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Działo się, działo… 

 
XXI finał WOŚP 
 

Nasza szkoła uczestniczy w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od 12 lat, ale 

w Gmina Rychwał pomaga już od 13 lat. W tym roku akcja odbywała się pod hasłem: 

„Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów”. Jak co roku, szefem sztabu 

była pani Anna Kupska. Wspierało ją 155 wolontariuszy z całej gminy, również z naszej 

szkoły. Czas umilał nam m.in. pokaz samochodów i sprzętu ratowniczego Ochotniczej Straży 

Pożarnej, koncert Orkiestry Dętej „Quantum” i prezentacje artystyczne uczniów SP 

z Grochów i Białej Panieoskiej, przedszkolaków z przedszkola „Plastuś” i Zespołu Szkół 

w Rychwale. W sumie zebrano kwotę 16 968,12zł.  

A.C. 
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„Oko, za oko”, czyli zabawa choinkowa 

widziana przez dwóch reporterów. 
 

 

Zabawa karnawałowa  

Dnia 31 stycznia, po lekcjach w naszej szkole odbył się wielki zlot ludu. Tyle wiary rzadko 

widzi się na tak małej przestrzeni. Większośd ludzi została po prostu zmuszona przez 

rodziców, a reszta przyszła albo się najeśd, albo powariowad na parkiecie. Jednym z takich 

przykładów jest nasz kolega, którego nie sposób było zobaczyd w innej sytuacji, niż podczas 

wariacji na parkiecie. Niektórzy (jak autor tego artykułu) kulturalnie zagrzewali ławę 

lub pilnowali, żeby nikomu „sufit na głowę nie spadł” (jednym słowem podpierali ściany ). 

Wszyscy mogli spróbowad pysznych wyrobów pizzerii Milano i wytworów firmy Pepsi 

i Princessa. W sklepiku zanotowano jeden z rekordowych utargów (szczerośd, heh ). 

Na szczęście następnego dnia uczestnicy super imprezy nie byli pytani (jupi!!!). 

 Leper 

 

Zabawa karnawałowa  

31 stycznia  odbyła się zabawa karnawałowa – Choinka. Była to oczywiście jedna 

z największych i najpopularniejszych imprez szkolnych. Mogliśmy miło spędzid czas wolny, 

taocząc wraz ze szkolnymi kolegami. Zabawa była wspaniała. Dużo śmiechu, żartów 

i „szaleostwa na parkiecie”(w wykonaniu niektórych – na pewno je zapamiętamy ). 

W każdym razie nikt z pewnością nie żałuje swojego udziału, zwłaszcza, że wszyscy 

uczestnicy, następnego dnia byli zwolnieni z odpytywania.  

 Thalia 
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Walentynki, potem wiosna  

czyli miłość w naszej szkole… 
 

Dzieo św. Walentego w naszej szkole przywitaliśmy konkursem na „Valentine’s Card”. 

Zorganizowali go nauczyciele języka angielskiego. Wśród zgłoszonych prac było wiele 

naprawdę ciekawych pomysłów. Odbyła się też dyskoteka walentynkowa.  Klimat był 

wspaniały. Przeważała oczywiście czerwieo i wysyp serduszek… A co ciekawsze okazało się, 

że także wysyp nowych par… W dodatku już dwa miesiące później nadeszła wiosna, 

co jeszcze spotęgowało atak amorów. Znacie jakieś nowe sympatie ze szkolnych korytarzy? 

Jakie?  

Thalia 

 

 

 

Dzień Kobiet – święto koleżanek 

i nauczycielek. 

Dzieo Kobiet to święto, kiedy szczególnie okazuje się kobietom wdzięcznośd, sympatię 

i szacunek. Również chłopcy z naszej szkoły, ukłonili się w stronę koleżanek i pao 

nauczycielek. Chyba w każdej klasie dziewczyny otrzymały drobne upominki i życzenia. 

Z pewnością dla wszystkich pao był to bardzo miły dzieo. 

Thalia 
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21 marzec – Pierwszy dzień wiosny 

21 marca przyszliśmy do szkoły na godzinę 800. W tym dniu zorganizowany był konkurs 

na najlepiej wykonaną marzannę – oznakę nadchodzącej wiosny. Na trzeciej i czwartej 

godzinie lekcyjnej wszystkie klasy zabrały się za ich wykonywanie. Na piątej godzinie 

lekcyjnej prezentowaliśmy nasze dzieła, a jury oceniało. Zwycięzcą okazała się klasa Ia. 

Nagrodą był dowolny dzieo bez pytania . Po wynikach konkursu wszyscy zadowoleni 

udaliśmy się do domów. Z całą pewnością możemy przyznad, że chociaż dookoła było pełno 

śniegu ten dzieo spędziliśmy kolorowo i słonecznie.  

           M. B. i W. R. 
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Rocznica śmierci Jana Pawła II – osiem lat 

temu żegnaliśmy naszego Patrona. 

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005r. To już 8 rocznica śmierci naszego wielkiego Rodaka. 

Jak co roku staraliśmy się godnie uczcid święte życie i błogosławioną śmierd polskiego 

Papieża. 3 kwietnia przez cały dzieo – od 745 do samego kooca lekcji, przy tablicy 

pamiątkowej pełnione były piętnastominutowe warty. Płonęły pod nią znicze i wdzięczne 

serca uczniów.  

Thalia 
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Nasza two rczos c  

 

Nasza klasa kochana 

Powala wszystkich na kolana 

Lubi się dużo śmiać i do nauki rwać 

Choć z ocenami bywa różnie 

To w głowie zapełniamy próżnie. 

Wychowawczynią naszą jest Pani Hanna Janiak 

I geografii uczy nas od rana 

 

Pani często na nerwy działamy 

Lecz zawsze ją za to ładnie przepraszamy  

Nauczycieli wszystkich lubimy 

I ze wszystkiego się uczymy  

Na lekcjach często rozmawiamy  

Lecz prace domowe odrabiamy 

Dajemy sobie rade ze wszystkim 

I staramy się czerpać zyski 

Osób w naszej klasie jest dwadzieścia cztery 

I lubimy robić różne numery  

Każdy z nas jest inny i szczery 

Choć czasem ze sobą wytrzymać nie możemy. 

     M. B. 
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Miasto czy wieś? 

 

W mieście jest znacznie więcej ludzi 

Nikt ciężką pracą się nie trudzi. 

Same gotowce, jedzenie w puszkach  

I nie oszczędza się na okruszkach. 

 

Korki uliczne, częste spóźnienia, 

Hałas i chaos nie do zniesienia. 

Ogromne sklepy, sieci handlowe 

Zaprzątają ludzką głowę. 

 

Fabryki, przemysł, dymy i pyły 

Bardzo wiele w środowisku zmieniły 

Znane tylko z przepychu i sławy, 

Mogą mieć skutek bolesny i krwawy. 

 

Na wsi na ogół jest odwrotnie. 

Rolnik w polu pracuje samotnie. 

Zdrowego jedzenia mu nie brakuje, 

Sam je sobie ,,wyhoduje”. 

 

Na łonie przyrody codziennie obcuje, 

Od ciężkiej pracy się nie wymiguje. 

Cisza i spokój na wsi przeważa, 

A korek uliczny tu nie zagraża. 

 

Łąki, lasy, ogrom zieleni,  

W oddali strumyk w słońcu się mieni. 

Życie spokojnie, powoli płynie, 

Świeże powietrze w tej rajskiej krainie. 

 

Jak więc tu wybrać? Miasto czy wieś? 

Sam zadecydujesz gdzie żyć chcesz. 

Lecz pomyśl dobrze nad wyborem swym, 

Miejsce to stanie się domem twym. 

    

S. K. 
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,,Piękno przyrody” 

 

Bóg przez sześć dni nad światem pracował 

By był bez wad, piękny i doskonały 

A sporo wysiłku on go kosztował 

Więc odpoczywał siódmy dzień cały. 

 

Wokół nas malownicze krajobrazy 

Pustynie, tajgi, sawanny czy stepy 

Więc człowiek przenosi je na obrazy 

Bo niedługo mogą zniknąć niestety. 

 

Tak zimą, latem, wiosną czy jesienią 

Dostrzegamy jak zmienia się przyroda 

Gdy przebiśniegi w słońcu się mienią 

A za chwilę na jeziorze zamarza woda. 

   S. K. 

 

 

 

,,Przyroda przez duże P” 

 

Ciągle zaskakuje nas nasza matka Ziemia 

A do jej zrozumienia potrzebna jest geografia, chemia. 

Bo jak wiemy coś się rodzi, a coś umiera 

I tak patrzymy jak przemija kolejna era. 

 

Doceńmy piękno tej naszej natury 

Morza, oceany, rzeki czy też góry. 

Dzikie zwierzęta pijące ze strumyka 

A rzadki ich gatunek z pamięci nam umyka. 

 

Każdy z nas może to piękno zachowaś 

I wszystkie błędy wnet skorygować. 

Sortowanie śmieci, oszczędzanie wody 

I staniemy na czele ochrony przyrody. 

    S. K. 
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Co Nowego… 

W kinie 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielki Gatsby 

Nick przybywa do Nowego Jorku wiosną 1922 

roku, w epoce upadającej moralności, 

połyskliwego jazzu i królów przemytu 

alkoholowego. Podąża za swoim amerykaoskim 

marzeniem, zamieszkuje w sąsiedztwie 

tajemniczego, urządzającego liczne przyjęcia 

milionera JayaGatsby'ego. Po drugiej stronie 

zatoki mieszka jego kuzynka Daisy wraz ze swym 

żądnym romansów mężem - Tomem 

Buchananem. Nicka stopniowo pochłania 

czarujący świat zamożnych ludzi. 

 

Człowiek ze stali 

Młody chłopiec dowiaduje się, że jest nie 

z tej ziemi i posiada nadprzyrodzone moce. 

Jako młody mężczyzna podróżuje, aby 

dowiedzied się, skąd pochodzi i jaka jest 

jego misja. Ukryty w nim bohater musi się 

ujawnid, jeśli ma ocalid świat przed zagładą 

i stad się symbolem nadziei całej ludzkości. 

 

    Iron Man 3 

Świat Tony’ego Starka legł w gruzach w skutek 

podstępnych działao jednego z jego 

najpotężniejszych wrogów. W poszukiwaniu 

zemsty Stark wyrusza w podróż, która wystawi 

na próbę siłę jego charakteru i ducha walki. 

Przyparty do muru, znów może polegad 

wyłącznie na swojej pomysłowości 

i instynkcie. Wkrótce odkrywa odpowiedź 

na od dawna nurtujące go pytanie: czy to 

zbroja czyni superbohatera?  

Kac Vegas 3  

Tym razem nie będzie ani ślubu, ani 

wieczoru kawalerskiego. Co więc mogłoby 

pójśd nie tak? Kiedy Wataha wyrusza 

w drogę, wszystko się może zdarzyd… 
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Co Nowego…  

W księgarni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 

 

John Green  

„Papierowe miasta” 

Nastoletni Quentin Jacobsen spędza czas 

na adorowaniu z oddali żądnej przygód, 

zachwycającej Margo RothSpiegelman. Więc 

kiedy pewnej nocy niegrzeczna Margo uchyla 

okno i zakamuflowana jak ninja, wkracza 

na powrót w jego życie, wzywając go do udziału 

w tajemniczej i misternie zaplanowanej przez 

siebie kampanii odwetowej, Quentin oczywiście 

podąża za dziewczyną. 

Alexandra Harvey  

„Krwawy księżyc” 

Podczas gdy plemiona wampirów zjeżdżają 

się na wyjątkowe uroczystości Krwawego 

Księżyca, sekrety rodzinne i zakazana magia 

ściągają na ród Drake'ów niebezpieczeostwo. 

Nicholas musi zdecydowad, czy ratowad 

swoją młodszą siostrę, Solange, czy swoją 

dziewczynę, Lucy. Kogo wybierze?

TerryPratchett 

„Spryciarz z Londynu” 

Dodger żyje z tego, co znajdzie w kanałach 

dziewiętnastowiecznego Londynu. To gośd: kocha całą 

swoją dzielnicę, większośd swoich ziomków i bardzo 

niewielu policjantów. Chłopaka zna każdy, kto jest 

nikim, a nie zna nikt, kto jest kimś. W zasadzie tak 

powinno byd i jest... do chwili, gdy pewnej deszczowej 

nocy ratuje z rąk oprawców samotną dziewczynę. Tyle 

że ta samotna ma męża, jednego z tych, którzy są kimś. 

Odtąd świat nieznacznie przyspiesza, a Dodgera 

pragnie bliżej poznad wielu ciekawych ludzi: milionerzy, 

politycy, policjanci, książęta i zawodowi zabójcy. 

Stephenie Meyer 

„Intruz” 

Świat został opanowany przez niewidzialnego 

wroga. Najeźdźcy przejęli ludzkie ciała oraz 

umysły i wiodą w nich normalne życie. Jedną 

z ostatnich niezasiedlonych, wolnych istot 

ludzkich jest Melanie. Wpada jednak w ręce 

wroga, a w jej ciele zostaje umieszczona 

dusza o imieniu Wagabunda. Intruz bada 

myśli poprzedniej właścicielki ciała 

w poszukiwaniu śladów prowadzących 

do reszty rebeliantów…
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Co Nowego… 

W świecie muzyki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za mały świat 

Wykonawca: Rafał Brzozowski 

Gatunek: pop 

 

Take me 

Wykonawca: Tiesto ft. Kyler England 

Gatunek: progressive house 

 

Crazy Kids 

Wykonawca: Ke$ha ft. Will.i.am 

Gatunek: pop 

 

Sweet Spot 

Wykonawca: FloRida ft. Jennifer Lopez 

Gatunek: R&B 

StillIntoYou 

Wykonawca: Paramore 

Gatunek: pop 

Bella Vita 

Wykonawca: DJ Antoine  

Gatunek: elektro 

Jutra nie będzie 
Wykonawca: Ewelina Lisowska 
Gatunek: pop 

Fall Down 

Wykonawca: Miley Cyrus ft. Will.I.am 

Gatunek: pop rock 
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S.O.S. Dzień  Matki i Ojca 

 
Co roku zastanawiasz się co dać rodzicom na Dzień Matki i Ojca? W tym roku „Supeł” Ci w tym pomoże. 

Oto kilka naszych pomysłów:  

 

Tulipan orgiami 
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Książka schowek 

Teraz rzecz o wiele prostsza i dla tych, którzy lubią prace biurowe. 

Potrzebujemy grubego tomu, kleju, nożyka do papieru i pędzelka. 

Wybieramy, na której stronie ma się “zacząć” schowek, sklejamy strony, 

wycinamy kartki i smarujemy klejem poprzedzającą schowek. Do schowka 

wkładamy “skarby” i zamykamy księgę. 

 

 

Zakładka Serce 

Następnym pomysłem na prezent jest zakładka w kształcie serca. Może posłużyć także jako dekoracja 

do kwiatów doniczkowych. Do jej wykonania są potrzebne: drut, mulina, włóczka, koraliki, wstążki lub inne 

ozdoby i klej. 

Z drutu uformuj serduszko. Krótszą część, która Ci zostanie owiń wokół dłuższej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mulinę przytrzymaj przy nóżce i owijaj nią druciane serduszko, dobrze ją naciągając. 

Owijając serduszko staraj się zapełniać jego obrys - im gęściej je owiniesz, tym bardziej 

zapobiegniesz przesuwaniu się nici. Końce nitki zawiąż na nóżce serduszka. 
 

Owijanie nóżki zacznij od miejsca połączenia metalowej konstrukcji. Jeśli chcesz potem 

serduszko ozdobić perełkami zostaw końce czerwonej muliny na wierzchu, jeśli planujesz 

inne wykończenie - ukryj je owijając włóczką razem z drucianą nóżką.  

Owijanie nóżki zrób tak, by na końcu zostawić kawałek odsłoniętego drutu - w to miejsce 

przykleisz koralik zabezpieczający ostre zakończenie zakładki. Owinięte zakładki możesz 

teraz ozdobić. 
 

Przykłady gotowych zakładek. 
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Album rodzinny 

 

Pamiątkowy album ze zdjęciami swoimi i rodziców. Bardzo prosty pomysł na prezent. Wystarczy powkładać 

zdjęcia i ozdobić okładkę . 
 

 

Życzenia dla Mamy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życzenia dla Taty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję za to wszystko,  

Czym dobrod jest na ziemi,  

Że Jesteś najważniejsza,  

Że tego nikt nie zmieni,  

Że jeden dzieo najpiękniej  

W mym sercu jaśnied musi:  

Dla jednych to Dzieo Matki,  

A dla mnie Dzieo Mamusi. 

Dziękowad Ci słowy, szczerymi nie kłamię,  

za wszystko, co dajesz, co robisz Ty dla mnie.  

Niech oknem i drzwiami pomyślnośd Ci wchodzi,  

za dobrod i miłośd niech Cię życie nagrodzi! 

Dzisiaj składam Ci Mamo  

Najlepsze życzenia  

Za twe przykrości, za twe cierpienia  

Za noce bolesne, za noce czułe  

Za wszystko mamo dziś Ci dziękuję  

Dziś jestem dorosły, a ty nieraz szlochasz  

Ty jesteś moją mamą i za to cię kocham 

Dziękuje Ci, że dałaś mi życie,  

za to, że mogę istnied,  

Za to, że zawsze  

w potrzebie jesteś blisko  

i wspierasz mnie,  

Te chwile razem spędzone, 

radosne i smutne,  

nigdy nie będą stracone.  

Wzloty i upadki?  

To nieistotne  

Dla mnie liczysz się tylko TY  

Twe serce-Serce Matki! 

Drogi tatusiu - najlepszy na świecie,  

który mnie kochasz w zimie i w lecie,  

jesienią, wiosną w niezmiennej trosce  

w szczęśliwym domu - jak w raju rosnę.  

Za Twoją dobrod dzisiaj dziękuję,  

zdrowia, łask Bożych szczęścia winszuję.  

Bezpiecznej szosy, spełnienia marzeo,  

pięknych urlopów i zawsze razem! 

Z okazji Twojego Święta,  

za wczoraj i dziś,  

każdym czułym serca uderzeniem  

i każdym z niego płynącym życzeniem - zdrowia, 

sił i codziennej radości - wraz ze słowami 

największej  

wdzięczności za wszystkie dla  

nas trudy i starania  

składamy dzisiaj podziękowania… 

Idź pierwszy , bo twój dzieo.  

Weź ze sobą też mój cieo.  

Niech Cię strzeże,  

niech pilnuje  

i niech głośno wykrzykuje :  

Tato , tato Kocham Cię ! 

Tak bardzo Cię kocham…  

Dziękuję Ci za Twój uśmiech,  

który ogrzewa mnie w różnych  

chwilach życia, a najbardziej  

dziękuję Ci za to, że jesteś… 
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Wyro z ńieńie… 

Nasza koleżanka, Natalia Cegielska otrzymała wyróżnienie w konkursie „Barwy poezji, barwy życia”. 

Oto nagrodzone prace.   

 

Będę twoim edypowym Sfinksem. Zgaduj! 

 

Ja rozumiem, że wstałeś z łóżka 

I wygodniej ci chodzid na czterech kooczynach 

Nim do kooca się obudzisz. 

Ale gdy wreszcie się wyprostujesz, 

To zrób mi łaskawie południową kawę 

Wtedy piłabym ją aż do wieczora 

I mam nadzieję, że patrzyłabym ci w oczy, 

Jak siedzisz po drugiej stronie stołu  

Podparty trzecią  nogą, ale siedzisz. 

I wierzę że jeśli byś zasnął  

To byłoby mi bardzo, bardzo źle, 

 Ale wcale bym nie żałowała  

Bo byłeś słoocem przez całe południe. 

Kim jesteś? Nie wiesz? 

Ja też jeszcze nie… 

  N. C. 
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Nie łudzid się młodością 

Kurtyna ciszy, niemalże materialną się jawi. 

Świata nie widad. Ani łuny, ani słooca. 

Gniew niesie się po dolinie słabości, 

Na skrzydłach aniołów upadłych, 

Które zeszły tak szybko, jak wstały. 

Które nie miały serca, ni skały, lecz pustkę. 

Nie patrz w ich martwe oczy.  

Pociągną cię, pociągną w dno bezdenne i głuche. 

Żaden krzyk nieosiągalny będzie dla uszu tych, którzy pozostali. 

Nie dotykaj ich ciał doskonałych,  

Co są złudą w mgłę kłamstwa odzianą.  

Nie podchodź! 

Jedno kłapnięcie zębisk złamie cię jak ołówek.  

Bo spójrz! Czymże jesteś?! 

Trzciną, trawką na wietrze. 

Uciekaj więc od krainy wiatru., 

Poszukaj swojego miejsca.  

Poszukaj ostoi,  

W której nie będziesz trawą, lecz drzewem. 

Znajdź grunt dla swoich korzeni. 

Puśd je głęboko, by nikt cię nie wyrwał. 

Spytasz, gdzie szukad. Na pewno spytasz.  

Nie rób tego. Tracisz czas. A czas biegnie. 

Minie lato i zacznie się jesieo. 

Trawa zwiędnie w cichej męce. 

Nikt nie zauważy. 

N.C. 
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Śmichy chichy, czyli śmiech to zdrowie! 
 

 
 

 

  

 

 

 
  

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwierając nowe centrum handlowe pewien właściciel otrzymał 

wiązankękwiatów.  

Zastanowiła go zawartość dołączonego bileciku: "Z wyrazami sympatii". 

Kiedy próbował odgadnąć od kogo mogą pochodzić te kwiaty - zadzwonił 

telefon. Była to kwiaciarka, która przepraszała, ze przesłała 

niewłaściwa wiązankę. 

"Och, nie ma za co" - powiedział właściciel supermarketu  

- "Jestembusinessmanem, wiec wiem,  

ze takie rzeczy się zdarzają". 

"No tak, ale" - dodała kwiaciarka - "pańska wiązanka w wyniku tej 

pomyłki została wysłana na pogrzeb". 

"Ciekawe. A co było napisane na bileciku?" - zapytał nasz rodzimy 

businessman. 

"Gratulacje z powodu nowej lokalizacji" 
 

Mieszkam sam bo ja jestem sam bo ja jestem samotny  

bo ja jestem sam 

 

 

 

-Jak się nazywała słynna rozmowa Romea i Juli? 

- Scena drabinowa.  ( poprawna odp. scena balkonowa).  

 

Dowód na to że szkoła jest filmem:                                                         

- Geografia - Discovery Channel 

- WF - Szkoła przetrwania 

- Religia - Dotyk anioła 

- Chemia - Szklana pułapka 

- Matematyka - E=mc2 

- Historia - Sensacje XX wieku 

- Język polski - Magia liter 

- Lekcja muzyki - Jaka to melodia 

- Lekcja wychowawcza - Na każdy temat 

- Przerwa - 997 

- Test - Milionerzy 

- Poprawka - Stawka większa niż życie 

- Ostatnia Ławka - Róbta co chceta 

- Pan konserwator - McGyver 

- Wycieczka szkolna - Ostry Dyżur 

- Wyrwanie do odpowiedzi - Totolotek 

- Wywiadówka - Z Archiwum X 

- Dyrekcja - JAG Wojskowe Biuro Śledcze 

- Korytarz w szkole - Ulica Sezamkowa 

- Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka 

Policjant widzi kolegę, który idzie z 

pingwinem. 

- Skąd wytrzasnąłeś tego ptaka? 

- A przyplątał się, i nie wiem co z nim zrobić. 

- Jak to co? Idź z nim do zoo. 

Po kilku godzinach znowu widzi kolegę 

spacerującego z pingwinem. 

- I co? Nie byłeś w zoo? 

- Byłem, ale teraz idziemy do kina. 
 

Łoli 
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Do kooca roku szkolnego zostało 41 dni 18 h 45 min i 20 s 

 

 

 

 

Redakcja „Supła” życzy udanych wakacji ! 
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