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Marzec wyjął grosik srebrny,  
Teraz będzie mu potrzebny.  
Do kwiaciarni marzec pobiegł,  
Kupić bukiet na Dzień Kobiet. 

Wszystkim Kobietom, małym i dużym  

spełnienia marzeń, uśmiechu na co dzień, 

 radości i zdrowia życzy  

redakcja gazetki szkolnej. 

 

   
DWUMIESIĘCZNIK SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO  

PRZY SP 2 W  CHMIELNIKU 

II 2019 Cena: 1,00 PLN 

Drodzy Czytelnicy! Już po feriach- niestety. Ale do przerwy świą-
tecznej jeszcze tylko półtora miesiąca- na szczęście. Nie przejmujcie się tym 

ogromem zadań domowych, sprawdzianów i kartkówek.  W końcu każdy 
przez to musiał przejść i przeżył (w większości). Poza tym macie przecież 
naszą gazetkę, która Wam umili „wspaniały i radosny” drugi semestr.  
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Choć styczeń to miesiąc zimowy, pełen mroźnych chwil, są w nim jednak 

takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na ser-

cu - to święto naszych Kochanych Babć i Dziadków. 

22 stycznia 2019 roku odbyła się w naszej szkole ta wyjątkowa uroczy-

stość,  na którą zostały zaproszone babcie i dziadkowie uczniów klas I-III i 

oddziałów przedszkolnych. Goście, jak co roku, nie zawiedli i przybyli bardzo 

licznie. Na początku Pani Dyrektor Joanna Biskup powitała wszystkich zebra-

nych i na ręce przybyłych złożyła serdeczne życzenia wszystkim Babciom i 

Dziadkom. Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna, którą pod 

kierunkiem swoich wychowawczyń przygotowali uczniowie klas I-III. W dal-

szej części uroczystości goście zostali podjęci słodkim poczęstunkiem przy-

gotowanym przez rodziców. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmos-

ferze. Babcie i dziadkowie opuszczali naszą szkołę ze wzruszeniem, dziękując 

za miło spędzone chwile. 

 Ola Madera 

Nasi dziadkowie 
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Walentynki to święto zakochanych. Jego nazwa wywodzi się od św. Walen-

tego, który jest uznany za patrona miłości. Zmarł 14 lutego, więc ten dzień 

został przyjęty na obchodzenie walentynek. Tego dnia ludzie wręczają sobie 

kartki z życzeniami, wyjątkowe prezenty, spotykają się na randki, a w skle-

pach są specjalne promocje i oprawy walentynkowe. Tego dnia panuje ro-

mantyczny nastrój. 

W naszej szkole również nie zapomnieliśmy o tym święcie. Z jego okazji kto 

chciał mógł złożyć życzenia swojej sympatii poprzez napisanie i wysłanie 

kartki w kształcie serca. Poczta walentynkowa skrupulatnie dostarczała sym-

patyczne przesyłki do adresatów.   

Ty jesteś dla mnie niebem,  
słońcem, które nigdy nie zachodzi.  

Jesteś dla mnie chlebem,  
bez którego nie mogę się obyć.  

Jesteś dla mnie południem, nocą i dniem.  
Jesteś dla mnie wszystkim.  
Ja po prostu kocham Cię! 

 

Napisały Dominika Siwiec i Oliwia Południak 
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Czy wiedzieliście, że 17 marca obchodzimy Dzień Kota. Z tej okazji przed-

stawiamy mało znane fakty dotyczące tych popularnych zwierząt. 

1. Kocia szczęka nie porusza się na boki, dlatego koty nie są w stanie 
przeżuć dużych kawałków pokarmu. 
2. Koci grzbiet jest bardzo elastyczny, bo składa się aż z 53 luźno ze sobą 
połączonych kręgów. Ludzki kręgosłup ma tylko 34 kręgi. 
3. Koty mają 32 mięśnie kontrolujące ruchy ucha zewnętrznego –  ludzie 
mają ich tylko 6. Kot może obracać obojgiem uszu, niezależnie od siebie, 
o  180 stopni. 
4. Najgrubszy na świecie kot, Himmy z Australii, ważył 21 kilogramów. 
5. Najstarszy dotąd kot, Creme Puff z USA, odszedł za tęczowy most trzy 
dni po swoich 38 urodzinach. Koty z reguły mogą żyć do 20 lat, które od-
powiadają 98 ludzkim latom. 
6. Koci szkielet złożony jest z 230 kości, a ludzki z 206. Koty nie mają ob-
ojczyka, dlatego z łatwością przecisną się przez każdy otwór o wielkości 
swojej głowy. 

Każdy koci nos jest tak unikalny, jak opuszki ludzkich palców 
7. Każdy koci nos jest pokryty niepowtarzalnym wzorem linii, które two-
rzą unikalny wzór tak samo jak linie papilarne na opuszkach palców czło-
wieka. 
8. Kocie serce bije blisko dwa razy szybciej niż ludzkie – wykonuje ok.110 
– 140 uderzeń na minutę. 
9. Koty nie mają tylu gruczołów potowych co ludzie – pocą się tylko na 
podeszwach łapek. 
10. Tylko w ciągu 7 lat, jedna kocia para i jej potomstwo są w stanie wy-
dać na świat niewiarygodną ilość kociąt – aż 420 tyś. 
11. Dorosłe koty mają 30 zębów. Kocięta rodzą się bezzębne, a następnie 
wyrasta im 26 zębów mlecznych, które tracą gdy mają ok. pół roku. 
12. Koty są wyjątkowo wyczulone na wibracje i drgania. Podobno są w 
stanie wyczuć zbliżające się trzęsienie ziemi na 10-15 min przed człowie-
kiem. 
13. Kot, który przeżył upadek z największej wysokości to Andy. Kocur ten 
wyszedł bez szwanki z upadku z 16 piętra (ok. 60m). 

Wszystkiego kociego! 

 

9  



 

Lisie Wieści      8 

 

5  

 

 

14. Tylne pazurki kotów są znaczniej mniej ostre niż przednie, bo nie cho-
wają się przy chodzeniu i dlatego ścierają się znacznie szybciej.  
15. Koty z łatwością wdrapują się na drzewa, lecz zejście spowrotem na 
ziemię stanowi dla nich problem. Haczykowate pazurki wygięte są tylko w 
jedną stronę, dlatego zejście z drzewa musi odbywać się w tej samej po-
zycji co wejście, tj. łebkiem w górę. 
16. Koty wydają z siebie ok. 100 różnych dźwięków , psy natomiast tylko 
ok. 10. 
17. Mimo powszechnego przekonania, że to Egipcjanie jako pierwsi udo-
mowili koty, najstarszy grobowiec z oswojonym kotem został znaleziony 
na Cyprze i jest starszy od egipskich malowideł przedstawiających koty o 
ok 4 tyś. lat. 
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Tłusty czwartek obchodzimy 28 lutego. Ten zwyczaj nakazuje nam 

w tym dniu zjeść chociaż jednego pączka. Najlepsze są te wykonane 

samodzielnie. Oto prosty przepis na górę pączków : 

LISTA SKŁADNIKÓW (NA 35 PĄCZUSZKÓW) 

• 2 serki homogenizowane po 140 g 

• 2 jajka 

• 2 szklanki mąki pszennej 

• 1/2 szklanki cukru pudru 

• 1, 5 łyżeczki proszku do pieczenia 

dodatkowo 1 l oleju do smażenia 

  

Tłusty czwartek 
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Krok 1 

W garnku rozgrzewam litr oleju, w którym będą smażone pączki. 

Krok 2 

Wszystkie składniki na pączki umieszczam w misce i mieszam widelcem. 

Ciasto będzie kleiste. Nie warto jednak dosypywać więcej mąki, bo pączki 

wyjdą twarde i zbite. 

Krok 3 

Odmierzam małe porcje ciasta za pomocą małej łyżeczki i umieszczam w 

garnku. Żeby ciasto łatwiej odchodziło od łyżeczki, warto łyżeczkę umoczyć 

w oleju przed nabraniem na nią ciasta. Pączki smażę na złoty kolor z obu 

stron. Przekładam na papierowy ręcznik, żeby odsączyć z tłuszczu. Wystu-

dzone posypuję cukrem pudrem albo polewam czekoladą. Są tak pyszne, 

że nie potrzebują już żadnych dodatków, ale jeśli macie ochotę, można 

podać je z marmoladą. SMACZNEGO 

Marzena Oczoś i Karolina Szostek 


