewnej deszczowej nocy w opuszczonym gospodarstwie schroniło się młode, 

ubogie małżeństwo. Jan był człowiekiem pracowitym, dlatego postanowił odbudować chatę. Często 

przechodzili obok niej chłopi zmierzający na jarmark albo wracający z targu i prosili o nocleg. Jan  

i Anna otworzyli więc karczmę i nazwali ją „Pod lipą”. Przyjmowali gości zmierzających w stronę gór, 

wyprawiali huczne zabawy, a lipowy miód rozgrzewał w zimowe wieczory zmęczonych podróżnych. 

 Gospodarze nie troszczyli się jednak o samotne drzewo. Nikt nie podpierał łamiących się gałęzi, 

a ze zdartej z pnia kory robiono kosze. Pewnej nocy obudziło Jana głośne pukanie do okna. Wybiegł 

przed karczmę i ujrzał kołaczące w szyby gałęzie. Lipa groźnie zaskrzypiała, żaląc się: „Daję wam cień, 

miód, lipowy kwiat. Jestem schronieniem dla ptaków, które w mej koronie chowają pisklęta, Nie 

róbcie mi krzywdy!” Tej samej nocy Anna powiła synka. Rodzice dali mu na imię Józef, aby upamiętnić 

dawnego opiekuna lipy. Karczmę zamienili w dom mieszkalny i zajęli się uprawą roli.  Mały Józio całe 

dnie leżał na kocu pod lipą. Liście dawały mu cień, a śpiew ptaków kołysał go do snu. 
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 Nad Taborem rośnie dziś wiele lip, nikt jednak nie wie, która z nich dala tyle szczęścia staremu 

Józefowi i rodzinie Jana.  

 

 
 

Prezentujemy sylwetkę Pana Bogdana Kustronia, nauczyciela wychowania fizycznego w naszej 
szkole, pasjonata sportów zimowych, instruktora narciarstwa biegowego i 
uczestnika wielu zawodów  
w tej dyscyplinie sportu. 
 

Od wielu lat pracuje Pan w naszej szkole. Co spowodowało, że 
zdecydował się pan wybrać taki zawód? 
Zacząłem pracę w tej szkole w 1987 roku. Mój wybór zawodu spowodowała 
pasja i zamiłowanie do sportu, a oprócz tego czynny w nim udział, czyli biegi 
masowe na nogach i nartach, a także wszelkie formy ruchu. 

Słyszeliśmy, że biega Pan na nartach. Jakie są pana największe 
osiągnięcia? 
Biegam na nartach, ale w tym wieku osiągnięcia nie są takie ważne jak sam 
udział. Staram się biegać maratony narciarskie i na nogach. Dla mnie 
osiągnięciem jest wystartowanie w największym biegu w Polsce - w Biegu 
Piastów. 

Od kiedy uprawia Pan tą dyscyplinę i jakie były początki? 
Początki sięgają szkoły podstawowej, gdzie zacząłem uprawiać narciarstwo, 
poprzez szkołę średnią, a  obecnie jest to forma amatorska i staram się brać udział w amatorskich 
zawodach 

Czy Pana uczniowie również osiągali sukcesy? 
Na początku mojej pracy w szkole uformowała się grupka chłopców, którzy chętnie chodzili na zajęcia  
i uczestniczyli w zawodach. Wyjeżdżałem z nimi na finały wojewódzkie, gdzie osiągali wysokie miejsca. 
Teraz się troszkę zmieniło, bo nie ma tylu chętnych do uprawiania narciarstwa, ale myślę, że przy dobrych 
warunkach za niedługo to się zmieni. 

Czy podczas zawodów spotkał Pan jakiegoś słynnego sportowca? 
Widziałem wielu sportowców z kadry Polski. Wielu biega w Biegu Piastów, m. in. Justyna Kowalczyk. 

Jak długo trzeba trenować, aby osiągać takie sukcesy? 
Nie tylko w sporcie, ale i w innych dziedzinach życia wymaga to systematycznej pracy. Jeżeli człowiek to 
zastosuje,  wynik przyjdzie sam. 

Czy myślał Pan kiedyś o jakimś innym sporcie? 
To zależy od warunków. Jeśli jest lato i ładna pogoda to biegam maratony, półmaratony, biegi przełajowe 
 i terenowe, a oprócz tego jeżdżę na rowerze. 

Jakie ma Pan hobby oprócz sportu?  
Nie mam hobby, ponieważ praca pochłania dużo czasu. Każdą część wolnego czasu poświęcam na 
aktywność ruchową. 

Dziękujemy Panu za rozmowę i życzymy wielu kolejnych sukcesów. 
 



 

Ankietę przeprowadziły i skojarzenia zebrały: 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY ODPOWIEDZIELI NA NASZE PYTANIA!

gry   internet  
 
 
 
 

 
 
 

wyjazdy, obozy 
zimowiska 

wolny czas 
  

błogie lenistwo
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODRÓŻE DO CIEPŁYCH KRAJÓW
 
CIEKAWOSTKI O ZIMOWYM KLIMACIE
 

 Najzimniejsze miejsce na Ziemi to Antarktyda. Nikt tu nie mieszka na stałe. W licznych stacjach 
badawczych przebywają uczeni z różnych stron świata. Jest tu zimno, sucho i wietrznie, 
temperatura spada poniżej -90º C, a w najcieplejszych „letnich” dniach wynosi ok. 

Z czym kojarzą się nam  FERIE?
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wywiad przeprowadzili:
Jakub Gibadło, Leon Wichrowski

ANKIETA 
Ankietę przeprowadziły i skojarzenia zebrały: Wiktoria Małopolska i Agata Sabik. 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY ODPOWIEDZIELI NA NASZE PYTANIA!

 telewizja 

ODPOCZYNEK 

błogie lenistwo 

 

MOŻNA SIĘ WYSPAĆ!

ZABAWA           
 nie ma szkoły  

/nuda/ 

YCH KRAJÓW   

CIEKAWOSTKI O ZIMOWYM KLIMACIE 

miejsce na Ziemi to Antarktyda. Nikt tu nie mieszka na stałe. W licznych stacjach 
badawczych przebywają uczeni z różnych stron świata. Jest tu zimno, sucho i wietrznie, 

C, a w najcieplejszych „letnich” dniach wynosi ok. 

FERIE? 
Dlaczego lubimy FERIE?

 

komputer 

m 
r 
ó 
z 

wywiad przeprowadzili: 
Jakub Gibadło, Leon Wichrowski 

Wiktoria Małopolska i Agata Sabik.  

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY ODPOWIEDZIELI NA NASZE PYTANIA! 

MOŻNA SIĘ WYSPAĆ! 

   

 

miejsce na Ziemi to Antarktyda. Nikt tu nie mieszka na stałe. W licznych stacjach 
badawczych przebywają uczeni z różnych stron świata. Jest tu zimno, sucho i wietrznie, 

C, a w najcieplejszych „letnich” dniach wynosi ok. -14º C 

FERIE? 

Ś 
N 
I 
E 
G 

Z 
I 

M 
A 
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 Bardzo zimno jest na Syberii (-70º C/-50º C), na Grenlandii (-60º C),  
na Alasce (-50º C). Tam mieszkają ludzie! 

 Polski biegun zimna znajduje się w okolicy Suwałk; w 1929r. odnotowano tu -42, 2º C, śnieg leży  
w tym regionie ok. stu dni w roku. 

 Mimo niskich temperatur w Arktyce żyje wiele gatunków zwierząt: wieloryby, foki, morsy, 
niedźwiedzie polarne, wilki, liski czy nurzyki

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ZADANIE KONKURSOWE 

rozwiąż zagadkę i wrzuć odcięty kupon do skrzynki redakcyjnej 
 

 
 

………………………………………………………………………………………… 

 

rozwiązanie: …………………… 

IMIĘ  i NAZWISKO: 

……………………………………….. 

KLASA: …………………………… 
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ROZWIĄZANIE ZADANIA KONKURSOWEGO z NR 4 
Zadanie polegało na rozwiązaniu rebusu. 
Poprawne hasło: CZAS DZIECI 

Szczęśliwym zwycięzcą jest Ewelina Skubel z klasy 6b. Gratulujemy! 
Kupon  na zakupy w sklepiku szkolnym do odebrania w s. 210. 

 

 

KRÓTKA HISTORIA NART I NARCIARSTWA 

Narciarstwo to  popularna dyscyplina i bardzo dobry pomysł na spędzenie zimy. Nie zawsze jednak 
tak było, nasi przodkowie używali ich do szybkiego poruszania się na śniegu i polowania.  
  Historia narciarstwa sięga epoki kamienia. Niektóre źródła twierdzą, że deski imitujące narty 
stosowali już 9000 lat temu mieszkańcy Azji Środkowej, głównie z okolic jeziora Bajkał i gór Ałtaj. Za 
ojczyznę narciarstwa uznaje się jednak Skandynawię, ponieważ to tam znaleziono pierwsze rysunki 
naskalne (datowane na ok. 5000-3000 lat temu) oraz najstarszą z zachowanych nart stworzoną ok. 4000 lat 
temu. Te narty znalezione zostały w szwedzkiej prowincji Angermanland. Ich wiek szacuje się na ok. 3500 
lat. Mimo sędziwego wieku, wyglądają bardzo podobnie do nart, na których dziś zjeżdżamy ze śnieżnych 
stoków: miały 111 cm długości i 9,5 –10,4 cm szerokości.  

Pierwsza pisemna wzmianka o nartach napisana została w 400 r. p. n. e. przez Greka Xenophona, po 
wyprawie do Skandynawii. Na początku narty nie służyły zabawie. Nie jeżdżono na nich także dla sportu. 
Były one po prostu urządzeniem, które umożliwiało poruszanie się po głębokim śniegu – ułatwiały 
przetrwanie i polowanie. Dawne narty były z reguły bardzo ciężkie i miały szerokie deski. Sterowano  
i hamowano nimi przy pomocy kija wbijanego w śnieg. Dopiero król Wikingów Herald 1000 lat temu 
postanowił używać nart do zabawy: urządzał wyścigi i inne rozrywkowe aktywności, w których 
uczestniczyła arystokracja. Od tego czasu narty zaczęły być coraz popularniejsze. Pierwsza publikacja 
dotycząca narciarstwa powstała w 1733 r. Napisał ją Norweg Jen Henrik Emahusen. W książce jest pewna 
ciekawostka. Autor zaleca, aby lewa narta miała 270 cm długości, a prawa 210 cm.  

Ze względu na różne warunki klimatyczne, ukształtowaniem terenu i zapotrzebowania tamtejszych 
mieszkańców wyróżnione były trzy rodzaje nart: 
-typ południowy, krótkie narty z wyżłobieniem na stopie, stosowanie w Skandynawii, ale też w Polsce, 
-typ arktyczny, czyli narty z wygiętymi ku górze końcami i wyłożone futrem, wyposażone w rzemienie do 
mocowania stopy, występowały w północnej Skandynawii i na Syberii, 
-typ północny, czyli narty asymetryczne; różna długość nart wynikała z tego, że lewa i prawa deseczka 
spełniała odmienne funkcje, występowały wyłącznie w rejonie Finlandii. 

Do poruszania się na nartach wykorzystywano też kij, służył do sterowania i hamowania podczas 
zjazdów oraz  do utrzymywania równowagi, a podczas polowania jako broń.  

Pierwsza wytwórnia nart powstała w 1886 r. w Norwegii. Od tego momentu rozpoczyna się wielki 
wyścig technologiczny. Obejmuje on kolejne elementy nart i ich ulepszeń: począwszy od rodzaju drewna,  
z którego narty powstają, ich grubości, kształtu aż po rodzaje smarów, krawędzie i tworzywa sztuczne.  

W XIX wieku narciarstwo jako dyscyplina sportu dopiero zaczęła się rozwijać. Powstały tam 
pierwsze narty zbliżone do współczesnych nart zjazdowych, wprowadzone ulepszenia pozwoliły na 
wygodniejszą i efektywniejszą jazdę. Wtedy narciarstwo dotarło również do reszty świata, w tym do 
Ameryki i Australii. Nabrało charakteru rekreacyjnego, zostały urządzone także pierwsze zawody w biegach  
i skokach narciarskich.  



W XX wieku zaczęły odbywać się pierwsze zawody w narciarstwie biegowym, a w 1926 roku 
narciarstwo zostaje uznane za dyscyplinę olimpijską i staje się jednym z najpopularniejszych sportów 
zimowych. 
  Narciarstwo to sport zimowy, który wymaga od nas wiel
zamian dostajemy coś bezcennego: niesamowite widoki podczas zjazdu 
ze stoku, ogromną frajdę, mile spędzony czas i przypływ adrenaliny. 
 

Uczniowski Klub Sportowy przy ZSP w Rymanowie
zaprasza wszystkich chętnych uczniów

na zajęcia pozalekcyjne z narciarstwa biegowego
 

Zajęcia odbywają się pod kierunkiem p. Bogdana Kustronia 
fizycznego i instruktora narciarskiego
do 16. 10 
W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie od klasy 4, 
którzy chcą trenować narciarstwo biegowe od podstaw lub doskonalić swoje umiejętności. 
Bliższych informacji udziela p. instruktor.
 

…………………………………………………………………………………………………………….

Humor na zimowe wieczory

       W  zimowy wieczór Kubuś Puchatek mówi do Prosiaczka:
- Wiesz, Krzyś dał 10 słoiczków miodku do herbatki. 
   Podzielimy się po połowie, dla każdego po 8!
- Ależ Kubusiu, 10 na pół to po 5 miódków dla mnie i dla ciebie!
- Ja tam nie wiem…, swoją połowę już zjadłem!
 

===========================================

================================================

Pani do Filemona:  
- Filuś znasz Mickiewicza, Sienkiewicza i Makuszyńskiego? 
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W XX wieku zaczęły odbywać się pierwsze zawody w narciarstwie biegowym, a w 1926 roku 
narciarstwo zostaje uznane za dyscyplinę olimpijską i staje się jednym z najpopularniejszych sportów 

Narciarstwo to sport zimowy, który wymaga od nas wiele zaangażowania i przygotowania, ale w 
zamian dostajemy coś bezcennego: niesamowite widoki podczas zjazdu 
ze stoku, ogromną frajdę, mile spędzony czas i przypływ adrenaliny.  

Wiktor Szczęsny 

Uczniowski Klub Sportowy przy ZSP w Rymanowie 
h chętnych uczniów 

na zajęcia pozalekcyjne z narciarstwa biegowego 

Zajęcia odbywają się pod kierunkiem p. Bogdana Kustronia – nauczyciela wychowania 
fizycznego i instruktora narciarskiego dwa razy w tygodniu: we wtorki i w czwartki od 15. 10 

W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie od klasy 4,  
którzy chcą trenować narciarstwo biegowe od podstaw lub doskonalić swoje umiejętności. 
Bliższych informacji udziela p. instruktor. 

…………………………………………………………………………………………………………….

Humor na zimowe wieczory   
 

W  zimowy wieczór Kubuś Puchatek mówi do Prosiaczka: 
Wiesz, Krzyś dał 10 słoiczków miodku do herbatki.  
Podzielimy się po połowie, dla każdego po 8! 
Ależ Kubusiu, 10 na pół to po 5 miódków dla mnie i dla ciebie! 
Ja tam nie wiem…, swoją połowę już zjadłem! 

============================================================= 

 
============================================================== 

 

Filuś znasz Mickiewicza, Sienkiewicza i Makuszyńskiego?  

nr 5 gazetki szkolnej 
przygotowali

Marlena Aleksander, 
Dominika Błaż,
 Julia Deptuch, 
Jakub Gibadło, 

Kaja Kołodziejczyk, 
Sebastian Litarowicz, 
Wiktoria Małopolska, 

 Wiktor Szczęsny
Elwira Szturc, 

Leon Wichrowski 
 Ola Wołczańska,

Beata Miszczyk

Bartosz Lorenc (5a)

ZAPRASZAMY DO 
WSPÓŁPRACY!

spotkania Redakcji 
odbywają się w środy 
godz. 13. 30 

W XX wieku zaczęły odbywać się pierwsze zawody w narciarstwie biegowym, a w 1926 roku 
narciarstwo zostaje uznane za dyscyplinę olimpijską i staje się jednym z najpopularniejszych sportów 

e zaangażowania i przygotowania, ale w 

nauczyciela wychowania 
: we wtorki i w czwartki od 15. 10 

którzy chcą trenować narciarstwo biegowe od podstaw lub doskonalić swoje umiejętności.  

……………………………………………………………………………………………………………. 

 
nr 5 gazetki szkolnej 

przygotowali  uczniowie 
klasy 6a:  

Marlena Aleksander, 
Dominika Błaż, 
Julia Deptuch,  

Jakub Gibadło,  
Kaja Kołodziejczyk, 

Sebastian Litarowicz, 
Wiktoria Małopolska, 

Agata Sabik, 
Wiktor Szczęsny 
Elwira Szturc,  

Leon Wichrowski  
Ola Wołczańska, 

 
Opiekun: 

Beata Miszczyk 
 

Współpraca:  
Bartosz Lorenc (5a) 

 
ZAPRASZAMY DO 

WSPÓŁPRACY! 
spotkania Redakcji 

odbywają się w środy 
godz. 13. 30 - 14. 30 
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- A czy pani zna Garfilda, Toma lub Klakiera?  
- Nie...  
- To co mnie pani straszy swoją bandą?!  

 

 
przygotowali:  

Dominika Błaż, Sebastian Litarowicz 
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Przygoda  „na cztery łapy” 

pomysł i tekst: Wiktor Szczęsny rysunki: Kaja Kołodziejczyk 
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