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Ziemniak , to brzmi dumnie! Coś taki zdziwiony? 

Widziałeś ty kiedy ziemniacze zagony?  

Królem od wieków na polskim stole—obrusem krytym, 

wonnym sośniną… Wielka rodzina, plenna  i swojska: 

ziemniak bądź pyra, gajdok, kartofel.  



Od Redakcji 

Kochani Czytelnicy 

 Nawet  nie zorientowaliśmy się, 
kiedy upłynęły te dwa pierwsze miesiące 
nauki, a tu już listopad zapukał do drzwi. 
W tym roku szkolnym wystartowaliśmy w 
nowym składzie. Redaktorzy to głównie 
uczniowie klasy V, ale przypominamy, że 
każdy z Was może dołączyć do naszego 
grona. Spotykamy się w czwartki przed lek-
cjami, bo wtedy najlepsze pomysły rodzą 
się w naszych wypoczętych głowach. Zresz-
tą ocenicie sami pierwszy numer gazetki. 
Poświęciliśmy ją— ziemniaczkowi. Skąd w 
ogóle taki temat? Otóż zainspirowała nas 
niesamowita wyobraźnia naszego redak-
cyjnego kolegi Bartosza, który z ziemnia-
ków wyczarował Kubusia Puchatka ( uko-
chanego misia naczelnej redaktorki), dino-
zaura, żółwika i wiele, wiele innych. Posta-
nowiliśmy zatem uczynić z ziemniaka głów-
nego bohatera pierwszego „ Uczniala”. Do-

wiecie się, kiedy i skąd przywędrował na na-
sze stoły ; jak jest inaczej nazywany; kto wy-
myślił frytki i chipsy i wiele innych ciekawo-
stek z nim związanych. 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja 

Redaktor naczelna: Rena Sochacka 

 Redaktorzy: Ola Balonek, Bartosz Mucha, 
Kamil Głąb, Daniel Piórowski, Martyna Wal-
kowicz 
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Księga imion            Martyna 

 Imię pochodzenia łacińskiego, 

oznacza należącą do Marsa– rzymskiego 

boga wojny. 

 

 Kobieta subtelna o nieprzecięt-

nej intuicji, szybkiej i trafnej decyzji, 

dobry znawca ludzkiej natury. Powinna 

posiadać wszechstronne wykształcenie. 

Lubi przyrodę i dobre filmy, jak rów-

nież nowoczesne ubiory.  

Nie znosi aby jej rozkazywano. Jest 

obiektywna, pewna siebie. Musi mieć 

wokół siebie osoby równie zdecydowane, 

w przeciwnym razie weźmie w swe ręce 

los swój i swojej rodziny! Jej ambicje prze-

kraczają niekiedy możliwości. Potrafi być 

doskonałą artystką i szefową. Jest bardzo 

przekorna, lubi mówić „nie”, sprzeczać się 

i upierać. Co postanowi, to zrobi. Dobrze 

radzi sobie w interesach. Odznacza się we-

wnętrzną siłą, konsekwencją i zdecydowa-

niem w działaniu.  

 

Kolory :seledynowy 

Liczba: 2 

Znak zodiaku: Skorpion 

Kamień: chalcedon 

Planeta: Mars 

Najpopularniejszymi zdrobnieniami są: 

Martynka, Martysia. 

 

Odpowiedniki imienia Martyna w różnych 

językach  

angielski — Martina 

słowacki  - Martina 

francuski — Martine 

hiszpański — Martina 

niemiecki — Martina 
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Liga szkolna 

 Za nami już dwa miesiące nauki. Nad-

szedł czas na pierwsze podsumowania. Liga 

szkolna stanowi nasz wewnętrzny ranking naj-

lepszych uczniów. O pozycji w Lidze stanowi 

średnia ocen. Poniżej wyniki uzyskane przez 

uczniów na dzień 10 listopada 2014r. 

1.Ania Kosowska  kl.IV– 4,56 

2. Bartosz Mucha kl. V– 4,53 

3. Kamil Głąb kl. V– 4,46 

4. Jakub Smurzyński kl.IV– 4,43 

5. Oliwier Mularczyk kl.IV– 4,27 

6. Daniel Piórowski kl. V– 4,12 

średnia ocen klasy IV-  

średnia ocen klasy V-  

 Zwróćcie uwagę na 4 pierwsze miejsca  

w Lidze– różnica w średnich to zaledwie  

części setne. Chyba czekają nas niemałe  

emocje, wiele może się zdarzyć… 

A sięgając do archiwalnych numerów                   

„ Uczniala” , możemy zobaczyć jakie  

średnie uzyskiwali uczniowie w poprzed-  

nich latach: 

Rafał Stachura—5,20 

Julka Kupczyk– 5,38 

 

 

 

Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, 

Abyś nie zginął w tłumie; Nauka to 

potęgi klucz, W tym moc, co więcej 

umie. 

 

Ignacy Baliński (1862 - 1951)  

Dyrekcja ma głos 

 

Witajcie Drodzy Czytelnicy! 

Cieszę się bardzo, że w tym roku szkolnym, podjęliście się realizacji, bardzo ważnego 

tematu jakim jest „Zdrowe odżywianie”. W szkole realizujemy wiele projektów edukacyjnych 

popularyzujących właściwe odżywianie. Jak ważny wpływ na młody organizm, ma odżywianie 

dowiadywaliście się przy różnych okazjach tj. Święto witaminek, Dzień jabłuszka, Święto pie-

czonego ziemniaka itp. Nawet sklepik szkolny zmienił swój asortyment i znalazły się w nim 

np. smaczne, bogate w witaminy chipsy owocowe.  

Wszystko dlatego, że chcemy mieć zdrowych uczniów w szkole, zdrowe całe pokole-

nie. Od właściwych nawyków żywieniowych wyćwiczonych w dzieciństwie zależy sprawność 

organizmu w dorosłym życiu. Już w wieku szkolnym można doświadczyć ich wpływu. Więk-

sza koncentracja uwagi, uśmiech na twarzy, zgrabna sylwetka i przede wszystkim zdrowe, bia-

łe zęby cechują dziecko odpowiednio odżywione. Każdemu zapewne zależy na zdrowiu oraz 

na odnoszeniu sukcesów. Dzięki naszym działaniom możecie przekonać się jak bardzo blisko 

jesteście osiągnięcia celu. Życzę powodzenia w realizacji zadania. 

A w nadchodzącym roku 2015 życzę wszystkim czytelnikom oraz redakcji szkolnego 

czasopisma samych sukcesów, odwagi i wytrwałości w realizacji podejmowanych zadań. 

W życiu osobistym zdrowia, szczęścia i spełnienia nawet najskrytszych marzeń. 



Lato, żegnaj na rok…….. 

 

Moje wakacje 

w Pieninach o świcie                                  

ptak kwili gdzieś w życie  

świeża rosa osiada na pąkach. 

 

jasne poranne słońce 

dzień nam wróży gorący 

oświetlając stogi na łąkach 

 

kogut pieje już jutrznię 

w dole wesele huczne 

skąd głos basów dobiega z daleka  

pies w opłotkach harcuje 

pewnie kreta gdzieś czuje 

bo wesoło co chwilę szczeka 

 

dzień spokojny bez wiatru 

na horyzoncie Tatry 

lekka mgiełka przysłania je jeszcze 

 

zaś Dunajec w dolinie 

jakby żwawiej dziś płynie 

zasilony wczorajszym deszczem. 

Byłam tam z ciocią ,kuzynem i wujkiem. Mieszkaliśmy u  miłej pani , gdzie był  

pies ,kot i żółw. Karmiliśmy je. Jeździliśmy na wycieczki rowerowe nawet 11 km. Kie-

dyś przekroczyliśmy granicę słowacką i dotarliśmy do Czerwonego Klasztoru. 

Ola Balonek 
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Moje wakacje 

W czasie wakacji byłem w Chrzanowie i bawiłem się z Wiktorem, synem mojego brata. 

On jest zabawny. Często chodziłem z nim na spacery. Kiedy spał ,oglądałem telewizję. 

A gdy moja siostra przyjechała do nas na wakacje ze swoimi córkami bliźniaczka-

mi, Patrycją i Sandrą, w domu zrobiło się bardzo wesoło.  Kiedy jeszcze przyszły 

dzieci od sąsiadów, to mieliśmy prawie przedszkole. A na pożegnanie, kiedy  sio-

stra miała odjeżdżać , Patrycja mnie mocno ugryzła w policzek. 

                                                                                              Patryk Węgrzyn 
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 Lato, żegnaj na rok…….. 

                 Nie ma to jak szkoła 

 W czasie wakacji wybraliśmy się do Inwałdu, 

było tam bardzo fajnie. W Parku Miniatur najpierw 

wstąpiliśmy do warowni, gdzie oglądałem smoki. 

Później poszliśmy do zamku , tam wyszliśmy na wie-

żę, a później zwiedzaliśmy Salę Tortur. Potem było 

jeszcze ciekawiej, bo byliśmy u kowala,  gdzie wyku-

liśmy dla siebie różne wzory . Ja i mój brat wykuli-

śmy  literę „S” ,a nasza siostra wykuła sobie serdusz-

ko.  

 Czasem w  wakacyjne dni przypominałem sobie pew-

ne przysłowie „Wszędzie dobrze ale w domu najle-

piej”. 

W owe dni myślałem sobie, że podczas wakacji wszę-

dzie dobrze ale w szkole najlepiej. 

            Bartosz Mucha 

                      

Wakacje  

 Chciałabym pojechać w czasie wakacji nad morze ,ponieważ jest tam pięknie. Można  

lepić zamki z piasku , super się bawić i kąpać w morzu .    

    Wakacje spędziłam w domu Bawiłam się z synem mojej siostry, Patrykiem i uczyłam go 

jeździć na rowerze. Często przychodzili do nas  Szymon z Michałem i  Kacper. Robiło się 

wtedy  wesoło. Budowaliśmy w piaskownicy zamki z piasku . Jak było ciepło, to popołudnia-

mi jeździłam na rolkach z moją najlepszą koleżanką, Olą. 

                                                                                   Szkoda, że wakacje trwały tak krótko . 

   

                                                                                                                          

Martyna Walkowicz 
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Ziemniaczek zaprasza 

                                   Kochane dzieci!  

 
 To ja Ziemniak. Kłaniam się Wam nisko. Będę głównym bohaterem 

Waszej szkolnej gazetki.  Jestem bardzo popularny i mam wiele imion, nazy-
wają mnie: Bałaban, Bulba, Gajdak, Gajda, Grula, Harcak, Jabłko ziemne, 

Kartofel, Knul, Pątak, Perka, Ziemiak. 

 

 A wiecie skąd pochodzę? Zostałem przywieziony z Ameryki Południo-
wej, a konkretnie z Peru, gdzie uprawiali mnie Indianie. Około 500 lat temu 

przywędrowałem do Europy, gdzie początkowo stosowano mnie jako lekar-

stwo, a moje kwiaty wykorzystywano do układania bukietów. Do Polski spro-
wadził mnie król Jan III Sobieski w XVII w i wręczył w prezencie swojej żo-

nie, królowej Marysieńce. Przekonywano się do mnie dość długo. Uważano, 
że szkodzę zdrowiu, a przecież obecnie goszczę niemal codziennie na Wa-

szych stołach i w wielu domach uważany jestem za podstawę obiadu. Każdy 
Polak  zjada co roku 130 kg ziemniaków. Mogę być gotowany, smażony, pie-

czony. Możesz mnie jeść jako frytki, chipsy, placki, kluski, jestem w różnych 
sałatkach jarzynowych. A ile rzeczy możesz ze mnie zrobić? Ziemniaczane 

ludziki, stempelki, makę ziemniaczaną i krochmal. 
 

 Jesienią mamy czas zbiorów ziemniaczanych - wykopki. Dawniej,        
w wielu wsiach z tej okazji świętowano. Słyszałem, że w Waszej szkole też 

obchodziliście moje święto. A wiecie, że mam nawet swoje pomniki?  

Dwa znajdują się w Polsce - w Biesiekierzu oraz w Poznaniu na Łęgach Dę-
bińskich. Słowacy postawili mi pomnik w  miejscowości Šenčur, odsłonięty 25 

maja 2008 roku, Chorwaci w miejscowości Ananova. Jestem nawet  w ścianie 
kościoła w austriackim mieście Prinzendorf. Mój pomnik znajduje się też         

w Muzeum Ziemniaka w Idaho (USA). Wiele by można pisać na mój temat….. 

 
 Zapraszam Was do przeczytania gazetki. Dowiecie się wielu ciekawych 

rzeczy o mnie. 
               

                                                                        Wasz Kartofel 
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Ziemniaczane ciekawostki 

 

Jak powstały chipsy…. 
 Według najpopularniejszej wersji, chipsy 

powstały przypadkiem w 1853 roku, w pewnej ame-

rykańskiej restauracji.  

 Kucharz George Crum, zdenerwowany przez 

klienta, któremu nie odpowiadała grubość pieczo-

nych ziemniaków, pokroił je tak cienko, że były pra-

wie przezroczyste. Ku jego zaskoczeniu klientowi bardzo spodobały się tak 

cienko pokrojone ziemniaki, dlatego kucharz wprowadził na stałe chipsy do 

swojego menu pod nazwą "Saratoga Chips" (od miasta Saratoga Springs, w któ-

rym miało miejsce całe zajście) 

 

Jednak przepis na smażone chipsy został wydrukowany w Stanach Zjednoczo-

nych już w 1832 roku w książce przetłumaczonej ze starszego angielskiego 

zbioru przepisów. Dlatego też należy podchodzić do historii z Saratoga Springs 

z przymrużeniem oka. 

 

 

                                      ciekawostkę o chipsach znalazła w Internecie Martyna 

Skąd się wzięły frytki? 

 Frytki pochodzą z Belgii. A dokładniej z miasta Dinant. Hodowla ziem-

niaków rozpoczęła się w Belgii w XVII wieku. Nie wiadomo dokładnie kiedy 

usmażona została Pierwsza Porcja Frytek; ale wiadomo co było jej poprzedni-

kiem ( a raczej poprzedniczkami). Otóż wcześniej smażono małe rybki, jednak-

że zimą bardzo ciężko było wyłowić je spod grubego lodu. Rybki zostały zastą-

pione ziemniakami, które pocięte w małe cząstki (mniej więcej formatu owych 

rybek) trafiały do rozgrzanego tłuszczu, a potem do żołądków wygłodniałych 

ludzi. W 1857 roku, po raz pierwszy w historii gastronomii, pojawia się typowy 

belgijski bar z frytkami.  

 Dla miłośników pichcenia - przepis na prawdziwe belgijskie frytki  

- Pokrój ziemniaki na centymetrowej grubości frytki. Opłucz dokładnie w 

zimnej wodzie, a następnie osusz w czystej ściereczce.  

- Rozgrzej olej do 160 stopni. Wrzuć osuszone frytki. Gdy wszystkie wy-

płyną na powierzchnię, wyjmij je na papierowy ręcznik.  

- Podnieś temperaturę oleju do 180-190 stopni. Ponownie wrzuć na wpół 

usmażone ziemniaki. Będą gotowe, kiedy skórka stanie się złocista i chru-

piąca.  

                                                            wiadomości znalazł i spisał Daniel 

Na  

św. Tekli 

będziemy 

ziemniaki 

piekli  
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Ziemniaczane inspiracje 

 

Opowieść o Super Ziemniaczku 

 Pewnej nocy Super Ziemniak zauważył złodziei , którzy chcieli okraść 

bank .  

Błyskawicznie rzucił się na nich i zaczął strzelać z frytkowej bazuki. Potem rzucił granat sol-

ny . Kiedy złodzieje leżeli już pokonani na podłodze , podniósł ich i poleciał z nimi  na swoim 

keczupowym plecaku odrzutowym do więzienia. Wszyscy ludzie, którzy widzieli to zdarze-

nie , bili brawo Super Ziemniakowi i dziękowali mu . A Super Ziemniak powiedział : - bądź-

cie dobrzy  i sprawiedliwi. 

                                                                                                                      Daniel Piórowski 

 

Bajka o ziemniaku 

 Dawno ,dawno temu żył sobie pewien rol-

nik. Miał on bardzo dużo pól, na których posadził 

ziemniaki. Kiedy nadeszły wykopki, rolnik my-

ślał, że zbierze bardzo mało ziemniaków. Okazało 

się jednak  ,że jest  ich cała armia. Rolnik zatrud-

nił więc całą wioskę do kopania ziemniaków. Ale 

ziemniaków przybywało, przybywało  i przybywa-

ło na polach aż zrobiła się wielka kopa sięgająca 

do samego kosmosu. Wtedy król ziemniaków wyszedł na szczyt  wielkiej kopy i tak ziemniaki 

zapanowały nad całym światem. 

                                                                           Ola Balonek                                        

Ziemniak  

pyszny, chrupiący,  

wyciągnięty z oleju, gdzie pływał,  

Uciekał przed cedzakiem i smażył się w frytkownicy.  

Gdy wyciągniesz go na talerz i spróbujesz -nie będziesz miał dość. 

 

                                                                                                            Bartosz Mucha 
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Ziemniaczane inspiracje 

            

Chipsy w kosmosie 
 Dawno temu gdy zbierano ziemniaki ,pewien naukowiec wszedł na pole.  Zaobserwował , 

że jeden z kartofli oprócz oczek miał też mózg. Po kilku dniach ziemniaczkowi wyrosły  nogi          

i ręce. Wtedy wstał i powiedział do innych kartofli: 

-Wstańcie, bracia ziemniaki. Ruszajcie  ze mną na podbój świata. 

 Jednak kartofle  mu nie odpowiedziały. 

- No nic, niech ludzie was zjadają. Ja będę coraz większy i większy i sam podbiję świat!- roz-

gniewał się . 

Gdy ziemniak niszczył domy, naukowiec obmyślił plan jak się go pozbyć. Wgonił kartofla           

do rakiety i wystrzelił w górę. Po kilku dniach rakieta wybuchła i z nieba spadły 

chipsy. 

Naukowiec postanowił: - Teraz jeszcze wystrzelę bombę solną.  

Kiedy się tak stało, z nieba spadły solone chipsy. 

 

                                                                                                    Bartosz Mucha 

Prędzej nasycisz się, jedząc ziemniaki, niż patrząc na pieczeń  

Drodzy kucharze! 

Ziemniak powinien być Waszym natchnieniem, bo z niego różne 

cuda wyczarować można. Największą zaletą jest to, że jest tani,  

łatwo dostępny, a odmian jest do wyboru, w zależności od tego,  

co chcemy przyrządzić  

Ja proponuję szybkie i pożywne danie  

Słowiańskie smażone ziemniaki z boczkiem i cebulą. 
Składniki: 

-ziemniaki 

- kilka cebul 

- kawałek boczku surowego lub wędzonego 

- sół, pieprz i przyprawy, które lubicie. 

Wszystkie czynności są banalnie proste. 

Najpierw gotujemy ziemniaki, tak, żeby nie były przegotowane, raczej twarde, ponieważ będzie-

my je jeszcze smażyć. W międzyczasie kroimy cebulę i boczek, czyli naszą omastę! Kroimy         

w zależności od upodobań, drobniej lub grubiej i razem smażymy – przyprawiając solą i pie-

przem. 

Ziemniaki, gdy są już ugotowane, kroimy w mniejsze kawałki .Potem dorzucamy do omasty i 

mieszamy, podlewając olejem lub oliwą. Dodajemy przyprawy. 

Smażymy tak długo, jak lubimy i danie jest gotowe!  

                                                                                                                       Bartosz Mucha 



Puchar ortograficzny  
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 Kochani !!! 

 Startujemy z kolejną edycją  Pucha-

ru Ortograficznego, który wzorem lat po-

przednich będzie trwał od września do 

czerwca.  

 Konkurs obejmuje dyktanda, które 

będziecie pisać na lekcjach języka polskie-

go. Za bezbłędnie napisane dyktando uczeń 

otrzymuje maksymalną ilość  punktów, 

czyli 100% punktów możliwych do zdoby-

cia. Za każdy popełniony w dyktandzie 

błąd  odejmowany jest 1 punkt .Zdobywcą 

tytułu Szkolnego Mistrza Ortografii zosta-

nie ten uczeń, który uzyska najwięcej punk-

tów , czyli popełni najmniej błędów. W 

przypadku wystąpienia takiej samej ilości 

punktów, zwycięstwo rozstrzygnie dodat-

kowe dyktando. W naszym konkursie  obo-

wiązuje zasada- mistrz jest tylko jeden. 

Ogłoszenie wyników Pucharu nastąpi w 

czerwcu. W czasie uroczystości zakończe-

nia roku szkolnego  zdobywca tytułu odbie-

rze symboliczną statuetkę  

 W historii naszego Pucharu mieli-

śmy trzykrotnego zwycięzcę. Był nim 

Krzysztof Kozieł, który w latach : 2008/09, 

2009/10 i 2010/11 niemal bezbłędnie pisał 

wszystkie dyktanda. Rekordu Krzyśka nie 

zdołał pobić Jakub Dzidek, który tytuł 

Szkolnego Mistrza Ortografii zdobywał 

przez dwa lata– 2011/12 i 2012/13. Ostat-

nim laureatem Pucharu był w roku szkol-

nym 2013/14 Kacper Gołba  

 Czy komuś uda się powtórzyć wy-

nik Krzysia? Kto w tym roku szkolnym zo-

stanie mistrzem pióra?  

 Zapraszamy do wspólnej zabawy i 

zmagań z ortograficznym bykami. Podaje-

my pierwsze wyniki i gratulujemy pierw-

szych sukcesów. 

 Uczniowie klasy IV i V sprawdzali swoje 

umiejętności dotyczące poprawnej pisowni 

w zakresie stosowania wielkiej i małej lite-

ry oraz przeczenia „ nie” z różnymi czę-

ściami mowy.  

Wyniki dotychczasowej rywalizacji przed-

stawiają się następująco: 

Klasa IV– najlepsi w ortografii 

Jakub Smurzyński– 85,71% 

Anna  Kosowska– 81,64 % 

Oliwier Mularczyk – 79,65 % 

Ewelina Błaszczyk – 77,64 % 

Dawid Piórowski – 76,45 % 

 

Klasa V– najlepsi w ortografii 

Patryk Węgrzyn – 75,83 % 

Bartosz Mucha – 75,14 % 

 

Klasyfikacja indywidualna 

1.Jakub Smurzyński– 85,71% 

2.Anna  Kosowska– 81,64 % 

3.Oliwier Mularczyk – 79,65 % 

4.Ewelina Błaszczyk – 77,64 % 

5.Dawid Piórowski – 76,45 % 

6.Patryk Węgrzyn – 75,83 % 

7.Bartosz Mucha – 75,14 % 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukce-

sów!!! 

 

A dla chętnych  ortograficzny rebus 

Wpisz rozwiązanie na kuponie z ostatniej 

strony. Przynieś kupon do biblioteki        

i wygrywaj!! 

Październik 

stoi  

u dwora,  

wykopać  

ziemniaki 

pora.  
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Wasz sprawozdawca donosi…….. 

Czy wiesz, że….. 

Wartość odżywcza ziemniaków jest niedoceniana. A to błąd. Ziemniaki mają więcej wi-

taminy C niż jabłka i dynie, a tyle samo co cukinie, makarony i kasze. 
 

Zostań Mikołajem…Bezdomne zwierzaki ze schroniska na Kamieńcu też czekają na mi-

kołajkowe prezenty. Od 1 do 20 grudnia zbieramy podarunki dla kotów i psów. Potrzeb-

ne będą stare koce, ręczniki, środki czystości, żwirek oraz karma. Prezenty przynosimy 

do biblioteki. Liczymy na Wasze dobre serca. 

Ugotowane  

z miłością 

ziemniaki 

lepiej 

 smakują,  

niż usmażona 

w gniewie 

kiełbasa  

Z rzeczownikiem „kartofel” czy też „ziemniak” wiążą się ludowe przysłowia: „Jak żółte 

liście na brzozie, mają być ziemniaki w komorze”; „Gdy listki ziemniaków w górę spo-

glądają, to nam na pogodę znak pewny dawają”; „Jeśli w święty Kazimierz pogoda 4 

marca, to na kartofle uroda”. Ziemniak cieszy się szacunkiem różnych narodów.  Na Li-

twie ziemniaki nazywają drugim chlebem. Szwedzi mówią, że jeśli w gospodarstwie do-

mowym jest śledź i parę kartofli, to głód im nie grozi… 

W tym numerze „ Uczniala” do rozwiązania jest zagadka i rebus. Warunkiem udziału w 

losowaniu nagrody jest podanie dwóch poprawnych odpowiedzi na kuponie konkurso-

wym umieszczonym na ostatniej stronie naszej gazetki. Powodzenia!!! 

 Nasza szkoła była gospodarzem Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego. Wystawi-

liśmy reprezentację w składzie: 

dziewczyny: Ola Balonek, Martyna Walkowicz, Ania Kosowska; 

chłopcy : Kamil Głąb, Daniel Piórowski, Oliwier Mularczyk. 

Do rywalizacji z naszymi zawodnikami stanęli tylko chłopcy z zatorskiej podstawówki. 

Niestety pozostałe szkoły nie wystawiły swoich reprezentacji. Po zaciętej walce I miejsce 

w zespole chłopców zdobył Kamil Głąb reprezentujący szkołę w Smolicach, , II był Oli-

wier Mularczyk też ze Smolic, a III miejsce zdobył uczeń z Zatora Konrad Skwarczński. 

Ze względu na brak zawodniczek z innych szkół dziewczyny ze Smolic rozegrały między 

sobą mecze, by wyłonić reprezentantkę na zawody powiatowe. Zwyciężyła najmłodsza 

zawodniczka Ania Kosowska, która z Kamilem i Olivierem pojedzie na zawody powiato-

we do Grojca.                                

                                                                                                                  Kamil Głąb 



 

 

 

 

 

Gazetkę  „Ucznial” redagują: 
nauczyciele i uczniowie oraz 

absolwenci . 

Adres: Smolice 2 
32-640 Zator 

tel.: 033 8412 -207 
E-mail spsmolice@interia.pl 

Szkoła Twórcza,  

Przyjazna i Bezpieczna 

Jesteśmy w sieci web 

spsmolice.w.interia.pl 

Szkoła Podstawowa  

im. Aleksandra Kamińskiego 

w Smolicach 

P 
molice S 

Zagadka 

Sierżant zebrał kompanię i pyta: 

- Kto chce pojechać na wykopki 

ziemniaków na polu siostry generała? 

Zgłosiło się dwóch. Sierżant 

skomentował: 

- Dobra, pozostali pójdą na piechotę.  

 

Jedzie rolnik na koniu, a koń ciągnie 

wóz z kartoflami . Rolnik krzyczy :  

—Kartofle żech przywiózł,  kartofle  

Koń mu na to : - Tyś przywiózł ?! 

Rolnik na to :- Pierwszy raz słyszę, 

żeby koń gadał .  

A na to pies idący obok: — Ja też. 

 

Przychodzi blondynka do knajpki            

i mówi : 

- Poproszę frytki 

- Niestety ale nie ma ziemniaków - 

odpowiada kelner 

- Nie szkodzi, mogą być z chlebem  

 

Jasio w warzywniaku: 

- Mama kazała mi kupić 5 kilo 

ziemniaków, ale boję się, że nie 

doniosę. 

- Doniesiesz, doniesiesz, najwyżej 

zważę mniej... 
 

Przychodzi baba do warzywniaka i 

mówi:  

- Poproszę kilo ziemniaków.  

- Przykro mi, ziemniaki się 

skończyły.  

- To poproszę kilo kartofli. 

 Kierownik wzywa wróżkę:  

- W nocy śniły mi się ziemniaki. Co to 

znaczy?  

- To znaczy, że Pana na jesień 

wykopią albo na wiosnę posadzą.  
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Humor 
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Przeczytaj uważnie zagadkę. Zapisz rozwiązanie na ku-

ponie. Przynieś kupon do biblioteki. Wygraj nagrodę 

 

Z ziemniaków się je robi,  

a gdy już pokrojone  

można je posolić. 

Pójdą do oleju,  

po  kilku chwilach muszą się ochłodzić . 

Zaraz do torebki trafią i do sklepu powędrują. 

Gdy otworzysz je w domu,  

pomyśl o drodze jaką przeszły. 

 

                                   Autorem zagadki jest Bartosz Mucha 


