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GODOWIACZEK 

 

W tym numerze: 
Temat miesiąca- Naucz się uczyć! 

Z życia szkoły. 

Subiektywnym okiem. 

Z kart historii. 

Kącik hobbysty. 

Nasza „mała” twórczość. 

Czy wiesz ,że… 

Nasze sukcesy. 

Uśmiechnij się. 

Humor z zeszytów (naszych!) 

Rusz głową !!! 

 

 

Temat miesiąca: 
Naucz się uczyć! 

Przez efektywne uczenie rozumiemy maksymalną zdolność do przyswajania wiedzy, a 

także prawidłowe jej wykorzystanie w określonym czasie. Czas nauki można podzielić 

na dwa etapy: w szkole i w domu. Jak się uczyć, by zrobić to dobrze i szybko? Oto kilka 

możliwych sposobów. 

1) „Postaraj się zainteresować tym, co chcesz przyswoić”. Pomyśl jak łatwo za-

pamiętujesz rzeczy dotyczące spraw, które Cię interesują. Wystarczy, że kilka 

razy przeczytasz jakiś tekst na interesujący temat, a uda Ci się zapamiętać 

większość informacji. 

2) „Koncentruj się na tym czego się uczysz”. Łatwo Ci się to uda gdy: 

 wyłączysz wszystko, co rozprasza Twoją uwagę np. telewizor, radio 

itp. 

 rób notatki w trakcie czytania. 

3) „Spróbuj rozumieć – jak to działa”.  Nie starajmy się „wkuć całej wiedzy na 

pamięć”. Starajmy się analizować związki pomiędzy kolejnymi przyswaja-

nymi informacjami. Jeśli poznasz podstawy, wtedy warto douczyć się teorii 

„na pamięć”. 

4) „Podziel materiał na części”. Ucząc się do sprawdzianu, warto już kilka dni 

wcześniej podzielić materiał na partie i starać się jedną partię przyswoić w 

ciągu jednego dnia. 

5) „Powtarzaj” … i wykonuj to na różne sposoby. Gdy uczysz się definicji, naj-

pierw przeczytaj ją kilka razy. Następnie staraj się ją zapamiętać, później po-

wtórz ją na głos i dopiero wtedy ją napisz. 

6) „Wracaj do tego, co już się nauczyłeś” Jedynym z najlepszych sposobów na 

trwałe zapamiętywanie jest powtórzenie materiału „po jakimś czasie”. Do-

brym sposobem jest (jeśli uczysz się kilka dni pod rząd) jest powtórzenie rano 

tego, czego uczyłeś się dzień wcześniej. 

 

Uczennica klasy I gimnazjum –Patrycja Pękosz 

 

 

 



Z życia szkoły: 
„Kokakola jest spoko” 

 

 
10 I 2012r., dzięki zaproszeniu dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżo-

wie oraz p. Mirosława Czarnika (nauczyciela polonisty), uczennice naszego gimna-

zjum miały okazję uczestniczyć w wykładzie profesora Kazimierza Ożoga. Odbył się 

on w auli strzyżowskiego liceum. 

Profesor Ożóg – pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, członek Rady 

Języka Polskiego – w wykładzie zatytułowanym „Nowe czasy – nowy język polski” 

poruszył problem gwałtownie zmieniającej się polszczyzny, coraz bardziej obniżającej 

swoje losy. Zauważył, iż młodzi ludzie używają wulgaryzmów nawet w miejscach 

publicznych, uważając, iż jest to oznaka ich wolności. Współczesna polszczyzna po-

sługuje się tysiącem obcojęzycznych zapożyczeń, a jak podkreślił profesor, używać ich 

należy tylko wtedy, jeśli nie znamy polskiego odpowiednika. 

Kończąc swój wykład, pan Ożóg uświadomił zebranym, że powinni rozwijać swój 

język, gdyż jest on naszą osobistą legitymacją. 

Uczennica klasy II gimnazjum –Izabela Szaro 

 

Z życzeniami dla naszych dziadków 
 

 
Jak co roku w naszej szkole 27 stycznia br. odbyła się akademia z okazji Dnia Bab-

ci i Dziadka. Zarówno przedszkolaki, jak i uczniowie klas I – III szkoły podstawowej 

pod opieką wychowawców przygotowali przedstawienie, na które składały się wier-

szyki , piosenki i krótkie scenki artystyczne. To wszystko dla swoich babci i dziadków, 

którzy zgromadzili się na sali gimnastycznej. Na koniec dzieci obdarowały gości drob-

nymi upominkami. Dodatkową atrakcją był taniec „Pasodeble” wykonany przez 

uczniów klasy II s.p., za przygotowanie którego oklaski należą się pani Marysi Czar-

nik. Wszystkim bardzo on się podobał i artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami. 

Później wszyscy w świetnych humorach udali się na poczęstunek.  
Składając im najlepsze życzenia, mamy nadzieję, że w przyszłym roku znowu się 

spotkamy.  

Uczennica klasy II gimnazjum –Natalia Flaga 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień seniora 
 

 
 

Dnia 28.01.2012r. w naszej szkole odbyło się „Spotkanie Seniorów”, czyli opłatek 

dla osób starszych. Przybyło ok. 25 osób. Swą obecnośćią uświetnili to spotkanie rów-

nież Burmistrz Gminy Strzyżów Waldemar Góra oraz ksiądz Kamil Sowa. Na tę oka-

zję pani Marta Midura, pani Małgorzata Ochab oraz pani Katarzyna Paszek przygoto-

wały przedstawienie jasełkowe, w którym udział wzięli uczniowie klasy piątej i szóstej 

szkoły podstawowej. Po przedstawieniu dwaj uczniowie naszej szkoły Wojciech Sę-

kowski z klasy VI i Daniel Zieliński z kl. V zagrali na akordeonie koncert kolęd i pa-

storałek. Goście byli zachwyceni. Bardzo cieszyli się, że mogli zobaczyć to piękne 

przedstawienie i posłuchać koncertu. 

Samorząd Uczniowski naszej szkoły przygotował też skromny poczęstunek dla za-

proszonych gości. Całe spotkanie przebiegło w miłej, uroczystej i ciepłej atmosferze. 

Uważam, że tego typu spotkania są bardzo potrzebne, zwłaszcza dla starszych i 

samotnych ludzi, którzy nie maja zbyt często możliwości uczestniczyć w tego typu 

imprezach. 

Uczennica klasy III gimnazjum –Natalia Cynar 

Ferie 
 

 
 

Podczas ferii w naszej szkole nie brakowało atrakcji. Każdy, kto chciał, mógł 

przyjść do szkoły. Swój dyżur pełniło wielu nauczycieli, którzy swój czas poświęcili 

na kółka tematyczne. Nie zabrakło także konkursów. Na początku ferii odbył się Kon-

kurs Piosenki obcojęzycznej, a kilka dni później zorganizowany przez panią Marysię 

Czarnik konkurs na temat AIDS. Ponadto pani Marysia miała spotkanie z grupą ta-

neczną, a pan Jakub Soja prowadził zajęcia sportowe. 

Uczennica klasy III gimnazjum –Dominika Koziarska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konkurs kolęd i piosenek świątecznych 
 

 
 

Już od 3 lat w naszej szkole jest organizowany konkurs polskich i obcojęzycznych 

kolęd i piosenek świątecznych. W tym roku odbył się on 31 stycznia w czasie ferii 

zimowych. Uczniowie z klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum zaprezentowali 

piosenki w swoim wykonaniu. Gdy wszyscy skończyli, jury w składzie: p. Anna Dyka, 

p. Małgorzata Ochab, p. Paweł Banek oraz uczennice Joanna Zamorska, Patrycja 

Wnęk i Patrycja Pękosz, udało się na naradę. Po dość długiej dyskusji jury wróciło i 

ogłosiło wyniki: z klas 1-3 szkoły podstawowej zwyciężył zespół dziewczynek w skła-

dzie Julia i Sylwia Ziobro, Magdalena Sołtys. Pięknie zaśpiewały one utwory pt. „Ve-

lis navi dat” i „Grudniowe noce”. Z klas 4-6 szkoły podstawowej pierwsze miejsce 

zajął natomiast zespół dziewcząt z klasy IV: Andżelika Pawłowska, Patrycja Urban, 

Karolina Szaro oraz Martyna Gawron, które zaprezentowały piosenkę „Merry Christ-

mas Everyone” i kolędę „Dzisiaj w Betlejem”. Spośród uczestników klas gimnazjal-

nych pierwsze miejsce zajął Franciszek Moskal. W jego wykonaniu usłyszeliśmy pio-

senkę „Christmas time” oraz piękną pastorałkę „Oj Maluśki”. Serdecznie gratulujemy i 

życzymy dalszych sukcesów.  

Uczennica klasy II gimnazjum –Dominika Rubajczyk 

 

Dzień Zakochanych 
 

 
 

Słysząc „14 lutego” od razu myślimy: „Dzień zakochanych”, przed oczami widzi-

my obejmujące się pary, bukiety kwiatów i wszechobecne czerwone serca. 

Poczta walentynkowa w naszej szkle to już coroczny zwyczaj. Ci duzi , ci mniejsi i 

ci najmniejsi również w tym roku z ochotą brali udział w tej akcji. Na korytarzu szkol-

nym można było zakupić gotową już „Walentynkę” lub upominek, zaadresować i wy-

słać. Gdy wszystkie „walentynki” znalazły się w pocztowym pudełku nadszedł czas na 

to, aby dostarczyć je do adresatów. 

Jak co roku zabawa była doskonała. Teraz zostaje nam tylko czekać na 14 lutego 

2013.   

Uczennica klasy II gimnazjum –Izabela Szaro 

 

 

 



Subiektywnym okiem: 
„Kilka słów o miłości” 

14 lutego obchodzimy walentynki, dzień wszystkich zakochanych. Święto to ob-

chodzimy od niedawna, przyszło ono do nas ze Stanów Zjednoczonych. Zwyczajem w 

tym dniu jest wysłanie do bliskich osób kartek i listów z walentynkowymi wierszyka-

mi. A także obdarowywanie się nawzajem upominkami, takimi jak kwiaty, słodycze, 

pluszowe maskotki z napisami „Kocham Cię”, „I love you”. Ale czy tak naprawdę 

wiemy, co to jest miłość? 

Miłość jest tematem, który od wieków porusza ludzi, inspiruje pisarzy, poetów, 

malarzy i muzyków. Miłość to silne uczucie, głębokie przywiązanie do kogoś lub cze-

goś. Dawniej miłość była dla ludzi czymś bardzo ważnym. Była szczera, prawdziwa, 

nieudawana. Przykładem tego jest ballada A. Mickiewicza pt. „Świteziarnka”, której 

tematem jest miłość prawdziwa i fałszywa, konieczność dochowania przysięgi i kon-

sekwencja zdrady, jaką jest śmierć młodzieńca. Innym przykładem jest dramat W. 

Szekspira „Romeo i Julia”, to opowieść o parze młodych ludzi, których miłość była 

silna i trwała aż po grób. A jak to jest w dzisiejszych czasach?. W dzisiejszym zabie-

ganym świecie nie ma miłości bezinteresownej i tak prawdziwej jak dawniej. Więk-

szość ludzi zakochuje się i odkochuje wiele razy. A miłości przecież nie da się kupić, 

nie można także udawać, że się kogoś kocha. Jest ona najcenniejszą i najważniejszą 

wartością w życiu każdego człowieka. Jednak niektórzy nie umieją tego docenić. My-

ślę, że dobrze, iż w Polsce obchodzone są walentynki, wiążą one ze sobą nadzieję, że 

chociaż raz w roku człowiek przypomni sobie, co jest w jego życiu istotne, ważne, 

skupi się na miłości i doceni jej wartość. 

Uczennica klasy I gimnazjum –Olena Wolan 

 
 

Konkurs na najciekawsze – opowiadanie o miłości 
Nigdy nie wierzyłam w to, że można się zaprzyjaźnić się z kimś przez Internet, 

jednak niedawno zmieniłam zdanie. Łukasza poznałam swego czasu przez sławny na 

całym świecie portal społecznościowy zwany „facebookiem”. Okazało się, że mamy 

wspólne zainteresowania i podglądy ma wiele tematów. Rozmawialiśmy codziennie, 

oczywiście przez Internet. Jednak po pewnym czasie wymieniliśmy się numerami 

telefonów i pisaliśmy do siebie godzinami. Bardzo go polubiłam mimo tego, że nigdy 

się nie widzieliśmy. 

Pewnego dnia wybrałam się do biblioteki, musiałam oddać książki. I tam właśnie 

zdarzyło się coś niesamowitego. Przechodząc przez próg, potknęłam się i z ręki wypa-

dły mi wszystkie książki. Byłam jeszcze bardziej zaskoczona, gdy chłopak o czarnych 

włosach podniósł je z podłogi i podał mi je. Już chciałam podziękować, ale nagle … 

okazało się, że to Łukasz! Właśnie ten Łukasz, z którym tak często rozmawiałam. 

Obydwoje troszkę speszyliśmy się, jednak on postanowił „przełamać pierwsze lody” i 

zaproponował, że odprowadzi mnie do domu. Początkowo nie wiedzieliśmy, o czym 

rozmawiać, ale później już nadawaliśmy jak radary. Staliśmy pod moim domem, kiedy 

on złapał mnie mocno w talii i popatrzył się swoimi pięknymi brązowymi oczami 

prosto w moje. Nasze spojrzenia spotkały się, nasze uśmiechy dopełniły się, nasze 

oddechy stykały się. Od razu wiedziałam, że to miłość. Wróciłam do domu taka szczę-

śliwa, jak nigdy jeszcze nie byłam. Czułam się cudownie. Na jednym spotkaniu się nie 

skończyło. Spotykaliśmy się codziennie, lecz to właściwie tydzień temu zostaliśmy 

oficjalnie parą. Moje poczucie bezpieczeństwa skrywa się w jego silnych ramionach. 

W końcu jestem szczęśliwa!  

 

 Uczennica klasy III gimnazjum –Dominika Koziarska 

 

"Jeden moment" 
Pewnego dnia Justyna wraz ze swoją najlepszą przyjaciółka szły, jak co rano do szko-

ły. Nagle na polanie spotkały chłopaka, który miał wypadek i najwyraźniej potrzebo-

wał pomocy. Był cały we krwi, miał złamaną nogę. Dziewczyny od razu zadzwoniły 

po karetką. Justyna została przy chłopaku, który zapytał zdezorientowany: 

-Co się stało? 

-Chyba miałeś wypadek... - odpowiedziała Justyna niepewnie. 

-Jak masz na imię? - spytała, lecz nie uzyskała odpowiedzi, gdyż nadjechała karetka. 

Po szkole wracając do domu, Justyna wciąż myślała o nieznajomym. Postanowiła, że 

jutro pójdzie do niego do szpitala. Następnego dnia obie przyjaciółki wybrały się do 

szpitala, w którym przebywał nieznajomy. Szukały przez dłuższą chwile sali, w końcu 

odnalazły chłopca. 

-Jak się masz?-zapytała Jola, przyjaciółka Justyny. 

-Już dobrze, jutro wychodzę. - odpowiedział i serdecznie, choć nieco zawstydzony 

uśmiechnął się do Justyny. 

-No to powiesz w końcu jak masz na imię?? - zapytała onieśmielona Justyna. 

-Michał... 

-Muszę iść! - powiedziała  Jola.  



-Dobrze, chodźmy! - dodała Justyna . 

-Zaczekaj... - nieśmiało odezwał się chłopak . 

Michał chciał podziękować Justynie za pomoc i zapytać, czy mogła by jutro do niego 

wpaść. Dziewczyna   z przyjaznym uśmiechem zgodziła się i wyszła z sali. Justyna 

była szczęśliwa, że odwiedzi nowego przyjaciela. Gdy następnego dnia  po szkole, 

weszła do sali, Michał przywitał ja tajemniczym spojrzeniem, ponieważ chciał jej coś 

powiedzieć, ale nie wiedział jak się za to zabrać. Odtąd przychodziła do niego co-

dziennie, najpierw do szpitala a potem do jego domu. Po miesiącu chłopak mógł wyjść 

na pierwszy spacer wiosenny po wypadku. Poprosił Justynę o spotkanie o 21:00 na 

dachu jednego z budynków. Dziewczyna pojawiła się punktualnie .Zobaczyła Michała. 

Był on wystrojony w odświętne ubranie, z różą w ręku, jego oczy lśniły jak dwie 

gwiazdy na niebie, a włosy mieniły się odcieniem złota. Nastolatka niepewnie pode-

szła do chłopaka. Usiedli na kocu i w ciszy oglądali przepiękny zachód słońca. On 

patrzył w jej zielone, lśniące oczy, odgarnął ręką jej blond włosy i powiedział: 

-Yyy... To trudne, ale muszą Ci to wyznać. Już od naszego pierwszego spotkania zau-

roczyłaś mnie. A potem rozkochałaś w sobie... Justyna, zakochałem się!! 

-Nie wiem, co powiedzieć. Ja czuje to samo. - odpowiedziała i wtuliła się w ramiona 

Michała. 

Tak się kończy historia o miłości od pierwszego wejrzenia. Justyna i Michał zostali 

parą. Zawsze za rękę przez świat, przez ból i kłopoty. Nie było dla nich rzeczy niemoż-

liwych. Skończyli szkołę, i są szczęśliwą parą do dzisiejszego dnia, choć minęło już 

dobrych kilka lat. 

Uczennica klasy VI szkoły podstawowej – Magdalena Patryn 

 

Z kart historii 
 

Kawiarnie w modzie 
W XVII w. w Europie pojawiają się nowe używki w postaci herbaty i kawy. 

17 I 1685. Ormianin Johann Diodato otrzymuje w Wiedniu – w podzięce za służbę 

wywiadowczą podczas oblężenia Wiednia przez Turków – przywilej cesarski „wy-

łącznej sprzedaży takiego orientalnego napoju przez 20 lat”. Jest to godzina narodzin 

kawiarni wiedeńskiej. Podobno ok. 1440 mnisi w etiopskiej prowincji Kefa odkryli 

podczas godzin spędzanych na modłach ożywcze działanie napoju uzyskanego z ziar-

nek kawy. Pierwszą odnotowaną w annałach kawiarnię otwarto w 1554 w Stambule. 

W 1624 Wenecjanie sprowadzili kawę do Włoch, w 1652 roku pojawiła się w Anglii, a 

ok. 1670 dotarła do Niemiec. Powstają kawiarnie m. in. W Norymberdze i Ratyzbonie 

(1686), w Hamburgu (1687) i w Stuttgarcie (1712). Jeszcze starsza niż kawa jest her-

bata. Według legendy była znana w Chinach już około 2700 przed Chr. Początkowo 

służyła przede wszystkim jako lekarstwo. W 1610 holenderska Kompania Wschodnio-

indyjska sprowadziła herbatę do Europy. W 1657 w Londynie otwarto pierwsza herba-

ciarnię. Na Wyspach Brytyjskich herbata jest od połowy XVIII w. jednym z najbar-

dziej ulubionych napojów. W Polsce picie herbaty zaczęło się rozpowszechniać od 

początku XVIII w. 

Uczeń klasy VI szkoły podstawowej - Wojciech Sękowski 

Uczeń klasy VI szkoły podstawowej – Tomasz Ziobro 

 

Kącik hobbysty! 

 

 

 
Bardzo lubi czytać, nie wypuści z rąk nawet instrukcji obsługi sprzętu. Interesuje się 

geografią oraz sportem, a w szczególności piłką nożną. Z Filipem Czarnikiem, uczniem 

klasy II s.p. oraz studentem Politechniki Rzeszowskiej rozmawiają Andżelika Złotek i 

Aneta Zamorska. 

Andżelika i Aneta: Od kiedy chodzisz na Politechnikę Dziecięcą w Rzeszowie? 

Filip: Od października zeszłego roku. 

A.A: Gdzie odbywają się zajęcia? 

F: W budynku wydziału zarządzania Politechniki Dziecięcej w Rzeszowie. 

A.A: W jakiego rodzaju zajęciach masz okazje uczestniczyć? 

F: Odbyło się pięć zajęć, których tematyka to: fizyka, „Nano świat”, gry komputerowe 

i efekty specjalne, pokaz mistrzów ping-ponga, elektryzujący student. 

A.A: Jak tam trafiłeś? 

F: Rodzice mnie zapisali. Ponieważ było dużo chętnych, więc było losowanie i zosta-

łem wylosowany. 

A.A: Kto prowadzi zajęcia? 

F: Wykładowcy z politechniki. 

A.A: Które zajęcia Ci się najbardziej podobały i dlaczego? 

F: Najbardziej podobała mi się fizyka, ponieważ było przeprowadzonych dużo ekspe-

rymentów. 



A.A: Ile trwają lekcje? 

F: Około godziny. 

A.A: W jakim przedziale wiekowym są studenci? 

F: Od 7 do 12 lat. 

A.A: Dziękujemy za wywiad i życzymy Ci sukcesów.   

 
Rozmawiała uczennica klasy I gimnazjum - Aneta Zamorska 

Rozmawiała uczennica klasy I gimnazjum - Andżelika Złotek 

Nasza „mała” twórczość: 
 

„Miłość” 

Śnił mi się ktoś, kogo nie znałam, 

 w każdą noc przez sen go wołałam, 

 lecz kiedy usłyszał moje wołanie, 

 pomyślał tylko, że to serca pukanie! 

 

Uczennica klasy I gimnazjum –Andżelika Górska 

 

„Świat pędzi wciąż do przodu” 

Świat pędzi wciąż do przodu, 

Lecz za nim nie nadążam, 

Za to, jaki jest, wszystkich ludzi obciążam. 

Sama nie jestem lepsza, 

Jak każdy z nich mam wady, 

Jest wiele rzeczy dużo gorszych od zdrady, 

To brak zrozumienia, solidarności i współczucia, 

Takie postępowanie doprowadzi do zepsucia, 

Do zepsucia wszystkich ludzi, 

Nawet tych pozornie czystych. 

Chciałabym to wszystko zmienić 

I do drzwi raju znaleźć wytrych, 

Poprowadzić nas wszystkich ścieżką prawdy bez obłudy,  zrobić wielkie pranie 

I usunąć brudy, 

Lecz to nie takie proste to nie takie łatwe. 

Czasem chcę odpłynąć na słodkich marzeń tratwie, lecz takie jest to życie, 

Ciężkie oraz trudne, ono weryfikuje poczucie szczęścia złudne. 

 

Uczennica klasy III gimnazjum – Dominika Koziarska 

 

Szkolna galeria -  

 
 

 

 



Czy wiesz ,że… 
(astronomia) 

 Księżyc obiega Ziemię w 27,3 dnia. 

 Nocą temperatura na Księżycu spada do –162 stopni Celcjusza. 

 Odległość między Ziemią a Księżycem wynosi 384 000 km. Czyli światło pokonuje 

ją w nieco ponad sekundę. 

 Lato na południowym biegunie Urana trwa 42 lata ! 

 Słońce ma średnicę 109 razy większą niż Ziemia, więc zmieściłoby się w nim ponad 

milion takich planet jak nasza. 

 Wiatry na Neptunie osiągają prędkość 2 tysięcy kilometrów na godzinę. 

 Jowisz porusza się z szybkością 45 tys. km/h. 

 Ponad 70 znanych obecnie planet poza naszym układem słonecznym krąży wokół 

gwiazd, które można zobaczyć gołym okiem. 

 Wenus obraca się w przeciwnym kierunku niż inne planety. 

 Migotanie gwiazd powoduje drgające ponad Ziemią powietrze. 

 Światło ze Słońca leci do Ziemi około 8 minut. 

 Księżyc ma zaledwie ¼ średnicę Ziemi. 

 Słońce wykonuje pełny obrót wokół środka naszej galaktyki w ciągu 225 mln lat. 

 W Układzie Słonecznym jest 102 księżyce. Tylko Merkury i Wenus nie mają żad-

nych księżyców, a rekordzista – Saturn ma ich aż 33. Co ciekawe, największy 

z księżyców Saturna – Tytan jest większy od planety Merkury. 

 Na Marsie znajduje się wygasły wulkan o nazwie Olympus Mons, który jest najwyż-

szym wzniesieniem Układu Słonecznego. Mierzy on około 26 000 metrów wysoko-

ści, czyli jest prawie 3 razy wyższy od Mt. Everestu. 

 Gwiazdy olbrzymy są tak wielkie, że światło potrzebuje ponad godzinę alby przele-

cieć je na wylot. 

 
Uczennica klasy I gimnazjum –Olena Wolan 

Uczennica klasy I gimnazjum - Dorota Paszek 

 

 

Nasze sukcesy : 
Wyniki zawodów sportowych: 

Mini koszykówka 

Gimnazjum chłopcy: 

Zawody powiatowe: I miejsce 

Koszykówka 

Gimnazjum chłopcy: 

Zawody powiatowe: III miejsce  

Gimnazjum dziewczyny: 

Zawody gminne: III miejsce 

Podstawówka dziewczyny: 

Zawody gminne: III miejsce 

Konkursy: 
HIV/AIDS 

I miejsce – Monika Tęczar (kl. II gim.) 

II miejsce – Dominika Koziarska (kl. III gim.) 

III miejsce – Natalia Flaga (kl. II gim.) 

Konkurs mitologiczny 

I miejsce – klasa I gimnazjum 

II miejsce – klasa III gimnazjum 

III miejsce – klasa II gimnazjum 

Konkurs kolęd 

Podstawówka klasy I – III: 

I miejsce – Magdalena Sołtys, Julia Ziobro i Sylwia Ziobro 

II miejsce – Mateusz Piwowar 

III miejsce – Andżelika Fiołek i Patrycja Chruniak 

Podstawówka klasy IV – VI: 

I miejsce – Martyna Gawron, Patrycja Urban, Andżelika Pawłowska i Ka-

rolina Szaro 

II miejsce – Patrycja Złotek, Klaudia Cynar i Weronika Klimek  

III miejsce – Magdalena Patryn, Ola Ziobro i Diana Hajduk 

Gimnazjum: 

I miejsce – Franek Moskal 

II miejsce – Natalia Flaga, Gabriela Wnęk i Dominika Rubajczyk 



 

Opracowała uczennica klasy II gimnazjum - Gabriela Wnęk 

 

 
 

Uśmiechnij się: 
1.       Sekretarka wchodzi do gabinetu: 

- Panie Dyrektorze, wiosna przyszła 

- Niech wejdzie  

   

2.       Na religii:  

- kto widzi i wie wszystko 

Na to Jasiu 

- Moja sąsiadka  

   

3.       Nauczycielka spotyka swojego ucznia po latach. 

- Czym się zajmujesz? 

- Wykładam chemię. 

- Naprawdę? A gdzie? 

- W Biedronce, na regały... 

4.       Po teście z matematyki koledzy rozmawiają: 

- Ile napisałeś?  

- Nic 

- Ja też. Pani znowu powie, że od siebie odpisywaliśmy.  

  

5.       Idzie Jams Bond przez pustynie spotyka wielbłąda i mówi: 

- Jestem „Bond” Jams Bond 

A wielbłąd mówi: 

- A ja jestem „błąd” Wielbłąd. 

Uczennica klasy I gimnazjum – Patrycja Pękosz 

 

 

 

 

 

Humor z zeszytów (naszych!): 

 Ludzie pierwotni gdy chcieli rozpalić ogień musieli pocierać krzemieniem o 

krzemień a pod spód podkładali stare gazety. 

 Obecnie nie ma już przywiązania do ziemi i chłop do południa może być na-

wet robotnikiem. 

 Rejtan nie chcąc dopuścić do rozbiorów Polski stanął w drzwiach i sam się 

rozebrał. 

 Wieś była samowystarczalna: kobiety dostarczały mleka, mięsa i skór. 

 Radio jest cudownym wynalazkiem, który mogą słuchać ślepi i oglądać głusi. 

 Alkoholików dzielimy na pijących i niepijących. 

 Błony komórkowe spełniają bardzo ważną funkcję w życiu komórki: wiedzą 

kogo wpuścić, a kogo wypuścić, czyli funkcje celnika. 

 Po zebraniu makulatury, sprzedaliśmy ją razem z panią. 

 Justyna jest mądrzejsza od Marty nie gardzi chłopem. 

 Konopnicka żyła od urodzenia aż po śmierć. 

 W komedii bohaterowie dążą do celu powodując śmierć, często zakończoną 

szczęśliwie. 

 Matejko namalował "Bitwę pod Grunwaldem" chociaż ani razu jej nie widział 

w telewizji. 

 Wokulski zakupił klacz od Krzeszowskiego, aby później prosić o jej rękę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Rusz głową !! 
 

 1.      

2.         

  3.     

4.       

5.       

 6.     

 

1. Zmysł w oczach 

2. Imię Skolimowskiej 

3. Druga największa rzeka w Polsce 

4. … do rzęs 

5. „… Muzykant” H. Sienkiewicza 

6. Pies, towarzysz Stasia i Nel 
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Prawidłowe rozwiązania przyjmuje Joanna Zamorska (klasa III gimnazjum) do 

17 kwietnia 2012 r. 

Przewidziane są nagrody!  

 


