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 8 marca, to wyjątkowy dzień dla kobiet, jak i również dla dziewczyn  

z naszej szkoły. Każda klasa na swój sposób obchodziła go inaczej. 

 Chłopcy z klasy IV c urządzili dziewczynom z okazji Dnia Kobiet 

różne śmieszne i zabawne konkurencje.  

 Jedną z nich było zjedzenie 

kisielu na czas. Polegało to na tym, 

że nauczyciel przygotował kisiel,  

a chłopcy wybrali kilka dziewczyn, 

które musiały zjeść ten kisiel jak 

najszybciej. Dziewczyna, która 

zjadła jako pierwsza wygrała i 

dostała nagrodę.  

 Tak oto klasa IV c spędziła 

klasowy Dzień Kobiet. 

                                                          

Weronika Majewska V c 

 

W klasie 5c  obchodzono Dzień Kobiet trochę wcześniej, bo  

06 marca. Chłopcy dali dziewczynom po róży i wafelku oraz 

podarowali nową klasową piłkę do siatkówki, a nasza wychowawczyni 

otrzymała bombonierkę.  Następnego dnia  pojechaliśmy na basen    

w Zielonej Górze. Byliśmy tam ponad dwie godziny. Wszyscy świetnie  

się bawili. Oczywiście po basenie poszliśmy do kawiarenki, w której 

zajadaliśmy pyszne lody. 

Julia Wolnik z kl.Vc 

 
 

Klasa 6B spędziła Dzień Kobiet w bardzo przyjemny sposób. 
W czasie lekcji chłopcy wyszli, a dziewczyny zostały w klasie. Po chwili 
zeszłyśmy do szatni, ubrałyśmy kurtki i poszłyśmy na plac przed szkołą. 
Wtedy do każdej dziewczyny podszedł chłopak i dał jej bukiet tulipanów. 
Następnie całą klasą weszliśmy do autobusu i pojechaliśmy na lotnisko. 
Gdy  dojechaliśmy na miejsce, okazało się, że chłopcy zorganizowali 
pieczenie kiełbasek. Każdy wziął sobie kij oraz kiełbaskę i ją piekł nad 
ogniem. Po zjedzeniu, wiele osób poszło oglądać konie, a chłopcy 
zaczęli rzucać się szyszkami. Po jakimś czasie kilka osób przeniosło się 
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na dużą polan.  Dziewczyny biegały i skakały, a nasi koledzy urządzili 
sobie przepychanki, tak na żarty . Gdy na polanę przyszło więcej osób, 
razem z panem Tomkiem usiedliśmy na ławkach zrobionych z pni drzew 
i rozmawialiśmy o różnych sprawach. Nikt z nas nie chciał wracać, 
chcieliśmy, aby ten dzień trwał wiecznie  

Zuzanna Mazgajska z kl.VIb 

 
          Dzień kobiet nie wyszedł zbyt dobrze w naszej  klasie (IVB), 

bo zamiast świętować całą lekcję, musieliśmy najpierw wziąć udział    

w apelu . Gdy się skończył, poszliśmy do klasy. Tu były przygotowane 

stoiska z niespodziankami. Niestety, nasze koleżanki szybko się 

znudziły i wolały potańczyć. A więc skończyło się to tak, że była to 

klasowa dyskoteka. Mimo, że była to krótka impreza, była całkiem 

niezła. 

Kuba Pawłowski z kl.IVb 

                             

Od 17 do 19 marca trwały w naszej parafii rekolekcje. Prowadził je 

przesympatyczny ksiądz Przemysław z parafii św. Ducha w Zielonej Górze. 

Pierwszego dnia nauczyliśmy się piosenki i choreografii do niej, takiej w stylu 

disco z lat 80. W tym dniu oglądaliśmy też scenkę przedstawiającą miłość Boga 

do każdego z nas.  Ksiądz miał ogromne poczucie humoru, a do tego potrafił 

przedstawiać trudne tematy na prostych przykładach,  np. cukierka, którego 

wszyscy lubią. Chociaż był to czas, w którym nie mieliśmy lekcji, to i tak 

mieliśmy zadanie domowe. Niestety, część osób nie wywiązała się z tak 

prostego zadania,  jak napisanie listu do Boga. Jednak ci, którzy zdecydowali się 

nie bagatelizować tego zadania, mogli wziąć sobie w nagrodę cukierka                 

(michałka!!!).Drugiego dnia możliwa była spowiedź święta,  w czasie której 

pozostali odbywali drogę krzyżową. Trzeciego dnia odbyła się msza święta, 

podczas której młodzież z gimnazjum  zaprezentowała ciekawe scenki. 

Przypomnieliśmy sobie też kilka piosenek . Za bardzo interesujące i zaskakujące 

prowadzenie tegorocznych rekolekcji podziękowaliśmy księdzu Przemkowi 

kwiatami i słodyczami. 

Rozalia Szkudlarek z kl.Vb   



25.03.2014 r odbył się w Drzonkowie I Gminny Konkurs 
Czytelniczy. Gości przywitała pani dyrektor. Po chwili rozpoczął się 
konkurs. Byliśmy bardzo zdziwieni , bo  odbywał się trochę inaczej, niż 
było zapisane w regulaminie. Zgodnie z nim powinniśmy mieć więcej 
czasu na przygotowanie się do czytania nieznanego tekstu, natomiast 
mieliśmy tylko 6 minut , po upływie których  prezentowaliśmy swoje 
umiejętności czytelnicze. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników, jury 
udało się na obrady, a my,  uczestnicy  i opiekunowie, oglądaliśmy 
występy kółka teatralnego z Publicznego Gimnazjum w Drzonkowie.  Było 
to naprawdę piękne, choć krótkie przedstawienie, coś w stylu tanecznego 
teatru . Swoim talentem mogła się pochwalić także młoda 
„piosenkarka”, a kilku uczniów wyrecytowało nagrodzone w konkursach 
recytatorskich wiersze. Naprawdę się nie nudziliśmy . Po burzliwej  
i dość długiej naradzie, jury ogłosiło  werdykt. Dla nas wyniki były 
naprawdę pozytywne,  bo "zgarnęliśmy" prawie wszystkie nagrody . 
W grupie młodszej – I miejsce zdobył Karol Pawlicki z kl. IIIc, 
a w grupie starszej - I miejsce zajęła – Alicja Cygańska z kl. VIb, II – 
Agata Nowakowska z kl.IVa, a III – Marysia Kowalczyk z kl.Vb. 
 Szkoda tylko, że organizatorzy nie pomyśleli o poczęstunku  
 

GRATULUJEMY NAGRODZONYM 
 

 

                                            
 
 

  
Alicja Cygańska z kl.VIb 



07.04.2014 odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski  

w Nowogrodzie Bobrzańskim. Udział wzięło ok. 40 osób. Byli to 

uczniowie ze szkół powiatowych. Konkurs przebiegł bardzo szybko.    

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji nadszedł czas na poczęstunek 

- PIEROGI RUSKIE   i truskawkowy kompot (nie smakowało mi). Po 

posiłku jury  ogłosiło wyniki.  Kolejny raz udało mi się w tym konkursie 

przejść do dalszego etapu, z czego się bardzo cieszę.  W nagrodę 

otrzymałam książki i zakładki. 

Trzymajcie za mnie kciuki  

 

Alicja Cygańska z kl.VIb 

We wtorek 15.04. odbył się konkurs  wiedzy o  Australii. Testy (po 

angielsku)  rozwiązywaliśmy w Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzie.       

W konkursie brali udział uczniowie z 5 szkół gminnych. Każda reprezentacja 

liczyła  6 osób. Losowaliśmy miejsca w 3-osobowych drużynach. Byłam              

w drużynie z przesympatyczną czwartoklasistką z Ochli (miała na imię Nadia) 

oraz z trochę nieśmiałą rówieśniczką z Zawady (Agnieszką).  Po zapoznaniu się, 

przystąpiłyśmy do rozwiązywania testów z pięciu kategorii: kultury, gramatyki, 

słownictwa, czytania i słuchania. Niektóre zadania były, według mnie, trochę 

bezsensowne.  Przed ogłoszeniem wyników poszliśmy na słodki poczęstunek -  

różnego rodzaju ciasteczka(mmmmmmmmiam), paluszki i napoje. Ostatecznie 

moja drużyna uzyskała 90 punktów i zajęłyśmy 5 miejsce. 

Rozalia Szkudlarek z kl.Vb 

 



    RYTM ULICY 2014 
 
  Rytm Ulicy w Pile, na którym miałam okazję być, to coroczne prestiżowe i, jak 
mówią uczestnicy, największe wydarzenie hip hopowe w Polsce. Odbywa sie ono    
w miejscu z niesamowitym klimatem, w którym po prostu trzeba być. Oprócz 
uczestników są tu także profesjonalni i znani na całym świecie jurorzy z Europy          
i USA, przed którymi każdy ma szansę sie zaprezentować. Na tegorocznym Rytmie 
Ulicy na kanapach sędziowskich zasiedli: Marvin Gofin z Francji, Storm z Niemiec 
oraz Mikey Disko z USA. 
   Na Rytmie Ulicy 2014 moja grupa KRUKSY debiutowała. Treningi były bardzo 
meczące. Aby uzyskać wymarzony efekt pracy, przychodziliśmy nawet w soboty, 
kiedy normalnie zajęć nie mamy. Każdy pomagał sobie nawzajem i wspierał się. 
   W kategori do lat 16- stu było bardzo dużo grup. My mieliśmy okazję tańczyć         
w finale, dzięki ciężkiej pracy nie tylko naszej, ale także naszej instruktorki Ewy. 
Tańcząc w tym ostatnim etapie udało nam się zająć siódme miejsce. Nie jest ono 
może wymarzone, ale patrząc na poziom, jaki był na tegorocznym Rytmie, byliśmy     
z siebie bardzo zadowoleni. Pamiętam, że jak schodziliśmy ze sceny, wszyscy mówili 
tylko: ,, WOW''. Trzeba pamiętać, że Rytm Ulicy to nie tylko pokazy formacji, ale 
także duety i pokazy solo. W tych ostatnich dostałam się do ćwierćfinału, a w duetach 
nie brałam udziału. 
   Po trzydniowym turnieju każdy miał ochotę tylko położyć sie w swoim łóżku              
i zasnąć. Rytm Ulicy 2014 zaliczam do udanych turniejów. Każdemu, kto kocha 
taniec i dobrą zabawę, bardzo polecam. 

                                                       
                                     

 

Kasia Kasprzak z kl.Vb     



Z PAMIĘTNIKA 5-KLASISTKI 

 

Wielkanoc!!! Wielkanoc!!! Przerwa od szkoły Chyba każdy 

cieszy się na myśl, że już niedługo będzie mógł podkradać młodszym 

kuzynom czekoladowe smakołyki (przynajmniej ja). Oprócz czekolady 

fajne jest też to, że nie musimy nosić grubych, wełnianych 

sweterków, które zrobiła  babcia (no chyba, że ktoś jest prawdziwym 

zmarzluchem!), co wiąże się z tym, że jest mniej ubrań do 

pobrudzenia (czekoladą…) i mama tak na Ciebie nie krzyczy, że 

ukradłeś czekoladę i pobrudziłeś jej ulubiony sweter. Teraz mama 

będzie na Ciebie krzyczeć tylko z powodu zjedzonej czekolady! To 

chyba lepiej, nieprawdaż? A kuzyni? Oni się nie   doliczą!   Chyba,    że    

chcą   studiować   matematykę… 

i   właśnie  przyjechali  na  święta…  Moi  kuzyni  są   mali 

i nieogarnięci. Jak to było cudnie być małym brzdącem Ach… 

pamiętam jak za moich czasów… Zaraz! Zaczynam gadać jak moja 

babcia, która robi mi wykład na temat „Co za dużo - to niezdrowo” 

odnoszący się do mojej pysznej byłej czekolady z truskawkami… 

Byłej… Pyszna była! 

Lecz w każdym razie życzę wszystkim Wesołego 

(czekoladowego) Jajka i mokrego (ale bez przesady) Lanego 

Poniedziałku! 

 

Marysia Kowalczyk z kl.Vb 



SONDA     SONDA    SONDA 
 W naszej sondzie tym razem zadaliśmy koleżankom i kolegom pytanie 

dotyczące kwestii finansowych, a konkretnie tego, na co wydaliby milion złotych, 

gdyby taką sumę wygrali. Odpowiedzi było prawie tyle, ilu uczestników sondy. 

Musieliśmy je „posegregować grupami tematycznym”. Oto, jak odpowiadaliście: 

 21 osób kupiłoby dom, najlepiej willę z jacuzzi  

 aż 17 osób przekazałoby część pieniędzy na cele charytatywne, 

dla biednych i bezdomnych  

 16 uczniów spełniłoby swoje marzenia podróżnicze, jedna osoba 

poleciałaby nawet w kosmos   

 tyle samo osób rzuciłoby się w wir zakupów  

 14 uczniów wydałaby milion na tzw. przyjemności  

 12 osób chciałoby spotkać się ze swoim idolem – piosenkarzem 

lub sportowcem  

 10 uczniów wydałoby pieniądze na zakup zwierząt, w tym  koni,  

a nawet stadniny  

 8 osób kupiłoby sprzęt komputerowy, laptopa, gry komputerowe 

bądź PSP i inne gadżety  

 po 7 uczniów wskazało zakup samochodu lub wyremontowanie 

domu albo chociażby własnego pokoju  

 6 osób chętnie podzieliłoby się z rodziną  

 tyle samo oddałoby wygraną na wsparcie schronisk  

 5 uczniów zakupiłoby sprzęt elektroniczny lub telefon  

 4 osoby zainwestowałyby w sprzęt sportowy i budowę boisk  

 3 uczniów wsparłoby działalność szkoły  

 po 2 osoby zaczęłyby oszczędzać, spłaciłoby kredyt rodziców 

lub odkładało na studia  

 1 osoba zainwestowałaby we własne studio tańca, a inna  

przekazałaby wygraną na ochronę środowiska 

        Bardzo nas cieszy, że tak dużo osób  nie myślałaby tylko o 

spełnianiu własnych zachcianek, ale także o dobroczynności  BRAWO! 

REDAKCJA 



WIELKANOC 2014  

Jak spędzam święta?  

Ola Koziołek z kl.VIa: „.Na Wielkanoc przyjeżdżają do nas 

dziadkowie. Jemy uroczyste śniadanie i składamy sobie życzenia. 

Potem ja i mój młodszy brat szukamy prezentów schowanych  

w ogrodzie. Tego dnia idziemy też do kościoła. W Poniedziałek 

Wielkanocny jedziemy do dziadków, gdzie spotykamy się całą 

rodziną i robimy bitwę wodną”. 

Julia Jeziorska z kl. VIb: „Wielkanoc spędzam w domu  

z rodzicami i starszym bratem . W sobotę  rano idę ze święconką 

do kościoła. W koszyczku  znajdują się:  sól, chleb, jajka, które  

z rodziną wcześniej wspólnie ozdabiamy , baranek z cukru lub 

jakieś ciasto. Rano w niedzielę każdy zasiada do stołu  

i poświęcone jedzenie można zjeść . Gdy każdy się naje do syta, 

stukamy się jajkami i kto wygra, idzie szukać schowanych przez 

króliczka prezentów . Gdy wszyscy wspólnie otworzymy drobne 

prezenty lub, najczęściej, słodycze, bardzo się cieszymy i tak mija 

Wielkanoc”. 

Marysia Kowalczyk z kl.Vb: „Na Wielkanoc wyjeżdżam do babci. 

Razem z mamą, tatą, świnkami morskimi (dwie sztuki) i torbami 

mamy zamiar spędzić cały tydzień. Razem z moimi młodszymi 

kuzynami będę chodzić do kościoła, a pod wieczór mam zamiar 

wychodzić z jamnikiem babci na spacer. Może czasem wyjdę do 

miasta, aby kupić potrzebne składniki do jakiegoś dania. Myślę, 

że moja Wielkanoc minie bardzo fajnie i spokojnie”. 
 



A jak spędza się  święta wielkanocne w innych krajach?  
 
Czechy - tradycja naszych sąsiadów nieco różni się od naszej.  Jeśli chodzi              
o czeskie nazwy, to przydomek „Wielki” ma u nich tylko piątek. Pozostałe dni 
nazywane są kolorami – Niebieski Poniedziałek, Żółty Wtorek, Czarna Środa, Zielony 
Czwartek i Biała Sobota. W Niedzielę Palmową, czy też czeską Niedzielę Kwiatową, 
w Czechach święci się bazie lub wykonane z nich wianki. 
 
Słowacja -  Wielkanoc rozpoczyna się tu w czwartek. Od 10 rano przestają bić 
dzwony, a rozpoczynają klekotać kołatki – słychać je aż do Białej Soboty. Niedziela 
wygląda niemal identycznie jak w Polsce – drobną różnicą jest wkładanie do 
koszyczka rózg – uderzenie rózgą ma zapewnić dziecku zdrowie, a sama rózga ma 
ochraniać dom od złych mocy. 
 
Włochy i Hiszpania - w tych krajach urządzane są specjalne procesje – tak zwane 
passos. Wierni chodzą od kościoła do kościoła, ich trasę można poznać po 
wywieszonym na balkonach czerwonym suknie, czasem przyozdobionym w liście 
palmowe. 
 
Niemcy - święta u naszych sąsiadów rozpoczynają się w Wielki Piątek i kończą  
w poniedziałek, który jednak nie ma charakteru naszego „Lanego poniedziałku”.       
W tradycji niemieckiej popularne jest obdarowywanie siebie nawzajem – małe 
podarunki umieszcza się w tekturowych jajach, które przynosić ma w prezencie 
zajączek. Ten sam zajączek ukrywa również czekoladowe jajka w mieszkaniu, 
ogrodzie, 
a zadaniem dzieci w niedzielę jest ich odnalezienie. 
 
Meksyk - Święty Tydzień  rozpoczyna się od Niedzieli Palmowej. Meksykanie 
uczestniczą w procesji i święcą gałązki palm. Później zostają spalone i wykorzystane 
jako popiół do posypywania głów. W Wielki Piątek w wielu miasteczkach odgrywa się 
sceny męki i ukrzyżowania Jezusa. Meksykanie nie mają zwyczaju malowania  
i święcenia jaj. Coraz częściej jednak ich dzieci dostają wielkanocne zajączki  
z czekolady. Jest to wpływ amerykańskiej kultury. 
 
Filipiny - w wiosce Cutud - 80 km na północ od stolicy Filipin Manili, żywy jest 
zwyczaj dobrowolnego ukrzyżowania w Wielki Piątek. Zazwyczaj poddaje się mu 
kilkanaście osób. Na kilka godzin przed przybiciem do krzyży, półnadzy ochotnicy 
ubrani w kaptury biczują się bambusowymi prętami i kijami wysadzanymi kawałkami 
szkła. Mimo dużego stopnia grozy, atmosfera jest świąteczna – sprzedawane jest 
piwo, lody, a nawet pamiątkowe bicze. Prominentni goście mogą oglądać 
ukrzyżowanie ze specjalnych platform widokowych. 
 
Ameryka -Święta Wielkanocy w USA obchodzone są tylko w niedzielę. Ulubionym 
zajęciem amerykańskich dzieci jest przygotowanie pisanek. Pisankami dekoruje się 
drzewko wielkanocne. Amerykanie przystrajają także świąteczne domy, wewnątrz jak 
i na zewnątrz. 
 

ciekawostki zebrała Zuzanna Mazgajska z kl.VIb 
 



    WYWIAD PRZYLEPIAKA  
 

 Pani Dorota Ginter pracuje od wielu lat w naszej szkole. Uczy matematyki i cieszy się 
wśród uczniów ogromnym poważaniem. Zadaliśmy jej kilkanaście pytań, aby poznać ją  
lepiej  
 
  Dlaczego wybrała Pani zawód nauczycielki? 
- Zawsze chciałam pracować z dziećmi lub młodzieżą. Już w przedszkolu na pytanie: „Kim 
chcę zostać w przyszłości?”  odpowiadałam: „Nauczycielką”!!!   
 

Czym dla Pani jest matematyka? 
- Może to mało oryginalne, ale dla mnie jest „Królową Nauk”. Jest ona w naszym życiu 
codziennym, pojawia się wszędzie, przy najprostszych, a także najbardziej skomplikowanych 
czynnościach, przedmiotach czy wynalazkach. Odczytując godzinę z zegarka, robiąc zakupy 
czy ciasto w domu posługujemy się umiejętnościami, które opanowaliśmy na matematyce. 
Mogłabym godzinami o tym rozprawiać i mnożyć przykłady, ale nie chcę Was zanudzać. 
 

Jak była Pani dzieckiem, to kim chciała Pani zostać w przyszłości? 
- Jak już mówiłam nauczycielką, ale także brałam pod uwagę zawód weterynarza, gdyż 
bardzo lubię zwierzęta i chciałam im pomagać. Okazało się jednak, że nie za bardzo radzę 
sobie z widokiem krwi, więc została mi tylko jedna możliwość – nauczanie, a że matematyka 
zawsze była moim ulubionym przedmiotem, to jej nauczanie wydawało mi się oczywiste . 
 

Jak Pani spędza czas wolny? 
- Mam go bardzo mało, bo zawsze jest coś do roboty , ale jak już go mam, to chętnie 
czytam książki, sadzę kwiatki w ogrodzie, chodzę na spacery lub poświęcam się hobby. 
 

 Jakie jest Pani hobby? 
- Uwielbiam jeździć na nartach, uprawiam jogging, wędkuję razem z mężem. Do hobby mogę 
zaliczyć chyba również zajmowanie się moim ogrodem. 
 

Czy ma Pani zwierzęta w domu? (jakie, coś o nich). 
- Tak, mam dwa psy, a raczej pieski. Starszy, ponad 11 letni sznaucer miniaturka wabi się 
Lucky, zaś młodszy Joker jest rasy Shih tzu i ma 5 lat. Są bardzo energiczne i zmuszają mnie 
i moją rodzinę do zabawy z nimi przynosząc swoje zabawki lub wydając różne przedziwne 
dźwięki. Wnoszą do naszego domu dużo radości, ale także hałasu i zamieszania. Mam także 



sporo ozdobnych rybek w oczku wodnym na działce przy domu, które uwielbiam 
obserwować.  
 

Proszę nam przybliżyć Pani rodzinę (imiona, wiek dzieci, co robią wszyscy, itp.) 
- Mam dwoje dzieci. Dorosłego już syna, studenta ekonomii na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu, Maćka oraz córkę Natalkę, uczennicę pierwszej klasy 
Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze. Mój mąż Wojciech jest właścicielem firmy budowlanej. 
 

Jaki jest sposób na dyscyplinę w klasie? 
- To dobre pytanie… Nigdy się nad tym nie zastanawiałam…Wydaje mi się, że źródło 
powodzenia tkwi w określeniu zasad, które obowiązują u danego nauczyciela, granic, których 
nie należy przekraczać, a później konsekwencji w ich egzekwowaniu. Dużo chyba zależy 
również od osobowości samego nauczyciela… 
 

Zbliżają się święta wielkanocne, jak je Pani spędzi? 
- W tym roku po raz pierwszy spędzę je inaczej niż zwykle. Wraz z bliższą i najbliższą 
rodziną (12 osób) święta spędzimy w górach w Bukowinie Tatrzańskiej. 
 

 Gdyby wygrała Pani MILION, to na co by go Pani wydała? 
- Na spełnienie marzeń swoich i swoich bliskich. Mogłaby to być np. wycieczka dookoła 
świata  
 

 Co Pani sądzi o dzienniku elektronicznym, który ma być wprowadzony u nas w 
przyszłym roku szkolnym? 
- Na razie jeszcze nie mam zdania, gdyż nie miałam za bardzo okazji go wypróbować. Patrząc 
jednak z pozycji rodzica jest to bardzo przydatne narzędzie, gdyż pozwala na bieżące 
monitorowanie postępów w nauce naszych pociech (myślę, a nawet jestem pewna, że Wy 
macie całkiem odmienne zdanie, bo niestety nic się już nie ukryje przed czujnym okiem 
rodzica ). 
 

 Proszę wymienić i uzasadnić kilka swoich cech? 
To chyba najtrudniejsze z pytań… Bardzo ciężko mówić o sobie, ale spróbuję.  
Jestem: 
- ciekawa świata - lubię obserwować ludzi, z którymi się stykam, miejsca, w których się 
znajduję i wyciągnąć z nich coś pozytywnego, 
- prawdomówna - po prostu nie umiem kłamać,  
- konsekwentna -malutkimi kroczkami dążę do swoich celów, 
- niecierpliwa - od razu chciałabym zobaczyć efekty, 
- uparta - jak sobie coś postanowię, to muszę to zrealizować, 
 - wymagająca – wymagam, zarówno od siebie jak i mojej rodziny, ale też uczniów, 
wywiązywania się ze swoich obowiązków. 
 
Bardzo dziękujemy za bardzo wyczerpujące odpowiedzi  

Redakcja 



 Humor zeszytów uczniowskich  

 Po ostatnich pracach klasowych i sprawdzianach znowu 

„zebrałam” kilka zdań, które wzbudziły moją ciekawość. 

Zastanawiam się wtedy, co autor  miał na myśli? 
 

 Zgrubienia od wyrazu „niedźwiedź”: niedzwiedzicko, bestia, 
niedźwiedzior, grizzly, niedźwiedzichosko, niedźwiedzica. 
 

 Zgrubienia od wyrazu „nos”: noch, nozdrza, kinol. 
 

 Zdrobnienie od wyrazu „niedźwiedź”: miś, niedźwiedziczka. 
 

 Nel cierpiała na niedolę ludzką. 
 

 Chłopiec jest bardzo obiecujący, lecz tych obiecanek nie 
dotrzymuje. 
 

 Chcieli znaleźć skarb, który będzie przepełniony pieniędzmi. 
 

 Światło księżyca zaświeciło. 
 

 W końcu wykopali dół wielkości ich nóg, więc sobie odpuścili. 
 

 Uświadomili sobie, że Hiszpan to Indianin Joe. 
 

 Aslan jest lwem i nie ma rąk. 
 

 Jako pozytywna postać ma też wady. 
 

 Jej mama to dżin. 
 

 Dzieci wymyślały, jaką zabawę wymyślić. 
 

 Żyjące ptaki robią gdzie popadnie kupę. 
 

 Mój dziadek jest średniej wysokości. 
 

KTOŚ 



 UŚMIECHNIJ  SIĘ ! 
 

Sekretarka wchodzi do gabinetu: 

- Panie dyrektorze, wiosna przyszła! 

- Niech wejdzie!  

********** 

Jasiu spotyka stonogę i mówi:  

- Czemu nie byłaś na lodowisku?  

- Bo zanim założyłam łyżwy, przyszła wiosna  

 

**********  

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale siano nałożone tu 

przez gajowego. W pewnej chwili jeden z jeleni mówi: 

- Chciałbym, żeby już była wiosna. 

- Tak ci mróz doskwiera? 

- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie! 

********** 

Przed świętami wielkanocnymi zajączek odwiedzając niedźwiedzia 

wręczył mu wielkanocną pisankę. Gdy misiek wziął ją w łapy, pisanka 

wybuchła i wybiła mu wszystkie zęby.  

Zajączek patrzy na niedźwiedzia i mówi: 

- Co tak gębę otworzyłeś? Nigdy nie widziałeś Kinder-niespodzianki? 

********** 

Zajączek wchodzi do baru i mówi: 

- Kto mi pomalował rower na zielono?! 

Cisza. Wstaje niedźwiedź i mówi: 

- Ja, bo co?! 

A zajączek mówi: 

- Chciałem się zapytać jak długo schnie farba! 

********** 

Synek do ojca: 

- Tato, a jaki kawał zrobimy mamie na Prima Aprilis? 

- Ale Prima Aprilis było wczoraj... 

- Buuuuu! 

- Haha! Żartowałem! 



********* 

Trzy blondynki zginęły w wypadku samochodowym. Po śmierci stają 

przed bramą niebios. Święty Piotr wita je słowami: 

- Możecie dostać się do nieba, jeśli odpowiecie na jedno proste 

pytanie religijne. Pytanie brzmi: co to jest Wielkanoc? 

Pierwsza blondynka odpowiada: 

- Wielkanoc to takie święto, kiedy odwiedzamy groby naszych 

bliskich... 

- Źle! - odpowiada Święty Piotr. Nie przestąpisz bram królestwa 

niebieskiego, bezbożna ignorantko! 

Odpowiada druga blondynka: 

- Ja wiem! To takie święto, kiedy stroi się choinkę, śpiewa kolędy  

i rozdaje prezenty! 

Święty Piotr załamany wali głową we wrota do niebios, a następnie 

patrzy z nadzieją na trzecią blondynkę. 

Ostatnia blondynka uśmiecha się spokojnie i nawija: 

- Wielkanoc to święto zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, który 

został ukrzyżowany przez Rzymian. Po tym, jak oddał życie za 

wszystkich ludzi, został pochowany w pobliskiej grocie, do której 

wejście zostało zamknięte głazem. Trzeciego dnia Jezus 

zmartwychwstał... 

- Świetnie! - wykrzykuje Święty Piotr. - Wystarczy, widzę, że znasz 

Pismo Święte! 

Blondynka nawija śmiało dalej: 

- ... zmartwychwstał i tak historia powtarza się co roku, Jezus           

w czasie Wielkanocy odsuwa głaz i wychodzi z groty, patrzy na swój 

cień i jeśli go zobaczy, to zima będzie sześć tygodni dłuższa... 

********** 

 Wielkanoc chłop wchodzi do stodoły i mówi do krowy: 

- Mućka, powiedz co! 

- Nic z tego! Ja mówię tylko w Wigilię.  

 

Zebrały: Zuzia, Weronika, Wiktoria i Julia  

 

 
 


