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      pppiiissseeemmmkkkooo   ssszzzkkkooolllnnneee,,,   kkktttóóórrreee   pppooojjjaaawwwiii   sssiiięęę      

                                                             oooddd   ccczzzaaasssuuu   dddooo   ccczzzaaasssuuu  

W czwartek 16 grudnia 2010 ósmoklasiści 
zaprosili tegorocznych uczniów klasy szóstej 
na Bażantówkę, na której zostali wesołą i 
zabawową formą przyjęci do grona uczniów 
drugiego stopnia. Przeprowadziliśmy krótki 
wywiad z nimi i oto niektóre wypowiedzi. 
 
Jakie miałeś uczucia 
przed Bażantówką? 
Dariusz: Straszne, 
myślałem, że będę miał 
biegunkę. 
Jakub Ch.: Ciśnienie było wyższe i wyższe, ale 
przeżyłem. 
Krysia: Ciekawość walczyła z radością. 
Które zadanie Ci się najbardziej 
podobało? 
Rysio: Jak 
Dariusz 
przebrany 
był za 
królową 
Anglii a 
Krysia za 
króla.  
Bogdan:  
Strzały na bramkę z zawiązanymi oczami. 
Które zadanie było według ciebie 
najtrudniejsze? 
Magda M.: Wypić gorzką herbatę. 
Mirek: Najtrudniejszym zadaniem było łowienie 
jabłek, wypadło to na mie. 
Podobała Ci się pani nauczycielka? 

Weronika H.: Całkiem tak, ale najlepsza była 
Marysia Taska w roli nieposłusznej uczennicy. 
Bogdan: Tak, była bardzo fajna i miła (♥). 
Myślałeś, że zadania będą trudniejsze? 
Rysio: Tak. Myślałem, że będą o wiele gorsze. 
Magda W.: Tak. W ogóle nie oczekiwałam, że 

będą takie łatwe. 
Bogdan: Tak, myślałem. Ale 
te też były fajne. 
Będziesz zdolny 

przestrzegać 
wszystkich 
obietnic? 
Magda M.: Na 
pewno nie tej o 
utrzymywaniu porządku w klasie. 
Weronika H.: Najgorsze będzie zjadanie 
obiadów. 
Tomek M.: Nie wiem, czy uda mi się nie biegać 
po korytarzu. 
Dariusz: Spróbuję ... ☺  
Czy cieszysz się do ósmej klasy, kiedy 
będzie wasza klasa przygotowywać 
bażntówkę? 
Mariusz: TAK!!!!!!!!!! BARDZO!!! 

Ania: Cieszę się. 
Zaczynam rozmyślać o 
zadaniach. 
Jakub Ch.: Bardzo się 
cieszę, bo będę w 
pozycji tego, kto 
wymyśla zadania. ☺ 

Bażantówka 

          2010    

 
- 1 - 



Od  A do Z……… 
czyli spowiedź Bałwana  

A    autobusem jeżdżę, kiedy –  autobusem nie  
      jeżdżę,bo bym się roztopił  
B    boję się –  wiosny 
C   cieszę się na – corocznie na 22 grudnia 
D    danie, które lubię – węgiel kamienny  
E    energię czerpię z – mrozu 
F    film – Happy feet 
G    gram na – miotle 
H    histerycznie krzyczę,  gdy – dorośli zabierają   
       miotłę z mojej  ręki  
 I     irytuje mnie –nieproporcjonalny kształt  
       mojego ciała 
J    jestem – zimny           
K    książka – „Jak nie robić z siebie bałwana“ 
L    lody –  truskawkowy Mrož w ciemnej  
      czekoladzie 
M   „mam w nosie“ – marchewkę 
N    narty – właśnie zapisałem się do kursu 
O   o czym marzę–  WINTER 4EVER !!!!!!!!!!! 
P    przyjaciel – pingwinek Pingu 
R    renifer to – koń z rogami 
S    sanki – rozwalone w piwnicy  
T    trocha humoru – Jasio pyta taty: 
      - Gdzie są bałwany latem? 
      Tata odpowiada: 
      - Pracują u mnie w biurze.  
U   uzależniony jestem od – wesołych dzieci 
W   w przyszłości chciałbym zostać- Świętym  
       Mikołajem 
X   „X” faktor mam do – stania bez ruchu 
Y    yeti istnieje? – tak, to mój wróg 
Z    znaki rozpoznawcze – garnek na głowie 

 
Tym razem 
przeprowadziliśmy 
ankietę z zagrożonym 
gatunkiem z rodziny 
bałwaniastych Bałwanem 
Antkiem zimnokrwistym 
 
 

…ale heca…  
 
 
Kolega pyta Fąfarę:  
- Czy w tym roku kupiłeś coś pod 
choinkę?  
- Owszem, udało mi się kupić stojak. 
 
 

Nie wie mama ani tata 
o czym myśli małolata…. 

… tym razem na temat zimy i świąt rozmawialiśmy 
z kolegami z pierwszej i drugiej klasy: Patrykiem 
Kisiałą, Noemi Kaleta, Anią Kroczek, Adamem 
Kuchejdą 
1. Dlaczego robi się świąteczne porządki? 
… z powodu narodzenia Pana Boga 
2. Kto przynosi prezenty? 
… Mikołaj  
3. Gdzie mieszkają w lecie bałwany? 
… wiem, w niebie 
… nigdzie, one są tylko w zimie, bo w lecie się 
roztopią 
4. Dlaczego woda w zimie zamarza? 
… bo na to pada śnieg i jest z tego lód 
… bo jest mróz 

…rusz głową…  
 
1. Prawie wszystkie dzieci 1. stopnia uczęszczają 
tam po lekcjach. 
2. Ostatni kolorowy dzień. 
3. Imię dziewczyny z klasy siódmej, która zyskała 
w zeszłym roku tytuł „Czytelnik szkoły”. 
4. Imię bałwana, z którym przeprowadziliśmy 
wywiad „Od A do Z”. 
5. Imię nauczycielki, która prowadzi zespół 
redakcji „Przerwy” 
6. Zazwyczaj po nim biegają uczniowie na 
przerwie 
7. Sprzęt, na którym jeździ się na Zjeździe 
Gwiaździstym 
8. W styczniu byliśmy w teatrze na przedstawieniu 
pod tytułem „Królewna.....” 
9. Nazwa naszego czasopisma 
 

               
               
               
               
               
               
               
               
               

 
Jeśli znasz rozwiązanie krzyżówki, napisz na 
kartce wraz z imieniem i klasą,  wrzuć do skrzynki 
zaufania. Może wygrasz słodkie „co nieco“?! 
 
Redakcja w składzie: Jola, Janka, Aga,Jaliub, Michał, Toma
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