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Od redakcji 
Witajcie śnieżnie, radośnie i walentynkowo! Przygotowaliśmy dla WAS 

kolejny numer e-gazetki szkolnej, w iście śnieżnej oprawie. Czytajcie, 

rozwiązujcie łamigłówki i przysyłajcie odpowiedzi do nas. „Niepytajki” 

czekają!!!! W tym numerze również walentynkowe szaleństwo. Zapraszamy! 

 

 

 
 



Zimowe zagadki 
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5. Pan Andrzej ma 4 córki. Każda z nich ma brata. Pan 
Andrzej chce każdemu ze swoich dzieci kupić prezent za 
23.50 zł. Ile pan Andrzej będzie musiał zapłacić za wszystkie 
prezenty? 
 
6. Kamil chodzi do piętnastoosobowej klasy. Organizuje 
przyjęcie z okazji walentynek. Chce zaprosić całą swoją klasę 
i wie, że każdy uczeń przyjdzie, a w klasie nie ma 
rodzeństwa. Każdego informuje o imprezie za pomocą 
zaproszenia. Zrobił 14 zaproszeń, a i tak na przyjęciu była 
cała piętnastka. Jakim cudem? ( nikt nikomu nie przekazywał 
o imprezie żadnych informacji).   
 
7. Znajdź różnice. 
 

 
 
 
 



Strefa zadań trudniejszych 
 

+ - =12 

:3+ = 36 

-  = (-6) 

 + - = ? 
 
 
 
 
 
 



Zwierzęta zimową porą 
Oto kilka zdjęć zwierzaków w zimowej aurze. 
Przysyłajcie do nas zdjęcia waszych 
milusińskich ☺. 

 

 
 



Co działo się w styczniu? 
 

3 stycznia Światowy Dzień Słomki do picia 
4 stycznia Światowy dzień Braille’a 

5 stycznia Dzień Bitej Śmietany 
6 stycznia Światowy Dzień Filatelisty 

7 stycznia Dzień Dziwaka 
8 stycznia Dzień Sprzątania Biurka 

9 stycznia Dzień Ligii Ochrony Przyrody 
12 stycznia Dzień Całowania Złotowłosych 
13 stycznia Międzynarodowy Dzień Koszuli 

14 stycznia Dzień Ukrytej Miłości 
15 stycznia Dzień Wikipedii 

16 stycznia Dzień Pikantnych Potraw 
17 stycznia Dzień wszystkich fajnych 
18 stycznia Dzień Kubusia Puchatka 

19 stycznia Dzień Popcornu 
20 stycznia Dzień Wiedzy o Pingwinach, Dzień Bigosu 

21 stycznia Światowy Dzień Śniegu 
 23 stycznia  Dzień bez opakowań foliowych 

24 stycznia Dzień Wiedzy o Zespole Möbiusa 

25 stycznia Dzień Sekretarki i Asystentki 
26 stycznia Dzień Transplantacji 

28 stycznia Dzień Piszczałek i Fujarek 
29 stycznia Dzień Składanki i Łamigłówki 

30 stycznia Dzień Głupkowatych Powitań na Poczcie Głosowej 
31 stycznia Dzień Iluzjonistów 

 

 



Zespół Möbiusa 
 

Zespół Möbiusa pierwszy raz został opisany przez niemieckiego 
neurologa Paula Juliusa Möbiusa. Zaburzenie to wiąże się z rzadkim 
zespołem wad wrodzonych, który powoduje szereg zaburzeń 
neurologicznych. Ludzie z tym zaburzeniem nie mogą marszczyć brwi, 
poruszać oraz mrugać oczami, ale przede wszystkim nie mogą robić 
jednej rzeczy, która w najprostszy sposób pokazuje radość – 
uśmiechać się. Wada ta jest niestety nieuleczalna w środku, 
natomiast można wyleczyć ją od zewnątrz – medycyną estetyczną. 
 
 

 
 
 
 

Innymi skutkami są również wady kości oraz zębów. Osoby z tym 
zaburzeniem często mają również inne, gorsze problemy zdrowotne. 
Przez to, że nie mogą mrugać oczami często chorują na światłowstręt. 
Dodatkowo pojawiają się dość poważne choroby ze słuchem, a co za 
tym idzie szybsze głuchnięcie oraz stosowanie coraz mocniejszych 
aparatów słuchowych. 

 



Z KRONIKI SZKOLNEJ 
 

Zawody narciarskie 
19 III 1980r. 

 
19 marca 1980 r. 20 osobowa grupa uczniów z ustrońskich szkół startowała w 
zawodach narciarskich zorganizowanych na ,,Polce”. Na górce warunki były 
bardzo trudne, ponieważ było zimno, wiał wiatr z północy, a  śniegu niewiele. 
Trasę pokrywał lód. Ten widok wywołał przerażenie na twarzach uczestników. 
Podczas zawodów narta jednego zawodnika popędziła sama w las! Niestety 
nasi uczniowie nie zajęli miejsc na podium. Wystartowali tam między innymi: 
Edzio, Darek, Danusia, Tomek i Marek.  
 

 
 
 

 
                                           

W te dwa wyjątkowe dni (21 i 22 stycznia) 
obchodzimy niezwykłe święto!! DZIEŃ BABCI I 

DZIADKA!!’’. Z okazji tego święta życzymy 
wszystkim babciom i dziadkom dużo zdrowia, 
szczęścia pomyślności, dużo radości uśmiechu, 

spokojnego życia i bardzo grzecznych i kochających 
wnuków. Wszystkiego Najlepszego!!!!! 

 
 
 



Walentynkowo o zwierzakach

 
W tym roku w walentynki popatrzmy na zwierzaków 
wesołe minki. Pamiętajmy o zwierzętach  nie tylko od 

święta, lecz cały rok! 

 
 
  
 
 

 
 
 



 

 
 
 

Nie macie pomysłu na walentynkowy prezent?  
Oto kilka podpowiedzi. Dla każdego znajdzie się coś 

dobrego!!!  
 

1. Kartka Walentynowa- życzenia od serca zawsze są mile 
widziane 

 
2. Breloczek w kształcie serca – zmiękczy nawet najtwardsze 

serca. 
 

3. Kwiaty i słodycze – kwiatów i słodyczy nigdy za dużo. 
 

4. Pluszowe misie – słodkie tulisie. 
 

5. Voucher – może spowodować niezapomniane wspomnienia. 
 

6. Walentynkowa kolacja – okazja do miłych rozmów. 
 

 

 

Życzymy udanych walentynek !!!!! 
 



Drodzy Panowie i drogie Panie czas na 
walentynkowe wierszowanie!!!! 

 
 

1.Jeśli zgadniesz kto to taki to dostaniesz dwa buziaki. 
Jeśli zgadniesz, że to ja - to dostaniesz jeszcze dwa! 
 
2.Dzisiaj jest takie święto, że buzię mam uśmiechniętą, 
bo wszędzie dookoła nas nastał miłości czas. 
i z tej miłosnej przyczyny 
pałam miłością do całej rodziny. 
Zatem walentynkowym zwyczajem  
wyznania wszystkim rozdaję. 
I dzielić sympatią się chcę, bo kocham Cię! 
 
3. Walentynkowe kocham dla Ciebie, 
Z Tobą mi jest na ziemi jak w niebie. 
Fajnie, że jesteś - nie tylko dziś. 
Kocham Cię zawsze, nawet gdy śpisz! 

4.Kocham Cię bardzo i nieskrycie. 
Kocham Cię mocno, na całe życie. 
Kocham nie tylko w walentynki, 
Bo jesteś częścią mojej rodzinki. 
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