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        1 września 2019 roku obchodziliśmy 

okrągłą, osiemdziesiątą rocznicę wybuchu                     

II wojny światowej.  Wojna i okupacja były 

tragicznymi latami w dziejach Polski.  

Naszym zadaniem  jest pielęgnowanie pamięci          

o wszystkich ofiarach, aby ich walka, trud, 

poświęcenie nie poszło na marne.                                                                                 

Nigdy więcej wojny!   

 

„ …Pamiętajcie 

po wszystkie czasy w całym kraju 

Pamiętajcie o tych, co powrotu nie mają 

Pamiętajcie, nie płaczcie. 

Zduście jęk w gardle na myśl  o zbrodni 

Pamięci tych co padli,  bądźcie ich godni 

Wieczyście godni. 

Ludzie, dopóki serca jeszcze żywe 

Zapamiętajcie, za jaką cenę   

 zdobyto szczęśliwość 

I dzieciom swoim opowiadajcie o nich,  

 by również pamiętały 

Nieście marzenia przez lata, po kraju 

I w rzeczywistość wcielajcie 

Lecz o tych, co już powrotu nie mają 

Zaklinam 

Pamiętajcie!...” 
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 Zdjęcia z czasów  wojny, z okolic Tłuszcza i Jasienicy.   Fotografie wybrała Pani Anna Mędrzycka.                                                           
Może dziadkowie i babcie rozpoznają na nich kogoś bliskiego? Dziękujemy za zgodę na ich publikację.      
                                                                       

ŚWIADEK HISTORII 

1 września, to nie tylko rozpoczynający się nowy rok szkolny. 80 lat temu  

morze, ląd i powietrze zadrżało od ryku pocisków wojsk Wermachtu,                                

a Wasi rówieśnicy zamiast do szkół, pobiegli do schronów lub całymi 

rodzinami opuszczali swoje domy w popłochu uciekając przed nadciągającymi 

działaniami wojennymi. Tak rozpoczęła się II wojna światowa oraz pięcioletni 

okres okupacji. Niestety, niewielu świadków tych czasów żyje nadal.                                  

Jednym z nich jest 97 letnia mieszkanka Jasienicy, pani Stefania Jusińska. 

Poprosiliśmy ją,  by podzieliła się z nami wspomnieniami z tych trudnych  lat.   

Jak żyło się ludziom podczas okupacji?                                     

Wiemy, że w miastach było bardzo trudno,                                        

a jak wyglądało życie codzienne na wsi?  

Na wsi, było trochę łatwiej niż w mieście.                       

Ludzie uprawiali ziemię, wprawdzie okupant 

nakładał na każde gospodarstwo kontyngenty, 

czyli  obowiązkowe dostawy zboża, mięsa                       

i mleka, ale z tego co zostało rodzina mogła 

przetrwać. Jadło się naprawdę bardzo skromnie, 

ziemniaki z mlekiem, to był prawdziwy luksus. 

Najczęściej kobiety gotowały mielone ziarna 

żyta. Dzisiaj nikt by nie wziął tego do ust,                                

a wtedy taka kasza-budyń smakowała 

znakomicie.   

Czy w Jasienicy stacjonowali Niemcy? 

Niemcy zbudowali w Jasienicy wieżę widokową               

z której prowadzili całodobową obserwację 

okolicy. Była tak wysoka, że z jej wierzchołka 

dobrze widać było budynki Warszawy.                   

Wieża została zniszczona w sierpniu 1944 r., 

podczas wycofywania się Niemców. Chciałabym 

Wam pokazać kiedyś to miejsce, gdzie była wieża 

 

Czy w Jasienicy toczyły się walki? 

Najcięższym okresem był sierpień 1944 roku.   

Trwały wtedy najbardziej burzliwe walki. 

Mieszkańcy Jasienicy zostali ewakuowani do wsi 

Pieńki, która znajdowała się poza główną linią 

frontu.  

Czy mieszkańcom Tłuszcza i okolic znany              

był los lokalnej społeczności żydowskiej? 

Żydzi zostali zamknięci w getcie w Tłuszczu. 

Warunki były tam straszne, panował głód, bieda 

i choroby. Ci biedni ludzie szukali ratunku                         

i próbowali ucieczki, która niestety najczęściej 

kończyła się śmiercią. Oni mieli straszną biedę. 

Wielu Żydów uratowała i przechowywała                         

w Ostrówku, przez cały okres wojny, żydowska 

rodzina Lipszyców.   

Jakie były pierwsze dni po wyzwoleniu? 

Kiedy Niemcy opuścili teren wioski dla 

mieszkańców wcale nie nadeszły lepsze czasy. 

Wyzwolicieli, czyli armii radzieckiej, ludzie też 

się bali, może nawet  bardziej niż Niemców.          

Dziękujemy i życzymy dużo zdrowia.                                        

                                          /-/ M. Staniszewska, L. Lachor 
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To nie do pomyślenia! 

Po wakacjach zostały 

już tylko  

WSPOMNIENIA! 

Jakoś 

wytrzymamy! 

Już za rok kolejne 

wakacje mamy! 

 

   

  

     Magdalena Zaręba kl. 
II a 

Dwaj przyjaciele 

      Starszy nazywał się Frank i miał 20 lat. Młodszy Ted miał 18 lat.   Wiele czasu spędzali razem,                 
ich przyjaźń sięgała czasów szkoły podstawowej. Razem postanowili zaciągnąć się do wojska.                  
Przed wyjazdem przyrzekli sobie  i rodzinom, że będą wzajemnie uważać na siebie.                                                 
       Szczęście im sprzyjało i znaleźli się w tym samym batalionie. Batalion ich został wysłany na wojnę.  
Przez pewien czas Frank i Ted przebywali w obozie, chronionym przez lotnictwo. Lecz któregoś dnia pod 
wieczór przyszedł rozkaz, by wkroczyć na terytorium nieprzyjaciela. Żołnierze pod piekielnym ogniem 
wroga dotarli do pewnej wsi. Ale nie było Teda. Frank szukał go wszędzie.  Znalazł jego nazwisko w spisie 
zaginionych. Zgłosił się u komendanta z prośbą  o pozwolenie na poszukiwanie jego przyjaciela. 
    - To jest zbyt niebezpieczne - odpowiedział komendant. - Straciłem już twego przyjaciela, straciłbym 
również ciebie. Tam ostro strzelają. Frank mimo wszystko poszedł. Po kilku godzinach znalazł Teda 
śmiertelnie rannego. Ostrożnie wziął go na ramiona. Nagle dosięgnął go pocisk.  Nadludzkim wysiłkiem 
udało mu się donieść przyjaciela do obozu. 
   - Czy warto było umierać, by ratować umarłego? - spytał komendant. 
   - Tak - wyszeptał Frank, gdyż przed śmiercią Ted powiedział:                                                   
   - Wiedziałem, że przyjdziesz. 

Bruno Ferrero 
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Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020 

        Profilaktyka uzależnień, wychowanie do wartości, rozwijanie kompetencji cyfrowych, 
matematycznych, kreatywności oraz przedsiębiorczości, a także wdrażanie podstaw 
programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego – to podstawowe kierunki 
polityki oświatowej państwa na najbliższy rok szkolny, ustalone przez Ministra Edukacji 
Narodowej.  

0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Teodor Axentowicz  – polski malarz, rysownik i grafik pochodzenia ormiańskiego,          

profesor  i rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 

       

Obrazy Teodora Axentowicza    

                                                                             

Podczas posiedzenia Sejmu, posłowie 
zdecydowali o ustanowieniu patronów 2020 r.              

Uhonorowani zostali:                                                           
św. Jan Paweł II;                                                        
hetman Stanisław Żółkiewski;                                         
Roman Ingarden;                                                             
2020 rok będzie także rokiem                                  
Bitwy Warszawskiej w jej 100. rocznicę. 

Sejm przyjął także uchwałę upamiętniającą 
160. rocznicę urodzin Teodora Axentowicza. 

 

W 2020 roku przypada 100. rocznica urodzin 
św. Jana Pawła II, 400. rocznica                          
śmierci Hetmana Stanisława Żółkiewskiego                         
oraz 50. rocznica śmierci Romana Ingardena. 
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Narodowe Czytanie 2019 

W 2019 roku Para Prezydencka zaproponowała do 
czytania  Nowele polskie. Prezydent Andrzej Duda                     
z Małżonką dokonali wyboru z ponad stu propozycji 
tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta.  
  

 Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie: 
1. Dobra pani – Eliza Orzeszkowa; 
2. Dym – Maria Konopnicka; 
3. Katarynka – Bolesław Prus; 
4. Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz; 
5. Orka – Władysław Stanisław Reymont; 
6. Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski; 
7. Sachem – Henryk Sienkiewicz; 
8. Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski; 

  
 Według Prezydenckiej pary  teksty te uczą szlachetności, solidarności, wrażliwości na ludzką krzywdę.  

 
 

 

Za wynalazcę druku  uważany jest Jan Gutenberg.  Dokonał tego w 1450 roku.   

Kolorowy druk pochodzi z Chin. Wynaleziono go  w 1107 r.   

Pierwsza polska drukarnia została założona w Krakowie   w 1473 roku   Drukarz wydał  kalendarz na 

1474 rok. Uważa się go za najstarszy polski druk. 

Literatura dla dzieci i młodzieży zaczęła powstawać dopiero w XVIII wieku. Wcześniej nie istniała,                   

a najmłodsi czytali te same książki co dorośli. 

Statystycznie, strona, na której czytelniczy najczęściej tracą zainteresowanie i porzucają książkę,            

to strona numer 18. 

W Japonii wydrukowano zapachową książkę kucharską. Żeby poznać aromat danej potrawy, pociera się 

kartkę nadgarstkiem.  

Najdziwniejszą książką świata  jest „Сodex Seraphinianus”. Włoch Luigi Serafini napisał to dzieło                   

w latach 70. XX wieku, w wymyślonym przez siebie języku. Książka jest formą encyklopedii 

opisującej świat, który nie istnieje. 

Światowym rekordzistą w liczbie napisanych książek jest Polak, Józef Ignacy Kraszewski                         

(żyjący w latach: 1812 – 1887). Napisał on ponad 600 powieści. 

Według badaczy z Uniwersytetu Yale, trzy czwarte uczniów, którzy radzą sobie słabo z czytaniem                   

w III  klasie podstawówki, będą radzić sobie słabo w dalszej karierze szkolnej i w pracy. 

Kobiety kupują 68% wszystkich sprzedawanych książek. 

 Najwięksi czytelnicy mieszkają w Indiach. Hindusi czytają średnio ponad 10 godzin tygodniowo.                                                           

                                                                                   Ze strony:  https://www.empik.com/empikultura 

Zdjęcia z NARODOWEGO CZYTANIA w naszej szkole 

https://www.empik.com/empikultura
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 W NASZEJ KLASIE…

 

   Polski pedagog, Wincenty Okoń podaje, że "klasa 

szkolna to zbiór uczniów, zwykle rówieśników 
uczących się we wspólnej izbie szkolnej według 

tego samego programu i reprezentujących ten 
sam poziom zaawansowania w karierze 

szkolnej". 
Klasa szkolna funkcjonuje jak grupa społeczna, choć 

na początku jej powstawania, to tylko zbiór uczniów, 

którzy nie znają się, nie mają wspólnych 
zainteresowań, problemów. Z czasem następuje 

integracja zespołu, rozwijają się więzi, tworzą relacje 
międzyludzkie. Każda klasa jest inna od pozostałych, 

jednak w każdej można zauważyć cechy solidarności, 
współpracy, jednoczenia się, wspierania  w trudnych 

sytuacjach. Uczniowie pomagają sobie, pracują                 
w grupach, przebywają ze sobą na przerwach, razem 

uczestniczą w różnych imprezach, uroczystościach. 
Klasa szkolna ma bez wątpienia znaczący wpływ  na 

wszystkich, którzy w niej przebywają.   
                   
DRODZY UCZNIOWIE DBAJCIE O TRWAŁE, DOBRE RELACJE  I POZYTYWNĄ ATMOSFERĘ W KLASIE!                                  
a                                                                                                                                                      Wychowawcy                       
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 „ Dzieci ! 

Dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia                         

i dążcie do sławy. Coś z tego zawsze się stanie”.                   

                                                                          Janusz Korczak 

    

                                            PPP OOO WWW OOO DDD ZZZ EEE NNN III AAA !!!    
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         Aby wzmocnić współpracę między nauczycielami, 

rodzicami,  uczniami, w naszej szkole utworzono                       

"anonimową skrzynkę na sygnały", która znajduje się na 

korytarzu, przy szatni.  

  Jesteśmy za tym, by zwracać uwagę w sposób 

bezpośredni, nie anonimowy, ale jeśli ktoś nie wie                         

do kogo się zwrócić, nie wie komu zaufać,                                        

może zostawić pisemną informację w skrzynce.                         

Można tam wrzucać listy z prośbami, pytaniami i skargami.  

Drodzy Rodzice! 

Jeśli zauważycie coś niepokojącego, informujcie                     

o tym nauczycieli, najlepiej bezpośrednio.  

 

O nowościach w szkolnej stołówce opowiedziała nam Pani Ewelina, szkolna intendentka. 

Co nowego w szkolnej stołówce wydarzyło się w czasie wakacji?               

Zaszły spore zmiany, 

mamy nową kucharkę p. Beatę oraz                          

dwie nowe pomoce - p. Grażynkę i p. Kasię.                            

Zakupiona została nowa przemysłowa patelnia, 

na której smażymy potrawy dla większej ilości 

dzieci. Muszę tu pochwalid p. Tomasza,  naszego 

kierownika technicznego. To on wybrał dla nas 

najlepszy sprzęt. W tym roku szkolnym 

gotujemy dla ok. 500 dzieci: dla naszych 

uczniów, dla przedszkolaków oraz dla szkoły                   

w Tłuszczu. W okresie wakacyjnym mogliśmy 

zrobid generalne porządki oraz przemeblowanie.  

Przestawiliśmy lodówkę oraz szafkę na naczynia. 

Jednak z tej drugiej zmiany po  pewnym czasie 

zrezygnowaliśmy z powodu przyzwyczajeo.                                                                                                                  

Nie zmieniły się  bardzo rygorystyczne normy 

układania posiłków, muszą byd one zgodne                                        

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 

25.07.2016 r. oraz aby koszt posiłku wynosił 

2,50 zł.  Musimy uwzględniad zwiększenie 

spożycia warzyw i owoców, produktów zbożowych,  

mlecznych oraz ryb, przy równoczesnym 

ograniczeniu spożycia tłuszczu, cukru  oraz soli 

kuchennej.                                               

Zaplanowaliśmy sobie, iż w tym roku szkolnym 

wprowadzimy chioszczyznę w nowym wydaniu, 

na specjalne życzenie Pana  Marka Leszcza ;)                                                

Planujemy też wprowadzenie nowych, zdrowych 

potraw i tu liczymy na wsparcie uczniów.                                                                                                             

                                                                                                                 Z Panią Eweliną rozmawiał Maciek Bielski. 
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 Redakcja gazetki  „Szkolna 8” oraz Zespół Kuchni ogłasza konkurs na nową potrawę, która będzie 

gotowana w szkolnej kuchni dla wszystkich uczniów. Potrawa musi zawierad w sobie zasady zdrowego 

żywienia. Pomysły na potrawy należy składad do skrzynki  wystawionej na korytarzu  szkolnym                          

oraz wysyład na adres mailowy: red.maciej-szkolna8@wp.pl (w temacie wiadomości należy wpisad 

„Konkurs na potrawę”) Można je składad do kooca września. Dla zwycięzcy przewidziana nagroda. 

                                                                                                                                       REDAKCJA GAZETKI I ZESPÓŁ KUCHNI 

 

 

           Z wizytą w bibliotece.  

- Co nowego jest                

w szkolnej bibliotece 

od września? 

- Do  biblioteki cały 

czas docierają nowe, 

piękne podręczniki.  Za jakiś czas pojawią się 

nowe książki do czytania, a już teraz mamy 

nowe czasopisma.  

- Czy możemy spodziewad się jakichś 

dodatkowych atrakcji ? 

- 6 września obchodziliśmy Narodowe Czytanie, 

zaś październik będzie miesiącem bibliotek.                                  

Z tego powodu będę starała się zorganizowad 

jakieś atrakcje,  by  zachęcid  was do czytania.                                    

A w przyszłym miesiącu zostanie zorganizowany 

„Kiermasz Taniej Książki”  

- Czy zaszły jakieś zmiany w wystroju? 

- Tak. Pojawił się nowy zegar oraz  telewizor, 

który zostanie uroczyście uruchomiony                            

w miesiącu bibliotek, czyli w październiku   

Telewizor udało mi się zdobyd z gabinetu pao 

wicedyrektor, natomiast zegar oddała                             

p. Marlena Pałka. Serdecznie dziękuję paniom 

dyrektor i pani Marlenie za przekazanie tych  

przedmiotów bibliotece ;) 

- Co teraz dzieje się w bibliotece?                                

Wiemy, że bardzo dużo pani pracuje… co 

zajmuje tyle czasu? 

- Wrzesieo jest miesiącem porządkowym.  

Wpisywałam nowe podręczniki na listy książek                 

i wydawałam je dzieciom. Obecnie aktualizuję 

karty wszystkich uczniów oraz porządkuję 

księgozbiór na półkach.  

- Czy możemy spodziewad się jeszcze czegoś 

nowego? 

 - Mam zamiar zorganizowad w najbliższym 

czasie kilka konkursów, dodatkowo już planuję 

jak będą wyglądały nowe gazetki przypięte na 

tablicach umieszczonych w bibliotece.                                                                 

                                                                                                        Wywiad z Panią Karoliną  przeprowadzili uczniowie klasy VIII b -Maciek i Bartek 

Czytelnik zwraca się do bibliotekarza:               

- Czy mógłbym sobie przedłużyd książkę? 

- A o ile centymetrów? 

 

mailto:red.maciej-szkolna8@wp.pl
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Ciąg dalszy…  

COŚ DLA DUCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nadszedł wrzesień, pewnego poranka, 

kiedy słonko dopiero przecierało oczy po 

długim śnie, kilkanaścioro dzieci już dawno 

nie spało. Poprzedniego wieczoru mama 

mówiła, że jutro pójdą do przedszkola. 

Ojej… a cóż to jest przedszkole? To pytanie 

nie dawało im spokoju. Trzeba rano wstać                

i sprawdzić, innej rady nie ma! Kiedy dzieci 

dotarły na miejsce okazało się, że wiele razy 

przechodziły obok budynku przedszkola.                       

Z zachwytem podziwiały kolorowe 

dekoracje w oknach i zastanawiały się kto je 

tam umieścił. I to właśnie tutaj jest                       

to przedszkole! Tam musi być fajnie!                    

Czy było tak, czy inaczej trudno zgadnąć.                       

Każde dziecko jest inne i inaczej postrzega 

otaczającą nas rzeczywistość. Tak naprawdę 

jest to największy skarb i potencjał dziecka       

– jego niepowtarzalność. W naszej 

przedszkolnej społeczności serdecznie 

witamy nowo przyjęte dzieci z grupy 

Motylków, Pszczółek, Żabek i Biedronek 

oraz te, które kontynuują edukację 

przedszkolną.  

Życzymy Wam tysiąca przygód, uśmiechu 

od ucha do ucha, cudownej zabawy, 

wspaniałych przyjaźni i oczywiście 

mnóstwa słodyczy i… gwiazdki z nieba :))    

W przedszkolu jest super FAJNIE!!!  

                                                                                                 /-/ M. Staniszew 

Z życia wzięte ;) 

     Wrześniowy, upalny poniedziałek, żar leje się z nieba. Obok tłuszczaoskiego ronda 

spotykam moich uczniów z 8 klasy. Przyjechali rowerami po … książki do religii.         

Pierwsze kroki skierowali oczywiście do  Księgarni, a tam… Pierogarnia!                            

Chłopcy nie kryli zdenerwowania i zakłopotania, co jutro powiedzą  Panu Markowi,              

co On sobie pomyśli,  a  chcieli tak dobrze wypaśd.   Zamiast pierogów, woleliby 

pokarm duchowy. W ich odczuciu ważniejsza była  KSIĘGARNIA  niż  PIEROGARNIA!                                                    

Suchego chleba dla konia w Sklepie Zoologicznym też nie kupili i bez żadnych zakupów 

do domu wrócili.                                                                                                            L. L. 

Pokarm duchowy,  

to, czego potrzebuje 

człowiek do 

zaspokojenia 

potrzeb 
kulturalnych                              

i intelektualnych. 
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       "Zwierzęta są najlepszymi przyjaciółmi. Nie zadają pytań, nie krytykują."                         

                                                                                                          George Elliot  

Światowy Dzień Zwierząt 

4 października 2019r. 

      Święto ustanowiono w 1931 roku na konwencji 

ekologicznej we Florencji, w dzień wspominania                            

w Kościele katolickim św. Franciszka, patrona zwierząt.                                                                                                                       

Obchody Dnia Zwierząt są po to, by ludzie zmienili stosunek do nich  i traktowali je jak żywe istoty. 

„PUPILKI” PRACOWNIKÓW SZKOŁY 
Od redakcji: 

Informujemy, iż prezentowane zwierzęta wyraziły zgodę na umieszczenie zdjęć                                                        

w naszej gazetce, zgodnie odpowiadając - hau, hau, miau, miau… a chomiki tylko przytaknęły 

główkami  

  

              Hau, hau…     Miau, miau…  

Psotka dołączyła w te wakacje do naszego zwierzyńca: psa Bobiego i kota Kikusia. 

Adoptowaliśmy ją w Przytulisku w Jadowie, które opiekuje się bezdomniakami                      

z terenu naszej gminy. Pomaganie porzuconym zwierzętom na stałe wpisało się                    

w działania naszej szkoły. W nowym roku szkolnym pomagamy podopiecznym                             

Przytuliska w Jadowie.                                                                                      /-/ M. Pałka 
    

 

 

 

Spotkały się dwa jamniki na ulicy;                                                                                                                                                    
- Hau, hau! – odzywa się na powitanie pierwszy                                                                                                                              
- Miau, miau! – odzywa się ten drugi                                                                                                                                                    
Zwariowałeś? – pyta pierwszy                                                                                                                                                                          
- Skąd, uczę się języka obcego, odpowiada drugi. 

 

Sąsiadka do sąsiadki;                                                                                  
- Dlaczego akurat wybrałaś do domu jamnika?                                         
- To proste, dla trójki moich dzieci, żeby się nie pobiły.                                                                               
- Hm???                                                                                                        
- No tak,  tylko jamnika mogą głaskać wszystkie jednocześnie. 

 

Pewna pchła wygrała ogromną sumę pieniędzy w lotka.                              
Na pytanie,  co zamierza zrobić z tak ogromna wygraną odpowiada;                                              
- Zakupię sobie psa. Rasowego, dużego, no i oczywiście wyłącznie 
dla siebie samej. 

 

Spotkały się dwa psy i jeden mówi do drugiego:                                                                                                                                                   
-  Wiesz, tak wytresowałem mojego pana,                                        
że jak mu  podaję łapę, to on mi daje swoją.                                
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   UŚMIECHNIj SIĘ! W SZKOLE NIE JEST TAK ŹLE !     

Uśmiech sam w sobie jest językiem międzynarodowym! 

 
 

- Co to jest nieskończoność - pyta nauczycielka? 

- Na przykład rok szkolny - odpowiada Jasio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Wiesz tato, ten nasz nowy nauczyciel jest               

bardzo pobożny.                                                         

Dlaczego tak sądzisz? – pyta ojciec                                      

Bo jak słucha moich odpowiedzi, to składa ręce i woła: "O Boże! O Boże!" 

 
 

Małgosia stoi przed nauczycielem i płacze. 

- Nie zasłużyłam na jedynkę... 

- Masz rację, ale to najniższy stopień, jaki przewiduje regulamin! 

 
 

- Jasiu czy lubisz chodzić do szkoły? 

Tak, bardzo lubię. I lubię wracać ze szkoły. Nie lubię tylko tego czasu między pójściem a przyjściem. 

 
 

 Nauczycielka pyta Jasia: - Co wiesz o bocianach? 

-To bardzo mądre ptaki - odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny. 

 
 

 Pani na lekcji biologii pyta Jasia:  

- Jasiu, ile pies ma zębów? 

 - Pies ma cały pysk zębów - odpowiada Jaś. 

Człowiek dobrze 

wychowany,                     

to taki, który kota 

nazywa kotem 

nawet wtedy,             
jak w niego wlezie              

po ciemku. 



 

St
ro

n
a1

4
 

 

 

Gdybym 

Gdybym za dwie dwójki 

Dostał jedną czwórkę, 

Mógłbym już pokazać 

Rodzicom cenzurkę. 

 

Marzenie lenia 

Żeby mi kupił 

Mój dobry wujek 

Tyle prezentów  

Ile mam dwójek.   

                                                                                                                                                                                    

Piosenka pewnego ucznia 

Nad trele słowika 

I nad śpiew skowronka 

Milszy memu sercu  

  Ostatni głos dzwonka 

 

Niecierpliwy 

Ledwie szkolny rok się zacznie, 

On już czeka na wakacje. 

 

 Dyżurny 

Gdy wraca ze szkoły, 

To o każdej porze 

Pełni ostry dyżur… 

Przy telewizorze. 

 

Marzyciel 

Żal mu dawnych czasów, 

Kiedy łuk i włócznia, 

Były w cieniu lasów 

   Przyborami ucznia. 

  

 

Problem 

Lubię szkołę, lecz ten problem 

Zawsze działa mi na nerwy: 

Wszystkie lekcje są za długie, 

A za krótkie wszystkie przerwy. 

Nauczyciele 

- dłuższe lekcje; 

- krótsze przerwy; 

- żeby uczniowie 

więcej pracowali                    

w domu; 

- żeby czytali więcej 

książek, a mniej czasu 

spędzali przed 

komputerem; 

- żeby uczniowie nie 

używali ściągawek na 

klasówkach; 

- bieżnia; 

- klimatyzacja                            

w salach; 

- większa dyscyplina; 

- I takie tam 

materialne 

drobiażdżki: 

lodóweczka, rolety, 

mikrofala, expres do 

kawy, głośniki, 

laptopy, niepyląca 

kreda… 

 - więcej 6 i 5                  
(dobrze, że chociaż w jednej 

kwestii uczniowie i 

nauczyciele byli zgodni)  

Uczniowie 

- krótsze lekcje; 

- dłuższe wakacje; 

- dłuższe przerwy; 

- wcale, albo mniej 

prac domowych; 

- tablety zamiast 

książek i zeszytów; 

- naleśniki na 

obiad; 

- żeby nauczyciele 

nie zwracali uwagi 

na ściągawki; 

- żeby weekendy 

trwały od środy                  

do niedzieli 

- sklepik z pysznymi 

kanapkami;  

- korzystanie                          

z telefonów;  

- wychodzenie na 

dwór w czasie 

przerw; 

- większy luzik, 

swoboda; 

 - więcej 6 i 5; 
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Najlepsze życzenia dla Panów:                                           

Marka, Mateusza, Andrzeja, Adama,  

Tomasza, Grzegorza i Zbigniewa                                                      

składają  

Gazetkę redagowali:                                                               

Maciek Bielski, który swoim zaangażowaniem 

zasłużył na funkcję REDAKTORA NACZELNEGO, 

Bartek Perzanowski, Maja Małożewska, Kornelia 

Kalisz, Marysia Grabowska, Martyna Bralewska, 

Natalia Adamczyk.                                                      

Artykuł w kolejnej gazetce możesz napisad Ty!                                 

Nad całością czuwa p. Lidia Lachor - Szk. Podst.                          

i p. Małgorzata Staniszewska - Przedszkole 


