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Z  ŻYCIA  UCZNIA 

SESJA FOTOGRAFICZNA W SZKOLE  

W październiku odbyła się w naszej szkole sesja fotograficzna. Ponieważ wiedzieliśmy  

o niej wcześniej, niektórzy przygotowali się do niej szczególnie Powyciągali „wyjściowe 

ciuchy” z szaf, a niektórzy chłopcy, szczególnie z klas I-III, przyszli nawet w garniturkach.  

W klasie VIc pani powiedziała, że mają się ubrać na galowo, ale niestety, nie do wszystkich 

dotarła ta wiadomość i skończyło się tak ,że połowa klasy była ubrana na galowo, a połowa 

ubrana „jak na co dzień”.  

Dwaj panowie dwoili się i troili, aby zdjęcia wypadły jak najlepiej, ale np. uczniowie VIa 

robili zabawne miny i trudno było zachować powagę. Pan fotograf podpowiadał dziewczynkom  

i paniom, aby skręciły kolana w prawo, aby ładnie wyjść, ale różnie to wychodziło. Najfajniejsze 

w tym dniu było to, że każda fotografowana klasa spędzała w sali gimnastycznej większość 

lekcji Teraz z niecierpliwością czekamy na rezultaty sesji zdjęciowej!!! 

Natalia Żarnowska z kl.VIa 

 

DYSKOTEKA  Z OKAZJI DNIA CHŁOPCA 

05 października od godziny 17.00 trwała dyskoteka z okazji dnia chłopca. 
D-jem był p. Tomek Chmielarczyk, a opiekunkami - p. Aneta Drozdek oraz  
p. Alicja Rogowicz. Konkursy wymyślały i prowadziły: Natalia Żarnowska,  
Marta Rogowska i Joasia Skop z kl.VIa. Oprócz porywającego tańca odbył się 
między innymi konkurs na króla i królową dyskoteki, które wygrali Alicja Nowak  
z kl.VIb oraz Kacper Dunian kl.VIc.  

Wszyscy bawili się bardzo dobrze i bardzo fajnie wspominają ten wieczór.  

 Natalia Żarnowska z kl.VIa 



 

 

WYCIECZKA  INTEGRACYJNA  

Na początku października klasy IVB i IVC były na wycieczce w Cigacicach. 

Celem imprezy była integracja obydwu klas z nowymi wychowawczyniami,  

a w programie mieliśmy rejs po rzekach Odrze i Obrze oraz ognisko z pieczeniem 

kiełbasek; planowane były też zabawy (wyłącznie na świeżym powietrzu!!!). 

Najpierw klasa IVB b z chłopakami z IVC i p.Ginter popłynęli w rejs galarą (galara 

to dawny polski rzeczny statek wiosłowy, o kształcie wydłużonego prostokąta). 

Po ich powrocie w rejs udała się reszta klasy IVC (tym razem same dziewczyny  

z p.Michalską). Podczas rejsu przepływaliśmy pod ogromnymi mostami, 

widzieliśmy łabędzie, kaczki, jelenie oraz drzewa, które ścięły bobry, a także 

tzw. „wiejską ślizgawkę”, która wykonana była z gumy i spadała do rzeki. 

Przepływaliśmy też obok największej plantacji winorośli w Polsce.  

Po wspaniałym rejsie było ognisko z kiełbaskami. W każdej klasie była osoba 

odpowiedzialna za przygotowanie kiełbasek (i nie były to nasze wychowawczynie). 

Później p.Ginter zrobiła grzanki z chleba, które wchłonęliśmy z przyjemnością. 

Podczs imprezy został nawet rozegrany mecz w zbijaka pomiędzy klasami. 

Wygrała klasa IVB, ale miała przewagę liczebną. Jak skończyliśmy grę, to 

zrobiliśmy tzw. wyścigi rzędów. Tym razem wygrała drużyna z klasy IVC  

W pewnym momencie zaczęło strasznie padać, więc schowaliśmy się pod 

niewielkim dachem i czekaliśmy na zmianę pogody!!!. Minęło pół godziny, przestało 

padać i wszyscy znowu się bawili. Potem nadjechał autobus.  

Do domu wróciliśmy cali i zdrowi, i bardzo zadowoleni z wyjazdu

 

Weronika Majewska z kl.IVC 



 

 

NOCKA W SZKOLE….))) 

 

26.10.2012r. klasa VIa kolejny raz spędziła noc w szkole  

Spotkaliśmy się o godz. 19.00. Gdy weszliśmy do szkoły, 

zabraliśmy się za wynoszenie ławek i krzeseł, aby móc 

porozkładać wcześniej „zorganizowane” materace, czyli 

przygotować SYPIALNIĘ. Poszło nam to bardzo sprawnie. 

Gdy przebieraliśmy się w bardziej wygodne stroje, nasze panie 

(p.Alicja Rogowicz oraz p.Sylwia Jutrzenka) zamawiały 

telefonicznie pizzę. Około godz.20.30 zamówienie dotarło do 

szkoły Po nasyceniu się przepysznymi pizzami, panie 

zaproponowały pójście na salę gimnastyczną, aby pograć  

w siatkówkę. Akurat tego samego dnia nockę w szkole miała 

klasa z gimnazjum, więc mieliśmy dostęp do różnych sprzętów 

sportowych, w tym piłek. Graliśmy dosyć długo, do ok.22.00. 

Potem wróciliśmy do klasy i razem oglądaliśmy super fajne 

filmy. Ostatnią atrakcją była zabawa w chowanego. Umęczeni 

po kolei z niej odpadaliśmy udając się na „kawałek materaca”  

w celu zmrużenia oka.  

Noc była bardzo fajna i udana, a największą niespodzianką 

rano było to, że za oknem ujrzeliśmy śnieg 

 

 

 Natalia Żarnowska z kl.VIa 

 



 

 

Co kto lubi??? - NASZA ANKIETA!!! 

Zapytaliśmy uczniów klas IV, V i VI, jakie przedmioty, 

których się uczą w naszej szkole, są ich ulubionymi. Każdy miał 

wskazać 3 ulubione przez siebie przedmioty. Mieliśmy pewne 

podejrzenia co do wyników, ale one bardzo nas zaskoczyły. 

Okazało się, że wiele przedmiotów, nawet tych trudnych 

i męczących „cieszy się powodzeniem” wśród uczniów, a te łatwiejsze, 

wydawałoby się, są lubiane zaledwie przez „garstkę” uczniów. 

 Oto wyniki sondy: 

 lekcję z wychowawcą lubi zaledwie 10 osób  

 religii chętnie uczy się 25 uczniów 

 WDŻ lubi tylko 4 uczniów ( i to tylko z klas V, klasa IV nie ma 

jeszcze tych zajęć)  

 język polski nie sprawia trudności zaledwie 19 osobom 

 historia jest lubiana przez jedynie 15 osób  

 na matematykę oddało swój głos aż 36 uczniów 

 przyroda cieszy się popularnością u 36 osób 

 język angielski chętnie „przyswaja” aż 33uczniów 

 język niemiecki nie sprawia trudności tylko 10 uczniom 

 na technikę chętnie chodzi tylko 2 uczniów ( i to tylko z kl.IV) 

 zawiłości informatyki lubi rozwiązywać aż 57 osób 

 muzyka to ulubiony przedmiot  zaledwie 17 uczniów 

 na plastykę chętnie chodzi aż 56 osób 

 zwycięzcą rankingu jest w-f, który uwielbia aż 87 osób 

Bardzo dziękujemy uczniom za szczere wypowiedzi. Pokazały 

one, że każdy uczeń w naszej szkole „znajdzie” dla siebie „coś 

miłego”!!! 
ankietę przeprowadziły:A.Cygańska i J.Jeziorska z kl.VB 



 

 

Z pamiętnika czwartoklasistki  

To znowu ja! Dziś chcę opowiedzieć o Wielkiej Wystawie 

Zwierząt, czyli w skrócie WWZ. Były tam chomiki, żółwie, ryby, 

szynszyle i coś tam jeszcze… Mój kolega Radek przyniósł papugę 

Nimfę! Dziwaczne, ale miał (to był ON) rumieńce… Ktoś inny 

prezentował szynszyle (gdybym ja miała szynszyle nazwałabym je 

Szyla i Szyluś albo Super Skoczek i Show). Szynszyle były baaaardzo 

śmieszne i miluuuuusie! 

No a psy? Co z psami? Otóż były…, ale tylko ich zdjęcia, ale to 

chyba lepiej, bo jak tu sobie wyobrazić szkołę wypełnioną po brzegi 

psami??? Śmiesznie by było…lecz to chyba przesada! 

Podczas wystawy odbył się konkurs, w którym uczestniczyli 

głównie myszowaci. Otrzymali nagrody (a właściwie ich opiekunowie!!! 

Czy to sprawiedliwe???). Ale ogólnie FAJNIE BYŁO! 

Niedługo Halloween (czyt. Halołin)! Uwielbiam drążyć dynie 

i rysować nietoperze!  

No i …o zgrozo!!! Zima już się zbliża wielkimi krokami. Nawet spadł 

już pierwszy śnieg, a przecież to dopiero jesień! Uwielbiam zbieranie 

liści, a później wskakiwanie w ten stos świeżo zgrabionych liści… 

przez sąsiada… Ach…!!! Tylko nie wiem, dlaczego sąsiad się na mnie 

wścieka, kiedy skaczę na jego stertę liści…  

Przecież to taaaaakie cudowne 

Marysia Kowalczyk z kl. IVb 



 

 

 

Warto po to sięgnąć!!! 

„Monster High” to wspaniała książka dla młodzieży. 
Opowiada o życiu pewnej wilkołaczki - Clawdeen Wolf, która 
żyje w cieniu sześciu braci i siostry. Clawdeen postanawia 
pokazać światu swoje prawdziwe oblicze. Z zapałem planuje 
urodzinową szesnastkę. Jednak zamieszanie po emisji filmu 
„Upiór z sąsiedztwa” krzyżuje jej plany. Cała rodzina Wolfów,  
w tym jej nieznośni bracia, zmuszona jest, aby ukryć się  
w drugim domu, w lesie. Clawdeen jest na skraju 
wytrzymałości, ale na szczęście pojawia się Lala (Draculaura). 
Czy straszyciółce spodoba się Clawd, starszy brat Clawdeen?! 
Tego dowiecie się po przeczytaniu książki, która od początku 
do końca trzyma czytelnika w napięciu. 
 

poleca - Wiktoria Jodajtis z kl.Va 



 

 

Z   ŻYCIA  NAUCZYCIELA 

 

Wywiad z nauczycielem 

 Pan Paweł Suszyński uczy w naszej szkole już drugi rok. Jest 

jednym z najmłodszych nauczycieli wśród grona pedagogicznego. 

Zadaliśmy mu kilka pytań!!!  

 

GAZETKA: Jak pan się czuje jako jeden z najmłodszych nauczycieli  

w naszej szkole? 

p.P.Suszyński: Czuję się młodo Właściwie, w każdej szkole,  

w jakiej pracowałem, byłem najmłodszy (choć nie zawsze stażem 

pracy). Już nauczyłem się radzić sobie ze stresem, jaki ta „pozycja” 

ze sobą niesie. Młodość w moim przypadku nie oznacza chyba już 

nieopierzenia. Chciałbym się widzieć raczej jako ktoś świeży;), bo już 

w sumie TAKI MŁODY nie jestem  

GAZETKA: Czy nasza szkoła jest pierwszą placówką, w której Pan 

uczy dzieci? 

p.P.Suszyński: Nie, zanim zacząłem uczyć w PSP w Przylepie, 

pracowałem w różnych miejscach. Zacząłem od praktyk w Gimnazjum 

nr 2 w Zielonej Górze, następnie odbyłem kolejne praktyki w LO 1. 

Pierwszą pracę dostałem w LO w Sulechowie, lecz tam byłem tylko na 

tzw. zastępstwie. Po roku zatrudniło mnie Gimnazjum nr 3 w Zielonej 



 

 

Górze, które bardzo miło wspominam. Rok później pracowałem już  

w Zespole Szkół w Krośnie Odrzańskim, gdzie uczyłem klasy 

techniczne, zawodowe, licealne, a nawet OHP. W Przylepie pracuję od 

ubiegłego roku i bardzo się cieszę, że kontynuuję tu pracę 

GAZETKA: Co trzeba zrobić, aby uczyć w szkole języka 

angielskiego? 

p.P.Suszyński: Trzeba ukończyć konkretne studia lub specjalny kurs, 

ale tak naprawdę to trzeba MOCNO chcieć uczyć w szkole. Trzeba 

wykształcić w sobie ogromne pokłady cierpliwości i czasami wczuć się 

w rolę uczonego. Najważniejsze jednak jest bycie konsekwentnym.  

GAZETKA: Czy zna Pan jeszcze inny język obcy? 

p.P.Suszyński: Oprócz angielskiego znam, dosyć średnio, niemiecki. 

Przy okazji poduczyłem się w minimalnym stopniu hiszpańskiego. 

Jednak angielski wszedł mi w krew już jak byłem dzieckiem.  

GAZETKA: Jakie miał Pan marzenia jako mały chłopiec? 

p.P.Suszyński: Hmmmmm... Chciałem być pilotem odrzutowca, 

policjantem, wojskowym, muzykiem i oczywiście piłkarzem. Całymi 

dniami biegałem za piłką za blokiem. Do dziś jestem wielkim fanem 

tego sportu i z zaciekawieniem spoglądam, jak młodziki biegają po 

Orlikach.  

GAZETKA: Co Pan lubi robić w wolnym czasie? 

p.P.Suszyński: W wolnym czasie gram na gitarze, trochę szperam  

w internecie, próbuję ofert różnych pizzerii w Zielonej Górze. 

Najważniejszym jednak zajęciem w czasie wolnym są spotkania  

z moim zespołem. Gram już w nim od 7 lat i wciąż bawimy się świetnie. 

Nazywamy się Jared (www.jared.art.pl) i zapraszamy do słuchania  

i oglądania naszej twórczości. Niedługo wchodzimy do studia 

nagrywać płytę, więc sądzę, że to pochłonie większość mojego czasu 

wolnego.  

GAZETKA: Jakiej muzyki Pan słucha, oczywiście oprócz nagrań 

zespołu Jared? 

p.P.Suszyński: Ogólnie słucham muzyki rockowej, ale jako, że 

uważam się za muzyka, to uznam każdą piosenkę, jeśli jest dobra 

Zaczynałem od Queen, którym zaraził mnie starszy brat, potem 

jednak obrałem swoją ścieżkę muzyczną. Offspring, Green Day, 

http://www.jared.art.pl/


 

 

Blink182 i wiele, wiele, wiele innych weszło mi w głowę i do dziś nie 

chce wyjść. Nie zamykam się jednak na nowości i często staram się 

wyszukać jakieś nowej perełki. O muzyce, tak samo jak o historii, 

mógłbym pisać bez końca 

GAZETKA: Jaki rodzaj filmów najchętniej Pan ogląda? 

p.P.Suszyński: Nie zamykam się w żadnym typie filmów. Jednego 

dnia mam ochotę na komedię, drugiego wolę jakiś horror. Często 

sięgam po filmy nominowane lub nagrodzone na różnych festiwalach 

(nawet Złotych Malinach;)) Ostatnio oglądałem ostatnią część 

Batmana C. Nolana, ale od razu po tym poszedłem do kina na 

głupkowatą komedię „Spadaj tato”. Lubię też polskie filmy, ale 

ostatnio nie mam na nie czasu.  

GAZETKA: Czy ma Pan ulubioną potrawę? 

p.P.Suszyński: Kiedyś były nią hamburgery, ale odkąd pracowałem  

w McDonaldzie to już mi trochę zbrzydły. Nie pogardzę pieczonym 

kurczakiem, pizzą i wszystkim, co niezdrowe. Jem, ile się da i czekam, 

aż te wszystkie kalorie mnie „dogonią”. 

GAZETKA: Proszę wymienić i uzasadnić kilka swoich wad i zalet. 

p.P.Suszyński: Wady: niecierpliwy, jeśli jest coś ważnego do 

zrobienia; wybuchowy, kiedy ktoś mnie zawiedzie lub okłamuje, bo to 

oznacza, że nie szanuje mnie; niesprawiedliwy, jak każdy, chyba, 

czasami przyłapuję się na dziwnych, niekonsekwentnych poczynaniach 

i decyzjach, które mogą być raniące innych; PISMO, gdyż bazgrolę 

strasznie, bo w szkole się nie starałem pisać w liniach.  

Zalety: szybko się uczę, zwłaszcza imion nowych dzieci; wydaję mi 

się, że potrafię zainteresować niektóre osoby dziwnymi i nudnymi 

rzeczami; wiem, kiedy odpuścić, jeśli widzę, że ktoś nie jest w stanie 

spełnić jakichś oczekiwań. Do tego dodam jeszcze, że jestem: 

PRZYSTOJNY, UTALENTOWANY, SZCZERY i…SKROMNY!!!;) 

 

Bardzo dziękujemy Panu za wyczerpujące i ciekawe odpowiedzi. 
 

REDAKCJA 
 

 



 

 

OWOCOWA  SONDA!!! OWOCOWA  SONDA!!! 

 Zapytałyśmy nauczycieli, jakie są ich dwa najbardziej ulubione owoce  

i oto, co wynika z naszej sondy: 

JABŁKA lubią: p.D.Ginter, p.A.Rogowicz, p.S.Jutrzenka, 

p.A.Krakowiak, p.H.Tchorowska, p.U.Sobczak, p.D.Olencka, p.M.Tajsner, 

p.A.Kowalczyk, p.A.Kubala, ks.J.Leśny, p.A.Pierzga i p. M.Józwiak-Brudzińska 

Miłośnikami GRUSZEK są: p.W.Dejnega, p.U.Sobczak, p.M.Michalska  

p.A.Kubala, p.M.Stępień-Kluj, p.A.Pierzga oraz p.M.Mizera 

Za CZEREŚNIAMI przepadają jedynie p.A.Nahorska i p.M.Mizera 

Fankami ŚLIWEK są: p.M.Olszewska,  p.D.Olencka i p.A.Poźniak 

 

MALINY to ulubione owoce: p.L.Harendarz, ks.J.Leśnego,  

p. B.Michalskiej oraz p.A.Jendraszak-Kondras, która lubi także POZIOMKI, 

a oprócz niej lubi je także p.R.Trębska 

NEKTARYNKI to ulubione owoce: p.A.Nahorskiej  

i p.P.Suszyńskiego, a po BRZOSKWINIE najchętniej sięgają: p.L.Harendarz, 

p.M.Olszewska, p.A.Czajkowska oraz p.W.Dejnega  



 

 

ANANASY lubi tylko p.Renata Trębska , za to po  

BANANY sięga: p.T.Chmielarczyk, p.R.Przyborowska i p.J.Tarczyło 

Wielu nauczycieli docenia niepowtarzalny  smak TRUSKAWEK. 

Są to: p.M.Zdanowicz, p.M.Józwiak-Brudzińska, p.R.Kisła, p.H.Tchorowska, 

p.B.Michalska, p.T.Fediuk, p.R.Przyborowska, p.P.Suszyński, p.M.Stępień-Kluj 

oraz p.J.Tarczyło 

ARBUZA chętnie jadają: p.A.Drozdek, p.I.Foryś i p.S.Jutrzenka 

P.M.Zdanowicz, p.A.Drozdek, p.R.Kisła,p.T.Fediuk oraz p.I.Foryś 

uwielbiają WINOGRONA 

POMARAŃCZE to ulubione owoce: p.A.Rogowicz, 

p.B.Kobylańskiego, p.A.Krakowiak, p.M.Tajsner, p.A.Kowalczyk, p.K.Synorackiej 

oraz p.A.Bartczak-Woźniak, która lubi też MANDARYNKI, a oprócz niej sięgają 

po nie p.T.Chmielarczyk i p.K.Synoracka 

WIŚNIE lubi tylko p.A.Poźniak, KIWI p.A.Czajkowska,  

GRAPEFRUITA p.D.Ginter, a MELONY p.M.Michalska 

 

Bardzo dziękujemy nauczycielom za udział w naszej sondzie 
 

zebrały: N.Ginter, A.Nowak, J.Pierzga z kl.VIb oraz A.Cygańska i J.Jeziorska z kl.Vb 



 

 

HALLOWEEN                                       

 
Mało kto, dobrze bawiąc się podczas Halloween (wieczorem, 31X), 

zastanawia się, skąd wzięło się to święto. Tymczasem jego korzenie sięgają 
czasów celtyckich i jednego z największych świąt według wierzeń Celtów – 
Samhain. Ponad 2 tys. lat temu w ten dzień żegnano lato, witano zimę oraz 
obchodzono święto zmarłych.  

Według dawnych wierzeń, w tę dziwną noc miały otwierać się granice 
pomiędzy światami żywych i umarłych. Demony, duchy, złośliwe irlandzkie 
duszki pooka pojawiały się na Ziemi, aby uprzykrzyć ludziom niebezpieczny 
czas. Mogły nawet porwać człowieka do swego podziemnego królestwa. 
Dlatego też nikt nie żałował poczęstunku i podarków dla zjaw ukazujących się 
w noc Samhain. Celtowie palili ogniska i zakładali odstraszające stroje 
(najczęściej demony i upiory), a ponieważ tego dnia można było zobaczyć swoją 
przyszłość, poganie wróżyli sobie w przeróżny sposób, by dowiedzieć się, co ich 
wkrótce spotka (do dziś, np. przeskakuje się nad dwunastoma zapalonymi 
świeczkami, a te, które nie zgasną, oznaczają te miesiące, które będą dla nas 
szczęśliwe; inna wróżba polega na wrzuceniu orzecha do płonącego ogniska, 
jeżeli orzech pęknie z trzaskiem oznacza to odwzajemnioną miłość). 

Imigranci z Irlandii sprowadzili tę tradycję do Ameryki Północnej w XIX 
wieku, a w drugiej połowie XX wieku święto trafiło do zachodniej Europy. 
Nabrało bardziej radosnego i zabawowego charakteru. Wśród ludzi pojawiały 
się nie przerażające upiory, ale dzieci, przebrane za duszki czy elfy, proszące  
o łakocie i małe podarunki. Młodzież, oprócz organizowania domowych imprez, 
często odwiedza tzw. straszne farmy, czyli zaadaptowane na ten cel duże 
przestrzenie, gdzie tworzone są specjalne scenerie, wyglądające niczym wystrój 
planu filmu grozy, które zawierają fikcyjne sceny z takich filmów, jak 
„Dracula”, „Frankenstein” czy „Mumia”. 

 

zebrały: 

W.Jodajtis z kl.Va, H.Pidek i M.Skrzeczkowska z kl.Vb 
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TO BAAAARDZO  CIEKAWE!!!  

W Polsce Święto Zmarłych to tradycja katolicka, która ma na celu pamiętanie  

o swoich bliskich, którzy umarli. Było to święto pogańskie, które z czasem kościół „uznał”. 

W pogańskiej Polsce nazywało się ono “Dziady”. Dziś odpowiednikiem dziadów są 

Zaduszki (jeśli chodzi o ścisłość). W Polsce, by uczcić cześć bliskich, zapalamy znicze, 

przynosimy kwiaty, modlimy się... 

Na Słowacji w zaduszkową noc zostawia się na stole chleb lub inne potrawy. 

Ludzie chcą w ten sposób uczcić zmarłych, którzy prawdopodobnie w tę noc przychodzą 

do domu. Groby dekoruje się matami i zapala świeczki. 

Brytyjczycy wrzucają do ogniska kamienie, warzywa i orzechy, by odgonić złe 

duchy. Niektórzy robią też zagłębienia w rzepie czy dyni i wstawiają do wewnątrz świece, 

by odgonić złe duchy z domu. 

W Japonii 13 sierpnia rozpoczyna się święto „Bon”, obchodzone ku czci duchów 

zmarłych, które przybywają do swoich rodzin, witane latarniami zapalanymi u progów 

domów. Na domowych ołtarzykach buddyjskich czekają na zmarłych ofiary. Duchy 

przebywają z rodzinami do 15 sierpnia, po czym są odprowadzane za pomocą „ogni 

pożegnalnych" - okuribi. 

W Szwecji Zaduszki są ruchomym świętem i przypadają w pierwsza sobotę 

listopada. Na każdym cmentarzu znajduje się tzw. zagajnik pamięci, w którym rozsypuje 

się prochy zmarłych, którzy nie chcieli tradycyjnego pochówku. 

We Francji nie ma tradycji palenia zniczy na grobach. W tym czasie np. grupy 

młodzieży z niemal całego świata pielgrzymują do grobu legendarnej gwiazdy rocka - 

Jima Morrisona. Ci przybysze czuwają nad grobem swego idola cały dzień i pół nocy, 

śpiewając i grając na gitarach najpopularniejsze przeboje Morrisona. 

Na Filipinach w tym dniu cmentarze zapełniają się całymi rodzinami, ustawia się 

namioty, w których urządzane są huczne biesiady. 

Natomiast Holendrzy nie maja żadnego święta o charakterze religijnym. 

Obchodzą oni jedynie w dniu 4 maja tzw. „upamiętnienie zmarłych". Składa się wtedy 

wieńce i kwiaty na miejscach kaźni i pomnikach. 

 

Monika Skrzeczkowska z kl.Vb 



 

 

 Humor zeszytów uczniowskich  

 Przedstawiam kolejną porcję „perełek językowych” (autentycznych), 

których autorami są uczniowie naszej szkoły!!! 

 -Tak, na pewno się spełni! – krzykłam tak głośno, że aż spadłam na 
ziemię.  
 

 Wzięłam głęboki oddech i uderzyłam rękami, nogami i czym się tylko 
dało w drzwi. 
 

 Zenek Wójcik podróżował bez czapki i rzeczy. 
 

 Jego twarz rozświetla krzywy uśmiech. 
 

 Nad wodą nie wolno robić tego, czego nie wolno. 
 

 Moja kula ma kształt półkolisty. 
 

 Scrooge był obrotny, bo zmieniał zdanie. 
 

 Tego dnia płynęły 2 statki – jeden z bananami, drugi z wodą. Płyną, płyną 
i temu z bananami zachciało się pić. 
 

 W Uli Zalewskiej była taka mała cecha, która się w końcu wydostała. 
 

 Orzeczenie podkreślamy jedną kredą. 
 

 Cechowały go również cechy usposobienia. 
 

 Na lekcji matematyki jeden z uczniów napisał „Pole igieł 
geometrycznych” i nie mógł zrozumieć, w którym miejscu popełnił 
błąd 
 

 Polecenie w diagnozie z j.polskiego w kl.VI: „Napisz ogłoszenie  
o odwołaniu spotkania członków Koła Turystycznego” P.G. z kl.VIB 
pisze: „Dzisiaj nie odbędzie się zebranie Koła Turystycznego, bo 
wybuchła butla z gazem i zabiła prowadzącego” 

zebrał : 
KTOŚ 



 

 

 UŚMIECHNIJ  SIĘ ! 
Dwa duchy zauważyły samochód stojący przy bramie cmentarnej.  

- Chodź, stary. Przejedziemy się!  

- Dobra. Ale zaczekaj chwilę, po coś pójdę. 

Po chwili duch wraca, dźwigając swoją tablicę nagrobną.  

- Po co to dźwigasz?  

- Przecież nie można jeździć bez dokumentów!  
********************************* 

Amerykański multimilioner zastanawia się nad możliwością kupna starego zamku  

w Anglii. Rozmawia w tej sprawie z sędziwym lokajem mieszkającym w zamku.  

- Słyszałem, że jakiś duch nawiedza ten zamek.  

- Ludzie plotą bzdury! Mieszkam tu od trzystu lat i nigdy go nie spotkałem. 
******************************** 

Do dyrektora lunaparku przychodzi kościotrup.  

- Słyszałem, że potrzebuje pan chętnych do pracy w tunelu duchów.  

- Owszem. Czy ma pan jakieś zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy?  

- A nie wystarczy akt zgonu? 

******************************** 

Jedzie facet w środku nocy przez las. Nagle mu się pokazuje żółta postać. Facet 

się zatrzymuje, wysiada i pyta:  

-Kim jesteś?  

-Jestem duchem człowieka, który umarł na żółtaczkę.  

-Zgiń, przepadnij siło nieczysta!  

Duch znika, facet jedzie dalej. Nagle pokazuje mu się biała postać. Facet się 

zatrzymuje, wysiada i pyta:  

-Kim jesteś?  

-Jestem duchem człowieka, który umarł na białaczkę.  

-Zgiń, przepadnij siło nieczysta!  

Duch znika, facet jedzie dalej. Nagle pokazuje mu się niebieska postać. Facet się 

zdenerwował, wysiada i krzyczy:  

-A ty straszydło, na co zmarłeś?!  

-Dobry wieczór! Drogówka. Poproszę dokumenty.  

********************************** 

Skarży się Jasiu mamie:  

- Mamo, dzieci mówią, że jestem wampirem.  

- Nie przejmuj się i jedz szybciej ten barszczyk, bo ci skrzepnie!  

*********************************** 

-W czym wampiry jedzą posiłki?  

- W naczyniach krwionośnych.  

zebrały: M.Skrzeczkowska z kl.Vb i O.Koziołek z kl.Va 
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