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Okiem bystrego obserwatora               

Wspólne wakacje z psem wymagają odpowiedniego przygotowania. Taki wyjazd to 
dla nas dodatkowa odpowiedzialność, a dla naszego pupila - stres, dlatego powinniśmy 
dokładnie przemyśleć, czy my i nasz pies jesteśmy na niego gotowi.  

Przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że nie wszędzie będziemy mile widziani      
z czworonogiem. Nie we wszystkich hotelach, pensjonatach, plażach można przebywać          
z psem, dlatego zorientujmy się przed wyjazdem, czy tam dokąd jedziemy, oferowane są 
specjalne miejsca dla urlopowiczów z psem i czy w danym miejscu są parki czy specjalne 
plaże, na których zwierzęta mogą hasać bez ograniczeń. 

Oprócz podstawowego sprzętu jakim jest smycz i obroża, przydatny będzie                 
z pewnością kaganiec. Nawet jeśli jedziemy samochodem, może się zdarzyć, że będzie 
potrzebny. W różnych miastach w Polsce są rozmaite przepisy, warto więc sprawdzić przed 
wyjazdem, jak jest tam, dokąd się wybieramy. 

Może się także okazać, że będziemy potrzebowali podjechać komunikacją miejską lub 
pociągiem. W niektóre miejsca będziemy mogli wejść z psem pod warunkiem założenia psu 
kagańca. Kaganiec to nie ostateczność, lecz normalny, pomocny sprzęt, z którego należy 
korzystać bez względu na to czy pies jest agresywny, czy łagodny jak baranek. Aby kaganiec 
nie był dla psa udręką powinniśmy stopniowo przyzwyczajać psa do jego używania                  
i koniecznie dobierać tylko wygodne i dobrze dopasowane modele (nie za luźne, nie za 
ciasne). 

Marysia Kowalczyk z kl.Vb 

 

Jeszcze coś do czytania…z psem w głównej roli  

Wyobraźcie sobie, że z  biblioteki szkolnej wypożyczyłam ostatnio super 

książkę (dziwne, że dopiero teraz ją spostrzegłam na półce). To „Pamiętnik 

grzecznego psa”. Jestem dopiero na XI rozdziale, ale i tak nie mogę się od niej 

oderwać!!! Opowiada o psie, który wabi się Winter. Kupili go Alkowi i  Julii 

rodzice. Dzieci te od zawsze marzyły o psie i właśnie ich marzenie się spełniło 

Jedną ze śmieszniejszych sytuacji jest ta, kiedy Henryk i Alek zabrali Wintera 

na mecz piłki nożnej. Pies  pomyślał, że piłka to taka  ogromna  kość. Wbiegł na 

boisko, chwycił piłkę, a gdy ktoś chciał mu ją zabrać, pies warczał na niego. Co 

było dalej, musisz sam/sama sobie doczytać Naprawdę warto!!! 

Martyna Pelczarska z kl.IVc 



  Dyskoteka z gośćmi 
27.09.2013 r. w naszej szkole odbyła się dyskoteka, na którą 

zaproszeni zostali goście z Zawady. Przedstawiciele samorządu 
szkolnego przyszli o godz.16.00 i pomagali w przygotowaniach (wraz     
z kilkoma uczniami naszej szkoły). Dyskoteka zaczęła się o godz. 17.00, 
nasi goście byli punktualni. Po ok. 40 min. rozpoczął sie pierwszy 
konkurs, który polegał na tym, że jedna osoba wskakiwała drugiej „na 
barana” i tańczyli na gazecie. Następnie organizatorzy podchodzili            
i zmniejszali gazetę. Oczywiście ten, kto nie mieścił się na kawałku 
gazety, odpadał. Konkurs ten wygrała Kamila Kozak z naszej szkoły      
i jej koleżanka z Zawady. Niemniej ciekawą konkurencją był taniec           
z balonem. Wygrały  Dominika Paszewicz i Alicja Cygańska, a drugą 
parą były  Adrianna Pelczarska i Weronika Duber. Odbył się także 
konkurs na króla balu. Został nim Łukasz Sosnowski z kl.Vb. W 
konkursie na najlepszego tancerza płci męskiej konkurentów pokonał 
Jakub Pawłowski z kl.IVb. Inną zabawą były tzw. „gorące krzesła”. 

 Dyskoteka przebiegła bardzo szybko… Wszyscy świetnie się 
bawili 

 
Alicja Cygańska i Julia Jeziorska z kl.VIb  

 

"BUNKRY" 

Na południowy zachód od Świdnicy w odległości około 2 km od 

wsi, znajdują się dwa żelbetowe bunkry. Mają one postać 

walców. Imponująca jest ich średnica, wynosząca 20 m oraz 

wysokość przekraczająca 15 m. Mimo wielu kontrowersyjnych 

hipotez i ciągłych badań, do dzisiaj nie udało się ustalić ich 

pierwotnego przeznaczenia. Prawdopodobnie spełniały funkcję 

maszynowni, wyposażonej w agregaty prądotwórcze i zbiorników 

paliwa. Kondygnacje nadziemne bunkrów połączone są klatką 

schodową i windą towarową. Obiekty zbudowano około 1938 

roku. W czasie wojny była w nich siedziba niemieckiego Radia 

Wojskowego z Wrocławia. Po 1945 roku schrony przez dłuższy 

czas stały opuszczone, co sprzyjało okolicznym szabrownikom. 

Później obiekty wykorzystywane były przez zakłady „Unitra” oraz 

Wojewódzki Szpital w Zielonej Górze. Obecnie jeden z bunkrów, postawiony na łące, 
pełni funkcje rekreacyjne. 

http://ziemialubuska.pl/index.jsp?ID=1414&AMID=1447


 

 

 W dniu 02-10-2013 r. klasa V c razem ze swoją wychowawczynią,  panią Mariolą 
Michalską pojechała na wycieczkę do Świdnicy, by spędzić miło czas we własnym, 
klasowym gronie. 

Po przybyciu na miejsce, weszliśmy do pomieszczenia, gdzie było  ognisko. Pan, 
który był naszym przewodnikiem, opowiedział nam historię bunkrów, a przy okazji trochę 
ogrzaliśmy się. Potem odbyły się różne konkurencje na podwórku np. strzelanie z łuku     
i paintbolla, rzucanie piłki do kosza , zbieranie, a następnie wrzucanie zebranych 
ziemniaków do opony. Trochę się przy tym zmęczyliśmy, ale było zabawnie. 
  Później mieliśmy czas wolny. Robiliśmy  to, na co mieliśmy ochotę, ale                 
z umiarem. Na miejscu była  trampolina, boisko do siatkówki i siłownia na powietrzu. Było 
też wyzwanie dla chętnych… Trzeba było wspiąć się na ściankę wspinaczkową, na sam 
szczyt i zadzwonić dzwonkiem Wszystko  pod asekuracją pana przewodnika. Mnie też 
się udało wspiąć na samą górę  Była przy tym świetna zabawa. Pani Mariola robiła 
nam zdjęcia. 

Oczywiście nie mogło obejść się bez kiełbasek! Była możliwość pieczenia na grillu 
lub w ognisku na kiju. Wszyscy wybrali to drugie. Potem była jeszcze chwila czasu 
wolnego. No, a potem powrót do szkoły na dwie lekcje. 

Wszyscy się świetnie bawili. Było naprawdę super!  

          
       Weronika Majewska z kl.Vc 

 



  DZIEŃ SENIORA 

W dniu 13 października w Palmiarni w Zielonej Górze odbyło się 

wręczanie nagród laureatom konkursu literackiego ,, Życzenia na Dzień 

Seniora”, organizowanego przez Gminną Bibliotekę z siedzibą w Zawadzie. 

Impreza rozpoczęła się o godz. 16:00. Na uroczystość przyjechali seniorzy   

z gminnych wiosek. Pani dyrektor Gminnej Biblioteki zaczęła odczytywać 

wyniki. Nagrody wręczył wójt, pan Mariusz Zalewski. Spośród 40 

nadesłanych prac jury wybrało trzy. Miejsce I zajął Mateusz Karpacz              

z kl. VIb, drugie Weronika Majewska z kl. Vc, czyli ja, a trzecie Katarzyna 

Dziklińska z kl. VIa. Zaskakujące było to, że laureatami byli uczniowie PSP   

w Przylepie (Huuuraaa!!!). Cała trójka czytała po kolei swoje wiersze             

i  odbierała nagrody - słuchawki  Philips i górę słodyczy. Mogliśmy przyjść 

ze swoimi dziadkami i babciami, którzy też otrzymali upominek. Był z nami  

pan Waldemar Dejnega,  który nas fotografował. Po wręczeniu nagród 

poszliśmy do domu, a seniorzy zostali na poczęstunku oraz na oglądaniu 

dalszej części artystycznej. Bo to właśnie było ich święto.                     

Wrażenia były niesamowite. 

   

      

         Weronika Majewska z kl.Vc 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ajF74CsbgS665M&tbnid=KnnUx7G4ETdfMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://krakownh.pl/aktualnosc/535/dzien-seniora-w-klubie-mirage.html&ei=nlBtUv6OIYeJtQb32oHIDQ&bvm=bv.55123115,d.d2k&psig=AFQjCNF0U2BMrHjy1UIDeep9lEwEByVvsw&ust=1382982048994621


   KLASY V NA BASENIE 

       

W Dniu Edukacji Narodowej  klasy Vb i Vc  pojechały   do CRS (Centrum  
Rekreacyjno-Sportowe ) w Zielonej Górze na basen. Po przebraniu się i kąpieli, 
udaliśmy się na zbiórkę z ratownikiem. Po krótkim przypomnieniu przez niego 
zasad,  udaliśmy się prosto do wody. Ja osobiście nie skusiłam się na zjeżdżalnie 
oraz na tzw. „Balon wodny”, jednak widziałam, 
że wiele osób korzystało z tych atrakcji 

Razem z grupką przyjaciół odpoczywaliśmy w relaksującym jacuzzi,            

a także pływaliśmy w „rwącej rzece” i bawiliśmy się w wytwarzanie fal przez 

ogromną piłkę.  Niektórzy trzymali się jednej grupy (bo nikt nie mógł przebywać 

w wodzie sam ), a inni, tak jak ja, korzystali z atrakcji w różnych grupach. 

Większość osób lubi nurkować, prawda? A więc kto miał ze sobą gogle, mógł 

podziwiać np. gejzer od środka lub kombinację świateł pod wodą. Nie zabrakło 

również amatorów ścianki wspinaczkowej. W wodzie byliśmy prawie dwie 

godziny. Jednakże panie wychowawczynie zbierały wcześniej dziewczyny           

o długich lub „ciężkich” do wysuszenia włosach. Pod prysznicami pianka do 

mycia pachniała bananem. Podczas,  gdy niektóre dziewczyny były już 

przebrane, niektórzy chłopcy dopiero zjawili się w przebieralni . Musieliśmy się 

szybko przebierać i suszyć włosy, bo autobus zabierał nas między kursami.  

Czas spędzony na basenie minął nam bardzo szybko  

Było naprawdę atrakcyjnie 

 
Rozalia Szkudlarek z kl.Vb 

 



  Kulinarne popisy IVC 

14.10.2013r.  KLASA IVC ZOSTAŁA W SZKOLE , ALE SIĘ NIE 
UCZYŁA! TYLKO ROBIŁA SAŁATKI OWOCOWE LUB WARZYWNE. 
ZAPROSILIŚMY TRZY OSOBY PRACUJĄCE W SZKOLE, ABY 
„WCIELIŁY SIĘ” W JURY. BAWILIŚMY SIĘ W „MASTER CHEFA” . 
BYŁY 4 GRUPY.  PIERWSZA  ROBIŁA SAŁATKĘ WARZYWNĄ              
I ZAJĘŁA 1 MIEJSCE (ZROBILI DWIE SAŁATKI). DRUGA GRUPA,       
W  KTÓREJ BYŁAM JA, ROBIŁA SAŁATKĘ OWOCOWĄ I 
ZAJĘLIŚMY  

3 MIEJSCE. TRZECIA GRUPA (TAM BYŁY SAME 
DZIEWCZYNY)  ZAJĘŁA 2 MIEJSCE. NO A CZWARTA GRUPA 
ZAJĘŁA 4 MIEJSCE , ALE CO TAM!!! TO TYLKO ZABAWA 

Martyna Pelczarska z kl.IVc 

             Klasy VI obejrzały wspaniały film 
 

W poniedziałek- 14.10.2013 klasy 6a i 6b pojechały do kina na film 
pt.,,Grawitacja". O godzinie 9-tej  była zbiórka pod szkołą. Pojechaliśmy 
do Cinema City autami rodziców  w kilkuosobowych grupkach.  

Gdy dotarliśmy do galerii, wychowawcy dali nam czas wolny na 
chodzenie po sklepach.  Przed godziną 10.00 spotkaliśmy się pod kinem 
i poszliśmy na seans. 



 Film bardzo mi się podobał. Był to jeden z najlepszych filmów 
science fiction,  jaki widziałam. Opowiadał o tym, jak szczątki satelity 
uderzają w stację kosmiczną na orbicie ziemskiej niszcząc i zabijając 
niemalże wszystkich, poza parą astronautów (dr Ryan Stone, graną 
przez Sandrę Bullock i dr. Matthew Kowalsky’ego, granego prze Georga 
Clooneya), którzy walczą o przetrwanie i powrót do domu. 
  Polecam wszystkim obejrzenie tego filmu!!!  

Po seansie mieliśmy jeszcze czas wolny , a potem wróciliśmy 
autami  rodziców.  

Ten wyjazd uważam za bardzo udany. 

 Ola Koziołek z kl.VIa 

 

Kręglowy zawrót głowy w kl.IVa  

Klasa 4a w Dniu Edukacji Narodowej wybrała się na kręgle do 

hotelu Dana w Zielonej Górze.  

Przed rozpoczęciem gry każdy otrzymał specjalne buty do gry. 

Na podświetlanej tablicy wypisywało się imiona zawodników .  

Uczniowie mieli do dyspozycji  

3 stanowiska, więc podzielili się na 6-osobowe grupy. Kolor kuli 

zależał od jej wagi np. różowa była najlżejsza. Po udanym (lub nie) 

rzucie do imienia zawodnika przypisywały się  zdobyte przez niego 

punkty. Na początku nie szło im zbyt dobrze, ale później gra się 

rozkręciła  i nabili dużo punktów .  

 Po udanej grze, mogli ugasić swoje pragnienie i głód, kupując      

w barze napoje i np. frytki 

 

spisała Rozalia Szkudlarek z kl.Vb 



Z PAMIĘTNIKA 5-KLASISTKI 

 
„Wakacje, wakacje i po wakacjach… ” 
Chyba każdemu nie chciało się wracać do szkoły!  
Ale cóż… Co by się stało, gdybyśmy nagle przyszli do 

szkoły, a tam… nikogo nie ma!  
Żadnych przyjaciół… Pustka! Nic!  
Chyba byłoby trochę smutno 

Bum tarara bum!!! 
Albo… Wchodzisz do szkoły  i słyszysz: 
-Młody/a, co ty tutaj robisz?  
Nagle pojawia się jakaś dziwna postać 
-To jest baza super-tajnych Ninja-kucharzy!!!- słyszysz 

od tego dziwoląga. - A no tak, z bazy mówili, że przyjdziesz. 
Chodź ze mną!!! 

Nie przestajesz się dziwić, nie wiesz, o co chodzi??? 
No i co? Chciałbyś być super-tajnym kucharzem? 

Gotować pomidorową dla słynnych gwiazd! Nic nie znaczyć? 
Poświęcić własne życie, żeby jakiś zły charakter narzekał, że 
zupa jest przesolona? albo kotlet! No i co? Podoba Ci się taka 
perspektywa? Chyba lepiej nie ryzykować?  

Ja tam wolę już chodzić do szkoły, uczyć się tych 
wszystkich rzeczy, pisać klasówki, kartkówki i różne 
sprawdziany. A TY??? 

Marysia Kowalczyk z kl.Vb 



Bajkowe „odsłony” naszych nauczycieli;) 

Udaliśmy się z dosyć zaskakującym pytaniem do naszych 

koleżanek i kolegów, pytając ich, których nauczycieli przypominają im 

niektóre postacie z kreskówek Do wyboru były: Fiona, Kubuś 

Puchatek, Królewna Śnieżka i Reksio!!! 

  FIONA - jest królewną więzioną            

w zamku pilnowanym przez Smoczycę, została zaklęta w dzieciństwie, 

co noc zamienia się w ogra. Czar może zwalczyć rycerz, który ją 

uwolni i poślubi. Fiona zostaje uwolniona przez Shreka, który ma ją 

dostarczyć Lordowi Farquaadowi. Shrek zakochuje się w niej             

z wzajemnością, ślub Fiony z Lordem zostaje przerwany, lord zostaje 

pożarty przez Smoczycę. Fiona i Shrek biorą ślub, dzięki czemu Fiona 

na zawsze przemienia się w ogra. 

 26 głosów otrzymały panie Dorota Ginter i Mariola Michalska 

 24 osoby wybrały p. Anetę Drozdek, 

 14 uczniów wskazało panią Alicję Rogowicz, 

 8 osób głosowało na panie Mirosławę Zdanowicz                           

i Karinę Synoracką, 

 5 głosów otrzymała pani Jolanta Sus, 

 4 osoby głosowało na panią Olę Krakowiak 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Smoczyca_(Shrek)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ogr
http://pl.wikipedia.org/wiki/Shrek_(posta%C4%87)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lord_Farquaad


KUBUŚ PUCHATEK              

 
To przesympatyczny miś, który ma wielu przyjaciół                     

w Stumilowym Lesie. Jest też „autorem” bardzo ciekawych 

spostrzeżeń, m.in.:  

„– A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść? – spytał Krzyś, ściskając 

Misiową łapkę. – Co wtedy? 

– Nic wielkiego. – zapewnił go Puchatek. – Posiedzę tu sobie i na Ciebie 

poczekam. Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi ktoś nigdy nie znika. 

 

 aż 77 osób wskazało pana Waldemara Dejnegę 

 11 uczniów głosowało na pana Marka Mizerę, 

 9 osób wybrało panią Dorotę Ginter, 

 8 głosów zdobył pan Bartek Kobylański, 

 po 5 głosów zebrali pani Ala Rogowicz i panowie Tomek 

Chmielarczyk oraz Tomek Fediuk, 

 po 3 głosy oddano na panią Mariolę Tajsner i pana Czarka 

Jasińskiego, 

 po 2 osoby głosowały na panie Olę Krakowiak i Mariolę 

Michalską, 

 a po 1 głosie otrzymali pani Jola Sus i pan Paweł Suszyński 

 



KRÓLEWNA ŚNIEŻKA    

Piękna królewna, na życie której „dybie” zła macocha-

czarownica  Któregoś dnia spotyka 7 krasnoludków,  a z czasem też 

wielką miłość. 

 37 osób zagłosowało na panią Anetę Drozdek 

 16 uczniów wskazało panią Dorotę Ginter, 

 po 14 osób głosowało na panie Karinę Synoracką         

i Mariolę Michalską, 

 po 9 głosów otrzymały panie Ola Krakowiak                

i Ala Rogowicz, 

 7 uczniów glosowało na panią Mariolę Tajsner, 

 6 głosów otrzymała pani Sylwia Jutrzenka 

 REKSIO –to pies marzyciel, który ma 

mnóstwo niesamowitych przygód 

 29 osób głosowało na pana Marka Mizerę 

 24 głosy otrzymał pan Tomek Chmielarczyk, 

 16 uczniów wskazało pana Bartka Kobylańskiego, 

 15 uczniów oddało głos na pana Pawła Suszyńskiego, 

 12 głosów otrzymał pan Czarek Jasiński, 

 10 osób wskazało pana Jacka Tarczyłę 

Bardzo dziękujemy za oddane głosy 
Redakcja 



W REDAKCJI…   

 Na jednym ze spotkań dyskutowaliśmy o tym, jakich uczniów mogą 

„nie trawić” nauczyciele, a jakich nauczycieli chcieliby unikać uczniowie. 

 Oto, jakie są wyniki tej „burzy mózgów”. 

Niepożądany nauczyciel: 

 jest zbyt gadatliwy, 

 nie pozwala „swobodnie” siedzieć w ławce, 

 zadaje za dużo zadań domowych, 

 nie pozwala używać korektora, 

 zabrania wypowiadania regułek „własnymi słowami”, 

 przygląda się zbyt intensywnie pracy ucznia podczas lekcji, 

 rozprasza chodzeniem po klasie, np. w butach na obcasach, 

 nie dostrzega wszystkich uczniów w klasie, niektórych traktuje „jak 

powietrze”, 

 nakazuje wykonywanie ćwiczeń zgodnie z instrukcją, bez odstępstw, 

 zbyt cicho mówi, chciałby, żeby uczeń słyszał, jak nietoperz, 

 mówi raz głośno, a za chwilę bardzo cicho, zmienia zbyt intensywnie 

intonację, 

 jest zbyt wymagający, 

 za często żartuje z uczniów, którym potem dokuczają inni uczniowie, 

powtarzając teksty nauczyciela, 

 jest chaotyczny, „skacze” z tematu na temat, 

 chce, żeby uczeń wiedział więcej, 

 często przynudza, 

 nie chce uczestniczyć w zabawach uczniów, 

 nie organizuje wycieczek 



Zdaniem dziennikarzy naszej gazetki, nauczycieli może denerwować  

uczeń, który: 

 

 chce mieć zawsze ostatnie zdanie, 

 jest nietolerancyjny, 

 „wybiera sobie towarzystwo”, np. do pracy w grupie, nie liczy się  

z uczuciami innych, 

  nie potrafi pomóc koledze lub koleżance w pracy, 

 odsuwa od siebie wszelkie podejrzenia, 

 nie przyznaje się do winy, 

 bawi się na lekcji różnymi przedmiotami, 

 wymyśla historie nieprawdziwe, 

 pyskuje, 

 jest notorycznie niezdyscyplinowany, 

 „warczy” zamiast odpowiadać na pytania, 

 przeszkadza innym , „wcina się” podczas wypowiedzi, 

 ciągle szuka „kontaktu wzrokowego” z kimś w klasie, 

 donosi, 

 wyżywa się na innych, traktuje ich, jak „worki treningowe”, 

 notorycznie łamie zasady, 

 jest namolny lub marudny, 

 buja się na krześle, 

 uważa, że pomysły innych są „do kitu”, 

 niestosownie się ubiera, 

 jest „wyrywny”, 

 notorycznie się nie uczy, 

 spóźnia się na lekcje, 

  oszukuje i kłamie, 

 żartuje i nie potrafi przestać, 

 ma rozwiązane sznurówki, 

 jest obibokiem, leniem i kombinatorem, 

 nie angażuje się w życie klasy 

 

Zapewne nie jesteście zbyt zdziwieni wynikami naszej burzliwej 

dyskusji??? 

 

Redakcja 



     WYWIAD PRZYLEPIAKA 

 

 

PRZYLEPIAK: Proszę nam powiedzieć, jak przebiega konkurs na dyrektora 
szkoły? 

P. M.Zdanowicz: Konkurs na dyrektora szkoły ogłasza Wójt Gminy Zielona Góra. 

On również powołuje komisję, która będzie oceniała wystąpienie kandydata. 

 W skład komisji wchodzi 9 członków: trzech przedstawicieli organu 

prowadzącego, dwóch wizytatorów z kuratorium, jeden nauczyciel, jeden 

rodzic oraz dwóch przedstawicieli związków zawodowych. Komisja sprawdza 

mnóstwo dokumentów, które należało złożyć, aby przystąpić do konkursu. 

Nazywa się to analizą formalną. Następnie kandydat przedstawia komisji 

koncepcję rozwoju szkoły na pięć lat. Komisja ocenia jej wartość, a potem 

członkowie komisji zadają kandydatowi pytania. W końcu następuje tajne 

głosowanie i ogłoszenie decyzji komisji. Była ona dla mnie pozytywna 

i ogłoszono mi, że zostałam dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. Jana Brzechwy w Przylepie.   

Pan Wójt na uroczystej sesji Rady Gminy wręczył mi powierzenie 

pełnienia funkcji dyrektora do roku 2018. 

 

PRZYLEPIAK:  Co Pani czuła na wieść, że wygrała Pani konkurs? 
 
P. M.Zdanowicz: Bardzo się ucieszyłam, bo mam wiele pomysłów na rozwój 

szkoły. 

 



 
PRZYLEPIAK: Jakie ma Pani plany wobec naszej szkoły w najbliższej 
przyszłości? 
P. M.Zdanowicz: Marzyłabym, aby na każdym poziomie nauczania była klasa 

sportowa.  Powstaną również oddziały integracyjne. Będziemy kontynuować 

współpracę ze szkołą partnerską w Niemczech. Uczniowie będą uczestniczyć  

w różnych formach kultury. Trzeba wymienić podłogi w klasach, bo są bardzo 

zniszczone. Potrzeb jest bardzo dużo, a pomysłów jeszcze więcej. 

 
PRZYLEPIAK:  Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela? 
 
P. M.Zdanowicz: Nie musiałam się długo zastanawiać przy wyborze zawodu. 

Zawsze wiedziałam, że moim przeznaczeniem jest praca z dziećmi. Bardzo lubię 

uczyć przyrody, wsłuchiwać się w uczniowskie problemy, a potem je wspólnie 

rozwiązywać. 

 
PRZYLEPIAK: Kim Pani chciała zostać, gdy była dziewczynką? 
 
P. M.Zdanowicz: Gdy byłam bardzo małą dziewczynką, to chciałam być 

lekarzem weterynarii i leczyć zwierzęta w ZOO. 

 
PRZYLEPIAK:  Jaki przedmiot lubiła Pani najbardziej będąc uczennicą,  
a którego Pani nie lubiła? Dlaczego? 
 
P. M.Zdanowicz: Bardzo lubiłam biologię, a nie lubiłam matematyki i fizyki, bo 

nie rozumiałam wielu zagadnień. 

 
PRZYLEPIAK:  Czym się Pani interesuje? 
 

P. M.Zdanowicz: Bardzo lubię czytać książki biograficzne, oglądać ciekawe filmy. 

Pasjonuję się historią drugiej wojny światowej. 

 
PRZYLEPIAK:  Co lubi Pani robić w wolnych chwilach? 
 
P. M.Zdanowicz: W wolnych chwilach idę do lasu, który jest dla mnie oazą ciszy 

i spokoju. Tak układam sobie myśli i dokonuję pewnych przemyśleń. Las 

nastraja mnie pozytywnie. 



 
PRZYLEPIAK:  Które z odwiedzonych miejsc na świecie najbardziej Pani się 
podobało i dlaczego?  

 

P. M.Zdanowicz: Zwiedziłam bardzo dużo miejsc w Polsce i w Europie, ale 

najbardziej podobała mi się Szkocja. Nigdzie na świecie nie ma takich 

naturalnych krajobrazów, jak tam. Jest mnóstwo niezapomnianych obiektów 

historycznych. 

 
PRZYLEPIAK: Czy w Polsce jest takie miejsce, do którego Pani chętnie wraca 
i dlaczego? 
 
P. M.Zdanowicz: W Wielkopolsce jest Jezioro Powidzkie. Jest ono tak czyste, że 

można zobaczyć pływające rybki. W szuwarach spotyka się dzikie kaczki, można 

podziwiać przyrodę w zupełnej ciszy. Mało jest tam turystów. Jestem tam 

każdego roku. 

 
PRZYLEPIAK: Gdyby złapała Pani złotą rybkę, to  jakie 3 Pani życzenia 
miałaby ona spełnić? 
 
P. M.Zdanowicz: Po pierwsze życzyłabym sobie, aby wszyscy ludzie się 

szanowali. Po drugie chciałabym, aby lekarze w końcu wynaleźli lekarstwa na 

nieuleczalne choroby, a po trzecie chciałabym nowy autobus szkolny, bo ten się 

bardzo często psuje. 

 
PRZYLEPIAK:  Proszę dokończyć zdanie: „Lubię uczniów, którzy…” 
 
P. M.Zdanowicz: „Lubię uczniów, którzy są grzeczni, uśmiechnięci, mówią 

„Dzień dobry” znajomym osobom, ufają mi i przychodzą ze swoimi problemami, 

zadają na lekcji dociekliwe pytania, chcą się rozwijać”. 

 

 BARDZO DZIĘKUJEMY ZA UDZIELENIE WYCZERPUJĄCYCH ODPOWIEDZ NA 

NASZE PYTANIA 

 

A.Cygańska i J.Jeziorska z kl.VIb oraz Redakcja 

 



SERNIK,  MAKOWIEC  CZY JESZCZE INNE CIASTO!!! 

 Zapytaliśmy nauczycieli, jakie dwa ciasta lubią najbardziej. I co się 
okazało??? 

Sernik   i makowiec   to ulubione ciasta 
pań: Iwony Foryś, Sylwii Jutrzenki, Hanny Tchorowskiej, Bożeny 
Michalskiej, Urszuli Sobczak, Doroty Olenckiej, Marioli Michalskiej            
i Kariny Synorackiej. 
 Pani Mirosława Zdanowicz i pan Marek Mizera lubią sernik 

 i karpatkę  . To ciasto lubią też panowie Waldemar 
Dejnega (oraz jabłecznik), Bartłomiej Kobylański (a także makowiec)        
i Tomasz Fediuk, który ze smakiem zajada także placek drożdżowy        
z owocami i kruszonką.  

Jabłecznik  to ulubione ciasto pani Anny Pierzgi, która lubi 
też sernik, a także pani Marty Stępień-Kluj lubiącej jednocześnie sernik. 

  Fanami murzynka   są panowie Jacek Tarczyło 
(lubi też sernik) i Paweł Suszyński, który chętnie zajada także skubańca. 

Tiramisu lubią panie Dorota Ginter (+skubaniec), 
Aleksandra Czajkowska (oraz ciasto bezowe), Renata Kisła (+ciasto 
drożdżowe ze śliwkami) i Agnieszka Poźniak, która lubi też sernik. 
 



Torty   lubią panie Renata Trębska, która ceni 
też ciasto ananasowo-kokosowe, Alicja Rogowicz i Mariola Tajsner 
(które lubią także sernik), Aleksandra Krakowiak (lubi również sernik na 
zimno), a także pani Renata Przyborowska, która chętnie zajada się  

także porzeczkowcem. 

 Ten ostatni  to ulubione ciasto pani Anny 
Nahorskiej, która oprócz porzeczkowca lubi również tzw. placek 
„Niebo” 

Pani Małgorzata Olszewska chętnie degustuje serniki, podobnie jak 
pan Tomasz Chmielarczyk, pani  Aneta Drozdek i pani Marta 
Kobylańska, ale p. Gosia lubi też wiśniowca, 

 p. Tomek kopiec kreta , p. Aneta tartę z owocami, 
a p. Marta babkę. 
 Pani Lidia Harendarz lubi kokosanki i ciasto czekoladowe, pani 
Alina Kowalczyk ciasta owocowe i z kremem budyniowym, 

a pani Agnieszka Bartczak-Woźniak   rafaello i snikersa

.  
 Miłośniczką wszystkich ciast jest za to pani Marta Józwiak-
Brudzińska 
 

 Zebrali: Martyna Pelczarska z kl.IVc, Kuba Pawłowski z kl.IVb  
oraz Weronika Majewska I Julia Wolnik z kl.Vc 



 Humor zeszytów uczniowskich  

 Znów mam dla Was „porcję” wypowiedzi uczniów, które 

znalazłam w wypracowaniach domowych i pracach klasowych             

w ubiegłym roku szkolnym. 
 

 Profesor zaczął mówić do siebie poniżające słowa. 
 

 Mikołajek nosił czasami na głowie brylantynę. 
 

 Mikołajek mieszka w domu z rodzicami i ogrodem. 
 

 Mikołajek ma bandę przyjaciół. 
 

 Jonatan i Karol weszli do tunelu w drzewie. 
 

 Bracia Lwie Serce przeszli przez podziemny mur. 
 

 Ta wspaniała przygoda wyraża męskość Nemeczka. 
 

 Pojechaliśmy do babci i mój brat dostał rumień. 
 

 Potem przełożyliśmy budzik na 6.00. 
 

 Wiatr szumiał wśród gałęzi stojących drzew tuż za murem. 
 

 Rzeka ta była bardzo porywista. 
 

 Bardzo mi się podobało, pokoje były wystarczające. 
 

 Rozdzieliliśmy się w pięcioosobowe pokoje. 
 

Zebrał: KTOŚ 



 UŚMIECHNIJ  SIĘ ! 

 
Na lekcji. 

- Powiedz, Jasiu, z czego zrobiona jest twoja kurtka? 

- Z wełny. 

- Znakomicie. Powiedz więc teraz, jakiemu zwierzęciu zawdzięczasz swoją 

kurtkę? 

- Tacie. 

********** 

- Jasiu, dlaczego nie ukłoniłeś się swojej nauczycielce? 

Na to Jaś: 

- No wiesz mamo, w wakacje? 

********** 

Pani od biologii pyta Jasia: 

- Jasiu wymień mi 5 zwierząt mieszkających w Afryce. 

Na to Jaś: 

- 2 małpy i 3 słonie. 

********** 

- Dzień dobry, klaso. Nazywam się Wojciech Kowalski - przedstawiam się uczniom 

nowy nauczyciel. - A wy? 

- A my nie! - chórem odpowiada cała klasa. 

********** 

- Jasiu, dlaczego masz w dyktandzie te same błędy, co twój kolega z ławki? 

- Bo mamy tego samego nauczyciela od języka polskiego... 

********** 

Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy: „Pańska córka, Zosia, jest nieznośną 

gadułą!”. Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek z adnotacją ojca; „To 

pestka, gdyby Pan słyszał jej matkę!” 

********* 

Na lekcji pani mówi do Jasia:  

- Jasiu zamknij okno, bo zimno na dworze.  

- A pani myśli, że jak zamknę okno, to na dworze zrobi się cieplej?  

http://kawaly.tja.pl/dowcip,na-lekcji-pani-mowi-do-jasia-jasiu.html
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http://kawaly.tja.pl/dowcip,na-lekcji-pani-mowi-do-jasia-jasiu.html


Pierwsza klasówka z matematyki w nowym roku szkolnym. 

Jaś: 

-Uważam, że nie zasłużyłem na tę jedynkę! 

Nauczycielka: 

-Zgadzam się z tobą! Niestety, nie ma niższej oceny! 

 

********* 

Mały Jasiu ma urodziny i wypatruje przez okno gości. 

Nagle mówi do mamy: 

- Mamo, wujek i ciocia idą! 

- Nie mówi się wujek i ciocia, tylko wujostwo. 

Wygląda dalej. 

- Mamo, kuzyn i kuzynka idą! 

- Jasiu nie mówi się kuzyn i kuzynka, tylko kuzynostwo. 

Patrzy dalej i zauważył babcię i dziadka i mówi do mamy: 

- Mamo, dziadostwo idzie:) 

********** 

Nauczycielka daje klasie zadanie: 

-Ułóżcie zdanie zawierające słowo ANANAS. 

Pierwsza zgłasza się Małgosia: 

-Ananas jest zdrowym owocem. 

Później zgłasza się Paweł: 

-Ananas rośnie na palmach. 

-Teraz ty Jasiu- mówi nauczycielka. 

A Jasiu na to: 

-Basia puściła bąka, A NA NAS leci smród. 

*********** 

Jasio w połowie lekcji wkłada książki do teczki i wychodzi z klasy.  

- Dokąd idziesz? - woła zdumiona nauczycielka - przecież jeszcze nie było 

dzwonka!  

- Ile razy wychodzę z domu, mama mi mówi, żebym wracał, jak tylko zacznie 

padać i niech pani spojrzy za okno - leje jak z cebra! 

********** 

-Dlaczego Batman miał w szkole 6 z w-fu? 

-Bo zawsze miał strój 

Redakcja 
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