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KLIMAT A ŚLAD WĘGLOWY 

Żyjemy w świecie, w którym liczy się czas i wygoda. Korzystamy coraz częściej z rozmaitych coraz szybszych urządzeń 

i środków transportu, potrzebujemy coraz więcej energii. Obecnie, jedną z czołowych aktywności ludzkich jest przemiesz-

czanie się, czyli transport. Wymaga to ogromnego nakładu energii, która w 80% produkowana jest ze źródeł kopalnych jak 

węgiel, ropa, gaz. Tak powstaje ślad węglowy - suma wyemitowanych gazów cieplarnianych przyczyniających się do glo-

balnych zmian klimatu. Ślad węglowy określa wpływ usługi, aktywności lub wydarzenia w życiu codziennym człowieka 

na klimat. Ślad węglowy można ograniczyć poprzez oddawanie rzeczy do recyklingu, kupowanie lokalnych produktów, 

ograniczenie jazdy samochodem (można wybrać rower, spacer),sadząc drzewa, oszczędzając energię-ocieplając domy, wy-

mieniając stare okna na nowe. Są to czynności, o których myślimy, że są bez znaczenia, a jednak mają wpływ na nasze 

środowisko. Dbajmy o naszą planetę, bo jest naszym domem, a w przyszłości będzie domem dla naszych dzieci i wnuków. 

 Artykuł napisany w ramach projektu ,,Klimatyczna klasa” przez Laurę Turczyn, uczennicę klasy VIII 

WYWIAD Z … 
1.Najmilsze wspomnienie z lat szkolnych. 

Będąc w szkole podstawowej w klasach 1-3 bardzo lubiłam spędzać czas w świetlicy szkolnej, gdzie z koleżankami i ko-

legami graliśmy, gadaliśmy na różne tematy. A z klas starszych mile wspominam nasze szkolne wycieczki i nieprzespane 

na nich noce. Szczególnie zapadł mi w pamięci 3-dniowy wyjazd na Bonarówkę. 

2.Byłam/byłem uczniem...  

pilnym i ambitnym. 

3.W szkole nie lubiłam/lubiłem...  

języka niemieckiego i chemii.  

4.Najtrudniejsze w zawodzie nauczyciela jest...  

Najtrudniejsze jest dzisiaj rozbudzenie w dzieciach motywacji do nauki – aby dziecko widziało 

potrzebę uczenia się, żeby zrozumiało, że uczy się nie dla dobrych ocen, tylko po to, żeby mieć 

wszechstronną wiedzę, którą będzie mogło wykorzystać w swoim życiu. Problemem jest także 

częste rozproszenie i dekoncentracja uczniów na lekcji, które nie sprzyja procesowi uczenia się. 

5.Zawód nauczyciela cenię za...  

za to, że mogę pracować z młodymi ludźmi, patrzeć jak się rozwijają, patrzeć jak cieszą się ze 

swoich sukcesów i próbują radzić sobie z porażkami. No i oczywiście cenię ten zawód za waka-

cje!  

6.Gdybym nie została/został nauczycielem, byłabym/byłbym... 

tylko nauczycielem, gdyż jest to mój wymarzony zawód.  

7.W wolnym czasie lubię...  

oglądać filmy, głównie historyczne i musicale, lubię chodzić do teatru, kina i filharmonii. 

8.Chciałabym/chciałbym w sobie zmienić...  

a to jest moja tajemnica. 

9.Moja zaleta to...  

lojalność. 

10.Największe marzenie? 
Podróż do Kenii – miejsce, w którym odbywa się akcja mojego ulubionego filmu „Pożegnanie z Afryką”. 

Laura Turczyn, Zuzanna Koziarska, kl. VIII 

 

Zgadnij, z jakim nauczycielem przeprowadzono ten wywiad. Odpowiedzi należy przekazać uczennicom kl. VIII - Zuzannie 

Koziarskiej lub Laurze Turczyn. Na odpowiedzi czekamy do dnia 17 czerwca. 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
ŻYCZENIA DLA BABCI I DZIADKA 

21 stycznia obchodziliśmy Dzień Babci, a 22 stycznia Dzień 

Dziadka. W tych dniach możemy pokazać naszym dziadkom, jak 

bardzo ich kochamy. Pomysł utworzenia święta w Polsce pojawił 

się w tygodniku ,,Kobieta i Życie" w 1964 roku, a jego datę za-

wdzięczamy Mieczysławie Ćwiklińskiej, znanej polskiej aktorce. 

Ona to, mimo sędziwego wieku, bo miała wtedy 85 lat, wystąpiła 

na scenie w Poznaniu. Redakcja "Expressu Poznańskiego" wrę-

czyła jej tort oraz kwiaty, ustanawiając tym samym ten dzień - 

Dniem Babci.  

W naszej szkole uczniowie klas 1-3, aby uczcić święto swoich 

babć i dziadków, przygotowali przedstawienie pt. "Dziewczynka z zapałkami". Ponadto recytowali wiersze, śpiewali pio-

senki i tańczyli. Na koniec uroczystości wręczyli swoim ukochanym babciom i dziadkom własnoręczne zrobione laurki. 

Radościom i uściskom nie było końca. 

Patrycja Leśniak, kl. Vb 

NOC FILMOWA 

Jedną z inicjatyw Samorządu Szkolnego była zorganizowana w naszej szkole Noc filmowa. Uczestniczyć w niej mogli 

uczniowie najstarszych klas - 7,8 i 3G. O 18:00 wraz ze swoim ekwipunkiem zebraliśmy się na sali gimnastycznej. Oglą-

daliśmy filmy różnorodnych gatunków, od komedii po fantasy. Między seansami świetnie bawiliśmy się na parkiecie, tań-

cząc w takt muzyki. Około godziny 7:00 rano wszyscy z trudem poszliśmy do domów. Uważam, że warto było przyjść i 

tak miło spędzić noc wśród przyjaciół i znajomych.  

Zuzanna Flaga, kl. III G 

PĄCZEK DLA AFRYKI 

Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli. Kierując się słowami Alberta 

Schweitzera, po raz kolejny nasza szkoła włączyła się w akcję ,,Pączek dla Afryki”. Jak na tłu-

sty czwartek przystało, w tym dniu nikt nie liczył kalorii! Uczennice z klasy 8 i 3 gimnazjum 

sprzedawały domowe pączki przekazane na akcję przez ludzi dobrej woli. Całe przedsięwzięcie 

koordynowały panie: Maria Czarnik i Joanna Góra. Wszyscy chętnie ,,pączkowaliśmy” a wy-

pieki rozeszły się błyskawicznie, w przeciągu dwóch przerw. Łącząc swoje siły, uzbieraliśmy 

w sumie, dla potrzebujących dzieci mieszkających w Afryce, 663 zł. 

Zuzanna Koziarska, kl. VIII 

KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ 

W piątek, 22 marca odbył się w naszej szkole XV Mię-

dzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej! Było 

bardzo uroczyście i nastrojowo. Uczestnicy konkursu mu-

sieli wykazać się umiejętnościami recytatorskimi w zakresie 

interpretacji prezentowanego utworu, doboru pozasłownych 

środków artystycznych oraz poprawności dykcji i modulacji 

głosu. 

Po długiej dyskusji jury w składzie: p. Zdzisława Górska 

- przewodnicząca, Ks. dr Jan Wolak, p. Mirosław Czarnik, p. Waldemar Góra, p. Urszula Rędziniak, p. Rafał Opoń, ogłosiło 

następujący werdykt: 

W kategorii klas IV - VI szkół podstawowych:  

I miejsce - Wiktoria Zając - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej, 

II miejsce - Kaja Jacek - SP nr 1 im. Orła Białego w Strzyżowie, 

III miejsce - ex aequo Karolina Gawron - SP nr 2 im. M. Konopnickiej MZS w Strzyżowie i Lena Czarnik - Zespół Szkół 

im. Jana Pawła II w Godowej, 

wyróżnienie: Emilia Pieczek - SP nr 1 im. Orła Białego w Strzyżowie,  

wyróżnienie p. Zdzisławy Górskiej - Dawid Trela - SP im. św. Stanisława Kostki w Grodzisku, 

wyróżnienie pani Urszuli Rędziniak - Lena Ziobro - SP nr 1 im. św. Jana Kantego w Wysokiej Strzyżowskiej, 

W kategorii szkół podstawowych VII - VIII i gimnazjum:  

I miejsce - Klaudia Chruniak - ZS im. Jana Pawła II w Godowej, 

II miejsce - Dominika Machoś - SP nr 2 im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie, 

III miejsce - ex aequo Michał Ossowski - SP nr 2 im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie i Hubert Kudłacz - ZS im. Jana 

Pawła II w Stępinie 

wyróżnienia: Kacper Fąfara z SP nr 2 im. M. Konopnickiej w Strzyżowie, Klaudia Stanisławczyk z SP im. Jana Pawła II 

w Konieczkowej. 

Laureatom serdecznie gratulujemy! 

Daria Świerad, kl. III G 
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PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 

Początek wiosny to doskonała okazja, aby pożegnać zimę oraz niesprzyjające wa-

runki atmosferyczne. Dawniej w Polsce 25 marca obchodzono Święto Matki Boskiej 

Roztwornej. Wierzono, że tego dnia otwiera się ziemia, by rodzić nowe życie. Tego 

dnia rankiem spożywano biały chleb z solą i odmawiano modlitwy. 

W naszej szkole 21 marca uczciliśmy pierwszy dzień wiosny, kolorowymi strojami 

i wesołymi minami. Szkolne korytarze wypełniły się uczniami w niecodziennych, wio-

sennych kostiumach. Odbył się też konkurs na najliczniej przebraną klasę. Zwyciężyła 

klasa VII. Gratulujemy! 

Anna Malec, kl. Vb 

„BYĆ KOBIETĄ, BYĆ KOBIETĄ…” 

8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Święto kojarzy się różnie: jedni mówią, że jest miłe i sympatyczne, inni, że to relikt 

przeszłości, a jeszcze inni, że zbędne. Fakt, kobiety trzeba kochać i szanować na co dzień, a nie od wielkiego dzwonu. 

Aby umilić to święto wszystkim paniom i dziewczętom, w tym roku, z inicjatywy pani Marii Czarnik, zorganizowano 

w naszej szkole ,,Kiecka run”, czyli bieg w spódnicy bądź sukience. Chłopcy, zamiast dziewczęcego ubioru, pokonali 

wyznaczoną trasę z kwiatkiem w dłoni. W ten sposób zadbaliśmy o nasze zdrowie i kondycję fizyczną. Uczestnicy otrzy-

mali pamiątkowe medale oraz słodkie co nieco. Wszyscy, którzy wzięli udział w zmaganiach sportowych, mogą czuć się 

zwycięzcami. Liczymy, że taka akcja nie będzie jednorazową inicjatywą. 

Klaudia Chruniak, kl. III G 

DZIEŃ ZIEMI 

Światowy Dzień Ziemi wymyślono po to, by mi-

liardy ludzi pochyliły się nad losem planety, na której 

żyją. Moment ekologicznej refleksji ma nas uchronić 

przed popełnianiem kolejnych błędów. W Dniu Ziemi - 

22 kwietnia - na całym świecie tysiące stowarzyszeń 

ekologicznych organizuje manifestacje, konferencje, 

pokazy i akcje na rzecz środowiska naturalnego. Celem 

jest uświadomienie problemów związanych ze zmia-

nami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków 

czy brakiem wody. W naszej szkole także nie zapomi-

namy o tym jakże ważnym święcie i z inicjatywy p. Ka-

tarzyny Paszek organizujemy rozmaite akcje ekolo-

giczne. W tym roku uczniowie poszczególnych klas zaprezentowali krótkie przedstawienie artystyczne. Mogliśmy również 

usłyszeć wiele utworów muzycznych związanych z ekologią. Pamiętajmy, że zaśmiecając ziemię, niszczymy naszą planetę 

i organizmy na nie żyjące. 

Zuzanna Flaga, kl. III G 

KONKURS – W KRAINIE BAŚNI I LEGEND 

3 czerwca odbył się w naszej szkole konkurs czytelniczy dla klas IV-VI – W krainie baśni legend. To już 11. edycja 

tego konkursu, który na stałe wpisał się w kalendarz imprez na-

szej szkoły. Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie, mu-

sieli zaznajomić się z treścią wielu znanych i mniej znanych ba-

śni i legend. Aby wygrać poszczególne konkurencje, musieli 

wykazać się dobrą pamięcią, spostrzegawczością, logicznym 

myśleniem. Jedna z konkurencji polegała na odgadnięciu po-

staci, za które przebrali się chętni uczniowie klas 3G i 8SP. Był 

Jaś i Małgosia, Roszpunka czy też król Krak. Poza konkuren-

cjami z zakresu wiedzy o literaturze były też konkurencje spor-

towe – skoki w workach, bieg przez przeszkody czy też rzuty 

woreczkami do celu. Było wiele emocji i dobrej zabawy. I miejsce zajęły ex aequo klasa Vb i IV, II miejsce klasa Va, a III 

miejsce klasa VI. GRATULUJEMY! 

Paula Szaro, kl. VIII 
Z POTRZEBY SERCA 

W maju klasa VII SP zorganizowała akcję Woreczek Ryżu ,której celem jest zbiórka środków finansowych na zakup 

żywności dla głodnych i niedożywionych dzieci i dorosłych w Kenii i Ekwadorze. Akcja od ośmiu lat pomaga przeżyć 

kilkuset dzieciom, będących podopiecznymi misjonarzy franciszkańskich z gdańskiej Prowincji św. Maksymiliana.  

Natomiast klasa 3 Gim., w ramach projektu gimnazjalnego, zorganizowała kiermasz charytatywny na rzecz Schroni-

ska Czekadełko i fundacji Animals Mielec zalanych przez powódź. Podczas przerw można było kupić zrobione przez 

uczniów i ich rodziców wypieki. Dużym powodzeniem cieszyły się babeczki, ale nikt też nie pogardził szarlotką i serni-

kiem. Zebraliśmy 862,10 zł. Wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc. 

Daria Świerad, kl. IIIG 
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NA SZLAKACH TURYSTYCZNYCH 

13 maja uczniowie naszej szkoły pojechali, w ramach Zielonej Szkoły do Giżycka i Warszawy. W Giżycku zwiedzili 

Twierdzę Boyen, a w Gierłoży Wilczy Szaniec, który w latach 1941–1944 był kwaterą główną Adolfa Hitlera. Dwa kolejne 

dni spędzili w Warszawie. Największą atrakcją w stolicy było dla nich zwiedzanie Parku Łazienkowskiego oraz Centrum 

Nauki Kopernik. Lecz wszystko, co dobre, szybko się kończy i 17 maja opuścili Warszawę, aby szczęśliwie wrócić do 

Godowej. 

  
Kolejna wycieczka odbyła się 27 maja. Tym razem uczniowie naszej szkoły pojechali do Ojcowskiego Parku Narodo-

wego. Zobaczyli tam m.in. Grotę Łokietka oraz Bramę Krakowską. Następnie udali się do Krakowa, gdzie zwiedzili Kopiec 

Kościuszki. 

 
Daria Świerad, kl. IIIG 

JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM 

7 czerwca o 10.00 uczniowie z całej Polski czytali w szkołach książki 

– bez przymusu, każdy to, na co miał ochotę. Akcja ,,Jak nie czytam, jak 

czytam,, cieszy się coraz większym uznaniem. Nasza szkoła również za-

angażowała się w to wydarzenie. Wszystkie klasy, począwszy od przed-

szkola, poprzez klasy szkoły podstawowej, aż po gimnazjum, z miłą chę-

cią wzięły udział w pikniku na trawie z książką w ręku . Oczywiście nie 

bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie urozmaicili chwil spędzonych przed lek-

turą. Mianowicie, każdy, kto tylko miał ochotę, przyniósł sobie koc oraz 

poczęstunek na szkolny piknik. Ponadto były losy z cytatami, a ci, którzy 

wylosowali odpowiedni cytat, wygrywali ,,słodkie” nagrody. Symbolem 

wspólnej akcji jest rekord w liczbie osób czytających w jednym momen-

cie. Co roku czyta z nami ponad 400 tys. osób. Nasuwa nam się pytanie, 

ale po co ? Po prostu jest to świetna okazja do poczytania sobie w gronie 

koleżanek i kolegów, w miłych okolicznościach. Głównym celem jest bu-

dowanie pozytywnego wizerunku książki, tak by czytanie kojarzyło się z 

czymś przyjemnym, z wolnym czasem i rozrywką. 
Klaudia Chruniak, kl. IIIG 

CZY WIESZ, ŻE…..[ASTROLOGIA] 
1. Stajesz się wyższy w przestrzeni, ponieważ grawitacja nie popycha cię w dół. Na Stacji Kosmicznej możesz być 

nawet do 5 cm wyższy. 

2.  Gdybyś mógł polecieć samolotem do Plutonu, podróż trwałaby ponad 800 lat. 

3. Mars wykazują skrajne zmiany temperatury w tym samym dniu. Wenus jest pięciokrotnie gorętszy niż wrząca 

woda. Neptun ma najszybsze w historii prędkości wiatru, które osiągają zdumiewającą prędkość 2500 kilometrów 

na godzinę. 

4. Słońce to gwiazda centralna Układu Słonecznego, liczy sobie aktualnie ok. 4,6 miliarda lat i jest ponad 300 000 

razy większe niż ziemia. 

5. Droga Mleczna to galaktyka spiralna z poprzeczką, w której znajduje się m.in. nasz Układ Słoneczny. Droga 

Mleczna nazywana jest też po prostu Galaktyką. Na niebie widziana jest jako jasna smuga przecinająca niebo. 

6. Dzięki wykryciu fal grawitacyjnych wiemy już̇ prawie na pewno, że czarne dziury istnieją̨. Nadal jednak nie mamy 

pojęcia, co dzieje się̨ w ich środku. Po wpadnięciu w czarną dziurę̨ nie można zostać́ w miejscu, wszystko leci ku 
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środkowi, łącznie z samą przestrzenią. Są̨ one rozsiane po całym Wszechświecie. Znajdują̨ się̨ w centrach więk-

szości galaktyk, więc najbliższa znana nam czarna dziura – wraz z towarzyszącą jej gwiazdą – jest oddalona 

od Ziemi o ok. 28 tys. lat świetlnych. 

7. Wielu naukowców uważa, że uderzenie asteroidów spowodowało wymarcie dinozaurów około 65 milionów lat 

temu. 

Oprac. Daria Świerad, kl. III G 

FRAZEOLOGIZMY 

 
Nabić kogoś w butelkę 

-oszukać kogoś 

 

Być na rozstajach dróg 

-być niezdecydowanym, wahać się 

 

Padł jakby w niego piorun strzelił 

-gwałtownie zamilkł na straszny wi-

dok, niespodziewaną wiadomość 

 

 

 

 

Zuzanna Flaga, Klaudia Chruniak, kl. III G 

SŁOWA… SŁOWA… SŁOWA…. 
 

Cenzura 

«urzędowa kontrola publikacji, wido-

wisk teatralnych, audycji radiowych 

itp., oceniająca je pod względem poli-

tycznym lub obyczajowym» 

«krytyka» 

np. Kiedyś w Polsce była cenzura 

,nie wolno było mieć własnego zda-

nia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebryta 

«osoba popularna, często pojawiająca 

się w środkach masowego przekazu» 

np. Joanna Krupa, która jest cele-

brytką, to jedna najbardziej rozpo-

znawalnych osób, przez co ma 

tłumy fanów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centuś 

«Żartobliwe i potoczne określenie 

mieszkańców dawnej Galicji (głównie 

krakowian), odnoszące się do ich rze-

komego skąpstwa, używane jako do-

cinek. » 

«osoba bardzo niechętnie wydająca 

pieniądze, zdecydowanie bardziej wo-

ląca je gromadzić; słowo nieco po-

toczne, nacechowane negatywnie. » 

np. Marek z 3a jest centusiem, gro-

madzi pieniądze bo za żadną cenę 

nie chce ich wydać 

 

 

 

 

Oprac. Klaudia Chruniak, Zuzanna Flaga, kl. III G 

 

SZKOLNA SONDA 
Jaki miesiąc ma 28 dni?(każdy) 

Luty – Radek Drogoń, klasa 5b 

Jakich kamieni jest najwięcej w rzece?(mokrych) 

płaskich – Kuba Wieszczek, klasa 5b 

skalistych –Kacper Złotek, klasa 7  

Skąd mam wiedzieć? Rzecznych –Patryk Marszałek, klasa 3g 

Tych ze sklepu –Wiola Urban, klasa 3g 

Oprac. Klaudia Chruniak, Zuzanna Flaga, kl. III G 

WARTO PRZECZYTAĆ/ WARTO OBEJRZEĆ 
 

Książka, którą ostatnio przeczytałam, nosi tytuł „Zabić drozda”. Akcja powieści autorstwa Harper 

Lee dzieje się w latach trzydziestych XX wieku, w małym miasteczku na południu USA. Jednym z 

głównych bohaterów jest Atticus Finch. Jest adwokatem i ojcem dwójki dzieci – Jem’a oraz Jean 

Louise, na którą mówiono „Skaut”. Atticus broni młodego czarnoskórego mężczyznę oskarżonego o 

zgwałcenie biednej, białej dziewczyny Mayelli Ewell. Sprawa sądowa jest bardzo prosta, natomiast z 

powodu wszechpanującego rasizmu, urasta ona do rangi symbolu. Opowieść jest głównie o tolerancji 

i równości, ale przede wszystkim o człowieczeństwie i zachowaniu ludzi. Książka uczy wielu ważnych 

wartości i skłania do przemyśleń. Niesamowita książka, nad którą nie można przejść obojętnie. 

Paula Szaro, kl. VIII 
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MIA I BIAŁY LEW 

Mia, bohaterka bardzo udanego filmu familijnego w reżyserii Gillesa de Maistre’a, początkowo 

nie dostrzega nawet najmniejszego powodu, by zainteresować się jakimś czworonogiem. Ma dziesięć 

lat, od miesiąca mieszka z rodzicami i starszym bratem na farmie w Afryce, do której przyjechała z 

zatłoczonego Londynu, pełnego przyjaciół i ulubionej piłki nożnej. Nie znosi nowego miejsca życia, 

tęskni za tym, co musiała zostawić. Ojciec Mii, John, hoduje dzikie zwierzęta, jak lwy i hieny, marząc, 

by farma stała się atrakcją turystyczną i zaczęła przynosić zyski umożliwiające utrzymanie całej ro-

dziny. Pewnego dnia w gospodarstwie mężczyzny na świat przychodzi wyjątkowe białe lwiątko, które 

otrzymuje imię Charlie. Słodki kociak szybko zdobywa wszystkie serca, jedynie Mia zdaje się go 

unikać. Aż do chwili, gdy zdeterminowany Charlie rozkocha w sobie dziewczynę i stanie się jej naj-

bliższym przyjacielem. Do tego stopnia, że gdy dla jego ratowania Mia będzie musiała położyć na 

szali swoje bezpieczeństwo i rodzinę, nie zawaha się ani chwilę... Naprawdę warto obejrzeć! 

Arletta Pawłowska, kl. VI 

NASZE SUKCESY: 
Konkurs o tytuł „Mistrza Mowy Polskiej” 

W kategorii klas IV – VI (konkurs drużynowy):  

I miejsce: Nikodem Czarnik, Dominik Klimek, Oliwier Stodolak (kl. Vb) 

II miejsce: Jakub Bury, Anna Kuźniar, Arletta Pawłowska (kl. VI) 

III miejsce: Kacper Drogoń, Patrycja Leśniak, Anna Malec (kl. Vb) 

 

W kategorii klas VII – VIII, III gim. (konkurs indywidualny): 

I miejsce: Daria Świerad (kl. III gim.) 

II miejsce: Anita Szopa (kl. III gim.)  

III miejsce: Oliwia Zamorska (kl. VIII) 

Ogólnopolski konkurs „Poznaj Parki Krajobrazowe Polski” 

 Nasze wspaniałe dziewczyny: Klaudia Chruniak, Wiola Urban, Anita Szopa, Daria Świerad zakwalifikowały się do etapu 

powiatowego konkursu „Poznaj Parki Krajobrazowe Polski” i o włos przegrały w dogrywce z drużyną z Gwoźnicy. Uwa-

żamy, że to wielki sukces i serdecznie im gratulujemy! 

Arletta Pawłowska, kl.VI 

UŚMIECHNIJ SIĘ 
Na lekcji: 

- Jasiu, jak powiem: „jestem ładna”, to 

jaki to będzie czas? 

- Przeszły, proszę pani. 

Dzieci miały powiedzieć pani, jakie mają 

zwierzęta w domu. 

- Ja mam psa. 

- Ja kota. 

- Ja rybki w akwarium. 

Wreszcie zgłasza się Jaś: 

- A ja mam kurczaka w zamrażalniku. 

Jaś przychodzi ze szkoły. 

Tata pyta się go: 

- Co dzisiaj dostałeś? 

- "Razem" szóstkę. 

- Jak to "razem"? 

- Jedynkę z w-f, jedynkę z matematyki, 

jedynkę z przyrody, jedynkę z historii, je-

dynkę z polskiego i jedynkę z angiel-

skiego. 

- Masz szlaban. 

Nauczycielka pyta Jasia: 

Co wiesz o bocianach? 

-To bardzo mądre ptaki -odlatują, gdy tylko rozpo-

czyna się rok szkolny. 

RUSZ GŁOWĄ!! 

 
Uzupełniona krzyżówkę należy przerysować i złożyć  

Katarzynie Rachwał do17 VI2019 r. 
Wśród prawidłowych rozwiązań zostanie rozlosowana  

nagroda! 
 

 


