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NOWINKI Z KAŻDEJ DZIEDZINKI  
� Pani Urszula Miedza zaprasza na spektakl Romeo i Julia, który będzie wystawiany w 

GOK-u    w Grójcu (marzec). Cena 25 zł.  

� Pani Agnieszka Chudzikowska zaprasza na spektakl  Zdążyć przed Panem Bogiem, 
który będzie wystawiany w GOK-u w Tarczynie dnia 18 stycznia. Cena 14 zł. 

� Ogłaszamy, że 17 stycznia odbędzie się zebranie, dlatego radzimy wszystkim 
uczniom poprawić oceny ☺  

 

  



Wywiad z Panią Ćwiek☺ 
Dz. Lubi pani podróżować? 

P.Ć. Tak ,bardzo. 

Dz. Najciekawsze miejsce jakie pani 
zwiedziła? 

P.Ć. Niemcy są najpiękniejsze 
zwłaszcza Drezno i Jezioro Buddyjskie 
a także Austria i Szwajcaria. 

Dz. Czy była pani w Niemczech i czy 
myślała pani żeby zostać tam na stałe? 

P.Ć. Tak ponieważ nie da się nauczyć 
dobrze języka jeśli nie jest się w tym 
kraju. Niestety nie miałam takiej 
możliwości. Gdybym np. miała ofertę 
pracy to na pewno bym skorzystała. 

Dz. Jeśli miałaby pani do dyspozycji 3 
prezenty, jakie by pani wybrała?  

P.Ć. Ekspres do kawy ,wycieczka w 
ciepłe kraje i rower. 

Dz. Jakiej muzyki pani słucha?   

P.Ć. Różnej ,ale uwielbiam ,,Simply 
the best’’ Tiny Turner  

Dz. Wierzy pani w bajkę o złotej rybce? 
Jeśli miałaby pani do wyboru 3 
życzenia jakby one brzmiały? 

P.Ć. Wygrać 50 milionów, a tak na 
serio chciałabym mieć swój dom, 
dobrego męża i żeby rodzice byli 
zdrowi. 

Dz. Czy lubi pani jeść słodycze, jeśli 
tak to jakie? 

P.Ć. Uwielbiam ciasta mojej mamy. 

Dz. Jaką jest pani kobietą? Stanowczą 
indywidualistką, nieczułą na prośby 
uczniów czy może delikatną i ciepłą a 
może coś pomiędzy? 

P.Ć. Myślę że jestem stanowcza, ale w 
jakimś stopniu wyrozumiała ponieważ 
nigdy nie można ucznia skreślać od 
razu, trzeba dać mu drugą szansę.               

Dz. Czy była pani najlepsza w klasie z 
niemieckiego? 

 P.Ć. Z tego co pamiętam jedną z 
najlepszych , miałam bardzo zdolną 
klasę, dopiero w liceum uczyłam się 
niemieckiego jednak nauka 
niemieckiego przychodziła mi z 
łatwością 

 

 



Horoskop 

  
 
Skorpion 

Podczas dyskoteki szkolnej wpadnie Ci w oko ktoś 
ciekawy, a o poprzednim/poprzedniej 
ukochanym/ukochanej zapomnisz… Dbaj o swojego 
przyjaciela, bo prędzej czy później możesz go stracić. 
Dostaniesz kilka dobrych ocen, lecz te złe musisz 
poprawić. 

Koziorożec 

Zaczniesz się spotykać w tajemnicy z osobą z równoległej 
klasy, lecz ktoś was zobaczy. Na przerwie będziesz 
świadkiem niemiłego zdarzenia, lecz nie angażuj się w nie. 
  

Wodnik 

Ktoś zacznie podrzucać Ci liściki miłosne do szafki, i wyśle 
kilka smsów. Będziesz zaskoczona/zaskoczony, gdy 
dowiesz się kto to taki. Nic nie łączy tak, jak wspólne 
śpiewanie piosenek, może pomyślisz aby założyć zespół 
ze swoją paczką. Będzie z tego niezły ubaw. 

Lew 

Twoje uczucie znowu się odrodzi. Zakochasz się na zabój. 
Odzyskasz kontakt z osobami, z którymi już dawno nie 
rozmawiałaś/rozmawiałeś. Odkryjesz, że sporo się u nich 
wydarzyło.  

Panna 

Nie warto się przejmować osobą, która Ci dokucza. Lepiej 
przejrzyj na oczy, bo ktoś jest zakochany w Tobie na 
zabój. Popraw jedynki z fizyki, bo może się to skończyć 
zagrożeniem! 

Waga 

Nie słuchaj swojej koleżanki/kolegi. Zaufaj sercu, ono w 
tych sprawach się nie myli. Poświęć weekend na spotkanie 
z przyjaciółmi, bo bardzo ich zaniedbałaś/zaniedbałeś! 

Strzelec 

Nie bądź ciągle zazdrosna/zazdrosny o ukochaną osobę. 
Jeśli coś Cię dręczy, to po prostu o tym porozmawiaj. To 
na pewno pomoże Ci rozwiązać problem! Jeśli dostaniesz 
zaproszenie na imprezę, przyjmij je, a będziesz się 
świetnie bawić.            

 

 

 

 

 

 

 

 

Rak 

Nie interesuj się dziewczyną/chłopakiem, która/który jest 
bardzo nachalna/nachalny. Lepiej zainteresuj się osobą z 
równoległej klasy, która jest nieśmiała, i boi się do Ciebie 
zagadać. W drugim semestrze nauka przyjdzie Ci łatwiej. 

Byk 

Już wkrótce wesołe spotkanie ze znajomymi. Odzyskasz 
zaufanie swoich najbliższych. Nie bądź obojętny nauce, bo 
może się to dla Ciebie bardzo źle skończyć! 

Baran 

Jak na razie dobrze idzie Ci w szkole, lecz w nowym 
semestrze nie zaniedbuj nauki. Kiedyś 
pomogłaś/pomogłeś swojemu przyjacielowi, i niedługo 
przekonasz się, że na nią/niego też można liczyć. 

Bliźnięta 

Masz okazję zrealizować jedno ze swoich marzeń, 
wykorzystaj okazję! Dowiesz się, że twoja najlepsza 
kumpela/kumpel rozpowiada o Tobie niemiłe plotki, 
dowiedz się dlaczego tak robi.  

Ryby 

Twoja/Twój znajomy znalazł sobie oryginalne hobby. 
Pogadaj z nią/nim, a może odkryjesz, że łączy was nowa, 
szalona pasja! Nie odpowiadaj na zaczepki nauczyciela, 
bo tylko na tym stracisz. 

Bliźnięta 

Masz okazję zrealizować jedno ze swoich marzeń, 
wykorzystaj okazję! Dowiesz się, że twoja najlepsza 
kumpela/kumpel rozpowiada o Tobie niemiłe plotki, 
dowiedz się dlaczego tak robi.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Po angielsku luty. 

2.Pada zimą. 

3.Potrzebne na stoku.   

4.Jeździ tam się zimą. 

5.Najtrudniejszy przedmiot w szkole. 

 

   Hasło………………………………… 

� W ostatnim konkursie naszej gazetki wygrał ucze ń klasy 1P- Karol Małecki. Tym 
razem będą wylosowane trzy osoby, które wygraj ą dzień bez pytania. 
Dodatkowo dla pierwszej wylosowanej osoby b ędzie ufundowany obiad lub co ś 
słodkiego (do wyboru) . ☺☺☺☺ 

 

� Na terenie Szkoły Podstawowej w Tarczynie dn. 12.01.2013r. zostało uruchomione 
odkryte lodowisko, tzw. „Biały Orlik”, które powstało na boisku wielofunkcyjnym 
stanowiącym część kompleksu  boisk „Orlik” Lodowisko będzie czynne codziennie w 
godzinach od 9.00 do 21.00, w tym czasie jednak będą 2 przerwy techniczne, 
podczas których będą wykonywane czynności związane z utrzymaniem tafli lodu. 
Przerwy będą trwały do 30 min. i będą odbywać się ok. 14.30 i 18.00. Na lodowisku 
jest odpłatna możliwość wypożyczenia łyżew i kasków. 
Jednocześnie podczas zabaw można skorzystać z mini barku, w którym do nabycia 
będą ciepłe i zimne napoje oraz drobne przekąski. Istnieje możliwość wynajęcia 
instruktora do nauki jazdy na łyżwach (po wcześniejszym umówieniu). Z lodowiska 
można korzystać bezpłatnie. 
Serdecznie zapraszamy! 

 

        

     

     

         

          


