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Szanowni Koledzy, Koleżanki i Nauczyciele! 

Oto przed Wami drugi numer naszej gazetki. Wciąż staramy się 

udoskonalać nasze dzieło i mamy nadzieję, że z wydania na wydanie będzie ono 

lepsze i bardziej kolorowe. Na pewno zaskoczy Was oryginalny tytuł naszej 

gazetki, który wziął się z fascynacji jednej z naszych redaktorek kulturą 

Dalekiego Wschodu.  Tutaj należy wytłumaczyć, że „moshi”w języku 

japońskim znaczy „słucham” lub „halo”. Teraz sami pomyślcie, jaki cel nam 

przyświeca... To zadanie na ferie, które będą już za parę dni. A skoro mowa o 

czasie wolnym, chcemy Wam podpowiedzieć, jak twórczo go spędzić i 

zaprezentować kilka sposobów na nudę. Temu tematowi poświęcone jest 

aktualne wydanie. 

Cieszcie się więc wolnością, odpoczywajcie i zadowoleni, pełni nowych sił 

do szkoły 14 lutego wracajcie  

Tego życzą Wam – Szkolni Redaktorzy 
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Szkolne kolędowanie 

 

Dnia 22 grudnia 2010r. w kościele Miłosierdzia 

Bożego w Skawinie odbyły się jasełka w wykonaniu 

uczniów naszej szkoły. 

Cały przedstawienie było oparte na współczesnym 

życiu. Opowiadało o mieszkańcach Skawiny 

oczekujących na Jezusa. Wszyscy z niecierpliwością 

czekali, aż nadejdzie. Byli ciekawi jak wygląda i każdy z 

oczekujących chciał, aby spełniło się jego marzenie. 

Okazało się, że tylko jedna rodzina go przyjęła. Jezus przyszedł w postaci 

żebraka i nikt nie zwrócił na niego uwagi.  

Całe przedstawienie wszystkim się podobało i aktorzy zostali nagrodzeni 

gromkimi brawami. Po przedstawieniu uczniowie poszli do swoich sal, aby 

wspólnie z klasą połamać się opłatkiem i złożyć życzenia.  

Po krótkiej wigilii w szkole, wszyscy w doskonałych humorach wrócili do 

domów, by razem z rodziną spędzić święta.  

Anita 
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Gdzie warto spędzić ferie zimowe?               

4 najciekawsze miejsca w Małopolsce 

 

Zakopane jest największym ośrodkiem miejskim w bezpośrednim 

otoczeniu Tatr, dużym ośrodkiem sportów zimowych, od dawna nazywanym 

nieformalnie zimową stolicą Polski. W granicach administracyjnych miasta 

znajduje się także znaczna część Tatrzańskiego Parku Narodowego (od Doliny 

Suchej Wody do Doliny Małej Łąki). Liczbę turystów odwiedzających całe 

Tatry ocenia się na około 2-3 mln rocznie. Możemy tu umilić sobie czas 

docierając chociażby na sam szczyt Gubałówki kolejką linową, gdzie czeka na 

nas wypełniony kompleks turystyczny (kucyki, małe stoki narciarskie dla dzieci 

i początkujących, kiermasze, miejsca do sesji zdjęciowych oraz interesujące 

obiekty fotograficzne (biały miś!!), kawiarnie, restauracje, park linowy 

„Trollandia” z różnymi poziomami trudności dostosowanymi do umiejętności 

osób w różnym wieku). Dużo radości może nam sprawić zwiedzanie całego 

grzbietu Gubałówki dorożką. Stąd też można zjechać wyciągiem krzesełkowym 

do stóp skoczni Szymaszkowa lub zjechać na dolną część stoku Butorowy, gdzie 

rozciąga się wspaniała panorama Tatr i Zakopanego. Odważniejsi mogą udać się 

na spacer w wyższe partie gór, jednak muszą pamiętać o zasadach 

bezpieczeństwa, bo Tatry zimą są piękne, ale i groźne. 
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Każdy, kto kocha narty i spokój, powinien udać się do Rabki Zdroju. To 

ciche (no, w sezonie trochę głośniejsze) miasteczko posiada wiele atrakcji m.in. 

park zdrojowy, gdzie można skosztować leczniczych wód, Tężnię Solankową i 

Pijalnię Wód Mineralnych, zjazdy saneczkowe, stoki narciarskie. Można tu 

pojeździć na snowboardzie, łyżwach czy sankach. Spacerowiczom Rabka 

oferuje szlaki Gorczańskiego Parku Narodowego oraz szlaki narciarstwa 

biegowego, a podczas niezbyt sprzyjającej pogody osoby spragnione wrażeń 

mogą poznawać historię Podhala i Gorców w rabczańskich muzeach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bukowina Tatrzańska to raj dla narciarzy i...  pływaków. Prócz 

doskonałych stoków narciarskich wizytówką tej podhalańskiej miejscowości 

stały się bowiem baseny termalne. Po całodziennym pobycie na stoku można 

wieczorem zrelaksować się w jednym z ciepłych źródeł lub popływać w basenie.  

 

            

 



6 

 

            

Mamy również propozycję dla leniwych. Jeśli zostajecie w domu, 

odwiedźcie przynajmniej znane nam najlepiej miasto, czyli Kraków. Najlepszy 

sposób na zabicie nudy to zakupy z przyjaciółką lub przyjacielem chociażby w 

Bonarce. Znajduje się tam najlepsze kino i centrum handlowe, dużo sklepów 

oraz kawiarni, pizzeri i restauracji.  

 

  

 

 

 

 

 

Życzymy wszystkim udanego wypoczynku i zachęcamy do odwiedzenia miejsc, 

które dla Was wybrałyśmy! 
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No cóż za parę dni ferie! Cieszycie się, prawda? Na pewno wielu z Was ma pewne plany, 
co do dni wolnych. 

Jednak dla tych, którzy nadal nie wiedzą co porabiać, przygotowałam króciutki poradnik 
o tym, jak spędzić wolny czas.  

 

Można na przykład odwiedzić nasze kochane lodowisko… no bo przecież to nie tylko 
wypad z przyjaciółmi na łyżwy, ale też zdrowe spędzenie czasu  

 

 

Dla osób, które nie umieją jeździć na łyżwach, mam inne równie absorbujące zajęcia! 

 

Np. takie zwykłe i niby „dziecinne” zabawy na 
śniegu (które stają się coraz bardzie możliwe 
dzięki śnieżkowi, który do nas powrócił, tak! 
Stwierdził, że wszędzie dobrze, ale w Polsce 
najlepiej ;) ), przecież to jest dla każdego! A 

ile frajdy nam sprawia! Oczywiście trzeba 
uważać, aby się nie przeziębić. 

 

 



8 

 

Można też ulepić bałwana, (chociaż z taką ilością 
śniegu to nie będzie on chyba zbyt duży).  

 

 

 

 

Popołudnia czy wieczory sprzyjają organizacji małego piżama party lub imprezy. 

No i zawsze zostają nam przyjaciele, z którymi można umówić się: 

 

*do kina 

 

* na ciastka 

 

* na małe zakupy 

  

*na kulig  

 

*na narty 
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Miło jest też posiedzieć w zaciszu swojego domostwa z kubkiem gorącej czekolady w 
ręku i dobrą książką… lub też spokojnie obejrzeć ciekawy film  

 

 

Ola  
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Skawina poleca się na ferie...  
 

Ferie zimowe to najczęściej czas wyjazdów w góry na narty. Jednak nie 

każdy ma możliwość takiego wyjazdu. Co więc robić, aby się nie nudzić w 

domu? Jak organizować sobie wolny czas? Wystarczy się rozejrzeć dookoła, a 

na pewno znajdzie się coś interesującego, bo nasze miasto zaoferowało nam 

dość różnorodną ofertę na czas zimowego wypoczynku, którą krótko Wam 

przedstawię: 

 

1. Ferie z Cameną 

 

Od dnia 31 stycznia do 13 lutego wszystkie dzieci i młodzież  korzystać mogą z 

promocji basenowej. W czasie ferii promocyjna cena biletów będzie wynosiła 5 

zł za godzinę. Promocja ta dotyczy dzieci i młodzieży szkolnej za okazaniem 

aktualnej legitymacji uczniowskiej,nie obejmuje biletów rodzinnych i nie łączy 

się z innymi promocjami. 

 

2.  Ferie w kinie “Piast” 

 

W tegoroczne ferie będzie można obejrzeć m.in.pozycje: 

 

- "ZAPLĄTANI" film animowany, USA 2010, 101 min., cena biletu 10,00 zł 

(Seanse: od 28-30.01 o godzinie 17:00, 31.01 - godz.10:00, 1.02 - 

godz.12:00,2.02 - godz.10:00 ) 

 

-"TWÓJ NA ZAWSZE" melodramat, USA 2010, 113 min., od 15 lat, cena biletu -

10,00 zł, (Seanse : od 28-30.01 - godz.19:00, 31.01-3.02 - godz.17:00 i 3.02- 

godz.12:00) 

 

-"ASTRO BOY" akcja/SF/animowany, Hongkong/Japonia/USA 2010, 94 min., 

cena biletu - 10,00 zł (Seanse: 31.01-  godz.12:00, 1.02 - godz.10:00, 2.02-  

godz.12:00, 3.02 - godz.10:00) 

 

-"PSY I KOTY: ODWET KITTY" familijny/komedia/akcja, Australia/USA 2010, 

82 min., cena biletu - 5,00 zł (Seanse: 4.02 - godz.10:00,5-6.02 - godz.16:00 , 

7.02 - godz.12:00, 8.02 - godz.10:00, 9.02 - godz.12:00, 10.02 - godz.10:00) 

 

-"KSIĘŻNICZKA I ŻABA" animowany, USA, prem. polska 2010, 97 min., cena 

biletu - 10,00 zł (Seanse:4.02 - godz.12:00, 7.02 - godz.10:00, 8.02 - godz.12:00, 

9.02 - godz. 10:00, 10.02 - godz.12:00) 

 

-"17 AGAIN" komedia, USA 2009, 102 min., od 12 lat cena biletu - 5,00 zł              
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(Seanse: 4.02 - godz.17:00, 5-6.02 - godz.18:00, 7-10.02 - godz.17:00) 

 

-"ARTUR I MINIMKI 3" Dwa światy, animacja/fantasy, Francja 2010, 92 min., 

cena biletu - 10,00 zł (Seanse: 11-13.02 - godz.17:00) 

 

-"SKRZYDLATE ŚWINIE" komedia obyczajowa, Polska 2010, 99 min., od 15 

lat, cena biletu - 10,00 zł (Seanse: 11-13.02 - godz.19:00) 

 

3. Ferie w “Sokole”  

  

Tegoroczna edycja Ferii w “Sokole” to propozycja ośmiu wycieczek 

wyjazdowych, w trakcie których można poznać wiele ciekawych miejsc w 

obrębie naszego regionu, oraz dwa dni stacjonarne będące rozpoczęciem i 

pożegnaniem ferii. Informacje na temat wyjazdów można otrzymać w Pałacyku 

"Sokół" lub pod numerem telefonu 12 76 34 64. 

 

4. Ferie na lodzie 

 

Lodowisko naturalne w Skawinie otwarte jest codziennie od godziny 9:00 do 

21:00.  
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Opowieści o wampirach część pierwsza 

Po około trzech godzinach marszu, zdeptaniu przez Luka jeszcze pięciu 

ślimaków (biedne ślimaczki)i zaplątaniu się Rozalie w sieć pająka, nasza wesoła 

gromadka dotarła do upragnionej wioski. 

-Nareszcie jedzono!- Ucieszył się Vlad. 

-A więc, dzieci, teraz pokażemy wam, jak się poluje  - powiedziała Rozalie, 

podchodząc do jakiegoś starego mężczyzny. 

-To jest człowiek, moi drodzy- powiedziała, wskazując na niego. 

-Łeee… ale on jest brzydki. I coś takiego mamy jeść?- jęknął Alex. 

-No, niekoniecznie, istnieją też ładne postacie, np. ludzkie kobiety, 
mmm… Można się z nimi pobawić przed skonsumowaniem - mruknął Vlad z 

rozmarzonym wzrokiem. 

-T-ty! Ty, ty, ty, ty… marna rozwielitko!! Śmiesz mnie zdradzać?!! - ryknęła 

Rose. 

-Nie! Źle mnie zrozumiałaś! Chodziło mi o zabawy typu… eee, no, np. Bierki! - 

wyła nasza „rozwielitka”, chowając się za drzewem. 

-Synku, powiedz mamie, że jej nie zdradzałem! 

-Przykro mi, tato, ale zawsze mi mówiliście, żebym nie kłamał, więc to chyba  
jasne, że cię nie poprę - odparł zadowolony z siebie potomek. 

-A gdzie jest Luke?- zainteresował się starszy z bliźniaków. 

-Luke!! Lukuś!! Gdzie żeś polazł!?!?  LUKE! Gdzie jesteś, ty potomku 

rozwielitki!!- krzyczał chłopak, rozglądając się dookoła. 

-Ty też jesteś potomkiem rozwielitki!- dobiegł go głos z góry. 

-Dlaczego słyszę twój głos skądś z góry!? O nie!!! Lukuś! Dlaczego mnie 

opuściłeś!? Jestem taaki samotny!! Nikt mnie nie kocha!, nikt nie koffa potomka 

rozwielitki!- zaczął lamentować pod pięknym, spróchniałym i zjedzonym przez 

korniki drzewem. Po chwili rozległ się donośny trzask i na Alexa spadła gałąź z 

wszczepionym w nią Lukiem. 
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-Ała!- jęknęli chłopaki leżąc w jakże zacnej pozycji rozjechanej i zdeptanej 

żaby. 

-Chłopaki!? Chłopaki żyjecie??- krzyczała przerażona Rose, a jej mąż leżał 

wbity w ziemię i ewidentnie czuł bolące cztery litery skopane przez czarne, 

skórzane szpileczki kobiety. 

-Chyba tak…- jęknęli jak jeden mąż. 

-Luke! Dlaczego uciekłeś na drzewo?!- krzyknął Alex wpatrując się w brata 

wzrokiem, od którego nawet bazyliszek padłby trupem. 

-N-no bo… ja się tak jakby boję ludzi - jęknął chłopak masując sobie głowę. 

 

Cdn. 
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Co autor miał na myśli?? 

Zakończyliśmy pierwszy okres nauki, czas na podsumowanie naszej pracy. 

Zrobimy to nietypowo, z przymrużeniem oka ;-)  i zaprezentujemy kilka 

interesujących wypowiedzi naszych kolegów, nad którymi z pewnością łamały 

się tęgie umysły nauczycieli. (cyt. z www.menis.pl) 

 Biega, krzyczy pan Hilary: Kto mi poda okulary?  

 Kobieta miała mały pokoik na gruszce, w którym wychowywała sześcioro 

dzieci.  

 Mam przeczytać książkę pt. "Opił w rosole".  

 Na chwilę straciłem nieprzytomność.  

 Mówi, że nie umie mówić.  

 Zginął pies z czarnym ogonem, do którego przywiązana była chora osoba.  

 Siedząc na ławce padał deszcz.  

 Prus chcąc zcharakteryzować Ślimaka, uwypuklił mu żonę.  

 Tej jesieni widziałem klucz odlatujących żyraf.  

 Ołtarz gotycki składał się z blatu i czterech nóg  

 Kopernik był akrobatą, bo napisał dzieło o obrotach.  

 Karczmy przy drogach były budowane po to, że gdy koń się zmęczył, to 

zajeżdżał do nich, zjadł, wypił, przespał się trochę i wyruszał znów w 

drogę.  

 Jak brzmi pierwsze zdanie w języku polskim? "Daj ja tobą poruszam, a ty 

poczniesz".  

 Życie tylko marzeniami jest absolutnie niezdrowe.  

* 

 W średniowieczu było wiele gangów, na przykład Wolfgang.  

 Kwas solny ma silne właściwości rżące.  

 Alkohol nie ma blasku, ale jak ktoś się go napije to mu się oczy świecą.    

 Jan Kochanowski pisał fraszki, bo mu córka umarła.  

 "Chmura pełznie jak żółw Lenina..." (zamiast leniwa)  

 Na urodziny chciałbym dostać sprzęt do latania i sprzęt do spadania.  

 Co to jest uwłaszczenie? Kiedy chłop pozwala babie dysponować 

majątkiem.  

 Jak się nazywał syn Kazimierza Wielkiego? Kazimierz Mały...  
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A na zakończenie – krótka komiksowa historyjka narysowana przez jedną z 

naszych koleżanek. 

 

 


