GAZETKA UCZNIÓW PSP W PRZYLEPIE

Przylep, maj- czerwiec 2013r.

W dniu 14 maja 2013 r. odbył się Gminny Konkurs
Ortograficzny w Zawadzie. Uczestnikami byli uczniowie ze szkół
podstawowych z Ochli, Drzonkowa, Starego Kisielina, Zawady
i oczywiście z Przylepu. Gościem konkursu miał być wójt p. Mariusz
Zalewski, ale niestety wypadły mu ważne sprawy.
Każda szkoła wytypowała osiem osób, po dwie z klas 3, 4, 5
i 6. Ja również byłam wśród nich. Opiekunką była
p. Mariola Michalska.
Tematem konkursu było życie i twórczość Juliana Tuwima
(2013 rok to m.in. ROK TUWIMA).
Do wykonania były cztery zadania. Pierwsze i drugie polegało
na wpisywaniu właściwej litery (zgodnej z regułami ortografii).
W zadaniu trzecim trzeba było wyjaśnić pisownię wyrazów,
a czwarte zadanie było poświęcone wierszom oraz rodzinie pisarza.
Po konkursie czekał na nas słodki poczęstunek, a w tym czasie
sędziowie oceniali nasze prace.
Po przerwie ogłoszono wyniki. Uczniom z naszej szkoły tym
razem nie udało się zająć żadnego miejsca
Ale i tak było super.

Weronika Majewska z kl. IVc

KIERUNEK: ŚWIERADÓW ZDRÓJ
15 kwietnia, w poniedziałek, klasa Vb i VIb
pojechały na ZIELONĄ SZKOŁĘ do Świeradowa Zdroju.
Przed przyjazdem do Domu Wczasów Dziecięcych

zwiedzili Zamek Czocha.
W kolejne dni byli także na Wodospadzie Szklarki,
w Szklarskiej Porębie, w Leśnej Hucie,

w Czarcim Młynie
i w grocie solnej. Największą atrakcją okazało się
wyjście na basen. Wszyscy się tam świetnie bawili,
zjeżdżając na zjeżdżalniach i bawiąc się w pontonach.

Wszyscy wychodzili też codziennie do
na małe
zakupy. W ciągu dnia osoby chętne mogły pójść na
boisko pograć w różne gry. Dużo osób wieczorami grało
też w „mafię” i „w butelkę”.
Po kilku dniach spędzonych w Świeradowie Zdroju
Vb i VIb musiały wracać już do domu.
Hania Pidek z kl.Vb

15.05 klasy Va i VIa wraz z nauczycielami, p. Anetą
Drozdek, p. Alicją Rogowicz i p.Sylwią Jutrzenką pojechały na
wycieczkę do Świeradowa Zdroju. Codziennie dzieci miały wyjścia
w góry lub do miasta. Byli między innymi na szczycie Zajęcznik.
Wszystkim się podobało, mimo, że byli zmęczeni . Mieli także
okazję przejechać się gondolą, w której było bardzo fajnie. Odbył
się też wyjazd do Szklarskiej Poręby, podczas którego dzieci miały
okazje zwiedzić Karkonoski Park Narodowy , Wodospad Szklarki
i Hutę Szkła. Ta wycieczka również należała do przyjemnych.
Któregoś wieczoru była dyskoteka wraz z klasami z innych
wycieczek. Codziennie uczniowie musieli pomagać podczas
przygotowywania posiłków. Ostatniego wieczoru było ognisko.
Myślę, że obydwie klasy, jak i panie wychowawczynie bawiły się
świetnie. Ta wycieczka trwała tylko 5 dni, ale z chęcią dzieci
zostałyby jeszcze dłużej!!!

Natalia Żarnowska z kl.VIa
PS.
Do Świeradowa Zdroju pojechała także klasa IVa wraz
z p. Katarzyną Hadrych i p.Waldemarem Dejnegą
i również spędzili tam miło czas.

TAŃCZYMY
18 maja na deptaku w Zielonej Górze odbył się „IV Przegląd
Zespołów Tanecznych” organizowany przez Gimnazjum nr 6 z Zielonej
Góry. Brało w nim udział 25 zespołów tanecznych.
Przegląd rozpoczął się o godzinie 12:00, a trwał do około 16:30.
Młodzież i dzieci zaprezentowały różne style tańca takie jak: hip hop,
break dance, taniec nowoczesny, disco, taniec klasyczny.
Każdy zespół dostawał puchar, dyplom i drobny upominek
w postaci paczki słodyczy. Pod koniec przeglądu odbyło się losowanie
nagrody specjalnej.
Wiele grup tanecznych mogło też zaprezentować swoje
umiejętności w Czerwieńsku na „Dniach Czerwieńska”. Na scenie
ustawionej na stadionie sportowym tańczyły dzieci, młodzież i dorośli.
Można było zobaczyć tańce takie jak: hip hop, break dance, taniec
brzucha, disco, taniec klasyczny i wiele innych.
Chętnych do tańca nie brakowało. Oprócz tańca, jedną z atrakcji
była też jazda konna
Uczniowie PSP w Przylepie brali udział w przeglądach w Zielonej
Górze ( na scenie obok Ratusza) oraz w Czerwieńsku.
Występy uczniów naszej szkoły przygotowała pani Dorota
Łukaszczyk-Skafiriak.
Tańczyły dzieci z klas 3-4, które tworzą zespół Mini Impuls oraz
dzieci z klas 5-6, których grupa nazywa się Impuls. W tym dniu tańczyli
razem z grupą z Gimnazjum nr 6 Flame4fun, która również trenuje
u p. Doroty.
Natalia Żarnowska z kl.VIa (+Julia Wolnik z kl.IVc)

W stolicy
20 maja 2013 odbyła się trzydniowa wycieczka do Warszawy. Naszymi
opiekunami byli: pani Mirosława Zdanowicz i pan Marek Mizera.
Wyjechaliśmy spod szkoły o 6:20. Razem z nami jechali również uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 8 w Zielonej Górze. W czasie drogi oglądaliśmy filmy.
Dojechaliśmy do stolicy około godziny 15:00 i od razu poszliśmy do Muzeum
Powstania Warszawskiego. Potem , za dodatkową opłatą, można było pojechać
na XXX piętro Pałacu Kultury i Nauki. Gdy już byliśmy na górze , można było
chodzić i fotografować widoki. Kiedy zjechaliśmy, poszliśmy na stację metra
i przejechaliśmy się w tę i z powrotem. Po przejażdżce, wsiedliśmy do autobusu
i pojechaliśmy do hotelu Relaks. O godzinie 20:00 była obiadokolacja, po której
poszliśmy do swoich pokoi. Następnego dnia po śniadaniu pojechaliśmy na
Stare Miasto, gdzie czekała na nas przewodniczka. Najpierw obejrzeliśmy
kolumnę Zygmunta III Wazy, potem spacerowaliśmy i widzieliśmy Grób
Nieznanego Żołnierza. Żołnierze specjalnie dla nas zrobili defiladę. Za Grobem
Nieznanego Żołnierza znajdowała się fontanna oraz posągi greckich bogów.
Byliśmy również w kościele i koło wielkiego dzwonu . Pani przewodnik
powiedziała , że gdy pomyśli się życzenie i przebiegnie wokół dzwonu 3 kółka
na jednej nodze , to życzenie się spełni. Wszyscy od razu zaczęli to
wypróbowywać. Byliśmy również obok syrenki warszawskiej, a potem
mieliśmy czas wolny. Kolejnym punktem wycieczki był Belweder oraz
Łazienki. Tego samego dnia byliśmy też na Stadionie Narodowym (w środku)
i na lotnisku Okęcie. Po tych wrażeniach wróciliśmy do hotelu i zjedliśmy
obiadokolację. Na następny dzień pojechaliśmy do Centrum Nauki Kopernik.
Ta wycieczka podobała mi się najbardziej. W centrum rozdzieliliśmy się na
kilkuosobowe grupki i rozeszliśmy się. W budynku znajdowało się mnóstwo
stoisk związanych z różnymi dziedzinami - zmysłami , ludzkim ciałem , fizyką,
itp. Najbardziej podobał mi się Teatr Wysokiego Napięcia, gdzie można było
dotknąć kul i słupów z kolorowymi wstążkami prądu, a także specjalnej czaszy,
od której elektryzowały się włosy. Pan objaśniał różne zjawiska związane
z elektrycznością. Zaciekawiło mnie też krzesanie ognia i zapachowe kwiaty.
Po długim zwiedzaniu centrum mogliśmy kupić pamiątki i zjedliśmy tam obiad.
Około 15:00 ruszyliśmy w drogę do powrotną.
Ta wycieczka, choć dosyć męcząca, była naprawdę wspaniała
Ola Koziołek z kl. Va

WARSZTATY PLASTYCZNE
28 maja klasy IVb i IVc były na warsztatach
plastycznych w Starym Kisielinie. Niestety pogoda nie
dopisała, więc zamiast w plenerze, mieliśmy zajęcia
w świetlicy.
Oprócz naszych klas, były tam jeszcze dzieci z klas IV
ze szkół z Zawady, Starego Kisielina i Ochli.
Robiliśmy zwierzęta z papieru. Klasa IVb sarnę

,

a IVc wiewiórkę

i dzięcioła

.

Następnie prezentowaliśmy wykonane zwierzęta
i omawialiśmy ich zwyczaje.Świetnie się bawiliśmy.
Oprócz zabaw, mieliśmy też poczęstunek. Były
„ala hod-dogi”, banany i soczki.
Po posiłku wymyślaliśmy wiersze związane z naszymi
zwierzętami. Impreza skończyła się ok. 13:30. Chwilę
poczekaliśmy na autobus, a gdy przyjechał, wsiedliśmy
i wróciliśmy do szkoły.
Julia Wolnik z kl. IVc

W dniach od 04 do 07 czerwca 2013 r. klasy IV b i IV c pojechały razem

ze swoimi wychowawczyniami p.Dorotą Ginter i p.Mariolą Michalską na
wycieczkę do Bronkowa, gdzie znajduje się stadnina koni . Po przybyciu na

miejsce, przywitał nas ulewny deszcz. Szybko pochowaliśmy się po swoich
pokojach. Część uczniów z klasy IV b i IV c spała w domkach , a reszta

w pokojach trzyosobowych. Resztę tego dnia spędziliśmy w pokojach, a jak

się przejaśniło to poszliśmy na spacer nad jeziora i do sklepu po słodycze

oraz napoje. Po kolacji, wieczorem, odbyła się dyskoteka. Następnego dnia
czekała na nas długa wyprawa pieszo do Elektrowni Wodnej w Dychowie

( w sumie 14 km ). Daliśmy radę! Po obiedzie poszliśmy nad jezioro. Każdy
siedział , marzył, a inni jedli słodycze. Wieczorem o 20.05 odbyło się

Pidżama Party. Każdy ubrał się w swoją piżamę , nasze panie również, nawet

porobiły sobie kiteczki i bawiliśmy się tańcząc. W czwartek czekała na nas

jazda konna. Każdy mógł pojeździć na koniu, nasze Panie również. Po obiedzie
poszliśmy znowu nad jezioro, ale tym razem ubraliśmy się w stroje kąpielowe.
Wszyscy weszli do wody, ale niestety mogliśmy tylko do kolan. Potem leżeliśmy
na piasku i się opalaliśmy. Kto chciał mógł grać w siatkówkę. Po kolacji odbyła
sie znowu dyskoteka, ale tym razem na świeżym powietrzu. Było ognisko,
pieczenie kiełbasek i tańce. Po wyczerpującym dniu poszliśmy do swoich

pokoi. Następnego dnia wszyscy się spakowaliśmy i wróciliśmy do szkoły, a ze

szkoły do domu.

Szkoda! Było naprawdę super!

Weronika Majewska z kl. IV c

Z pamiętnika czwartoklasistki

Cześć to ja. Dzisiaj opowiem o ,,plusach’’ i ,,minusach’’
gipsu. Pierwszy plus: wszyscy ci pomagają. Drugi plus
inni (zwłaszcza babcie) bardzo cię rozpieszczają. Trzeci
plus (chyba najlepszy) nauczyciele rzadko wyrywają cię
do odpowiedzi . Jak są plusy, to muszą być też
minusy  … Ten okropny gips jest bardzo ciężki. Jest
taka dziwna rzecz: jak nie masz gipsu, to cię rzadko
swędzi, ale jak masz gips… swędzi akurat w tym
miejscu, które jest zakryte tym twardym materiałem.
No i jest gorąco. Śmiertelnie gorąco. Tak gorąco jak po
przebiegnięciu 20 kółek w zimowych kurtkach, na
Saharze i to latem! Jak się złamie rękę albo nogę, albo
cokolwiek, to strasznie boli. Można to porównać do
siedzenia na kolcach Ostro….
Więc… Chyba lepiej nie łamać sobie niczego.
Marysia Kowalczyk z kl. IVb
PS. Ten artykuł miał „pójść” w poprzednim numerze SORKI

Z pamiętnika czwartoklasistki
Zaczyna się sezon wystawiania ocen na koniec roku.
Każdy wie, że to jest raczej nieprzyjemne. W końcu złapało się
kilka jedynek, co nie? Mama może ci nie dać lodów,
a tata ciasteczek…
Życie jest ciężkie. Takie ciężkie jak tornister!!!
Jak nie dostanie się świadectwa z czerwonym paskiem,
to nie będzie deseru przez najbliższy miesiąc
Ojej… Nie mogę nie dostać świadectwa z czerwonym
paskiem!!!
Więc zostało jeszcze kilka dni na dodanie sobie dobrych
ocen i kilka deserów. Z wisienką Smaczna byłaby też
czekolada… Co tam o jedzeniu.
Klasówki, kartkówki, testy, sprawdziany Wszędzie
trzeba się wysilić i dostawać czwórki, piątki i szóstki! Trzeba
też odrabiać zadania domowe…
Ach… Jeszcze trochę, muszę wytrzymać…
Więc do roboty!
Marysia Kowalczyk z kl. IVb

Warto po to sięgnąć np. w wakacje!!!
Chcę wam przedstawić „Dzienniki”. To światowy bestseller
napisany przez Rachel Renee Russel. Oto tytuły 4 części : „Nie tylko
o szkole!”, „Zapraszam na party!”, „Chcę zostać gwiazdą!”, „Tańczę na
lodzie!” To książki raczej dla dziewczyn, ale chłopcy też mogą ją
przeczytać!
Nikki zakochała się w Brandonie. Ma dwie najlepsze przyjaciółki,
ale jest jeden problem... To MacKenzie, najbardziej wredna
i najprzebieglejsza dziewczyna na świecie! Chce zniszczyć Nikki. Moją
ulubioną częścią jest „ Zapraszam na Party!”, w której Nikki chce wybrać
się na bal u MacKenzie. Musi jednak zorganizować imprezę
Haloweenową dla dzieci. Jak się pewnie domyślacie, MacKenzie
przewraca życie Nikki do góry nogami...Książki miło się czyta, a ponadto
na każdej stronie są ciekawe ilustracje. O dużej czcionce nie
wspomnę.
Julia Jeziorska z kl. Vb
Ostatnio w moje ręce trafiła książka pt. ,,Kto nie lubi Klary” autorstwa
Hanny Kowalskiej -Pamięty.
Tytułowa Klara ma piętnaście lat i mnóstwo problemów. Najpierw jej
rodzice wyjeżdżają za granicę i Klara wprowadza się do babci i ciotki, która
jej nie lubi . Przez klasę traktowana jest źle. Ma dwie złośliwe koleżanki,
które przezywają ją z powodu daty urodzin. Któregoś dnia „słyszy duchy” .
Okazuje się, że to kawał A pewien chłopiec zakochuje się w niej i…
Jeśli chcesz poznać tę historię, sięgnij po książkę.
Rozalia Szkudlarek z kl. IVb

DZIŚ PYTANIE - DZIŚ ODPOWIEDŹ
Zapytaliśmy uczniów klas IV-VI za co, oprócz tego, że nie chodzi
się do szkoły i jest lato, lubią wakacje? A oto odpowiedzi, jakie padły na
tak postawione pytanie:
 można wyjeżdżać w ciekawe miejsca – zdaniem aż 40 osób
 to czas na spotkania ze znajomymi i przyjaciółmi – 23 osoby
 bezkarnie i długo można grać w gry komputerowe – 20 osób
 13 osób może spać do woli i to chętnie robi
 można pływać na basenie, w jeziorze lub morzu – 13 osób
 więcej czasu spędza się z rodziną – zdaniem 12 osób
 ma się ogromnie dużo czasu wolnego – 12 osób
 11 osób wykorzystuje czas wakacji odpoczywając intensywnie
 jest bardzo ciepło i przyjemnie – tak uważa 11 osób
 10 osób może częściej uprawiać sport
 można długo przebywać na świeżym powietrzu – zdaniem 6 osób
 obchodzenie urodzin – 3 osoby (choć pewnie jest więcej osób
urodzonych w lipcu i sierpniu) 
 2 osoby lubią w tym czasie spędzać czas z babcią i dziadkiem
 inne powody „lubienia” wakacji:
- oglądanie telewizji „do bólu”,
- jedzenie świeżo zerwanych owoców,
- noszenie krótkich spodenek,
- opalanie się,
- podziwianie przyrody,
- jazda na rowerze
REDAKCJA ŻYCZY WSZYSTKIM UDANYCH WAKACJI !!!

SONDA!!!

SONDA!!!

SONDA!!!

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje i każdy ma związane z nimi
plany. Zapytaliśmy nauczycieli i pracowników naszej szkoły, co zamierzają
robić podczas wakacji. Oto, jakie mają plany
 panie: Mirosława Zdanowicz i Iwona Foryś planują wyjazd

nad morze
,
 panie: Renata Trębska i Aleksandra Krakowiak oraz ksiądz Jarosław
Leśny wykorzystają ten czas na intensywny odpoczynek
 panie: Alicja Rogowicz, Marta Stępień-Kluj i Anna Pierzga, a także






p.Waldemar Dejnega chcą pochodzić po górach
,
p.Małgorzata Olszewska wyjeżdża z rodziną na wczasy, planuje też
czytanie książek, pracę na działce, a w przerwach odpoczywanie
panie: Aleksandra Czajkowska, Katarzyna Hadrych i Mariola Michalska
chcą pochodzić po górach, a także poleżeć na plaży nad morzem
p. Tomasz Chmielarczyk planuje wyjazd do Dziwnowa i nad jezioro do
Bronkowa
p.Sylwia Jutrzenka spędzi część wakacji w ośrodku jeździeckim na

Mazurach
 p. Dorota Olencka i p.Bartek Kobylański będą zajmować się uczniami
klas Ia i IIa na obozie sportowym
 p. Hanna Tchorowska planuje wyjazd z rodziną, czytanie książek
i odpoczywanie
 p. Marta Józwiak-Brudzińska chce zwiedzić Ojcowski Park Narodowy,

Kraków

, „podreperować” zdrowie i poczytać,

 p. Renata Kisła, oprócz remontu ganku i malowania płotu, wyjeżdża nad

morze, a także weźmie udział w spływie kajakowym
 p. Bożena Michalska będzie opiekować się wnuczkiem, czytać
i odpoczywać
 p. Marek Mizera planuje wyjazd do rodziny (góry), przeczytanie
zaległych książek, zrobienie mnóstwa zdjęć i wyspanie się
 p. Urszula Sobczak wyjeżdża na morze, zamierza też uprawiać







,

nordic walking w lesie
,
p. Mariola Tajsner wyjeżdża z dziećmi na kolonię, a także z rodziną
w góry
p.Tomasz Fediuk planuje wyjazd z rodziną nad morze i w góry oraz
wycieczki rowerowe, gry internetowe i leniuchowanie
p. Alina Kowalczyk wyjeżdża z rodziną na wczasy za granicę, a ponadto
będzie dużo odpoczywała
p. Karina Synoracka spędzi część wakacji w sanatorium
p.Ada Jendraszak-Kondras planuje wyjazd w okolice

Zamościa
,
 p. Aneta Drozdek chce po prostu odpocząć od uczniów i pracy
 p. Paweł Suszyński będzie jeździł na koncerty i nie ominie oczywiście

Przystanku Woodstock 2013 w Kostrzynie n/Odrą
 panie: Dorota Ginter Alicja Kubala, Agnieszka Bartczak-Woźniak,
Agnieszka Poźniak i p. Jacek Tarczyło nie mają sprecyzowanych planów
wyjazdowych, ale na pewno oddadzą się błogiemu odpoczynkowi
zebrały: Weronika Majewska i Julia Wolnik z kl. IVc

Wywiad z nauczycielem
Pan Marek Mizera pracuje w naszej szkole od wielu lat. Uczy
plastyki, muzyki i techniki. Postanowiliśmy poznać go „bliżej”, więc
zadaliśmy mu kilka pytań
GAZETKA: Co skłoniło Pana do wybrania zawodu nauczyciela?
p. M.Mizera: Lubię pracę z dziećmi i pomoc w szukaniu przez nie
odpowiedzi. Kiedy wybierałem zawód, był to główny powód podjęcia
tej decyzji.
GAZETKA: Co Pan lubi najbardziej w swojej pracy?
p. M.Mizera: W mojej pracy najbardziej lubię możliwość doceniania
pracy uczniów, a nie tylko ich wiadomości i umiejętności. Poza tym
lubię też wakacje, które tuż, tuż …
GAZETKA: Którego przedmiotu najchętniej Pan naucza (dlaczego)?
p. M.Mizera: Najchętniej uczę techniki. Uważam, że dzisiejszy
świat na niej się opiera. Szkoda tylko, że godzin na ten przedmiot
jest niewiele i zajęcia praktyczne trzeba ograniczać do minimum.
GAZETKA: Jaki przedmiot w szkole lubił Pan najbardziej jako uczeń?
p. M.Mizera: Miałem dwa takie przedmioty: matematykę
i geografię. Do dziś chętnie szukam informacji z tych dziedzin.
GAZETKA: Kim Pan chciał być, jak był Pan w naszym wieku?
p. M.Mizera: Hmmm….w czasie podstawówki nie myślałem o pracy.
Potem zamierzałem zostać geologiem, a pod koniec szkoły średniej
myślałem już o nauczaniu.

GAZETKA: Od kiedy Pan gra na gitarze?
p. M.Mizera: Zacząłem grać w wieku 15 lat – czyli od blisko
trzydziestu. Najwięcej czasu na granie poświęcałem w czasie, gdy
grałem w zespole rockowym STM The Schocking.
GAZETKA: Jakiej muzyki najchętniej Pan słucha?
p. M.Mizera: W zasadzie każdej. Najpierw był rock, pop, potem
muzyka poważna i filmowa, teraz słucham tego, co wiąże się ze
wspomnieniami oraz tego, co wpada mi w ucho – z jakiegokolwiek
rodzaju muzyki by się nie wywodziło.
GAZETKA: Jakie jest Pana hobby?
p. M.Mizera: Lubię zmieniać swoje hobby, ponieważ to mnie rozwija.
W tej chwili jest to fotografia.
GAZETKA: Proszę opowiedzieć nam o Pana rodzinnych stronach.
p. M.Mizera: Moja mała ojczyzna jest w Sudetach w Kotlinie
Kłodzkiej. W górach jest się bliżej nieba – dosłownie i w przenośni.
W lasach nawet latem jest chłodno, a za każdym zakrętem czai się
tajemnica. Nie ma roku, abym tam nie wracał. Oj kończę, bo się
rozmarzyłem…
GAZETKA: Proszę opowiedzieć o swojej najbliższej rodzinie?
p. M.Mizera: Moja rodzina to żona Teresa, syn Jakub i córka
Magda. Mieszkamy z teściową Józefą, którą bardzo lubię wbrew
przysłowiom i kawałom w Czerwieńsku.
GAZETKA: Jakie jest Pana ulubione danie?
p. M.Mizera: Zestaw nr 1: młode ziemniaczki z koperkiem, kotlet
schabowy z kością, młoda kapustka zasmażana w śmietanie
GAZETKA: Czy Pan kiedyś palił?
p. M.Mizera: Nie paliłem. Wszystkim odradzam próbowanie –
podobno łatwo się wciągnąć. Jest to bardzo drogi sposób na popsucie
sobie zdrowia.
GAZETKA: Proszę wymienić kilka swoich wad i zalet.
p. M.Mizera: Zalet mam kilka, ale wolę, aby inni je dostrzegali.
Z wad za najgorszą uważam zostawianie wszystkiego na ostatnią
chwilę
Bardzo dziękujemy za wyczerpujące odpowiedzi na pytania

 Humor zeszytów uczniowskich 
Przed wami ostatnia, przedwakacyjna „porcja” zdań, które pojawiły się
w zeszytach i pracach klasowych
 Biję się z powietrzem.
 Wszyscy mówili, że ten dom straszy.
 Dziś o północy dostanę moc.
 Wstrzymując oddech nie można oddychać.
 Obejrzała się do tyłu.
 Przez powietrze możemy oddychać.
 Z instrukcji: „Wytnij kawałki sznurka”.
 Pinokio spotkał Pinokia w jamie rekina.
 Łucję przestraszyło gruchotanie śniegu, które robił faun.
 Razem z Huckiem i zdechłym kotem poszli na cmentarz.
 Zawsze postanawiał na swoim.
 Tomek Sawyer jak chciał, to umiał być mądry.
 Drugiego dnia był pierwszy dzień świąt.
 Adaś Cisowski ma niefortunną sylwetkę i stanowcze oczy.
 Profesor zaczął mówić do siebie poniżające słowa.
Zebrał: KTOŚ

 UŚMIECHNIJ  SIĘ !
- Twoje wypracowanie jest niezłe - mówi nauczycielka do małego Fufalskiego, ale jest identyczne jak wypracowanie twojego kolegi z ławki. Wiesz co to
znaczy?
- Że jego też jest niezłe..?
**********
- Synku, kiedy poprawisz jedynkę z matematyki?
- Nie wiem, mamusiu, nauczyciel nie wypuszcza dziennika z rąk.
**********
Nauczycielka w szkole pyta Jasia.
- Jasiu, powiedz co mamy z gąski?
- Smalec.
- No dobrze Jasiu, ale co jeszcze?
- Smalec.
-Dobrze, powiedz mi, co masz w poduszce?
- Dziurę.
- A co jest w tej dziurze?
- Pierze.
- No to co mamy z gąski?
- Smalec.
**********
Jasiu spóźnia się na lekcję. Nauczycielka pyta go:
- Dlaczego się spóźniłeś?!
Jasio odpowiada:
- Proszę pani, myłem zęby, to już więcej się nie powtórzy!
**********
Nauczycielka w szkole do Jasia:
- Jasiu podaj mi wyraz w liczbie mnogiej od słowa „dziecko”.
- Bliźnięta.

Nauczycielka:
- Kazałam wam zrobić przez weekend dwa dobre uczynki. Jasiu, opowiedz nam o
swoich czynach.
Jasio:
- W sobotę pojechałem do babci i babcia bardzo się ucieszyła. A w niedzielę
wyjechałem od babci i babcia jeszcze bardziej się ucieszyła!
**********
W szkole:
- Hej, ty tam, pod oknem - kiedy był pierwszy Rozbiór Polski?- pyta nauczyciel.
- Nie wiem.
- A w którym roku była bitwa pod Grunwaldem?
- Nie pamiętam.
- To co ty właściwie wiesz? Jak chcesz zdać maturę?
- Ale ja tu tylko kaloryfer naprawiam.
**********
Pani pyta się Jasia:
- Czemu ściągałeś od Małgosi?
Jasiu na to:
- Skąd pani wie?
- Bo przy tym ostatnim pytaniu Małgosia napisała: nie wiem, a Ty napisałeś: ja też.
**********
W szkole pani pyta Jasia:
- Z czego słyną Chiny?
- Nie wiem!
- A skąd masz herbatę?
- Ze sklepu!
**********
Na lekcji przyrody nauczyciel mówi do uczniów:
- Małpa przez tydzień zjada tyle bananów ile sama waży. Jasio:
- A skąd ona wie, ile waży?
zebrał: KTOŚ

