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Relacja z finału konkursu „ Ludzie listy piszą”
W dniu 24 stycznia 2014 roku w Sali Dębowej Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze, odbyła się uroczysta Gala
Finałowa IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Epistolarnej „Ludzie
listy piszą”.
Miałam wielki zaszczyt uczestniczyć w tej uroczystości jako laureatka
konkursu. Napisałam dwa listy, do lwa w klatce i do pająka na ścianie.
Łącznie na konkurs nadesłano ponad 700 prac.
Wraz z moimi rodzicami i siostrą Hanią, uczennicą klasy Ia naszej
szkoły, w dniu finału około godz. 11.00 przybyłam do Biblioteki im. Kamila
Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Uroczystość rozpoczęła się
przedstawieniem o Marii Skłodowskiej – Curie. Była to romantyczna
opowieść o miłości do jej męża Piotra Curie.
Po zakończeniu przedstawienia rozpoczęła się uroczystość rozdania
nagród. Z rąk Przewodniczącej Kapituły, pani Lidii Gryko, odebrałam
Specjalną Nagrodę Prezydenta Miasta - Janusza Kubickiego.
Nasza szkoła przysłała najwięcej prac konkursowych, za co pan
dyrektor Tomasz Chmielarczyk odebrał piękną statuetkę.
W przyszłym roku zamierzam ponownie wziąć udział w tym konkursie
i zachęcam do tego wszystkich tych, którzy się do tej pory na to nie
zdecydowali. Dziękuję również pani Marioli Michalskiej za zainteresowanie
mnie konkursem i wytypowanie moich prac na finał.
Wiktoria Walczak z kl.Vb

TO BYŁO SPOTKANIE 
30 stycznia o 12.30 przyjechali do nas czterej koszykarze z zielonogórskiego
„Zastalu”. Czekaliśmy z naszymi kartkami na autografy z wielką niecierpliwością. W końcu
przyszli i zaczęliśmy bić brawa.
Na początku odbyły się ćwiczenia z piłką. Później można było zmierzyć się
z mistrzami na torze przeszkód. Najpierw trzeba było przejść pod wysokimi płotkami, później
pokonać „w podskokach” drabinkę położoną na podłodze, okrążyć materac, zrobić przewrót
w przód i trafić krążkiem na pachołka. Potem odbyła się ekscytująca gra z koszykarzami.

I w końcu nadszedł czas na autografy

Było suuuper!!!
Marysia Kowalczyk z kl.Vb

O WALENTYNKACH 
NA TAK!!! Uważam, że Walentynki to wspaniałe święto, ponieważ
osoby, które boją się wyznać miłość ustnie, mają możliwość zrobić to pisemnie.
Przecież niektórzy wstydzą się tego, że się zakochali, mają problem, gdy
znajomi dopytują się o uczucia, chcą wiedzieć, czy masz już sympatię? To
prywatna sprawa, więc proszę, nie dopytujcie się o uczucia 
Kuba Pawłowski z kl.IVb
NA NIE!!! Dla mnie Walentynki to tylko i wyłącznie imieniny
św.Walentego. Całe to „święto” z prezentami oraz karteczkami nie jest w ogóle
potrzebne. Uważam też, że bez sensu jest się smucić czy obrażać na kogoś,
jeżeli nie dostało się od niego kartki. Ja tego święta nie uznaję i nie obchodzę,
ale jeśli kto je lubi, to nie mam nic przeciwko.
Rozalia Szkudlarek z kl.Vb

Możesz na Walentynce napisać „Kocham Cię” nie tylko po polsku!!!
1. Po arabsku- Ohiboka
2. Po francusku- Je t’aime
3. Po grecku- S’agupo
4. Po islandzku- Eg elska thig
5. Po japońsku- Watakushi wa anata o aishinans
6. Po niemiecku- Ich libe dich
7. Po rosyjsku- Ja liublju tiebja
8. Po serbsku- Volim te
9. Po turecku- Seni seviyorum
10. Po włosku- Ti Amo
Julia Wolnik z kl. Vc

Co porabialiśmy feriach?
Niedawno skończyły się ferie. Niestety w tym roku pogoda nam nie
dopisała, ponieważ nie było śniegu . Mimo braku śniegu też można
było fajnie spędzić ten czas.
Jak spędzili je dziennikarze „Przylepiaka?. Oto ich relacje
Przez całe dwa tygodnie siedziałam w domu, ale się nie nudziłam.
Zawsze znalazłam sobie jakieś zajęcie lub rodzice wymyślali mi różne
zadania. W pierwszym tygodniu ferii jeździłam na lodowisko na łyżwy.
Naprawdę super zabawa, polecam. Można spędzić miło czas i poznać
nowych ludzi. Grałam też z rodzicami w różne gry oraz przeczytałam
książkę Ewy Ostrowskiej pt. „Babcia, my i gangsterzy”. To ciekawa
i zabawna książka.
Weronika Majewska z kl.Vc
Podczas ferii pojechałem z rodzicami i siostrą na narty do Włoch - do
Passo Tonale. Jechaliśmy autokarem około czternastu godzin, ale droga
minęła bardzo szybko, bo jechaliśmy w nocy. Niestety, pogoda nam nie
dopisywała.
W przeciwieństwie do polskich gór, we Włoszech cały czas padał śnieg,
co bardzo utrudnia jazdę na nartach. Było tak mnóstwo śniegu, że auta były
przykryte pokrywą śnieżną dwa razy wyższą niż one same. Niewiele
jeździliśmy, ale pewnego dnia wyszło słońce i śnieg już tak nie padał - było
wtedy bardzo gorąco i cały dzień spędziliśmy na stoku .
Jakub Pawłowski z kl.IVb

W pierwszym tygodniu ferii, we wtorek, pojechałam z rodziną
do Sulechowa na obiad do znajomych. Dotarliśmy tam około
14:00. Rodzice rozmawiali, a ja, moja siostra i córka znajomych
bawiłyśmy się w pokoju. Około 20:00 moja rodzinka pojechała do
domu, a ja zostałam. Byłam tam do soboty.
W drugim tygodniu „rozłożyło” mnie przeziębienie. Dwa dni
spędziłam w łóżku, a resztę dni w domu.
Julia Wolnik z kl.Vc
Mimo wysokich temperatur i braku śniegu i tak bawiłam się
świetnie podczas tegorocznych ferii. W planach miałam lepienie
bałwana i rzucanie się śnieżkami , niestety, te plany „nie wypaliły”.
W pierwszym tygodniu nic nie robiłam, bo byłam chora. Leżałam
w łóżku i czułam się tak, jakbym była "nafaszerowana" apapami. Z tego
powodu część moich planów „wzięła w łeb”.
W drugim tygodniu czułam się lepiej i pojechałam na kilka dni do
babci. Codziennie odwiedzały mnie kuzynki. Ponieważ wzięłam ze sobą
świnki, a kuzynki mają chomika, dość często „wymieniałyśmy” się
zwierzętami.
Na kolację jadłyśmy sałatki z różnymi sosami oraz chodziłyśmy na
siłownię, która znajdowała się na dworze .
Marysia Kowalczyk z kl.Vb
W pierwszym tygodniu ferii pojechałam do cioci. Całe dnie
spędzałam na gotowaniu oraz opiece nad jej dwoma psami, które
szkoliłam i z którymi dużo spacerowałam. Odwiedziłam też wiele
sklepów,
w których „upolowałam” sporo fajnych ciuszków i nie tylko 
(w centrum handlowym były wyprzedaże).
Drugi tydzień spędziłam, pewnie jak większość moich

rówieśników, „z palcem na dotykowej myszce”…
Aha… byłam też u przyjaciółki na nocce 
Rozalia Szkudlarek z kl.Vb

Pierwszy tydzień spędziłam w domu . Codziennie rano spotykałam się
z moją koleżanką z klasy i razem spędzałyśmy wolny czas : grałyśmy w kosza,
w paletki, jeździłyśmy do FOCUSA i na basen. Skorzystałyśmy też z wyjazdu
organizowanego przez opiekunów z naszej szkoły podczas „Ferii w szkole”.
Pojechałyśmy na pokaz pieczenia pizzy i degustację. Gdy wszyscy uczestnicy
zjedli pizzę (i popili sokiem), dostaliśmy dyplomy za „Ukończenie kursu
małego pizzera” .
Drugi tydzień ferii spędziłam w górach z rodzicami . Byłam tam tylko
4 dni , gdyż w ogóle nie było śniegu , za to pięknie świeciło słońce .
J
ulia Jeziorska z kl.VIb

Co warto zwiedzić podczas ferii lub wakacji?

Drodzy czytelnicy, chciałabym Wam polecić zwiedzenie zamku
krzyżackiego w Malborku, położonego na prawym brzegu Nogatu,
niedaleko Gdańska.
Zbudowany jest w stylu gotyckim, ceglany i warowny, otoczony
fosą. Zespół zamkowy w Malborku obejmuje Zamek Wysoki, Zamek
Średni i Zamek Niski. Można go zwiedzać z przewodnikiem, który
opowiada ciekawostki związane z poszczególnymi komnatami
i zbiorami. Oczywiście, są tam też wieże: Wieża Klesza, Wróbla
i Kurza Noga, z których można podziwiać piękne widoki, a przy ładnej
pogodzie

zobaczyć

nawet

Gdańsk.

Mnie

zaciekawił

Refektarz

(jadalnia) Wielki, Letni i Zimowy, gdzie wysłuchałam ciekawostek
dotyczących tego, co jedli rycerze w dawnych czasach. Na terenie
zamku wybudowano piękny kościół NMP z kaplicą grobową św. Anny.
Polecam i zachęcam do zwiedzania.
Weronika Majewska z kl. Vc

W dniu 18.02.14r. w naszej szkole odbył się XVII Szkolny Konkurs
Recytatorski. Brało w nim udział bardzo dużo dzieci z klas I-VI, które
recytowały wiersze różnych autorów. Prowadzącymi były Weronika Majewska
z kl. V c i Marysia Kowalczyk z kl. V b.
Organizatorem konkursu były panie Agnieszka Bartczak - Woźniak
i Aleksandra Czajkowska. W jury zasiadali: pani Anna Nahorska, pani
Agnieszka Poźniak oraz pan Dominik Rajchel, którzy bacznie wsłuchiwali się
w recytację uczestników.
Konkurs był podzielony na dwie części. W pierwszej udział wzięły dzieci
z klas I – III. Emilia Fularz zajęła I miejsce, Natalia Niemiera – II miejsce,
a miejsce III zdobył Michał Rogowicz.

Wyróżnienie otrzymała Maja Michalska.
Spośród przedstawicieli klas IV-VI, miejsce I zdobył Jakub Pawłowski,
II zajęła Alicja Cygańska, a III - Mateusz Ołpiński, wyróżnienie przyznano
Wiktorii Jodajtis.

Dzieci, które zajęły I, II i III miejsce dostały dyplomy, książki i lizaki,
a pozostali uczestnicy - dyplomy i lizaki.
Weronika Majewska kl. V c

21 lutego 2014 roku odbył się w naszej szkole
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Przyrody organizowany przez Kuratora
Lubuskiego. Brało w nim udział 65 uczniów z południowej części naszego
województwa, którzy okazali się "najlepsi" w etapie rejonowym. Naszą szkołę
reprezentował Bartek Brudziński z kl. Vb, wielki miłośnik przyrody.
Mamy nadzieję, że poszło mu bardzo dobrze!!!.
KTOŚ

Gminny Konkurs Recytatorski
3 marca 2014 r. odbył się XVII Gminny Konkurs Recytatorski, który wpisał się
już w tradycję naszej szkoły. Uczestnikami byli uczniowie ze szkół podstawowych
z Drzonkowa, Ochli, Przylepu, Starego Kisielina i Zawady.
Gościem honorowym był wójt gminy Zielona Góra pan Mariusz Zalewski.
W skład jury wchodzili: pani Marta i Wojciech Czarnotowie - aktorzy Teatru
Lubuskiego. W roli prowadzących wystąpili: Zuzia Mazgajska i Mateusz Karpacz.
W tym roku po raz pierwszy konkurs został przeprowadzony w dwóch
kategoriach: recytacji i „wywiedzione ze słowa”, czyli łączenie tekstu ze śpiewem,
dźwiękiem, ruchem, rekwizytem. Konkurs podzielony był na II części: najpierw
utwory recytowały dzieci z klas I – III, a potem swoje zdolności recytatorskie
zaprezentowali uczniowie z klas IV – VI.
Po konkursie, w oczekiwaniu na wyniki uczestnicy oraz goście zostali zaproszeni
na słodki poczęstunek. Jury w tym czasie udało się na obrady.
I miejsce w kategorii IV-VI zdobyła Alicja Cygańska z kl.VIb,
a wyróżnienie otrzymał Jakub Pawłowski z kl.IVb.
GRATULUJEMY!!!
Alicja będzie reprezentowała naszą szkołę w eliminacjach powiatowych
w Nowogrodzie Bobrzańskim 7 kwietnia.
TRZYMAMY KCIUKI
Ktoś

ELIMINACJE!!!
26.02.2014 r. o godzinie 10:15 odbyły się eliminacje do konkursu czytelniczego. Brało
w nich udział 19 osób z klas IV-VI.
Konkurs polegał na jak najpiękniejszym odczytaniu fragmentu książki. Można było się
przygotować do tego przez 10 minut.
Po zaprezentowaniu się wszystkich uczestników głosowaliśmy na 3 osoby, które,
naszym zdaniem, najlepiej czytały. Gdy podliczyliśmy głosy, okazało się, że jednogłośnie
wytypowano Alicję Cygańską z kl. VIb, a pomiędzy 4 osobami musi nastąpić dogrywka.
W jej rezultacie okazało się, że naszą szkołę będą reprezentowały Marysia Kowalczyk
z kl.Vb i Agata Nowakowska z kl.IVa.
ŻYCZYMY POWODZENIA!!!
Julia Wolnik z kl.Vc

Szkoła do poprawki!!! – okiem reporterów Przylepiaka
Idąc szkolnym korytarzem można zauważyć, że ściany są podobne
do naszych polskich dróg. Pełno w nich dziur. Wypadałoby je czymś
załatać. Ale czym? Może gumą do żucia? Stwardnieje i odpadnie. Może
gipsem? Odparzy się i też odpadnie. Może tynkiem? Nie, uczniowie
będą się odbijać od ściany jak opony na twardej drodze. Czym by nie
załatać, to i tak będą się robiły nowe. Należałoby pozyskać jakieś
środki na remont tychże dziur, najlepiej unijne, zawsze byłoby taniej.
Następnie „zedrzeć” wszystko do „gołych” cegieł i wyremontować na
nowo. Może posłużą trochę dłużej. Chociaż pewnie z upływem czasu
i tak powstaną nowe, tak jak na naszych, wciąż remontowanych
polskich drogach.
Więc, jaki z tego wniosek??? Szanujmy, to co mamy!!!
Weronika Majewska z kl.V c
Ostatnimi czasy porozglądałam się po szkole i z moich obserwacji
wynika, że w kilku klasach, np.13 i 14, jest bardzo zniszczona podłoga.
Wygląda to okropnie , a w dodatku jest niebezpieczne!!! Moja
koleżanka ostatnio potknęła się o „odstające” kawałki podłogi. Dobrze,
że nic jej się nie stało, ale mogło… Wydaje mi się, że czas na „poprawę”
szkoły zarówno pod względem estetycznym, jak i bezpieczeństwa.
Julia Wolnik z kl.Vc

Z PAMIĘTNIKA 5-KLASISTKI
Ferie się skończyły… Trzeba iść do szkoły!!!
Najgorsze jest to, że znowu trzeba się przyzwyczaić do
porannego wstawania  Muszę przyznać, że mam z tym duży
problem, szczególnie, że mój budzik niezbyt się nadaje do użytku
(ostatnio, niechcący  zrzuciłam go na podłogę i… bum… trach…
trzask… i przestał działać sprawnie!!!)
Podczas ferii to było życie!!! Można było drzemać do południa
 …nikt mi tego nie zabraniał… i nikt mnie nie budził
Aż tu nagle BACH!
KONIEC FERII
Znów trzeba męczyć się z tornistrem…
Coś mi przyszło do głowy! A gdybyś był gwiazdą, takim np.
Wojewódzkim…i wyjechał do USA na tourne!!! To, co byś powiedział
fanom? : „Ajm sory aj dont e… spik e… Inglisz”. No właśnie, a jak
skończysz szkołę, studia i… takie tam sprawy, to powiesz zapewne:
„Hi everybody! You want an autograph or a photo?” (w tłumaczeniu:
„Cześć wszystkim! Chcecie autograf lub zdjęcie?”). No właśnie, no
właśnie…
Jak wrócisz kiedyś z USA to pozdrów nauczycieli od języka
angielskiego! Koniecznie!!!
Ale ferie mogłyby być dłuższe… co nie???
Marysia Kowalczyk z kl.Vb

ANKIETA 

ANKIETA

Gdy zbliżały się ferie, zadaliśmy naszym koleżankom i naszym
kolegom pytanie: „Za co można lubić ferie?” (oprócz tego, że nie
chodzi się do szkoły). Mieli wskazać 3 powody.
Uzyskaliśmy takie odpowiedzi:
 Grę na komputerze wybrały 52 osoby
 40 uczniów cieszy późne wstawanie 
 Tyle samo lubi różnorodne wyjazdy 
 Zabawę w „coś” wskazało 35 osób
 Z przyjaciółmi chętnie spotyka się 29 osób 
 28 uczniów wychodzi pobawić się na dwór 
 17 osób cieszy się z wolnego czasu 
 Odpoczynek wybrało 16 uczniów 
 Tyle samo chętnie spędza czas na nartach 
 15 osób lubi spędzać czas z rodziną 
 7 uczniów wybrało jazdę na łyżwach
 Tyle samo chętnie ogląda telewizję 
 4 osoby cieszą się z możliwości późnego chodzenia spać 
 Tyle samo ma czas na czytanie książek 
 3 osoby cieszą się, że wtedy mają możliwości chodzenia na
dodatkowe treningi 
 Również 3 osoby cieszy możliwość nocowania u znajomych 
 Siedzenie w wannie, słuchanie muzyki, chodzenie do kina, na
basen, na spacery oraz na jazdę konną wskazało kilka osób 
BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA UDZIAŁW ANKIECIE
REDAKCJA

POLECAMY!!!
Jestem pewna, że wszyscy w naszej szkole znają Pana Pawła Suszyńskiego.
Chciałabym poinformować wszystkich, że p. Paweł wraz ze swoim zespołem JARED
wydał niedawno płytę!!! Znalazło się na niej 12 utworów. Przesłuchałam całą i bardzo
przypadła mi do gustu. Myślę, że Wam też może się spodobać . Teksty piosenek są
bardzo ciekawe, a muzyka szybka i skoczna, idealnie nadaje się do tańczenia.
Bardzo gorąco polecam.
Rozalia Szkudlarek z kl.Vb

JARED to zespół muzyczny z Zielonej Góry. Grupa gra melodyjną odmianę punk rocka.
Zespół tworzą:
- Paweł Suszyński – gitara elektryczna i wokal,
- Grzegorz Wieczorkiewicz – gitara basowa i wokal,
- Wacław Rowecki – perkusja.
Muzycy promują zdrowy tryb życia, w ich oficjalnym logo pojawiła się
marchewka
Pod koniec grudnia 2013 roku ukazała się debiutancka płyta zespołu pt. „Do
Ciebie, Do Domu”. Na krążku znajduje się 12 utworów. Płytę można znaleźć na oficjalnej
stronie Jared.art.pl  Muzyka na płycie jest bardzo dynamiczna i łatwo wpadająca
w ucho. Szczególnie podoba mi się utwór pt. „Ogarnij się”. Opowiada on o tym, żeby
odnaleźć się w codzienności i poukładać swoje życie. Polecam wszystkim tę płytę.
Wiktoria Walczak z kl.V b
Piosenki z tej płyty podobają mi się. Są szybkie i energiczne, ale jest też kilka
wolniejszych. Przy nich można poszaleć i się zabawić albo zrelaksować. Dobrze się jej
słucha. Teksty piosenek czasami są zabawne, a czasami poważne. Na mnie płyta zrobiła
ogromne wrażenie i polecam wszystkim.
Julia Wolnik z kl.Vc

WYWIAD PRZYLEPIAKA
Pani Katarzyna Paszewicz pracuje od wielu lat w naszej szkole. Jej
miejsce pracy jest pierwszym i ostatnim, do którego przychodzą uczniowie.
Mowa oczywiście o szatni. Chcąc poznać lepiej panią Kasię, zadaliśmy jej kilka
pytań.
Jak doszło do tego, że wybrała Pani pracę w naszej szkole? Jakie ma
Pani obowiązki?
Ponieważ miałam małe dziecko, a praca była na miejscu. Chodziłam do
pracy na 13.00, więc mogłam zająć się do południa dzieckiem, a później
pomagali mi rodzice i mąż. Moim obowiązkiem jest dopilnować dzieci w szatni,
żeby przebierały obuwie zmienne oraz, aby dzieci dotarły na czas na autobus.
Otwieram szatnie, a po lekcjach sprzątam je i zamykam.
Jak radzi sobie Pani z niegrzecznymi dziećmi?
Zwracam uwagę dzieciom i mówię, jak mają postępować,
a jak to nie skutkuje, to „zabieram” je na rozmowę do dyrekcji szkoły lub
wychowawcy.
Które klasy sprawiają najmniej problemu w szatni, a które najwięcej?
Najmniej problemów sprawia „zerówka”, klasa 1 b i c, 4a, 5c i 6a,
a najwięcej jedna z klas 4. Czasami mam wrażenie, że rodzina zapomniała
niektóre (na szczęście nie wszystkie) dzieci wychować .
Czy często uczniowie zapominają w szatni swoje rzeczy? Co się z nimi
potem dzieje?
Zdarza się to często. Zagubione rzeczy trafiają do tzw. obsługi, gdzie
dzieci lub rodzice mogą przyjść i je odebrać.

Czy ma Pani dobre relacje z nauczycielami?
Tak, mam dobre relacje z nauczycielami.
Czy wierzy Pani w zjawiska paranormalne (duchy, przesądy)?
Nie wierzę w żadne zabobony ani przesądy 
Proszę opowiedzieć nam o Pani rodzinie?
Mam dwie córki, jedna ma 17 lat, druga 13. Starsza ma na imię Natalia
i chodzi do Technikum Ekonomicznego w Zielonej Górze. Młodsza córka,
Dominika, uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Przylepie. Mój mąż ma na imię
Paweł i pracuje za granicą.
Czym zajmuje się Pani po pracy?
Tym, czym większość kobiet, czyli sprzątaniem, praniem, gotowaniem
obiadu na następny dzień i dopilnowaniem córek, by wywiązywały się
z obowiązków szkolnych.
Jakie ma Pani hobby?
Lubię się relaksować leżeniem przed telewizorem. Chętnie też chodzę na
spacer z psem.
Gdyby miała Pani skrzydła, to dokąd by Pani poleciała?
Poleciałabym na Majorkę, aby wylegiwać się na plaży .
Proszę wymienić swoje 3 wady i 3 zalety
Jeśli chodzi o wady to jestem nadopiekuńcza, szybko się poddaję i chyba
za łatwo ufam ludziom.
Do moich zalet należy: punktualność, pracowitość i uczciwość.

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA UDZIELENIE NAM
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Redakcja

SONDA!!!

SONDA!!!
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Poprosiliśmy nauczycieli, aby wskazali 2 ciekawe
miejsca, gdzie chętnie wyjeżdżają podczas ferii.
 W górach chętnie spędzają ferie panie – Lidia Harendarz, Renata Trębska,
Aneta Drozdek, Alicja Rogowicz, Iwona Foryś, Jolanta Sus, Maria Tajsner,
Alina Kowalczyk, Renata Przyborowska, Agnieszka Bartczak-Woźniak,
Marta Kobylańska i Bożena Michalska oraz panowie: ks. Jarosłąw Leśny,
Jacek Tarczyło i Marek Mizera 
 Ciepłe kraje wybrały panie - Renata Przyborowska i Agnieszka Poźniak 
 Na narty chętnie wyjeżdżają panie - Sylwia Jutrzenka, Dorota Ginter,
Karina Synoracka i Mariola Michalska 
 W Karpaczu lubią spędzać czas panie – Mirosława Zdanowicz, Renata
Kisła, Urszula Sobczak oraz pan Tomasz Fediuk 
 Szklarska Poręba to miejsce chętnie odwiedzane przez panie – Sylwię
Jutrzenkę, Renatę Kisłę i Mariolę Michalską 
 Do Zakopanego chętnie jeździ pani Dorota Olencka, Torzym to ulubione
miejsce pani Hanny Tchorowskiej, Londyn – pani Marty Kobylańskiej,
Opole – pani Renaty Trębskiej, a Warszawa - pana Pawła Suszyńskiego
 Nad morze lubią jeździć zimą panie - Ada Jendraszak-Kondras i Ola
Czajkowska 
 Panowie - Waldemar Dejnega i Tomasz Chmielarczyk chętnie spędzają
czas w PSP w Przylepie 
 Cieplutkie łóżko to ulubione miejsce pań – Anety Drozdek, Marty
Józwiak-Brudzińskiej oraz panów - Tomasza Fediuka i Marka Mizery 
 Czas na spacerach chętnie spędzają panie – Ola Krakowiak i Jolanta Sus
 Zabawy z rodziną urządzają pani Jola Sus i Tomasz Fediuk 
 Za to w samotności chętnie odpoczywa pani Marta Józwiak-Brudzińska 
 Dom, jako najlepsze miejsce na pobyt w czasie ferii wskazali – panie:
Mirosława Zdanowicz, Lidia Harendarz, Małgorzata Olszewska, Ola
Czajkowska, Iwona Foryś, Urszula Sobczak, Dorota Olencka, Maria
Tajsner, Alina Kowalczyk, Ada Jendraszak-Kondras i Bożena Michalska
oraz panowie: Waldemar Dejnega, Jacek Tarczyło, Paweł Suszyński
i Czarek Jasiński
zebrała Rozalia Szkudlarek z kl.Vb

 Humor zeszytów uczniowskich 
Oto kilka zdań, które znalazłam w Internecie. Tym razem
autorami są uczniowie innych szkół, nie naszej
 Serce ryby znajduje się w jej prawym górnym rogu.
 Układ oddechowy służy do wydalania płuc z organizmu.
 Oko ludzkie zbudowane jest na zasadzie aparatu fotograficznego.
 Żółw musi być aż tak twardy, bo jest tak miękki.
 Chopin zaczynał od fortepianu, a skończył na obczyźnie.
 Na statku Kolumba majtek na bocianim gnieździe zaczął, ku zdziwieniu
załogi pokazywać matkę - Ziemię.
 Zenek miał wysoką gorączkę, która spływała mu z czoła.
 Znanym drapieżnikiem leśnym jest drapichrust.
 Tej jesieni widziałem klucz odlatujących żyraf.
 Dzieci nie miały od dawna w ustach bochenka chleba.
 Jeżeli człowieka porazi prąd elektryczny, należy go wyciągnąć z kontaktu i
zakopać w ziemi.
 Ludzie pierwotni mieli narządy z kamienia.
 Aby ustrzec tasiemca przed chorobami, należy często myć ręce.
 Człowiek jest ssakiem, bo nie znosi jajek, a jeśli, to je zjada.
 Papuga potrafi mówić nawet takie wyrazy, których człowiek nie
powtórzy.
KTOŚ

 UŚMIECHNIJ  SIĘ !
Egzamin na prawo jazdy. Instruktor i trzy blondynki:
- Jakiego koloru jest biały polonez?
- Może czarny?
- Niestety nie, może pani numer dwa.
- Może czerwony?
- Niestety nie, może pani numer trzy.
- Może... biały?
- Bardzo dobrze, pytanie numer dwa: ile drzwi ma czterodrzwiowy polonez?
- Może trzy?
- Niestety nie, może pani numer dwa.
- Może dwa?
- Niestety nie, może pani numer trzy, pani tak ostatnio ładnie odpowiedziała.
- Może... biały?
**********
Na Arce. Noe nagle słyszy pukanie do drzwi.
- Kto tam?
- Hipopotam.
**********
- O jaka fajna puszysta kuleczka! To kotek czy kotka?
- Po uszach nie umie pani poznać?
- Po uszach? Nie umiem.
- To królik.
**********
Na plastyce dzieci miały coś narysować. Pani podchodzi do Jasia i pyta:
-Jasiu, czemu nic nie narysowałeś?
- Nieprawda, narysowałem Małysza!- odpowiada Jaś.
-A gdzie on jest ?
- Poleciał...
**********
Wywiadówka w szkole:
-Państwa dzieci są bardzo muzykalne.
-Dlaczego?- pyta mama Filipa.
-Ciągle grają mi na nerwach!

Przed sprawdzianem nauczyciel oświadcza:
- Wierzę głęboko, że dzisiaj nikogo nie przyłapię na ściąganiu,
- I my też wierzymy! - odpowiada chórem klasa.
**********
Ciocia mówi do Jasia:
- Ale Ty jesteś do mnie podobny...
- Mamo... Ciocia mnie straszy!
**********
- Ten szczeniak jest pana ?
- Jasne , że tak !
- To dlaczego na furtce wisi ,,Uwaga Pies !!!"
- Bo wszyscy mi go depczą...
**********
Nauczyciel na lekcji mówi do Jasia:
- Z ciebie byłby doskonały przestępca!
- Dlaczego?! - dziwi się Jaś.
- Bo w zeszycie nie zostawiasz żadnych śladów działalności.
**********
Niedźwiedź zapadł w sen zimowy.Chomik puka do drzwi niedźwiedzia.
- Niedźwiadku pomóż mi!Goni mnie policja.
Niedźwiedź schował chomika do kieszonki. Nagle puka policja.
-Jest tu chomik.
-Nie nie ma.
-Udowodnij to i pokaż zawartość kieszeni.
-Grzebień , guma do życia ,ołówek , (klasnął w dłonie) o i zdjęcie chomika .
**********
Dwa rekiny zauważyły chłopca na desce windsurfingowej.
Jeden mówi do drugiego:
- O..... I to jest obsługa. Ładnie podane, na tacy.
**********
Siedzą dwa konie w więzieniu.
Jeden niewidomy, drugi szczerbaty.
Po chwili szczerbaty mówi do niewidomego:
Słuchaj, ja przegryzę kraty, a ty patrz, czy nikt nie idzie.
wybrały: Rozalia Szkudlarek z kl.Vb i KTOŚ

