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Czesio !! 

Ważne tematy: 

Coraz trudniej żyje się na-

szym rodzicom. Ceny galopu-

ją w zastraszającym tempie. 

W numerze artykuł o wzro-

ście cen   niektórych produk-

tów  

Ceny jajek str. 4 

W tym numerze: 

Kącik poetycki 1 

Czarne konie 2 

Stare, ale jare 3 

Ceny jajek 4 

horoskop 5 

krzyżówki 6 

Uczniowie z Dąbro-

wy odwiedzili Hisz-

panię 

7 

Poezja ze szkolnej 

ławy 

„Czesio” jest fajny, 

                                  „Czesio” jest the best, 

                                  gdy go czytasz, 

                                  już super jest.  

Co miesiąc „Czesia” kupuję 

i dlatego tak pięknie rymuję. 

Gazetkę tę każdy zna,  

Wszystkim się ona podoba! 

Autor strony :  

Katarzyna Baryła 



 

Czy Korona Kielce może zagrać  

w Europejskich Pucharach???  

Klub z Kielc ma po 25 kolejce ma 42 

punkty i zajmuje 4 pozycje.  

Czarne konie!!! 

Podbeskidzie Bielsko-Biała czarnym koniem polskiej 

ligi!! Po 25 kolejce ma 33 punkty i na 75% utrzyma się 

w  lidze!! Fani Podbeskidzia będą zadowoleni z klubu. 

Pisali Artur Chamernik i Patryk Łągwa. 



Stare, ale jare 

 

 

Warszawa M20  

   Warszawa M20 - 

dostojna limuzyna, 

którą Polska Ludowa 

otrzymała w prezen-

cie od naszych braci 

ze wschodu. Niegdyś 

była samochodem 

urzędników pań-

stwowych, obecnie 

jest kolekcjonerską 

perełką. 

Autorzy Sebastian Opala i 

Mateusz Ogłoza 



Jajka na twardo lub na miękko 

Redaktorzy  Dawid Grodzki i Jakub Kamiński  

Od początku roku jaja 

drożeją, ale w ostat-

nich tygodniach ceny 

wręcz szybują. Z da-

nych Ministerstwa Rol-

nictwa, które co ty-

dzień publikuje infor-

macje o cenach jaj, 

wynika, że w ciągu za-

ledwie jednego miesią-

ca wzrosły o blisko 50 

proc. Największe, kla-

sy wagowej XL - z 45 

Obliczany przez Bank BGŻ, na podstawie danych 

MRiRW, indeks cen jaj wzrósł z poziomu 34,1 

PLN/100 szt. do poziomu 42,6 PLN/100 szt. To naj-

wyższy poziom w historii - znacząco wyższy niż pod-

czas poprzedniego okresu wysokich cen 

W pokoiku, na stoliku stało 

mleczko i jajeczko. Przyszedł ko-

tek, wypił mleczko ,a ogonkiem 

stłukł  jajeczko...  

Wierszyk o jajeczku 



UCZNIOWIE Z DĄBROWY ODWIEDZILI HISZPANIĘ 

 Wycieczka do Hiszpanii to bardzo droga inwestycja i zapewne naszych rodzi-

ców nie byłoby na nią stać. Jedna dzięki realizacji projektu Comenius mieliśmy szan-

sę zobaczyć, jak żyją i uczą się dzieci na drugim końcu Europy. 

W dniach 28.03 – 01.04.2012 r. odbyło się drugie  międzynarodowe spotkanie  na-

uczycieli współpracujących w ramach projektu Comenius , „Getting Wet In the Same 

Rain, Getting Warm In the Same Sun”. Tym razem spotkanie miało miejsce w Szkole 

Podstawowej w Cintruenigo w Hiszpanii. W wyjeździe uczestniczyli p. Teresa Stań-

czyk-Rusek, p. Anna Rosińska, p. Zdzisław Brandys oraz  uczniowie klasy VI: Justyna 

Nowicka, Marta Przybyła, Weronika Kulawiak, Anita Rusek, Błażej Żarski oraz Domi-





  Horoskop na wesoło 

Urodzeni pod tym 

znakiem są z  

natury rzeczy 

ociężali umysło-

wo      i z trudem 

uczą się najprost-

szych czynności. 

Tylko długotrwa-

łym  biciem Bara-

na można skłonić 

do przyswojenia 

minimum wiedzy 

(tabliczka mnoże-

nia, wyjątki z 

"RZ"). Ludzie z 

powodu swojej 

tępoty w pracy 

Baran Byk 

 Wdzięk powiatowe-

go Casanovy  Ni-

czym niezmącone 

przekonanie, że jest 

pępkiem świata. 

Lubi mizdrzyć się 

zarówno przed lu-

strem jak i w pracy. 

Najbliższą rodzinę 

terroryzuje od uro-

dzenia do późnej 

starości. Nigdy  ni-

czego nie czyta,  o 

wszystkim ma  z 

góry wyrobione zda-

Bliźnięta 
Ludzie spod tego 

znaku w ogóle 

nie osiągają 

dojrzałości, za-

równo intelektu-

alnej jak i uczu-

ciowej. Jedyne 

co naprawdę 

potrafią, to raz w 

tygodniu wypeł-

nić kupon Toto - 

Lotka. Niezdar-

nie to ukrywają, 

ale największą 

p r z y j e m n o ś ć 

sprawia im dłu-

banie w  nosie. 

Z a p r a s z a j ą c 

takiego do domu 

Rak 
 Szkoda słów. 

Nie pomoże na-

wet oddział za-

mknięty. Urodze-

ni pod znakiem 

Raka oszukują 

na każdym kro-

ku, zdradzają, 

uwielbiają podło-

żyć świnię. Ra-

kom nie można 

wierzyć nigdy   i 

w niczym. Jeśli 

np. Rak mówi, że 

ceni sobie twoją 

przyjaźń, to moż-

na być pewnym, 

że przed godziną 

napisał do szefa 

donos. Raki sta-

le komuś cze-

goś zazdrosz-

czą,         a po 

Lew 

 Urodzeni pod 

znakiem Lwa 

od najmłod-

szych lat mają 

skłonności do 

n a r k o m an i i , 

pijaństwa i 

n a j b a r d z i e j 

brutalnej roz-

pusty. Nie lubią 

się uczyć, z 

trudem kończą 

szkoły, nawet 

s p e c j a l n e . 

Uwielbiają krzy-

woprzysięstwo i 

bardzo chętnie 

zeznają przed 

sądem. Zdema-

 Bardziej osobiste 

wiązanie się z ludź-

mi urodzonymi pod 

tym znakiem to 

rzecz beznadziej-

na, bo Panna - 

zarówno rodzaju 

męskiego jak i 

żeńskiego - jako 

partner wykazuje 

wdzięk słonia  i 

p o m y s ł o w o ś ć   

królika. Dzieci ze 

związku Panny   z 

jakimkolwiek in-

nym znakiem koń-

czą na ogół  w 

Panna 

Waga 
 Trze ba  mieć 

prawdziwego pe-

cha, żeby urodzić 

się pod znakiem 

Wagi. To przesą-

dza właściwie o 

wszystkim. Wagi 

mają krótką pa-

mięć i wzrok, dwie 

lewe ręce, tępy 

słuch i dowcip, 

ambicje zawodo-

we i poczucie hu-

moru w zaniku. 

Nie mają nato-

miast szczęścia 

do pieniędzy, po-

wodzenia          w 

miłości, rozumu i 

zdrowia. Ze wzglę-

du na to, że mają 

to, czego nie ma-

Skorpion 

Strzelec 

 Ma manię prześla-

dowczą. Nic nie jest 

w stanie zmienić 

jego przekonania, 

że licznym, stałym 

niepowodzeniom 

Skorpiona winien 

jest zawsze ktoś 

inny,  a nie on sam. 

Ze strachu atakuje 

pierwszy     i od 

tyłu.  Z  przyjemno-

ścią dręczy zwierzę-

ta i marzy  o posa-

 Osobnik spod 

tego znaku wyka-

zuje dużo energii 

i pomysłowości - 

urodzony działacz 

społeczny. Oczy-

wiście do czego 

się nie weźmie, 

t o  z e p s u j e .          

W dzieciństwie 

zabiera młod-

szym dzieciom 

cukierki . Ma 

skłonności do  

podglądania  w 

toalecie. Na sta-

rość wymyśla 

wspomnienia od 

Koziorożec 

 Każde zdrowe      i 

dbające o swój 

rozwój społeczeń-

stwo powinno na-

tychmiast izolować 

osoby spod znaku 

Koziorożca. Kozio-

rożec, sam alkoho-

lik i analfabeta, 

chętnie deprawuje 

młodzież. Nadaje 

się wyłącznie do 

kopania rowów, a i 

to pod nadzorem. 

W życiu rodzinnym 

Wodnik 

Ma szalony po-

ciąg do gastrono-

mii czwartej kate-

gorii i nigdy nie 

oddaje pożyczo-

nych pieniędzy. 

Mężczyźni spod 

tego znaku, wcze-

śniej czy później, 

okazują się eks-

hibicjonistami, a 

kobiety nimfo-

mankami. W za-

kładzie peniten-

cjarnym czują się 

Ryby 

 Bez przerwy po-

woduje ciągłe 

nieporozumienia 

w pracy i w domu. 

Prochu na pewno 

n ie  w ym yś l i . 

Sprawdza się jako 

kontroler biletów 

au to busowy ch . 

Broń Boże nie 

dopuszczać go do 

urządzeń bardziej 

skomplikowanych  

niż tłuczek do 

kartofli, bo popsu-

je. Znak sprzyjają-

cy :   żaden. 

Baran 
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Pisała dla was  

Katarzyna  Krawiec 


