
IV Władza Styczeń/luty 2016 

Gazetka szkolna ZS  

im. Bohatero w Wrzes nia 1939 r. w Czastarach 

Rok szkolny 15/16 

Kalendarium —styczeń/luty: 

1 stycznia — Nowy Rok 

6 stycznia — święto Trzech Króli 

21 stycznia —Dzień Babci 

22 stycznia —Dzień Dziadka 

4 lutego —tłusty czwartek :) 

10 lutego —Środa Popielcowa 

14 lutego —walentynki 

13 —28 lutego —ferie!!! 

Co  w numerze? 

 Jak spędzaliśmy mikołajki? s. 2 

 Kila słów o jasełkach, s. 3 

 Walentynki, s. 4 

 Wattpad, s. 4 

 Noworoczny horoskop, s. 5 

 Stała dawka humoru, s. 6 

GÓRA GROSZA 2015 

 
   Klasa: łączna suma: w przeliczeniu  
        na 1 osobę w klasie: 
   1a  36,41 zł   1,52 zł 
   1b  11,66 zł   0,49 zł 
   2a  25,04 zł   1,04 zł 
   2b  28,77 zł   1,31 zł 
   3a  66,90 zł   4,18 zł 
   3b  30,91 zł   1,93 zł 
   3c  134,55 zł   8,41 zł  
 
I miejsce - klasa 3c   
II miejsce - klasa 3a  Łącznie zebraliśmy 334,24zł 
III miejsce - klasa 3b  Zwycięzcom  gratulujemy!  

W nowym roku życzymy,  

aby spełniły się wszystkie marzenia: 

te małe (o których nie mówimy 

głośno) 

i te wielkie (które wydają się 

być niemożliwe do spełnienia) 

  redakcja IV Władzy 



 Wszystkie dzieci czekają na prezenty. Czy gim-
nazjaliści też? Oczywiście, że tak. Otrzymywanie pre-
zentów to niezwykła zabawa! W naszej szkole wszy-
scy byli bardzo grzeczni, dlatego Mikołaj i nas odwie-
dził. Każdy, kto przez cały rok grzecznie się zachowy-
wał, dostał mały prezent. Mikołaj także odwiedził róż-
ne instytucje w naszej miejscowości. Wszyscy byli 
zachwyceni jego wizytą!  

Czy są tu  
   jakieś  
    grzeczne  
      dzieci?! 

 Z okazji Mikołajek większość uczniów gimnazjum postanowiła uczcić ten dzień wycieczką.  
Odbyła się ona 4 grudnia (piątek). Klasy 1 i 2 wybrały się do Wrocławia. 
Wyjazdy były bardzo udane :) 

Mikołajkowa wycieczka 

 Uczniowie klas 
pierwszych wybrali się 
na basen i do galerii Ko-
rona, w której obejrzeli 
film „Listy do M.2”. 
Film im się podobał, lecz 
i tak pewnie większą 
atrakcją był basen ;) 

 Natomiast uczniowie klas drugich wybra-
li Pasaż Grunwaldzki, w którym obejrzeli fil-
my: jedna grupa „Igrzyska Śmieci: Kosogłos 
cz.2”, a grupa druga „Listy do M.2”. Z ich wy-
powiedzi wywnioskowaliśmy, że filmy im się 
podobały ;) Oczywiście był czas na zakupy, 
nawet świąteczne :)  

Wszyscy bawili się doskonale! 



Cicha noc, święta noc 
pokój niesie ludziom wszem... 

 Jak co roku, w oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia, mogliśmy obejrzeć 
magiczne przedstawienie jasełkowe wystawiane przez uczniów naszej szkoły. 

Licznie zgromadzoną publiczność przy-
witała pani Benia, tym razem w otocze-
niu sporej grupy aniołków.  

W żłóbku cierpliwie siedziało uśmiechnięte Dzieciąt-
ko :) Natomiast Maryja z Józefem  witali kolejnych go-
ści... 

Przybyli pasterze... … i trzej królowie. 

Natomiast św. Piotr z Aniołem udowodnili, że jednak 
nie tak łatwo dostać się do Nieba…  U wrót do Króle-
stwa Niebieskiego zebrała się grupa oczekujących... 



Uwierzcie nam na 
słowo - ta aplikacja 

wciągnie was szyb-
ciej niż niejedna 
książka i z pewnością zapragniecie czytać kolejne 
opowiadania! A może ktoś postanowi spróbować 
swoich sił i napisać własną historię?! Chętnie prze-
czytamy!;) 
Więc stwórz swoją bibliotekę e-booków w aplikacji 
Wattpad i czytaj książki na telefonie, tablecie lub w 
sieci!        
       ~Natalia. 

Czytanie też może być fajne! 
 Wattpad to aplikacja, dzięki której można czytać różne ksiązki (coś w rodzaju e-booków). 
Jednak to nie jest taka zwykła aplikacja! Wattpad umożliwia również elektroniczne pisanie i publi-
kowanie książek, które inni użytkownicy mogą czytać oraz głosować na nie i komentować je.  

A oto kilka propozycji opowiadań spraw-
dzonych przez nas! ;) 

Pisz i czytaj darmowe opo-
wiadania o swoich ulubio-
nych gwiazdach: One Direc-
tion, Justin Bieber, Samatha 
Gray, JDombrowky i innych! 

 Można tam znaleźć opowia-
dania w kategoriach science fiction, 
fantasy, horror, kryminał, romans, 
fanfiction, literatura młodzieżowa, 
thriller, klasyka, poezja i wiele in-
nych!  

Walentynkowe ciekawostki:  
- każdego roku na całym świecie wysyłanych jest ponad 180 milio-
nów walentynek! 
- pierwsza walentynka wykonana maszynowo pojawiła się w 1848r. 

- najdroższą walentynką była kartka z litego 
złota wysadzana diamentami i szmaragdami, 
którą Arystoteles Onasis ofiarował Marii Cal-
las. Jej wartość oszacowano na kwotę 250 
tysięcy dolarów. 

 - najlepszym walentynkowym pomysłem jest 
niezmiennie kupienie kwiatów - najlepiej róż 
oraz czekoladek w kształcie serduszek :) 

 14 - stego lutego obchodzony jest Dzień Zakocha-
nych zwany też dniem św. Walentego i walentynkami. 
Symbolami tego święta są: czerwone róże, serduszka i 
amorki. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie sobie kar-
tek walentynkowych z wyznaniem miłości. 

Ja w naszej szkole obchodzone 
są walentynki? 
- Otóż już kilka dni przed wa-
lentynkami na korytarzach 
szkolnych są ustawione odpo-
wiednie skrzynki pocztowe, do 
których każdy może wrzucić 
swoją walentynkę. 14 lutego 
wszystkie wysłane kartki są 
wręczane odbior-
com. Zazwyczaj 
tego dnia odbywa 
się również szkolna 
dyskoteka (niestety, 
w tym roku walen-
tynki wypadają już 
w okresie postu :( ). 



SKORPION (23.10 – 21.11) 
W: Świat będzie dla Ciebie wymagający, ale uda 
Ci się sprostać zadaniu, które przed Tobą postawi. 
Sz: Postaraj się bardziej przyłożyć do nielubiane-
go przedmiotu i uważaj, żeby nie popaść w kon-
flikt z nauczycielem!  
M: Twoje miłosne relacje może popsuć jedynie, 
Twoja zazdrość i podejrzliwość. Unikaj tego! 

BARAN (21.03 – 19.04)  
W: Na Twojej drodze stanie coś, czemu poświęcisz 
się w całości - w tym roku odnajdziesz swoją praw-
dziwą pasję! 
Sz: Nie odkładaj nauki na potem, bo pod koniec 
semestru może się okazać, że masz spore braki! 
M: Powiedz sobie: "co ma być, to będzie", bądź 
sobą i czekaj na rozwój wypadków.  

BLIŹNIĘTA (23.05 – 21. 06) 
W: W nowym roku dowiesz się czegoś ciekawego 
o swoich przyjaciołach i samym|ej sobie. 
Sz: W tym roku będziesz osiągać same sukcesy! 
Zdecydowanie będzie on lepszy od poprzedniego. 
M: Jednego możesz być pewien|a - czeka Cię w 
tym roku masa miłosnych niespodzianek! Gwiazdy 
będą się Tobą troskliwie opiekować  

RAK (22.06 – 22.07) 
W: Ne pozwolisz na to, by nuda wkroczyła do 
Twojego życia i odebrała Ci energię Znajdziesz 
sobie zajęcie, które całkowicie Cię pochłonie. 
Sz: Zostaniesz doceniony|a za swoją pracowitość i 
dzięki temu z łatwością przetrwasz do wakacji.  
M: Czeka Cię prawdziwa huśtawka uczuć. Nie daj 
się zwariować! 

W - wydarzenia 
Sz - szkoła 
M - miłość 

Sprawdziliśmy co mó-
wią gwiazdy. Zobacz co 
czeka Cię w nowym  ro-

ku!  

LEW (23.07 – 23.08) 
W: Po ostatnim okresie obfitym w wydarzenia cze-
ka Cię trochę spokoju, lecz nie na długo, życie 
jeszcze nie raz pozytywnie Cię zaskoczy. 
Sz: Choć ten rok pod względem nauki nie będzie 
dla Ciebie łatwy, to zaciśniesz zęby i dasz radę! 
M: W Twoim życiu pojawi się ktoś nowy, kto po-
zytywnie Cię zaskoczy i pozwoli odciąć się od 
dawnych miłości i zauroczeń. 

PANNA (24.08 – 22.09) 
W: Los będzie Ci sprzyjał i ułatwiał wszystko, cze-
go się podejmiesz. Czekają Cię same sukcesy! 
Sz: Gwiazdy zadbają o to, by w sprawach szkolnych 
wszystko poszło jak najlepiej. A nawet uda Ci się 
zaliczyć znienawidzony przedmiot. 
M: Uda Ci się zdobyć serce pewnej osoby, choć bę-
dziesz musiał|a trochę poczekać.  

WAGA (23.09 – 22.10) 
W: Ten rok będzie spokojniejszy od poprzedniego, 
ale kilka spraw z pewnością Cię zaskoczy! 
Sz: Z nauką również pójdzie Ci lepiej. Będziesz się 
uczył|a z większą łatwością niż dotychczas, wyko-
rzystaj to! 
M: Przestań czekać, aż miłość sama do Ciebie 
przyjdzie, zrób pierwszy krok! 

BYK (20.04 – 22. 05)  
W: Pamiętaj o bliskich, którzy niebawem będą cię  
potrzebować! A Ty - gdy im pomożesz - poczujesz  
się potrzebny|a i doceniony|a przez innych. 
Sz: Wiele rzeczy będzie Cię odciągało od nauki. Nie 
daj się rozproszyć!  
M: Naucz się odróżniać miłość od przyjaźni. Twój 
status związku może zmienić się na skomplikowany. 

STRZELEC (22.11 – 21.12) 
W: Wokół Ciebie będzie się bardzo dużo działo. 
Zapomnisz, co to znaczy odpoczynek i lenistwo, 
ale później wyjdzie Ci to na dobre.  
Sz: Ten rok nie będzie łatwy. Czekają na Ciebie 
prawdziwe wyzwania, więc weź się do nauki! 
M: Zastanów się dokładnie, na czym Ci zależy. 
Staraj się nie popełniać błędów, by nic nie zepsuć. 

KOZIOROŻEC (22.12 – 19.01) 
W: W tym roku uda Ci się ustabilizować swoje 
życie. Poza tym staniesz się pewny|a siebie i zde-
cydowany|a, postaraj się taki|a pozostać na dłużej. 
Sz: Zaczniesz systematycznie się uczyć i ciężko 
pracować, by osiągnąć wymierzony cel. 
M: Ten rok będzie dla Ciebie rokiem miłości! 
Wiele spraw zamiesza Ci w głowie. 

WODNIK (20.01 – 18.02) 
W: W najbliższym czasie wiele spaw Cię może za-
skoczyć. Miej oczy dookoła głowy! 
Sz: Mimo tego, że nie ze wszystkich przedmiotów 
jesteś asem ten rok będzie dla Ciebie wyjątkowo 
dobry, postaraj się wykorzystać tą sytuację i zabły-
śnij przed nauczycielami! 
M: Uważaj, by Twoi przyjaciele nie zmienili się w 
wrogów, spróbuj do tego nie dopuścić. 

RYBY (19.02 – 20.03) 
W: W nowym roku zostaniesz zauważony, więc nie 
ukrywaj swojego talentu—pokaż go wszystkim! 
Sz: Jeśli będziesz ciężko pracował|a i starał|a się roz-
wijać, czy też poprawić oceny z gorszych przedmio-
tów, to mimo tego, że nie zawsze ci się to uda, miej 
pewność, że nauczyciele to docenią! 
M: Miłość czeka za rogiem. Bądź cierpliwy|a! 

http://poszkole.pl/artykul,art,Horoskop_na_nowy_rok_szkolny,165131,1.html  
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Sekretarka mówi do szefa: 
- Panie prezesie, zima przyszła! 
- Jestem zajęty, powiedz jej żeby przyszła jutro! 
Albo najlepiej niech wcześniej zadzwoni, to 
umówisz ją na konkretną godzinę. 

Środek zimy. Ślimak włazi na pień jabłoni. Spo-
strzega go mrówka i mówi: 
- Hej, a ty dokąd? 
- Po jabłka! 
- Nie widzisz, że jeszcze nie ma jabłek? 
- Spoko, zanim wejdę na czubek drzewa, to już 
będą! 

- Kto to jest prawdziwy narciarz? 
- Człowiek, którego stać na luksus połamania nóg 
w bardzo znanej miejscowości górskiej, przy po-
mocy bajecznie drogiego sprzętu.  

Sasza z Moskwy telefonuje do Fiodora na Sybe-
rię: 
– Słyszałem, że u was sroga zima.  
– Eee, jaka tam tęga. Raptem minus 25 stopni 
mrozu – odpowiada Fiodor. 
– Tak? A ja słyszałem w telewizji, że minus 60. 
– A, no chyba, że na dworze! 

Dwie blondynki oglądają 
transmisję skoków w TV.  
Po niezbyt udanym skoku 
jednego zawodnika pokazują 
powtórkę. Jedna woła drugą: 
- Choć szybko! Skacze jesz-
cze raz, może teraz wyląduje 
dalej? 
Na to druga: 
- E, co ty! Przecież od razu 

widać, że wolniej leci! 

Dlaczego zimą posypują ulice solą? 
-Bo cukier jest za drogi. 


