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Alkoholizm 
 

Uzależnienie od alkoholu, czyli alkoholizm, jest chorobą, która zaczyna się i rozwija 

podstępnie, bez świadomości zainteresowanej osoby. Polega na niekontrolowanym piciu 

napojów alkoholowych i może doprowadzić do przedwczesnej śmierci.  

 

Podwyższenie tolerancji ujawnia się, gdy wypicie tej samej ilości co kiedyś, powoduje 

słabsze niż poprzednio efekty-żeby uzyskać ten sam efekt co poprzednio, trzeba wypijać wię-

cej niż kiedyś. Obniżenie tolerancji ujawnia się, gdy przy dawkach alkoholu mniejszych niż 

poprzednio, pojawiają się podobne efekty nietrzeźwości. Gdy człowiek przerywa dłuższe picie 

lub zmniejsza ilość wypijanego alkoholu, pojawiają się bardzo przykre objawy-niepokój 

i drażliwość, dreszcze i drżenie kończyn, skurcze mięśniowe, poty, nudności, a nawet zabu-

rzenia świadomości i majaczenia. Osoba uzależniona stara się szybko usunąć te cierpienia 

przy pomocy alkoholu. W miarę upływu czasu bez alkoholu, pojawiają się nieprzyjemne do-

znania podobne do głodu i wewnętrznego przymusu wypicia, połączonego z poczuciem paniki 

i obawą, że się nie wytrzyma długo bez alkoholu. Obecność alkoholu w życiu codziennym 

staje się czymś bardzo ważnym, dużo uwagi i zabiegów jest skoncentrowanych wokół okazji 

do wypicia i dostępności alkoholu. Po wypiciu pierwszej porcji alkoholu, ujawnia się niemoż-

ność skutecznego decydowania o ilości wypijanego alkoholu i o momencie przerwania picia. 

Po wypiciu pojawiają się "dziury pamięciowe", całe fragmenty wydarzeń znikają z pamięci, 

mimo próby obrony pozorów rozumności i ciągłości postępowania, coraz więcej rzeczy dzieje 

się poza świadomością osoby uzależnionej. Od czasu do czasu człowiek dostrzega, że picie 

wymyka mu się spod kontroli i próbuje udowodnić sobie i innym, że potrafi nad tym zapano-

wać, jednak próby te przynoszą niepowodzenie.  

Damian Stącel 

ALKOHOL 

Alkohol zabija 

jest jak żmija 

ciągle nami wywija 

i życie nam zawija. 

Ciągle nami manipuluje 

i swój cel otrzymuje 

Bartłomiej Moskal 

 

 

 
 



Gdzie szukać pomocy: 
Strzyżów  

ZOZ - Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu  

38-100 Strzyżów, ul. Parkowa 4  

tel.: (0-17) 2763800, (0-17) 2761364 

 

Krosno  

Poradnia dla osób z problemami alkoholowymi  

38-400 Krosno, ul. Grodzka 45  

tel.: (0-13) 4363611 w. 366, 603644518  

 

Oddział Odwykowy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu  

38-400 Krosno, ul. Grodzka 45  

tel.: (0-13) 4363611 w. 366, 603644518 

 

Jasło  

Poradnia odwykowa  

38-200 Jasło, ul. Za Bursą 1  

tel.: (0-13) 4463044  

 

Rzeszów  

Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień  

35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17   

tel.: (0-17) 8581181  

e-mail: cpitu@odwyk.pl   

 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień - Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i 

Współuzależnienia  

35-203 Rzeszów, ul. Siemieńskiego 17  

tel.: (0-17) 8611640, (0-17) 8611744, fax: (0-17) 8611640  

e-mail: wotu@pro.onet.pl   

Michał Szaro 

 

 

 

Z życia szkoły: 
 

Święto pierwszoklasistów 
 

W czwartek, 29 października bieżącego roku w ZS im. Jana Pawła II w Godowej, na hali 

sportowej odbyło się pasowanie na ucznia I klasy podstawowej, a następnie klasy I gimna-

zjum. 

W godzinach lekcyjnych miało miejsce uroczyste powitanie najmłodszych uczniów naszej 

szkoły. Na tę okazję zebrało się wielu rodziców, jak i zarówno nauczycieli. Nasi mali koledzy 

byli bardzo zdenerwowani przed mającą się odbyć częścią artystyczną. Na szczęście wszystko 

wypadło bez zarzutów. Następnie pan dyrektor pasował uczniów wielkim ołówkiem i kiedy 

emocje już opadły, wszyscy udali się na poczęstunek.  

 
Tego samego dnia o godzinie 1600 miała 

miejsce uroczysta msza w intencji uczniów 

rozpoczynających naukę w gimnazjum. Około 

godziny 1700 wszyscy udali się do szkoły, 

gdzie miało odbyć się pasowanie. Najpierw 

uczniowie złożyli uroczystą przysięgę, a na-

stępnie zaprezentowali nam swój talent aktor-

ski. Po otrzymaniu gromkich braw rozpoczęła 

się „trudniejsza część” tego wieczoru. Każdy 

uczeń musiał wykonać przydzielone mu zada-

nie, takie jak: picie mleka bez użycia rąk, 

wyławianie zębami jabłka z wody oraz wza-

fot. Patryk Góra 

fot. Damian Stącel 



jemne karmienie się kefirem z przewiązanymi chustą oczami. Na sali dało się wyczuć entu-

zjazm, nie tylko ze strony rodziców, ale także nauczycieli. Wszyscy było bardzo rozbawieni. 

Emocjonująca okazała się również konkurencja polegająca na prawidłowym i wyraźnym za-

śpiewaniu piosenki „Wlazł kotek…” z zatkanym spinaczem nosem. Jednakże najtrudniejszy-

mi zadaniami dla chłopców były: urabianie ciasta i zrobienie dziewczynie wieczorowej fryzu-

ry oraz makijażu. Na koniec „ochrzczona” już klasa otrzymała od starszych kolegów symbo-

liczne figurki kotów, przybory oraz słodycze. W ramach rewanżu pierwszoklasiści zaprosili 

wszystkich na przygotowany przez rodziców poczęstunek, a następnie odbyła się dyskoteka. 

I znowu w mury naszej szkoły wkroczyli nowi uczniowie, a najstarsi przenieśli się na 

wyższy szczebel swojej edukacji, ale każdy wniósł w to miejsce inną barwę, która pozostanie 

na zawsze.  

Klaudia Zwiercan 

 

11 listopada – Święto Niepodległości 
 

W dniu 10.11.2009r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Święta Niepodległości, 

przygotowana przez uczniów gimna-

zjum oraz szkoły podstawowej pod 

opieką p. Magdaleny Irzyk.  

Przed rozpoczęciem uroczystości 

na salę wszedł poczet sztandarowy, po 

czym wszyscy odśpiewaliśmy hymn 

narodowy. Przewodniczący szkoły – 

Hubert Zwiercan wygłosił mowę 

wprowadzającą oraz poinformował 

zebranych, że aktorzy są gotowi wyjść 

na scenę. Akademię rozpoczęły  

dziewczyny z II i III klasy gimnazjum, 

które przebrane za wdowy wygłosiły fragmenty utworów patriotycznych, wprowadzając 

wszystkich w nastrój powagi i smutku. Potem na scenie pojawili się inni recytatorzy, a ich 

występy urozmaicone były motywami muzycznymi, w wykonaniu szkolnego chórku. Aktorzy 

wystąpili w pięknych, starannie dobranych strojach, wśród których przeważały żołnierskie 

mundury. Występy zakończył wokalny popis naszej ulubionej solistki Jolanty Margańskiej. 

Wszyscy występujący, którzy brali udział w akademii, wyszli na środek i złożyli ukłon. 

W zamian otrzymali gromkie (i zasłużone) brawa. 

Kinga Korab 

 

 

Zabawa andrzejkowa 
 

Dnia 26 listopada 2009 roku Samorząd Szkolny zorganizował dyskotekę andrzejkową. Za-

bawa rozpoczęła się o godzinie 1700 i trwała do godziny 2000.  

Na początku wszyscy stali przy ścianach. Didżeje puszczali świetną muzykę, więc po kilku 

minutach chłopcy zaczęli prosić koleżanki do tańca. Dziewczyny z klasy III gimnazjum przy-

gotowały kilka andrzejkowych wróżb, które urozmaiciły dyskotekę. Jedną z nich była wróżba 

z butami. Wszyscy uczestnicy stanęli w rzędzie i rzucili but za siebie. Czyje obuwie poleciało 

najdalej, ten pierwszy się ożeni lub wyjdzie z mąż.  

Po wróżbach didżeje włączyli muzykę i wszyscy świetnie się bawili do końca dyskoteki. 

Dominika Piskadło  

Kinga Klimek 

 

1 Grudnia – światowy dzień walki z AIDS – akcja 

„Czerwona Wstążeczka” 
 

Tak jak w latach ubiegłych, również i w tym roku 1. grudnia nasza szkoła włączyła się do 

akcji „Czerwona Wstążeczka”. Wstążeczka to symbol solidarności z zarażonymi wirusem 

HIV i chorymi na AIDS. Każdy, kto zakupił taką wstążeczkę, być może przedłużył komuś 

choremu życie nawet o kilka miesięcy. Koordynatorką tej akcji w naszej szkole jest pani Ma-

ria Czarnik – pedagog szkolny. 

Co to właściwie jest AIDS? 

AIDS jest to zespół nabytego upośledzenia odporności, choroba wywołana przez zakaże-

nie wirusem HIV (ludzki wirus niedoboru odporności). Choroba ta gwałtownie rozprzestrze-

nia się na świecie. Do tej pory wirusem HIV zaraziło się 10-12 mln dorosłych, 1 mln dzieci. 

Od 1982 roku na AIDS zmarło 2256 osób. W Polsce pierwsze zakażenia HIV wykryto 

w 1985r, a pierwsze zachorowanie na AIDS w 1986 roku. 

Jak można zarazić się wirusem HIV? 

 poprzez wspólne użycie igieł z narkomanem, szczoteczki, pilniczka, 

 matka, która jest nosicielką wirusa, może zarazić dziecko podczas porodu lub w czasie 

karmienia piersią, 

 poprzez stosunek płciowy bez prezerwatyw, 

 podczas transfuzji krwi. 

Jakie są objawy? 

Pierwsze objawy zakażenia przypominają krótkotrwałą chorobę grypopodobną co sprawia, 

że ludzie nie podejrzewają, że zarazili się HIV. Mogą nie mieć objawów przez wiele lat. Jedy-

nie wykrycie przeciwciał we krwi potwierdza obecność HIV.  

fot. Katarzyna Rachwał 



AIDS ma swoje objawy, u chorego mogą wystąpić: 

 biegunka, gorączka, zapalenie płuc, 

 rak skóry, spadek masy ciała 

Czy da się z tego wyleczyć? 

Nie. AIDS jest chorobą nieuleczalną, ale wiele leków może opóźnić pojawienie się obja-

wów. 

W celu uzyskania porady i wykonania testu można zgłosić się do wojewódzkiej przychod-

ni wenerologicznej na Podkarpaciu jest to Wojewódzka Przychodnia Skórno-Wenerologiczna 

przy ulicy Warzywnej 3 w Rzeszowie. 

W roku 2009 w woj. podkarpackim odnotowano: 

 11 zakażeń HIV, 

 6 zachorowań na AIDS, 

 4 osoby zmarły. 

Elżbieta Kiczek 

 

Budowa boiska sportowego dla mieszkańców  

wsi Godowa 
 

Ruszyła budowa boiska sportowego ze 

sztuczną nawierzchnią dla mieszkańców wsi 

Godowa. Boisko będzie znajdowało koło już 

istniejącego boiska szkolnego.  

 
 

Wymiary płyty tego wielofunkcyjnego boiska to 22,1 x 42,1 m. Całość będzie okalało 

ogrodzenie o wysokości 4 m. Cały obiekt zostanie dostosowany dla osób niepełnosprawnych. 

 

 

 

Zakończenie projektu „Pierwsze uczniowskie  

doświadczenia drogą do wiedzy” 
 

 
W ubiegłym roku szkolnym ………. Przygotowało dla szkół projekt „Pierwsze uczniow-

skie doświadczenia drogą do wiedzy”. Jego założeniem było rozwijanie inteligencji każdego 

pierwszoklasisty w myśl zasady – każde dziecko jest zdolne. Pracując więc na „ silnej” inteli-

gencji dziecka rozwijającego „słabą” inteligencje. Dzięki pani Reginie Kaniewskiej także 

uczniowie naszej szkoły włączyli się w ten projekt, aktywnie go realizując i kierując się ha-

słem : „Przyrodę lubimy, chronimy, podziwiamy”. Razem założyli  Akademię Przyrody i 

uczestniczyli w zajęciach mających ciekawą , oryginalną formułę oraz daleko wykraczających  

poza suchą teorię. Aby być bliżej przyrody i bardziej ją poznać udali się do szkółki drzew 

leśnych w Godowej, zwiedzili wystawę przyrodniczą w Nadleśnictwie w Strzyżowie. Po za 

tym zadawali tysiące pytań podczas zorganizowanych przez panią Kaniewską spotkań z leśni-

czym, ekologiem i myśliwym. Dopełnieniem zajęć w ramach Akademii Przyrody był wyjazd 

na przedstawienie Teatru Edukacji we Wrocławiu pt. „ Kwiat paproci” 

Zakończenie I etapu projektu odbyło się 18 grudnia 2009r. w hali sportowej naszej szkoły. 

Zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: pan burmistrz Waldemar Góra, dyrektor Woj-

ciech Małek, wychowawczyni -pani Regina Kaniewska oraz najważniejsi – rodzice pierwszo-

klasistów, mieli okazję (przy ciastku i herbacie) zobaczyć uczniów przedstawiających ośrodki 

zainteresowań, w których pracowali. Nagrodą za ich zaangażowanie były dyplomy „ Młodego 

Przyrodnika”, które zostały im wręczone przez (……………..). także rodzice nie opuścili 

murów szkoły z pustymi rękami, dzieci z wyrazem dumy i zadowolenia na twarzy – podaro-

wały swoim rodzicom samodzielnie wykonane kartki z logo grupy, do której należały. 

 

 
 

 

fot. Wojciech Małek 

fot. Wojciech Małek 



Jasełka 2009 
Boże Narodzenie – to święta, na które uczniowie zawsze czekają z utęsknieniem.  

Tradycją naszej szkoły jest przygotowywanie w tym świątecznym okresie jasełek. Jak co 

roku, miały one niepowtarzalny klimat. 

We wtorek 22 grudnia w naszej szkole panowała już świąteczna atmosfera. Od rana trwały 

w klasach spotkania opłatkowe: śpiewano kolędy, biesiadowano, składano sobie życzenia . 

Nie zabrakło też przeprosin za to, co dla innych mogło być przykre lub bolesne. O godzinie 

1200 wszyscy spotkali  się na sali gimnastycznej, gdzie mogli uczestniczyć w programie arty-

stycznym. 

Tym razem nie były to tradycyjne jasełka, ale spektakl przeplatany śpiewem piosenek 

świątecznych, ale też tradycyjnych kolęd. 

Przedstawienie mówiło o pojmowaniu Świąt Bożego Narodzenia we współczesnym świe-

cie. Jak często zapominamy o istocie tych magicznych dni, zaganiani , zapracowani nie pamię-

tamy, że to święta, w których Bóg, drugi człowiek powinien być najważniejszy. 

Mogliśmy więc podziwiać pięknie przygotowaną (przez p. M. Ochab oraz uczniów klas II 

i III gimnazjum) inscenizację z samodzielnie wykonaną dekoracją oraz strojami. 

Dla pana dyrektora – Wojciecha Małka była to również okazja do złożenia życzeń świą-

tecznych. Niektóre fragmenty uroczystości udało się utrwalić w kadrze aparatu fotograficzne-

go.  

  
 

Popatrzcie i oceńcie sami! (więcej zdjęć do obejrzenia na stronie internetowej szkoły: 

www.zsgodowa.pl) 

 

 

 

 

 

Subiektywnym okiem: 
Kto ty jesteś? – Polak mały! 

O patriotyzmie 
 

Będąc na szkolnej akademi usłyszałam wierszyk, bardzo dobrze znany nam wszystkim, re-

cytowany przez młodszego kolegę z przedszkola: – Kto Ty jesteś? – Polak mały, – Jaki znak 

Twój? – Orzeł biały…”. Pomimo że słyszałam go już dużo razy, to w wydaniu tego małego 

przedszkolaka skłonił mnie do refleksji na temat patriotyzmu. Bo kim w dzisiejszym świecie 

jest patriota? Według Charlsa Dickensa: „Prawdziwym patriotą jest ten, który nie ze wszyst-

kiego jest zadowolony w swej ojczyźnie, to człowiek, który walczy o to , by w niej było le-

piej”. W zupełności zgadzam się z tymi słowami. My, jako uczniowie, również mamy starać 

się, by w Polsce było lepiej. Ojczyzna nas potrzebuje. Potrzebuje ludzi mądrych, żeby w razie 

zagrożenia potrafili sobie poradzić. Dlatego właśnie my przez swoją naukę możemy okazać 

się prawdziwymi patriotami. Nauka historii może o tym poświadczyć. Bo nie jestem pewna, 

czy gdyby zapytano uczniów o historię Polski, byliby w stanie odpowiedzieć choć na kilka 

pytań. Prawdziwy patriota powinien znać przeszłość swego kraju. Czy Polska ma być koja-

rzona tylko z osobą Jana Pawła II? Potrzebujemy godnego następcy. Dawniej ludzie oddawali 

życie za ojczyznę. A dziś? Ciężko mówić o głębokiej świadomości narodowej i miłości do 

ojczyzny – dziś kiedy młodzi ludzie mają prawie wszystko, żyją w wolnym kraju i nie potrze-

bują nic zmieniać. Gdy w naszej szkole była przeprowadzana akcja „Czerwona Wstążeczka”, 

naprawdę bardzo mało osób ofiarowało datek na chore dzieci. W tym również przejawia się 

nasza postawa patriotyzmu. Czy potrafimy i chcemy sobie pomagać? Czy interesujemy się 

innymi, czy jesteśmy zapatrzeni tylko w siebie? Czy dbamy o dobro ogółu, czy jednostki? Na 

te pytania każdy z nas już musi sobie sam odpowiedzieć. Zofia Kossak-Szczucka mówi: 

„Prawdziwego patriotyzmu trzeba się dopiero uczyć tam, gdzie ludzie z narażeniem bytu i 

nieraz życia pracują na swoją niekorzyść materialną, a na dobro wszystkich pokoleń”. Te 

słowa zachęcają nas, abyśmy zrobili coś dla ludzi, niekoniecznie czerpiąc z tego korzyści, a 

świat na pewno nas doceni. 

Trudno jest mi pisać o patriotyzmie, gdyż jest to bardzo rozległe i różnie definiowane po-

jęcie. Ale jedno wiem na pewno. Nie możemy wstydzić się swojego narodu. Powinniśmy być 

dumni ze swojej ojczyzny i dobrze o niej mówić, a wtedy może chociaż zbliżyliśmy się do 

postawy prawdziwego patrioty… 

Jolanta Margańska 

 

fot. Katarzyna Rachwał fot. Katarzyna Rachwał 



Nasza „mała” twórczość : 
Czas Świąt 

Nadchodzi magiczny czas 

już w śniegu jest cały las 

choinki całe ośnieżone, tylko 

te w domu jakieś zielone. 

Aniołki z nieba przylatują 

i dobrą nowinę nam oznajmiają, 

więc na pasterkę czym prędzej bieżymy 

gdzie głowy ku Jezusowi chylimy. 

Kończy się noc, nastaje duch 

za kilka dni mija ten czas 

kiedy ta magia była wśród nas 

i znów wracamy do starej rzeczywistości 

bez karpia, choinki i naszych gości. 

  Elżbieta Kiczek 

 

Zapomniany Ojciec 

Jestem już stary, 

nieraz brak mi sił i wiary, 

dzieci odchowałem, 

a czwórkę ich miałem: 

Kuba w piłkę gra, 

Asia kiosk ma, 

Ania firmę prowadzi, 

A Magda w stolicy sobie radzi. 

Ciągle pieniądze zarabiają 

i czasu dla ojca nie mają. 

Czym sobie zasłużyłem, 

że swoją osobą wszystkich znudziłem? 

Bartłomiej Moskal 

 

 
 

Szkolna galeria 
 

 
 

 

 fot. Katarzyna Rachwał 

fot. Katarzyna Rachwał 

fot. Katarzyna Rachwał 



Czy wiesz ,że… 
 

1. Człowiek jest w stanie widzieć za pomocą języka 

Naukowcy amerykańscy opracowali rewolucyjną technologię umożliwiającą przywrócenie 

niewidomym osobom wzroku za pomocą końcówek nerwowych języka. Pewne pismo poin-

formowało, że dzięki małemu przyrządowi – Brain Point pozbawieni wzroku ludzie zaczynają 

widzieć. Język został wybrany jako kanał dla przekazywania sygnałów do mózgu, gdyż jego 

zakończenia nerwowe są bardzo czułe i mogą przekazywać dużą ilość informacji. Tym samym 

język częściowo zastępuje 2 miliony nerwów wzrokowych, przewodzących z gałki ocznej 

człowieka do mózgu. Jak się okazało, otrzymywane przez język impulsy zamieniają się 

w mózgu w obrazy.  

(www.studentnews.pl) 

2. Przekłuwanie języka może być groźne dla mózgu. 

Przekłuwanie języka może być przyczyną groźnych dla życia ropni mózgu. Sami specjali-

ści od piercingu, czyli przebijania metalowymi ozdóbkami różnych części ciała, ostrzegają, 

żeby nie powierzać tego zabiegu amatorom czy kosmetyczkom. Źle wykonany piercing języka 

może się skończyć uszkodzeniem nerwu albo krwotokiem z przebitej tętnicy. Poza tym trzeba 

dbać o higienę (możliwość zarażenia HIV albo wirusowym zapaleniem wątroby!) i troszczyć 

się o właściwe wygojenie przebitego miejsca. Dentystom nie podoba się ciągłe obijanie ust 

metalową „sztangą” podczas ruchów języka, ponieważ uszkadza to zęby i szkodzi dziąsłom. 

Nie wspominając już o trudnościach z mówieniem i ślinieniu się bez istotnego powodu. 

(www.studentnews.pl) 

3. Niebezpieczny rozkład piłeczki. 

Duńskie Towarzystwo Golfowe przeprowadziło badania dotyczące tempa rozkładania się 

piłeczek golfowych. Wykazały one, że w środowisku naturalnym rozkład piłeczki trwa od 100 

do 1000 lat. Okazało się, że podczas tego procesu wydzielają się znaczne ilości metali cięż-

kich, w tym niebezpiecznie dużo cynku, używanego do produkcji rdzenia piłeczki. 

(www.studentnews.pl) 

4. Katar ma wpływ na układ nerwowy. 

Katar może spowodować okresową utratę lub stępienie zmysłu węchu. Człowiek może 

rozróżnić około 3 tys. zapachów. Zmysł powonienia łatwo się męczy i po około 30 sekundach 

nie rozróżnia już zapachów, jego receptory bowiem łatwo przyzwyczajają się do danego zapa-

chu i przestają na niego reagować. Dzięki zmysłowi powonienia powstaje wiele odruchów 

warunkowych w autonomicznym układzie nerwowym człowieka.  

(podręcz. do biologii kl. IIG) 

 

Kinga Korab 

 

 

Nasze sukcesy : 
Międzyszkolny Konkurs poezji patriotycznej  

„Znak ziemi naszej” 

Gabriela Wnęk – II miejsce 

 

Wyniki konkursów szkolnych 
 

Konkurs klasowy na najciekawszą gazetkę z okazji  

dnia 11 listopada 

Szkoła Podstawowa Gimnazjum 

 

 

I miejsce – Klasa I 

II miejsce – Klasa V 

III miejsce – Klasa III 

I miejsce – Klasa III 

II miejsce – Klasa II 

III miejsce – Klasa I 

 

Konkurs na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy  
 

I miejsce – Andżelika Turoń Klasa III szkoła podstawowa 

II miejsce – Natalia Makuch Klasa III gimnazjum 

III miejsce – Adrianna Góra Klasa IV szkoła podstawowa  

 

Konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną 
 

I miejsce – Karolina Szaro Klasa II szkoła podstawowa 

II miejsce – Patrycja Pękosz Klasa V szkoła podstawowa 

III miejsce – Beata Fijołek Klasa IV szkoła podstawowa  

http://www.studentnews.pl/
http://www.studentnews.pl/
http://www.studentnews.pl/


Konkurs klasowy na najdłuższy łańcuch 
 

GIMNAZJUM 

Wygrała klasa II  

 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

Wygrała klasa V  

 

Nagrodzone prace: 

 fot. Hubert Zwiercan 

 

 

 

 

 

fot. Hubert Zwiercan 



Wyniki zawodów sportowych: 
 

Gimnazjum  
 

W dniu 10.11.2009r. w hali sportowej MZS w Strzyżowie odbyły się 

gminne zawody w Koszykówce. 

1. ZS Strzyżów 

2. ZS Godowa 

3. ZS Dobrzechów 

 

Szkoła podstawowa 
 

W dniu 24.11.2009r. w hali sportowej MZS w Strzyżowie odbyły się gminne zawody w mini 

piłce ręcznej chłopców. 

1. ZS Godowa 

2. ZS Strzyżów 

 

W dniu 7.12.2009r. w hali sportowej 

we Frysztaku odbyły się powiatowe 

zawody w mini piłce ręcznej chłop-

ców. 

1. ZS Godowa 

2. ZS Frysztak 

3. ZS Lutcza 

 

W dniu 10.12.2009r. w Krośnie odbył się półfinał rejonowych zawodów w mini piłce ręcznej 

chłopców. 

1. ZS Krosno  

2. ZS Krościenko 

3. ZS Godowa 

 

W dniu 15.12.2009r. w hali sportowej MZS 

w Strzyżowie odbyły się zawody w mini 

koszykówce chłopców. 

1. ZS Godowa 

2. ZS Strzyżów 

3. ZS Dobrzechów 

Krystian Buda 

 

Uśmiechnij się:  
-Co to jest nieskończoność - pyta nauczycielka? 

-Na przykład rok szkolny - odpowiada Jasio. 

 

Jasio budzi się rano i płacze: 

-Śniło mi się, że szkoła się paliła! 

-Nie martw się, to tylko sen - pociesza go mama. 

-Właśnie dlatego płaczę! 

 

Dziadek sprawdza wiedzę Jasia z matematyki: 

- Powiedz, ile to jest trzy razy dwa ? 

- No....no....sześć !!!! 

- Bardzo dobrze. W takim razie dostaniesz ode mnie sześć cukierków. 

- O, choroba! A już miałem powiedzieć: dziesięć 

 

Nauczyciel historii wpada zdenerwowany do pokoju nauczycielskiego i mówi do dyrektora : 

- Ech, ta druga "b"! Nie wytrzymam z tymi baranami! Pytam ich, kto wziął Bastylię, a oni 

krzyczą, że to żaden z nich! 

- Niech się pan nie denerwuje - uspokaja dyrektor.- Może to rzeczywiście ktoś z innej klasy? 

 

Humor z zeszytów (naszych!): 

 

 Cześnik i Rejent to dwie rodziny, gdzie Klara i Wacław są narzeczonymi. 

 Obecny obraz ten przebywa w Muzeum Narodowym w Gdańsku 

 Postać Cześnika i Rejenta bardzo mnie zaciekawiła, ponieważ, Cześnik jest ostry. 

 A było ich tysiące, a nawet setki 

 Czas toczy się o zamek, w którym mieszkają oba z nich. 

 Andrzej Radek wymyślał, że da mu w skórę. Ale było odwrotnie 

 Były sytuacje które mnie śmieszyły w tych dwóch postaciach 

 Była to wyspa położona z dala od morza 

 Według mnie Milczek i Cześnik uczą nas, że nie warto się kłócić, bo tak kiedyś wyjdzie 

nam to na dobre 

 Jego matka będąc małym chłopcem, spadła z drzewa. 

 Cześnik był leniwy i szlachetny, natomiast Cześnik pracowity. 

Dominika Piskadło 

Anna Szopa 

http://www.zsgodowa.pl/galeria/60-gminne-zawody-w-mini-koszykowce/detail/1156-obraz-028.html


Rusz głową !! 
1. Jakie związki frazeologiczne zostały przedstawione na poniższych ilustracjach. Za-

pisz je pod ilustracjami, a następnie wyjaśnij ich znaczenia, korzystając ze słownika 

języka polskiego. 

 
2. Rozwiąż krzyżówkę. Wszystkie odpowiedzi znajdziesz w tekście Jana Parandow-

skiego „Narodziny świata” 

   1         

  2          

3            

  4          

 5           

 6           

    7        

8            

  9          

 

1. Pokarm bogów greckich zapewniający im nieśmiertelność. 

2. Szczyt – siedziba bogów. 

3. Grecka bogini płodności i rolnictwa. 

4. Ojciec Zeusa. 

5. Miał jedno oko pośrodku czoła. 

6. Wielka otchłań, pełna siły twórczej. 

7. Żona Uranosa. 

8. Jedna z sióstr Zeusa. 

9. Jedna z dwóch pierwszych potężnych bóstw – Niebo. 

 

Prawidłowe rozwiązania przyjmuje Elżbieta Kiczek ( ucz. kl. II g)   do  05.02.2010 r.  
Przewidziane są nagrody  

Rebus zamieszczony w poprzednim numerze 

 prawidłowo rozwiązał uczeń kl. V –Wojciech Wilusz 


