
Sieeemanko! 

 

Aaah.. Więc majówka za nami-mamy nadzieję, że miło 

spędziliście ten wolny czas i macie mnóstwo energii na 

dalszą naukę… Czujecie sarkazm? :P Ale hej! Coraz bliżej 

do upragnionych wakacji :3 A w między czasie, aby Wam 

umilić czas oto nasz “Suchar” w którym możecie 

przeczytać o wydarzeniach z ostatnich dwóch miesięcy, 

wielu ciekawostkach oraz ciąg dalszy opowiadania o Jasiu, 

w którego życiu pojawia się pewna dziewczyna. 

MIŁEGO CZYTANIA.            Nita 
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Nasi szkolni żartownisie 

Nagrodę za najciekawszy żart z okazji Prima Aprilis 

odebrali już: Małgorzata Walesiewicz z klasy V i Da-

wid Nadstawa z klasy III. Małgosia włożyła domow-

nikom do ich butów plastry ogórków, by zmoczyli 

sobie skarpetki. Dawid natomiast od samego rana 

sprawiał psikusy: dzwonił do drzwi, wołał do okna, 

schował ubrania, dzwonił do domowników, wyłączył 

komputer z prądu, a nawet ukrył ... papier toaletowy!  

Gratulujemy zwycięzcom! 

Akcja charytatywna—pomoc dla Ani 

Chętni uczniowie, którzy chcieli pomóc w akcji mającej  
pomóc chorej na nowotwór Ani z Tworkowa, zgłosili się 
do pomocy poprzez plecenie koszyków metodą wikliny 
papierowej. Uczniowie spotykali się w piątki na 8 lekcji. 
Koszyczki te były sprzedawane na wywiadówce 
(15.04.2014) wraz z ozdobami z masy solnej, kartkami 
świątecznymi, pisankami, barankami z ciasta, filcowymi 
etui na telefony i koszyczkami z origami. Ponadto przez 
cały tydzień w szkole można było zajadać się pysznymi 
ciastami lub przekąsić pieczonego Tosta. W rezultacie nazbierano 14-
1400 zł. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym i dobroczyńcom.  

Vici, Olive & Gonia 

W tym numerze: 



WYDARZENIA  

15 lat współpracy 
 Polsko-Czeskej 

 
W tym roku w naszej szko-
le obchodziliśmy 15-lecie 
współpracy z czeską szko-
łą w Silherovicach. W 
związku z tym 11 marca 

odbyło się uroczyste przyjęcie w świetlicy w Chałupkach. Na samym począt-
ku pani dyrektor Barbara Tomczyk przywitała wszystkich zebranych gości. 
Następnie uczniowie zaprezentowali historię współpracy z Czechami przed-
stawiającą królową Alicję, która podpisała stosowne dokumenty rozpoczy-
nające współprace. Julia i Mirela w regionalnych strojach przypomniały jak 
miło przebiegało partnerstwo naszych szkół m.in. kiedy wyjeżdżaliśmy do 
Shileshovic lub kiedy koledzy z Czech nas odwiedzali. Potem uczniowie kla-
sy II gimnazjum zatańczyli mix taneczny dla wszystkich gości. A wisienką na 
torcie był taniec naszych młodszych kolegów z klasy II SP, do piosenki 
„Kolorowe dzieci”. Gdy wszystko zbliżało się już do końca, przemówił obec-
ny wójt pan Grzegorz Utracki następnie wójt senior Wilhelm Wolnik, starosta 
czeski Thomasova Armila oraz dyrektor szkoły w Silherovicach pani Silvie 
Zvakova. Na końcu odbył się poczęstunek dla wszystkich zebranych. Dzię-
kujemy bardo wszystkim, którzy się przyczynili do tego ważnego wydarze-
nia. 

                                                                               AnnQa . :-D 

Pierwszy Dzień Wiosny  

 

Dnia 21 marca w naszej szkole tradycyjnie odbyła się impreza z okazji Dnia 

Wagarowicza i Pierwszego Dnia Wiosny. W tym roku tematem przewodnim był 

program telewizyjny „Taniec z Gwiazdami”, jednak po niewielkich zmianach 

powstała szkolna edycja tego show pt.: „Taniec z klasami. Śpiewaj z nami”. Każda 

klasa naszej szkoły musiała zaprezentować utwór, śpiewając go lub tańcząc. Po 

wielu próbach wszystko wyszło idealnie. W kategorii klas „0”- VI zwyciężyła klasa 

II, w przedziale klas I – III gimnazjum konkurencję pokonała klasa II, a z gościnnej 

szkoły z Silherovic zwycięzcą została grupa Rytmika. Został też rozstrzygnięty 

konkurs na najlepszą marzannę. W kategorii szkoły podstawowej wygrała kukła 

klasy I, a w gimnazjum – klasy Ia. Zwycięzcom gratulujemy! W tym samym dniu 

odbyły się też warsztaty plastyczne ex libris dla szkoły podstawowej prowadzone 

przez uczniów naszego gimnazjum. 

 

                          Nati&Moni 
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Dzień Kobiet 
 

Dnia 7 marca w naszej szkole odbyła 

się akademia z okazji Dnia Kobiet. 

Klasa Ib gimnazjum po wielu 

próbach zaprezentowała ciekawy 

program artystyczny, który zawierał i 

elementy poważne, i humorystyczne. 

„ M ę ż c z yź n i ”  z  g i m n a z j u m 

zaprezentowali specjalnie dla kobiet 

naszej szkoły taniec. Na scenie pojawiło się 10 typów kobiet oraz adaptacja 

programu telewizyjnego „Familiada”. Zatroszczono się także o utwory 

wokalne, których nie mogło zabraknąć. Na koniec uroczystości kobiety 

pracujące w naszej szkole otrzymały podarunki. 

Nati 

W NASZEJ SZKOLE 

Dzień Książki. 
 
W dniu 15 kwietnia 2014 w na-
szej szkole odbył się Dzień 
Książki. Klasa VI szkoły podsta-
wowej przygotowała apel o te-
matyce czytelniczej. Przedsta-
wiono historię książki, od cza-
sów starożytnych do dnia dzi-
siejszego. Po tym przedstawie-
niu rozpoczął się konkurs dla 
klas gimnazjalnych. Dwuosobo-
we reprezentacje klas walczyły 
o wygraną. Zadawano im różne 
pytania związane z wybranymi 
lekturami. Pod koniec konkursu 
miała miejsce dogrywka pomię-
dzy klasą Ia a II. Zwycięzcą oka-
zali się chłopcy z Ia: Bartosz 
Cholewa i Paweł Ćwik. 
 

Vici, Olive & Gonia 

Nowinki technologiczne . 
 

Cześć:-) W dzisiejszym numerze gazetki 

szkolnej "Suchar" chciałam wam pokazać 

praktyczne rozwiązanie. Pewnie irytuje 

was to, że chcemy sprawdzić godzinę, a 

zegar stoi w miejscu. Wtedy trzeba wy-

mienić baterię, a nie wiadomo, czy jest w 

domu, jeżeli jednak nie ma, trzeba iść do 

sklepu, by ją kupić, a to zajmuje trochę 

czasu. Jest jednak na to rada -zegar ścien-

ny na wodę. Zegar Bedol to proste i eko-

logiczne rozwiązanie. Z takim urządze-

niem możesz zapomnieć o bateriach – 

wystarczy wypełnić zegar wodą, by za-

pewnić mu energię do działania. Świetnie 

sprawdzi się zwykła woda z kranu! Jedno 

napełnienie to energia na około pół roku – 

po tym czasie wystarczy uzupełnić zbior-

nik, a czasomierz znów zacznie odliczać 

czas. Jest to rozwiązanie przyjazne środo-

wisku.  

Zegar ten nie jest zbyt drogi ponieważ 

kosztuje zaledwie ok. 80 zł, to nie duży 

koszt, a możesz sprzyjać środowisku tym 

rozwiązaniem. 

 

AnnQa 
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KULTURAlnie 

HOBBIT 

Powieść pt.: "Hobbit czyli tam i z powro-

tem” napisał J.R.R. Tolkien. Jest to 

książka fantasy. Pisarz napisał również 

trylogię "Władca Pierścieni", która fabu-

larnie jest kontynuacją "Hobbita". Książ-

ka ta mówi nam o przygodach małego 

hobbita, który wyrusza w podróż wraz z 

krasnoludami i czarodziejem o imieniu 

Gandalf. Celem ich podróży jest dotar-

cie do Samotnej Góry i odzyskanie 

ukradzionych przez złego smoka bo-

gactw. Podczas wyprawy bohaterowie 

przedzierali się przez Mroczną Pusz-

czę, szybowali na orłach wśród chmur, 

płynęli w beczkach oraz przeżywali wie-

le niebezpiecznych i zarazem cieka-

wych przygód. W czasie podróży hobbit 

wraz z towarzyszami i czarodziejem 

spotkali wiele magicznych stworzeń, 

m.in.: elfy, trolle, gobliny i smoki. Głów-

ny bohater tej lektury to Bilbo Baggins - 

hobbit, który przed wyprawą był typo-

wym domatorem. Z wędrówki wrócił ja-

ko osobnik doświadczony. Poznał sie-

bie, odkrył, że jest odważny, pomysło-

wy, wierny, rozważny, sprytny oraz za-

radny. Bohaterowie występujący w tym 

utworze są godni szacunku i uznania. 

Barwne i bogate opisy miejsc i sytuacji 

z pewnością pobudzają wyobraźnię. W 

tej książce bardzo spodobało mi się to, 

że wydarzenia były zaskakujące, trudne 

do przewidzenia oraz ciekawe. Lektura 

była interesująca i przyjemnie się ją 

czytało, więc zachęcam młodzież i do-

rosłych do przeczytania jej. Zapewniam, 

że pozwoli ona Wam oderwać się od 

rzeczywistości oraz podczas czytania 

miło spędzić czas. W pamięci najbar-

dziej utkwiły mi zagadki zadawane 

przez Bilba i Gollum. Ciekawe czy pa-

miętacie i znacie odpowiedzi? 

Karolina 

 
HoBBitowe ZAGADKI: 
 
Co to jest? 
 
Ta rzecz głębokie  
korzenie miewa, 
wyższa jest niźli drzewa 
ku niebu sięga wyniośle, 
chociaż ni piędzi nie rośnie. 
 
Trzydzieści białych koni. 
na łące czerwonej. 
najpierw kłapią, 
potem człapią, 
w końcu stoją nieruchome. 
 
Choć bez skrzydeł - pląsa, 
choć bez głosu - wyje 
choć bez zębów - kąsa, 
zamrze, choć nie żyje 

 
 

 
Skrzynia bez zawiasów,  
klucza i pokrywy, 
lecz złocisty w środku  
skarb kryje prawdziwy 
 
Choć głosu nie ma, nie dycha, a żyje, 
niby śmierć zimna, w ciemnościach się 
kryje, 
nigdy nie pragnie, ale zawsze pije, 
w zbroję odziana, przecież się nie bije 
 
Pożera wszystko na szerokim świecie, 
ptaki, zwierzęta, i drzewa, i kwiecie, 
kruszy żelazo i miażdży kamienie, 
jasną stal łamie, wysusza strumienie, 
królów zabija, burzy dumne miasta, 
powala górę, co w niebo wyrasta. 
 
Odpowiedzi znajdziecie na str 7.  
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HOBBY 

CAPOEIRA 

 

Capoeira jest sztuką walki wymyślona w 

XVII wieku przez niewolników w Brazy-

lii. Jest to połączenie rytmu, akrobacji, 

kopnięć i uników. Stała się ona manife-

stacją odrębności kulturowej (capoeira 

wywodzi się od rytualnych tańców ple-

mion afrykańskich), oraz formą zabawy 

pozwalającej zapomnieć o niewoli i nie-

szczęściu. Z początku capoeira wyglądała bardziej na taniec, była nastawiona 

na współpracę ze swoim przeciwnikiem. Z czasem dodano więcej elementów 

sztuki walki. Przez to „walka” stała się bardziej dynamiczna, co przyciąga wię-

cej widzów na pokazach.Capoeira jest dla mężczyzn, kobiet i dzieci; jedynymi, 

którzy nie powinni się jej uczyć są ci, którzy nie chcą.  

(Mestre Pastinha). 

Qba 

MUZYKA 

Donatan i Cleo reprezentowali Polskę podczas konkursu Eurowizji, który odbył 

się 8 maja w stolicy Danii czyli Kopenhadze. Na pewno wiele osób zauważyło 

dwie wersje piosenki „My słowianie”, jedna po polsku a druga po angielsku „We 

are Slavic”. Została ona przetłumaczona na język angielski po to, aby zagraniczni 

słuchacze mogli znać znaczenie piosenki. Sam Donatan w wywiadzie powiedział: 

”Piosenka została nagrana po angielsku ponieważ na Facebooku pisali niemieccy 

fani, że strasznie wciąga ich teledysk, ale szkoda, że nie mogą znać tłumaczenia 

piosenki”. 

 Piosenka zostanie była zaśpiewana w połowie po polsku, w połowie po an-

gielsku. Donatan stwierdził, że skoro reprezentujemy Polskę, to byłoby dobrze, 

aby zaśpiewać po polsku. Natomiast Cleo dała propozycje zaśpiewania jej w języ-

ku angielskim, aby zagraniczni goście mogli zrozumieć jej treść.Tak więc podjęto 

decyzję zaśpiewania jej w obu językach. Cleo i Donatan wyznali, że mają straszną 

tremę przed występem. Pod koniec wywiadu wyznali: Damy z siebie wszystko, 

aby nie zawieść naszych fanów”. Myślę, że godnie reprezentowali nasz kraj. 

                                                                                 Marlen 

PODRÓŻE 

Łeba to miasto w północnej Polsce, w województwie pomorskim, w powiecie 

lęborskim. Leży u ujścia rzeki Łeby, między jeziorami Łebsko i Sarbsko.Łeba to 

jedna z najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych na polskim wybrze-

żu. Łeba otoczona jest z trzech stron wodą, od północy morzem Bałtyckim, od 

zachodu jeziorem Łebsko, a od wschodu jeziorem Sarbsko. Pomiędzy jeziorem 

Łebskim, a morzem znajdują się ruchome wydmy, zjawisko niespotykanie rzad-

kie w Europie. Wydmy wchodzą w obszar Słowińskiego Parku Narodowego. 

Łeba to wspaniałe miejsce do odpoczynku. 
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NASZA TWÓRCZOŚĆ 

 Pewnego deszczo-

wego dnia do naszej szkoły 

doszła nowa uczennica. Nikt 

nie spodziewał się, że klasa 

IIc gimnazjum powiększy 

się o jedną osobę. Nowa, 

dotychczas nieznana przez 

żadnego z uczniów dziew-

czyna była ubrana w luźną 

bluzę, dresowe spodnie, a 

nad gęstymi, jasnymi włosa-

mi miała czapkę z prostym 

daszkiem. Gdy tylko weszła 

na teren szkoły od razu 

większość osób zwróciło na 

nią uwagę. Wszyscy myśleli, 

że przyszła ona tylko po to, 

aby załatwić jakąś sprawę. 

Nikomu nawet przez chwilę 

nie przyszło do głowy, że 

będzie ona uczęszczać do 

naszej szkoły w Chałupkach. 

 Po dzwonku wszy-

scy weszliśmy do klasy, 

oczywiście oprócz Jasia, 

który jak zwykle się spóźnił 

o prawie pół godziny. Zanim 

jednak Jasiu wszedł do kla-

sy, pani nauczycielka prze-

prowadziła krótką rozmowę 

z panią dyrektor i wyszła na 

korytarz. Po 5 minutach 

wróciła z nową uczennicą i 

powiedziała: „Cicho już! 

Oto Klaudia. Niedawno 

przeprowadziła się do Cha-

łupek i będzie chodziła z 

wami do klasy. Klaudia, od 

dziś będziesz siedziała z 

Amelką.” Nowa uczennica 

przytaknęła lekko głową i 

usiadła obok nowej koleżan-

ki. Po chwili do klasy wpa-

rował zadyszany Jasiu i 

krzyknął: „Dobry psze-pani! 

Przepraszam za spóźnienie!” 

Pani odpowiedziała mu: 

„Dzień dobry, Jasiu. I wska-

zując na nową uczennicę, 

przedstawiła ją krótko Jasio-

wi, mówiąc: „Jasiu, to jest  

 

Klaudia. Będzie od 

dzisiaj chodziła z 

wami do klasy”. 

Gdy tylko ujrzał 

siedzącą w jednej z 

pierwszych ławek 

Klaudię, uśmiech-

nął się i puścił fi-

glarne oczko w 

stronę nowej kole-

żanki. Ona nato-

miast odpowie-

działa mu krótkim 

uśmiechem. Z mi-

nie Jasia od razu 

można było wyczytać, 

że ,,nowa'' przypadła mu do 

gustu.  

 Całą lekcję posyłał 

jej jakieś tajemnicze liściki, 

ponadto przesiadł się do ław-

ki za nią i szemrał coś ukrad-

kiem. Tuż po dzwonku wziął 

jej plecak i wywlókł go na 

dwór. Klaudia pobiegła za 

Jasiem, aby odzyskać swoją 

zgubę. Wybiegając na po-

dwórko, zauważyła nowego 

kolegę z jej plecakiem sie-

dzącego na kamiennym stole 

do ping-ponga. Jej mina zde-

cydowanie nie wyglądała na 

zadowoloną. Podeszła do 

Jas ia  i  powiedzia ła : 

„Khekhemm! Mój plecak! 

Dawaj!” Jasiu zapytał: 

„Magiczne słowooo...?” 

Klaudia zdenerwowana 

krzyknęła: Abracadabra! Jaś 

słysząc te słowa jeszcze bar-

dziej zauroczył się „nową”. 

Poprosił ją, żeby usiadła 

obok i zaczęli całkiem miłą 

rozmowę. Dowiedział się  z 

jakiego powodu sie przepro-

wadziła oraz czy podoba się 

jej w Chałupkach itd... 

Chciał się z nią zaprzyjaźnić, 

ale ona jednak zasugerowała, 

żeby na razie zostali kolega-

mi.  
  

Nagle zadzwonił dzwonek i 

Klaudia pobiegła do klasy. 

Jasiu jednak złapał ją za rękę 

i powiedział: „No weź! 

Klaudia niy ma co se śpiy-

chać! Pogodomy se eszcze w 

ciszy i spokoju. I tak nie do 

nom uwagi!” Klaudia za-

przeczyła jednak: „Wolę, 

żeby ten dzień obszedł się 

bez żadnych negatywnych 

uwag! Nara!” Jasiu poprosił 

K l a u d i ę  p o n o w n i e : 

„Proszaaa cie zostań eszcze 

chwila!” Klaudia spojrzała 

na Jasia, westchnęła i odpar-

ła: „No doobraa, ale tylko na 

chwilkę!” Zadowolony Jaś 

uśmiechnął się i kontynu-

ował rozmowę z nową kole-

żanką.  

 Lekcja przeleciała w 

oka mgnieniu, po czym za-

dzwonił dzwonek. Przerażo-

na dziewczyna zeskoczyła ze 

stołu krzycząc: „Jaak to?! 

Juuż?! Niemożliwe! Co te-

raz! Mam przechlapane!” 

Jasiu spojrzał na nową i z 

lekceważeniem odparł: „Co 

tyy... Jedna lekcja... Pfff... ... 

Uwidzisz, bydzie dobrze!” 

Zdenerwowana Klaudia-

krzyknęła: „To wszystko 

przez ciebie! Gdybyś mnie 

nie zatrzymywał, to obeszło 

by się bez tej nieobecności!”  
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WYWIAD MARTĄ 

Marta Sedlaczek to uczennica klasy Ib naszego gimnazjum.  

Gra na skrzypcach, śpiewa, tańczy… 

 

Dziennikarka: Uczęszczasz do klasy I gimnazjum, więc jesteś jeszcze bardzo 

młoda. Skąd fascynacja instrumentem klasycznym, jakim są skrzypce? 

Marta Sedlaczek: Gdy miałam 5 lat, byłam z mamą na koncercie, gdzie panie 

ubrane w piękne, długie suknie grały na skrzypcach. Bardzo mi się to spodobało. 

Pół roku później powiedziałam mamie, że chcę uczęszczać do szkoły muzycznej 

i grać tam na skrzypcach, jak te panie. 

Dz.: Wiem również, że jesteś tancerką w zespole tanecznym „Uśmiech”.  

Czy taniec to twoje największe hobby? 

M.S.: Tak, tańczę w tym zespole od 8 lat. Bardzo to lubię, jednak gra na skrzyp-

cach jest dla mnie równie ważna. 

Dz.: Co robisz w czasie wolnym, kiedy nie tańczysz i nie grasz  

na skrzypcach? 

M.S.: Zazwyczaj nie mam czasu wolnego, jeśli jednak się to zdarzy, to lubię 

pooglądać seriale, spacerować z przyjaciółmi i serfować po Internecie. 

Dz.: Z czym wiążesz swoją przyszłość? 

M.S.: Bardzo lubię śpiewać. Swoją przyszłość chciałabym związać z muzyką. 

Dz.: Czy lubisz podróżować? Jakie kraje zwiedzałaś, wykluczając Polskę? 

M.S.: Tak, uwielbiam podróżować. Z zespołem tanecznym „Uśmiech” zwiedzi-

łam m.in. Chorwację, Węgry i Czechy. Byłam też w Austrii. Jednak w Polsce 

czuję się najlepiej. 

Dz.: Dziękuję za poświęcony czas i możliwość przeprowadzenia wywiadu.  

Nati 

Jasiu zasmucił się, że jego 

nowa kumpela tak źle o nim 

mówi. Klaudia zeszła ze 

stolika i weszła do szkoły. 

Jednakże tam już czekała na 

nią Pani nauczycielka, która 

spojrzała na nową i spytała: 

„Gdzież to się panna podzie-

wała całą lekcję?” Klaudia 

odparła: „Przepraszam za 

moją nieobecność, bolała 

mnie głowa iii... No przy-

znaję się, że poszłam na wa-

gary!” Oburzona nauczy-

cielka bez wahania oznajmi-

ła: „Bardzo mi przykro, ale 

w takim razie wpisuję ci 

uwagę za nieobecność i zo-

staniesz wezwana na rozmo-

wę z pedagogiem szkolnym! 

W dodatku będę musiała 

poinformować rodziców!” 

Klaudia nie mogła wykrztu-

sić ani słowa, na szczęście 

tuż zza jej pleców wysko-

czył Jasiu, krzycząc: „Psze 

pani ona je niewinno! To jo 

ji kozoł zostać!” Pani odpar-

ła: „Tak Jasiu! Ty także do-

staniesz uwagę!” Jasiu od-

powiedział: „Jaa, jo wiym, 

ale błagom Pani! Niech mi 

pani wpisze dwie uwagi! I ta 

od Klaudii! Jo jom zmusił! 

To przezy mie!” Pani na-

uczycielka uśmiechnęła się i 

odparła: „Jasiu wiem, że 

chcesz bronić koleżankę, ale 

obojgu należy się uwaga! 

Nie musiała z Tobą iść! Nikt 

jej nie kazał! A wątpię w to, 

że ją zmusiłeś…” Jasiu 

krzyknął: „Ale naprowda! 

Nie wierzy Pani? Może se 

Pani obejrzeć na kamerze!” 

Tak też zrobiła. Po spraw-

dzeniu kamery oznajmiła: 

„No dobrze Jasiu, tym ra-

zem koleżance uszło na su-

cho. A ty kochana unikniesz 

uwagi, dzięki Jasiowi, który 

się przyznał. Następnym 

razem pamiętaj jakie konse-

kwencje ponoszą takie wa-

gary!” Klaudia odetchnęła i 

powiedziała: „Tak proszę 

Pani, będę pamiętała.” Po 

odejściu nauczycielki Klau-

dia podeszła do Jasia i po-

wiedziała: „Dzięki. Przepra-

szam, że tak na ciebie krzy-

czałam. Przecież sama decy-

duję i odpowiadam za swoje 

czyny.”  

 

  LiLiPut 

7 odpowiedzi: góra, zęby, wiatr, jajko, ryba, czas. 



ROZRYWKA 

KRZYŻÓWKA—10 lat 

członkostwa w Uni Europejskiej 

Rozwiąż krzyżówkę, wpisując 

poziomo kolejne hasła. Litery 

zamieszczone w zamalowanych 

polach, czytane w kierunku od góry 

do dołu, pokażą rozwiązanie, które 

należy wpisać na kartkę i oddać do 

22 maja pani K.Bolik. 
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