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To święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie  dla upamiętnienia odzyskania przez Pol-

skę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów. W szkołach z okazji tej uroczystości orga-

nizowane są apele, które mają nam przypomnieć o odzyskaniu wolności i o ludziach, którzy o nią 

walczyli. 

 W tym roku, w naszej szkole wyglądało to zupełnie inaczej, nie był to zwykły apel...  

Najpierw przy udziale Pani Moniki Rutkowskiej - Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Mysiadle, 

Pani Marioli Uczkiewicz- Kampczyk - Sekretarz Gminy Lesznowola, Pana Jacka Bulaka - Dyrektora 

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, Pani Rossi Szamotulską - Przewodniczącą Rady Rodzi-

ców, księdza proboszcza naszej parafii oraz Filipa Dukaczewskiego - Przewodniczącego Samorzą-

du Uczniowskiego, przed budynkiem naszej szkoły nastąpiło zasadzenie Dębu Pamięci kapitana 

Witolda Badowskiego, zamordowanego w Katyniu oficera Wojska Polskiego.  

 Następnie goście wraz z nauczycielami oraz uczniami udali się do szkoły na uroczystą aka-

demię poświęconą rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz przedstawieniu sylwetki 

kapitana Badowskiego. Zebrani mogli wysłuchać wierszy prezentowanych przez uczniów naszej 

szkoły oraz pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru szkolnego kierowanego przez Panią Iwonę 

Manistę-Kutryś. Zaprezentowana została także tematyczna prezentacja multimedialna.  Całość 

obchodów została przygotowana przez nasze wspaniałe nauczycielki, panie Joannę Anielską  

i Małgorzatę Świdlicką. 

 Był to naprawdę wyjątkowy dzień. Każde wydarzenie mające wielki wpływ na naszą histo-

rię  powinno być tak uroczyście celebrowane. 

              Zosia Brociek, Ola Czarkowska kl. 2BG 

 



Samorząd Uczniowski 

Obecny rok szkolny  zdecydowanie będzie różnił się od poprzednich pod względem wyborów  

do Samorządu Uczniowskiego, a to głównie przez udział w dwóch ogólnopolskich projektach : 

,,Samorządy mają głos" i ,,Szkoła Demokracji".  

Na początku września kandydaci musieli zebrać minimum 20 głosów z całego gimnazjum, by móc 

ubiegać się o stanowisko, jako nasz przedstawiciel. Następnie przeprowadzili kampanię wyborczą 

polegającą na stworzeniu m.in. plakatów z hasłami oraz postulatami wyborczymi. Przed wybora-

mi odbyła się debata, w której kandydaci zaprezentowali swój plan działania, pomysły na działal-

ność charytatywną i sposób na motywację do działania uczniów na rzecz Samorządu Uczniow-

skiego.  

Nadszedł w końcu dzień wyboru, czyli 30 Września. Tego dnia komisja wyborcza, w której skład 

wchodzili: Julia Matuła, Paula Mazur, Staszek Bachniak oraz Bartek Kryst, czekała na uczniów  

w lokalu wyborczym znajdującym się na głównym korytarzu szkoły. Gimnazjaliści oddawali głosy 

na wybranego kandydata. Wszyscy okazywali dokument tożsamości. Następnie uczniowie wpisy-

wali się na Listę Wyborczą i otrzymywali kartę do głosowania.  

Ostatecznie wyniki wyborów wyglądały następująco:  

Przewodniczący : F. DUKACZEWSKI  III CG   

Zastępca : M. BARCZEWSKI  III AG  

Zastępca nr 2 : F. MOKOSA  III A G  

Sekretarz : Ł. BŁACHUTA  I C G                          Samorząd Uczniowski 
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„Chór – siła muzyki w szkole” 

   W tym artykule chciałabym przedstawić Państwu najbliższy mojej osobie chór – chór 

szkolny w CEIS w Mysiadle oraz jego ogromne znaczenie w życiu szkoły. 

   Chór prowadzony jest przez magistra muzyki Panią Iwonę Manistę – Kutryś, która z wiel-

kim zapałem i pasją do muzyki prowadzi zajęcia ze śpiewu. Pani Iwona nie jest tylko prowadzącą 

zajęcia i mentorką całego chóru, ale także założycielką całego zespołu.  Jako nauczyciel – dyry-

gent dba o wszystkie detale, takie jak ustawienie zespołu, ćwiczenia głosowe, repertuar, a także 

końcowe wykonanie.  

Zajęcia te prowadzone są bezpłatnie. Chór liczy dwie grupy zróżnicowane wiekowo,  

a dla każdej z nich zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Przed występami dodatkowo odbywają 

się próby, które przygotowują chórzystów do pokazania swoich umiejętności przed publiczno-

ścią. Działalność zespołu jest powiązana z całokształtem życia szkoły. Efekty pracy zespołu może-

my obserwować  na apelach szkolnych. Śpiew jest wzbogaceniem wszystkich uroczystości szkol-

nych.  

   Muzyka jednoczy uczniów, nawet tych, którzy nie są elementarną częścią chóru. Wszy-

scy chętnie uczestniczą w występach wokalistów. Ta organizacja muzyczna ma na swoim koncie 

wiele występów, wyróżnień i nagród w konkursach muzycznych. Dzięki pracy chóru szkolonego 

 i determinacji nauczyciela prowadzącego udało się nagrać dwie płyty w profesjonalnym studiu 

nagrań, co także ma niemałe znaczenie dla szkoły i co najważniejsze wielkie znaczenie dla chó-

rzystów. Pierwsza płyta pt. „ Śpiewaj z nami” z piosenkami dla dzieci oraz druga z pastorałami  

i piosenkami świątecznymi pt. „Dzieciątko niesie miłość” są niewątpliwie wielkim sukcesem chó-

ru. Siła muzyki ze szkoły przeniosła się także do naszych domów. 

 Życzę chórowi dalszych sukcesów i czekam na kolejne płyty. 
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Niezwykły gość w naszej szkole   

Aleksander Doba, polski podróżnik, kajakarz, zdobywca i odkrywca był gościem w naszej szkole 

30 listopada.   

 Aleksander Doba to pierwszy człowiek, który dwukrotnie  samotnie przepłynął kajakiem 

Ocean Atlantycki. Pierwszy raz w 2010 roku wypływając z Dakaru (Senegal, Afryka) dopłynął  

do Acarau (Brazylia, Ameryka Południowa). Drugi raz miał miejsce w 2013r., kiedy to popłynął  

z Lizbony (Portugalia) na Florydę w Stanach Zjednoczonych. A to nie jedyne, choć być może naj-

głośniejsze, sukcesy na koncie niezwykłego Polaka. Opłynął także m.in.  kajakiem Morze Bałtyc-

kie i Bajkał. Również jako pierwszy opłynął całe polskie wybrzeże z Polic do Elbląga oraz Polskę 

po przekątnej z Przemyśla do Świnoujścia.   

 Aleksander Doba jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród: m.in.  dzięki internetowemu 

głosowaniu na stronie amerykańskiego wydania „National Geographic” zdobył tytuł „Podróżnika 

Roku 2015”.  

 Spotkanie w naszej szkole było bardzo miłe i ciekawe. Gość nie tylko opowiadał  

o sobie i swoich wyczynach, ale też chętnie pozował z nami do zdjęć. 
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     PREZENT Z PUSZKĄ PANDORY 

 

 Wszyscy o nim kiedyś marzyliśmy. Czasami nawet wymuszaliśmy jego zakup na rodzicach  

i w końcu był nasz. Wymarzony, bez którego nie umiemy funkcjonować, nie jesteśmy na czasie, 

nie istniejemy w życiu towarzyskim – nasz niezastąpiony, bez którego nasz świat nie istnieje -

TELEFON KOMÓRKOWY. 

Niestety, niewielu z nas przyjmuje to do wiadomości, ale telefon komórkowy to najgorszy  

 z możliwych prezentów . 

DLACZEGO? 

1) Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem zakwalifikowała w 2011r. telefony komórkowe 

do czynników rakotwórczych najczęściej wywołujących nowotwory mózgu  i nerwu słuchowego. 

2) Badania na zwierzętach pokazały, że promieniowanie wytwarzane przez telefony powoduje 

uszkodzenia naczyń krwionośnych i tkanek nerwowych. 

3) Noszenie przez młodych mężczyzn telefonów w kieszeniach ubrania zaledwie przez jedną go-

dzinę dziennie wpływa na obniżenie możliwości posiadania potomstwa w przyszłości. 

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O SWOIM TELEFONIE 

 Zawsze pamiętaj, że my - dzieci jesteśmy najbardziej podatne na skutki promieniowania 

 ze względu na nasz młody układ nerwowy, który podlega ciągłemu rozwojowi, niedojrzały układ 

odpornościowy i cieńsze kości czaszki. Dodatkowo większa zawartość wody w naszych mózgach 

sprawia, że jesteśmy idealnym przewodnikiem elektrycznym dla promieniowania przez nasze te-

lefony.  

 Wybierając nowy telefon nie kieruj się reklamą, designem czy funkcjonalnością zawłaszcza, 
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Ze wszystkie funkcje telefonu nie są nam potrzebne, ale poziomem SAR (Specific Absorption Ra-

te). Nie może nigdy przekraczać 1,6 W/kg. Jeżeli będziecie używać urządzeń, które mają wyższy 

współczynnik, to mogę się tylko domyślać, że większość z nas nie spotka się na zjeździe absol-

wentów naszej ukochanej szkoły. Dla przykładu podaję telefony, które mają wysoki SAR: Nokia 

Lumia 630 (1,52), Samsung Galaxy S5 (1,47). Dla posiadaczy IPhonów 5 i 6 trochę bardziej opty-

mistyczne parametry SAR pomiędzy 1,14 -1,18. 

NIGY NIE ZAPOMINAJ, 

TWOJE ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE!!! 

Zmień nawyki korzystania z telefonu. 

1) Nigdy nie przykładaj słuchawki do ucha zanim nie uzyskasz połączenia. W momencie  łączenia 

się promieniowanie twojego telefonu jest najwyższe! 

2) Skracaj czas rozmowy, przestaw się na sms-y. 

3) Korzystając z telefonu używaj trybu głośnomówiącego lub słuchawki. 

4) Regularnie zmieniaj strony głowy, do których przykładasz telefon. 

5) Gdy nosisz telefon w kieszeni to zawsze ekranem do ciała.  

6) Gdy sygnał twojego telefonu jest słaby lub gdy poruszasz się z dużą prędkością np.: samocho-

dem lub pociągiem to automatycznie zwiększa się moc promieniowania z telefonu do maksi-

mum – bezwzględnie zrezygnuj z rozmawiania przez telefon. 

7) W nocy trzymaj telefon minimum kilka metrów od łóżka – będziesz spał na pewno lepiej i du-

żo dłużej. 

Zawsze pamiętaj, że twoja rozmowa przez telefon naraża na szkodliwe promieniowanie 

wszystkich dookoła! 
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ISKIERKA NADZIEII 

Na wniosek Światowej Organizacji Zdrowia powstał projekt INTERPHONE, który dał sygnał 

ostrzegawczy w zakresie rosnącego ryzyka zachorowań naszej populacji na nowotwory mózgu. 

W wyniku tego wiele krajów już zakazało jakichkolwiek reklam telefonów komórkowych skiero-

wanych do osób poniżej 12 roku życia i rozpoczęło pracę nadstawą nakazującą sprzedaż telefo-

nów słuchawkami Bluetooth. Niektóre państwa wprowadziły  nakaz umieszczania na telefonach 

ostrzeżeń podobnych do tych, jakie drukuje się na paczkach papierosów. Wiele krajów Unii jest 

na etapie ustaw całkowitego zakazu korzystania z sieci Wi-Fi na terenie szkół. 

 

                    Julia Szumska 6c  SP 

Źródło: Onet.pl               
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„Europamobile” 

W tym roku szkolnym jednym z  najciekawszych wydarzeniem w naszej szkole był projekt  

pt. „Europamobile”. Odbył się on pod koniec września, a brały w nim udział wszystkie klasy gim-

nazjum. 

 Projekt polegał  na edukacji młodzieży w wieku gimnazjalnym w zakresie tematów zwią-

zanych z Europą. Prowadzili go studenci z wielu krajów UE. Nasza szkoła była jedną z nielicznych 

w Polsce, do której zawitali zagraniczni studenci. 

 Zajęcia prowadzone były pod okiem anglistów, a grupy składały się z 15 uczniów. Zajęcia 

zostały przeprowadzone w formie gier, które  uczyły języków obcych,  obyczajów i kultury kra-

jów europejskich. Zajęcia  poszerzyły u większości uczniów zakres wiedzy na temat Unii Europej-

skiej. 

                                                                                                            Stanisław Bachniak kl. IIBG 
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Sposoby radzenia sobie ze stresem przed klasówką. 
  

 Na pewno większość z Was stresuje się przed klasówką. Myślicie, że Wam nie wyjdzie 

 i dostaniecie złą ocenę. W wielu przypadkach idzie za tym szlaban na komputer lub telefon. Oczy-

wiście najlepszy sposób, by dobrze napisać sprawdzian, to porządnie nauczyć się tematu. Uczyć 

się można na różne sposoby, np. pisać notatki, robić schematy, wyodrębniać najważniejsze infor-

macje by utrwalić materiał. Warto jednak powtarzać systematycznie z lekcji na lekcję, wtedy 

mniej czasu zajmuje uczenie się na klasówkę, ponieważ wszystko już się pamięta. Jednak to nie 

zmienia faktu, że przed sprawdzianem można się stresować. Stres w pewnym sensie nam poma-

ga, ponieważ motywuje do powtarzania. Ale zbyt dużo stresu to też nie jest dobrze. Ze stresem 

można radzić sobie na różne sposoby, chociaż na każdego działa co innego. Niektórych uspokaja 

muzyka albo po prostu powtarzanie najtrudniejszych rzeczy. Myślę, że jest jeszcze wiele sposo-

bów, by się odstresować przed sprawdzianem, najlepiej żeby każdy znalazł swój. Ważne też jest 

by mózg był wypoczęty, więc warto wcześniej się położyć spać.  

                                       

                     Zuzia Siwińska 6c SP 

 

Dlaczego nie akceptujemy samych siebie? 

 Zwracamy uwagę na innych i porównujemy siebie do wszystkich dookoła nas. Stajemy 

przed lustrem i myślimy: Dlaczego jestem taki, a nie inny? Co jeszcze mam zrobić, żeby przestać 

tak wyglądać? Udajemy, że wszystko gra, ale tak naprawdę nic nam w nas nie odpowiada. Zawsze 

znajdzie się jakaś wada, jakaś mała niedoskonałość. Z każdą myślą o nas samych coraz bardziej 

zaczynamy tracić pewność siebie. Zakładamy takie ubrania, żeby nie pokazywały naszych defek-

tów. Chcemy zmienić wszystko, co się w nas nie podoba nam i innym, niezależnie od tego, jaka 

jest tego cena. Nie możemy znieść własnego odbicia w lustrze, własnego cienia, samych nas. Tra-

cąc pewność siebie postępujemy ostrożnie, niepewni swoich możliwości. Robimy wszystko sto 

razy, by i tak dojść do wniosku, że jesteśmy beznadziejni. Boimy się wyśmiania przez innych.  
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 Boimy się ich reakcji. Nie czujemy się dobrze z własnym ciałem, własnymi myślami i opi-

niami,  które słyszymy o sobie. Gdy inni w nas nie wierzą, my też przestajemy w siebie wierzyć. 

Przestajemy robić to, co kochamy, bo „ktoś inny zrobiłby to lepiej”. 

To właśnie jest niska samoocena.  

Drodzy Uczniowie tej szkoły! Drodzy Uczniowie każdej szkoły! Drodzy Dorośli! Przestańcie 

uważać siebie za najgorsze zło na tym świecie, uwierzcie w siebie. Pomyślcie, że jeśli komuś się 

udało, Wam też się uda! Jesteście niesamowici, każdy z osobna. Wasze uśmiechy sprawiają,  

że ktoś inny się uśmiecha. Wasze słowa dają niektórym nadzieję. Wasze czyny są godne naślado-

wania. Jesteście czyimś całym życiem. Przestańcie zwracać uwagę na wady, zauważcie Wasze 

zalety, bo nie ma osoby, której wady przewyższałyby zalety. Sprawcie, żeby ktoś dzięki Wam po-

czuł się lepiej. Nie użalajcie się nad sobą – zacznijcie działać. Każdy ma cel, który chce osiągnąć, 

każdy ma coś, czego chce dokonać. Czyńcie tak, jak każe Wam serce. Żyjcie tak, jakby każdy 

dzień był Waszym ostatnim. Nie zwracajcie uwagi na czyjeś negatywne komentarze, jesteście 

jacy jesteście. Moim zdaniem – cudowni. Każdy z nas ma w sobie dobro, należy tylko je dostrzec. 

Zastanówcie się dobrze – co w sobie najbardziej lubicie? Na pewno są takie cechy, które są wa-

szym wskaźnikiem Kiedy zauważycie w sobie niedoskonałość, spójrzcie na wskaźnik. Ten wskaź-

nik to najwspanialsza rzecz w Was. Przestańcie porównywać się z innymi. Róbcie to, co kochacie. 

Nawet, jeśli komuś się to nie podoba. Jeśli ktoś Was skrytykuje, podziękujcie ładnie i kroczcie 

dalej do celu. Do marzeń. Każdy z Was może je spełnić, mimo przeciwności losu. Stawajcie  

w obronie tego, co kochacie. Nie przejmujcie się opinią innych. Jesteście wyjątkowi, nikt nie  

dorówna Waszym czynom, starajcie się, a zostaniecie docenieni. To Wy jesteście doskonali. Każ-

dy z Was jest jedyny w swoim rodzaju i nie ma słów, żeby opisać to, co w Was widzę. To Wy mo-

żecie dokonać niemożliwego, zrobić to, czego nie zrobił nikt inny. Wystarczy tylko uwierzyć  

w siebie. To Wy jesteście moimi ideałami, nikt inny. Wy.  

            MG 
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Anime to  japońska sztuka animacji.  

 Aby powstało anime , najpierw musi powstać manga, czyli coś pomiędzy książką a komik-

sem.   

 Manga to nic innego jak przedstawienie historii bohaterów w obrazkowej formie.  Kultura 

Japońska jest bardzo często źle rozumiana, ponieważ Japończycy mają zupełnie inne poczucie  

humoru. Jest to kwestia różnic kulturowych: Japończycy inaczej przekazują sobie emocje, np. po-

przez ukazywanie różnych gestów, zachowań lub mimiki. Wielbicieli właśnie  to specyficzne prze-

kazywanie emocji urzeka najbardziej. 

Anime mogą mieć różną tematykę. Najbardziej znanymi są: sztuki walki – anime,  

w których bohaterowie posługują się różnymi sztukami walki: youkai, czyli tematyka duchów, 

bożków, i innych stworów z wierzeń, horror, sci-fi (czytaj:sajfaj) to anime, które część uwagi po-

święca  komputerom (np.  No game, No live opowiada o dwójce rodzeństwa, które nie jest w sta-

nie komunikować się z innymi i całe życie spędza na graniu, uważając, że życie w  świecie,  

w którym należy chodzić jak zombie za pracą i innymi regułami  jest bezcelowe. Wolą sami decy-

dować o swoim życiu i mieć pełną władzę nad swoim światem. W związku z tym, że większość 

czasu spędzają na graniu, są bardzo inteligentni i przewidywalni. Pewnego razu ktoś rzuca im wy-

zwanie w grze. Oni oczywiście wygrywają. Przegrany składa im jednak ofertę, która zmieni ich ży-

cie). 

Osoby, które zainteresowały się anime czy mangą powinny obejrzeć coś z klasyki, czyli 

„Naruto” - najbardziej rozpoznawalne anime na świecie 

Ilustracja: Julia Szumska VI c SP 
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             Polecam, przeczytaj!!! 

 

BAŚNIOBÓR - ta książka zajęła pierwsze miejsce na liście książkowych bestsellerów dla dzieci. 

Obecnie w serii ukazało się 5  książek. Autorem tych książek jest Brandon Mull. Seria opowiada  

o przygodach rodzeństwa Kendry i Setha, którzy poznają niezwykłą krainę zwaną Baśnioborem. 

 

WOJNA CUKIERKOWA - W serii ukazały się jak na razie 2 książki, ich autorem jest Brandon Mull. 

Seria opowiada o paczce przyjaciół, do której należą: Nate, Trevor, Gołąb i Summer. Przyjaciele 

przeżywają wiele niezwykłych przygód, a wszystkie za sprawą magicznych słodyczy i pieczątek. 

 

MAGICZNE DRZEWO - autorem tej książki jest polski  pisarz Andrzej Maleszka. W serii ukazało się 

już 8 książek. Burza powaliła olbrzymi stary dąb  - było to magiczne drzewo, ludzie zawieźli je  

do tartaku i od tego czasu na świecie zaczęły się dziać bardzo dziwne rzeczy. Zaletą serii jest to,  

że poszczególne części możemy czytać w dowolnej kolejności.  

Najnowsza część  pt. INWAZJA pojawiła się w księgarniach w listopadzie.  
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Tym, którzy po przeczytaniu serii Magiczne Drzewo chcieliby jeszcze bardziej poznać bohaterów , 

polecam książkę Andrzeja Maleszki: BOHATEROWIE MAGICZNEGO DRZEWA. 

 
 

HARRY POTTER I PRZEKLĘTE DZIECKO - nowa książka autorstwa J.K. Rowling, Jacka Thorne’a i Joh-

na Tiffany’ego. Jest to ósma historia  niesamowitej serii opowieści o młodym czarodzieju Harrym, 

która podbiła już wiele serc czytelników na całym świecie. Książka jest scenariuszem sztuki,  

która miała premierę w lipcu tego roku. Daje ona możliwość poznania dalszych losów dorosłego 

już Harry' ego Pottera i jego rodziny. 

 

DOM TAJEMNIC - autorem tej serii jest J.K. Rowling, twórca Harrego Pottera. 

Poszczególne części opowiadają o trójce rodzeństwa, którzy wprowadzili się do nowego domu, 

który wcześniej należał do tajemniczego pisarza. Czy aby na pewno to jest zwyczajny dom? Prze-

konajcie się sami. 

 

 

                       

                                                                                                                 Mateusz Przydatek VIC SP 
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Andrzejki 
 

 Andrzejki obchodzone są 30 listopada. Niegdyś wróżby andrzejkowe przeznaczone były tyl-

ko dla niezamężnych kobiet. Mężczyźni obchodzili Katarzynki, które były odpowiednikiem Andrze-

jek. Dawniej Andrzejki traktowano poważnie i wróżby wykonywano w odosobnieniu. W później-

szych czasach zaczęto organizować wspólne obchodzenie tego święta. Współcześnie Andrzejki 

przekształcono w zabawę gromadzącą młodzież obojga płci. 

 

Przykłady wróżb andrzejkowych: 

 Losowanie przedmiotów o symbolicznym znaczeniu, np. listek oznaczał staropanieństwo,  

obrączka lub wstążka z czepka – bliski ślub, różaniec – stan zakonny. 

 Wylewanie wosku na zimną wodę  i wróżenie z kształtu zastygłej masy lub rzucanego przez 

nią cienia sylwetki przyszłego wielbiciela. 

 Ustawianie od ściany do progu jeden za drugim butów zgromadzonych panien: ta, której but 

pierwszy dotarł do progu, miała jako pierwsza wyjść za mąż. 

 Strona, od której zaszczekał pies, miała być tą, z której nadejdzie przyszły oblubieniec. 

 Dziewczęta rzucały psu kulki z ciasta oznaczające wybranych chłopców i czekały, którą zje, 

jako pierwsza wyjdzie za mąż. 

 Panny ustawiały się w koło i wpuszczały do środka gąsiora z zawiązanymi oczami; dziewczy-

na, do której gąsior najpierw podszedł (albo skubnął), jako pierwsza miała wyjść za mąż. 

 Dziewczęta kładły na ławie placki posmarowane tłuszczem i sprowadzały psa-ta dziewczyna, 

której placek został najpierw zjedzony, jako pierwsza miała wyjść za mąż. 

 Uczestnicy zabawy pisali imiona na dwóch kartkach: imiona dziewcząt na jednej, a chłopców 

na drugiej. Potem dziewczyna przekłuwała z czystej strony kartkę z imionami chłopców tak, 

by ich nie widzieć. Dziewczyna miała potem wyjść za mąż za chłopca o imieniu, które prze-

kłuła. Chłopcy natomiast przekłuwali kartkę z imionami dziewcząt.  

 

 

                                                                                                              Zuzia Siwińska 6C SP 
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      Humor 

Jasio mówi do mamy: 

- Mamusiu, kup mi małpkę. Proszę.  

- A czym będziesz ją karmił, synku?, 

- To kup mi taką z zoo, tych nie wolno karmić.                                                  

 

Były sobie dwa ślepe konie. 

Jeden mówi: 

-Poskaczemy sobie.  

A drugi:  

-Nie widzę przeszkód. 

 

Na lekcji geografii: 

-Województwo podkarpackie od południa graniczy ze Słowacją – mówi nauczycielka. 

-A przed południem – dopytuje Jaś. 

 

Naukowcy odkryli, że aby przenieść się w przyszłość wystarczy poczekać. 

 

Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów: 
-Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"?  
- Wakacje, proszę pani! 
 
Powiedz mi Jasiu, kto jest najgrzeczniejszy w waszej klasie? 
- Pan nauczyciel. 
 
Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik:                                                  

- Małgosiu, co to za wzór? 

- To jest… No, mam to na końcu języka… 

- Dziecko, wypluj to szybko! To kwas siarkowy. 

 

Na lekcji religii: 

- Co robimy kiedy jest post? 

- Komentujemy i dajemy lajka. 
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KALENDARIUM SZOLNE: 

12.12.2016r.— PIERWSZY ETAP GMINNEGO KONKURSU „ORTOGRAFIA NA MEDAL” SP 

12.12.2016r. – TERMIN ZAKOŃCZENIA AKCJI „GÓRA GROSZA” 

16.12. 2016r. – TERMIN WYSTAWIENIA  ZAGROŻEŃ  

19.12.2016r. – DZIEŃ OTWARTY DLA RODZICÓW 

21.12.2016r.  – APEL PREZENTUJĄCY SYLWETKI TRZECH KANDYDATÓW NA PATRONA NASZEJ 

SZKOŁY 

22.12.2016r. – JASEŁKA SZKOLNE 

23.12.2016r. –  01.01.2017r. – PRZERWA ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNA 

06.01. 2017r. –  ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI (DZIEŃ USTAWOWO WOLNY) 

12.01.2017r. – TERMIN WYSTAWIENIA OCEN PROPONOWANYCH 

24.01.2017r. – TERMIN WYSTAWIENIA OCEN SEMESTRALNYCH 

 

INNE: 

05.12. – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA 

06.12. – MIKOŁAJKI 

10.12. – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA 

13.12. – DZIEŃ KSIĘGARZA 

21.12. – POCZĄTEK ASTRONOMICZNEJ ZIMY 

24.12. – WIGILIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

25—26.12. – ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 

28.12. – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POCAŁUNKU, DZIEŃ CAŁUSÓW 

31.12. – SYLWESTER, OSTATNI DZIEŃ ROKU 
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