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Wycieczka do Pragi na zawody „LETENSKY POHAR 2014”
W piątek, zaraz po lekcjach, klasy 3a, 4a i formacja C-Girls wraz
z trenerami, wyjechaliśmy na zawody do Pragi. Dla mnie to były pierwsze zawody
w Czechach. Jeszcze w tym samym dniu trenerzy zabrali nas na zwiedzanie
centrum miasta. Byliśmy na Moście Karola nad rzeką Wełtawą. Pierwszy raz
słyszałam tyle obcych języków w jednym miejscu. Następnego dnia, od razu po
śniadaniu, pojechaliśmy na zawody. Jako pierwsze występowały pary, więc
mieliśmy dużo czasu na przygotowanie się i rozgrzewkę. Przed pierwszym
wyjściem na scenę, miałyśmy wielką tremę, ale później było lepiej. Jak
dowiedziałyśmy się, że przeszłyśmy do finału, skakałyśmy z radości. Niestety,
runda finałowa nie wyszła aż tak dobrze i zajęłyśmy 7 miejsce. Konkurencja była
na bardzo wysokim poziomie, dlatego miejsce w rundzie finałowej jest dla mnie
i koleżanek z formacji szczególnie ważne.:-)

Kinga Laskowska z kl.Vb

Datę 30 września większość kojarzy z dniem chłopaka.
Oto relacja z tego święta w różnych klasach.
Chłopcy z klasy 4a od dziewczyn otrzymali piękne
życzenia i cukierki, natomiast z klasy 4b- dużo słodyczy.
Dziewczyny zorganizowały im też zabawy. Chłopcy z klasy 4c
zostali miło zaskoczeni stołem z pysznościami 
Kacper Górny z kl.IVc
Klasa V „a” poszła tropem trendu i zorganizowała swoim
chłopakom konkurs, kto najszybciej wykona bransoletkę
z gumek. Nagrodą była oczywiście wykonana bransoletka.
Każdy chłopak dostał słodycze oraz dyplom. Gry i zabawy
wszelkiego rodzaju również towarzyszyły temu świętu w tej
klasie.
W klasie piątej „b” chłopcy dostali tort wykonany przez
mamę jednej z dziewczyn. Były również konkursy, niestety
nie udało mi się dowiedzieć jakie  (smutne jest życie
redaktora). No i jak była już impreza, to nie mogło zabraknąć
balonów ;)

Klasa V „c” również miała tort, jednak został on
wykonany własnoręcznie przez dziewczyny. Jednym
z konkursów było wybranie balonu z pytaniem w środku.
Już sobie wyobrażam, ile było hałasu przy przebijaniu tych
balonów. Chłopcy, jako prezent, otrzymali po plastikowym
piłkarzu.
Rozalia Szkudlarek z kl.VIb
Dziewczyny z kl. VIa zorganizowały konkurs pt. „Postaw
na cukierek” (coś na zasadzie „Postaw na milion”), odbyły się
zawody z kaszą manną oraz wyścigi na szpilkach.
Chłopcy z kl. VIb wzięli udział w konkursie smaku (do
rozpoznania były: marchew, orzechy ziemne, jabłko, dżem
i musztarda), odbył się również konkurs z karteczkami
w balonach oraz gra pt. ,,Gorący balon”. Chłopaki dostali
prezent w formie poduszki.
Dziewczyny

z

kl.

VIc

zorganizowały

poczęstunek,

podczas którego chłopcy znaleźli się w „ogniu pytań” i dostali
prezent w formie piłki do gry w nogę.
Weronika Majewska kl. VI c

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych – to

święto obchodzone corocznie 1 października, ustanowione przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ w celu kształtowania w społeczeństwie konieczności postrzegania
osób starszych oraz podejmowania wszelkich działań mających na celu
zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy więc walka
z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki
medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego.
W piątek 19 września 2014 r. odbyło się rozstrzygnięcie
II Gminnego Konkursu „Jesienne prezenty dla Naszych
Seniorów”. Aby wziąć udział w tegorocznej edycji konkursu,
trzeba było albo napisać życzenia dla Seniora, albo
wykonać pracę plastyczną.
W konkursie literackim II miejsce zajęła Jagoda
Dąbrowska z kl. Vb, a wyróżnienia otrzymali: Maria Kowalczyk
i Rozalia Szkudlarek z kl. VIb oraz Stanisław Łuczak z kl. VIa.
W konkursie plastycznym III miejsce zajął Mateusz
Ołpiński z kl. VIb, a wyróżnienia otrzymały: Klaudia Muniak
z kl. Id, Zofia Laskowska z kl. IIb, Julia Pluta z kl. IIIb oraz
Wiktoria Walczak z kl. VIb.
Wręczenie nagród odbyło się w zielonogórskiej
Palmiarni, a wręczał je wójt Gminy Zielona Góra – pan
Mariusz Zalewski. Gośćmi honorowymi byli zaproszeni seniorzy
z gminy, grupa seniorów z Niemiec oraz nagrodzeni
uczniowie z opiekunami.
Po rozdaniu nagród, wszyscy zostali zaproszeni na
koncert muzyczny i poczęstunek.
Julia Wolnik z kl.VIc i Rozalia Szkudlarek z kl.VIb

Czy znamy
tabliczkę mnożenia?
Dnia 26 września w naszej szkole odbył się Międzynarodowy
Dzień Tabliczki Mnożenia. Uczniowie klas V - Piotr Bogacki, Kinga
Laskowska, Jagoda Dąbrowska, Jakub Laurentowski, Szymon Kozłowski,
Julia Legutko, Kamil Winograd i ja (Jakub Pawłowski) - dobraliśmy się
w pary i chodziliśmy po szkole z zadaniami z tabliczki mnożenia.
Pytaliśmy nie tylko uczniów, ale także nauczycieli i rodziców. Osoby,
które odpowiedziały dobrze na wszystkie pytania, dostały certyfikaty
„Mistrza tabliczki mnożenia”. Wiele osób zrobiło zadania dobrze, jednak
nie wszystkim poszło najlepiej. Wszystko zorganizowały panie Jolanta
Sus oraz Dorota Ginter – nauczycielki matematyki. Wszystko
„upamiętnali” Arkadiusz Kozłowski i Cyprian Kulak, którzy robili zdjęcia.
Międzynarodowy
bardzo udany.

Dzień

Tabliczki

Mnożenia uważamy

za

Jakub Pawłowski z kl.Vb

Byliśmy w kinie
W dniu 09.10.2014r klasa VI c i VI b
pojechały na wycieczkę do kina „ Cinema City”
w Zielonej Górze na film pt. ,,Antboy”.
Przyjechaliśmy o 1 godzinę wcześniej, więc mieliśmy czas wolny.
Mogliśmy chodzić po sklepach i pójść do Mc'Donalda.
A oto kilka słów o filmie.
12-letni Pelle jest zwykłym chłopcem, którego nie zauważa
nikt w szkole. Wszystko zmienia się jednak z dniem, w którym
Pelle zostaje ugryziony przez genetycznie zmodyfikowaną...
mrówkę! Chłopiec traci kontrolę nad łaknieniem – ciągnie go do
cukru, jak ćmę do światła. Gdyby tego było mało, okazuje się, że
z łatwością może się wspinać na ściany i podnosić przedmioty
kilkukrotnie przekraczające jego wagę. Wilhelm, szkolny nerd
zaczytujący się w komiksach, odkrywa w nim moc, jakiej nikt by
się nie spodziewał. Pelle staje się lokalnym superbohaterem!
Dorośli go szanują, dzieciaki uwielbiają – na deskach szkolnego
teatru wystawiają nawet sztukę o tytule: ANTBOY – Musical.
Tradycja tymczasem nakazuje, że jako superbohater, Pelle musi
się zmierzyć ze złem na swoją miarę. Wszystko wskazuje na to, że
wyłącznie on zdobędzie się na to, by stawić czoło porywaczowi.
Jesteś ciekawy czy przy pomocy Wilhema i upartej Idy ocali
swoje miasto i .... uroczą Amandę? Zapraszam do kina. Według
mnie, powiem Wam szczerze, film był nieciekawy i do kitu, ale to
moje zdanie. Może Wam się spodoba.

Weronika Majewska kl. VI c

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w Polsce od niemal pół wieku – ale pod tą
nazwą dopiero od lat osiemdziesiątych. Najpierw był to Międzynarodowy Dzień Karty
Nauczyciela, a jego obchody przypadały 20 listopada. W kolejnych latach przerodził się
w Narodowy Dzień Nauczyciela, obchodzony miesiąc wcześniej. W 1972 r. w ustawie
sejmowej zapisano, że 14 października - rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
pierwszej w Europie państwowej i świeckiej władzy oświatowej, będzie obchodzony jako
Dzień Nauczyciela. Dziesięć lat później w 1982 r. jeszcze w czasie stanu wojennego po raz
pierwszy doroczne święto nauczycielskie obchodzono jako Dzień Edukacji Narodowej –
obejmujący wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty.
A oto relacje z obchodów tego dnia w naszej szkole.
14 października uczniowie z klas 4b i 4c pojechały do kina, a było to tak. Mój
wychowawca i wychowawczyni klasy 4b przyszli po nas do szatni, bo tam czekaliśmy.
Ja i reszta dzieci złożyliśmy wychowawcom życzenia, a niektórzy mieli nawet
prezenty. Pani Aneta Drozdek i pan Marek Mizera podziękowali nam i wszyscy udaliśmy się
do autobusu. W planach mieliśmy obejrzenie filmu pt."AntBoy". Jak byliśmy na miejscu,
nasz wychowawca powiedział, żeby dzieci, które chcą kupić coś do jedzenia, poszły z nim.
Gdy wrócili, wychowawca dał panom bileterom bilety i weszliśmy do kina.
Film mi się bardzo podobał i podejrzewam, że dzieciom też. Po filmie wróciliśmy do
szkoły, a potem każde dziecko poszło do swojego domu.
Angelika Kałużna z kl.IVc
Klasa 5a spędziła ten dzień w szkole. Był stół ze smakołykami, które dzieci podjadały
w trakcie oglądania filmu. Natomiast klasy 5b i 5c spędzała ten dzień w Międzyzdrojach,
gdyż była tam na zielonej szkole. Uczniowie pamiętali o złożeniu życzeń swoim
wychowawcom i zaprezentowali przedstawienie, które samodzielnie przygotowali.
Franek Korniluk z kl.IVc
Ten dzień klasy VIb i VIc miały spędzić zupełnie inaczej, ale pogoda pokrzyżowała
plany i nie mogliśmy iść na grzyby. Spędziliśmy ten dzień oglądając film pt. „Godzilla”, a ci,
bardziej wrażliwi, plotkowali sobie w kąciku  Klasa VIa, zgodnie z planem, była w kinie,
ale atrakcją było to, że każdy musiał dotrzeć do niego na własną rękę. Tam czekał już na nich
wychowawca, pan Waldemar Dejnega. Był to na pewno super sprawdzian samodzielności.
KTOŚ

WYNIKI
Zapewne pamiętacie, że bardzo wiele osób z klas IV-VI brało
udział w konkursie poetyckim o tematyce szkolnej. Jury miało bardzo
trudne zadanie, ale w końcu podjęło decyzję. Postanowiło, że podzieli
wiersze na III kategorie. Pierwsza kategoria to wiersze, których
autorami są uczniowie klas IV, druga obejmuje wiersze uczniów klas
V, a trzecia klas VI.
Oto wyniki:

KATEGORIA I (klasy IV):
I miejsce – Daniel Pietrzak – kl.IVa
II miejsce – Błażej Bartkowiak – kl.IVa
III miejsce – Oskar Przybylski – kl. IVc
wyróżnienie – Marika Kobylańska – kl. IVa
KATEGORIA II (klasy V):
I miejsce – Jagoda Dąbrowska – kl.Vb
II miejsce – Dawid Naraziński – kl. Va
III miejsce – Kacper Głowacki – kl.Vc
wyróżnienie – Jakub Pawłowski - kl. Vb
KATEGORIA III (klasy VI):
I miejsce – Mateusz Ołpiński – kl. VIb
II miejsce – Joanna Lik – kl. VIc
III miejsce – Weronika Majewska – kl. VIc
wyróżnienie – Wiktoria Walczak – kl. VIb

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM 
Nagrodzone wiersze będą opublikowane na stronie szkoły i na holu

Teatr w szkole
29 października do naszej szkoły przyjechała GRUPA T z Torunia ze
spektaklem pt. ,, Strach ma wielkie oczy''.
Grupa Teatralna T z Torunia to grupa kreatywnych, młodych i dowcipnych
aktorów, którzy w nietypowy sposób zaglądają do szkół ze swoją sztuką. Ich
spektakle bawią, ale przede wszystkim uczą. To fenomenalna mieszanka
edukacji z olbrzymią porcją humoru. Poruszają ważne i aktualne problemy
dotyczące m.in. uzależnień, przemocy i tolerancji.
Spektakl "Strach ma wielkie oczy" to zabawna opowieść o ludzkim
strachu i sposobach radzenia sobie ze stresem. To praktyczna lekcja oswajania
lęku, niepokoju i umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów.
W tym spektaklu były następujące postacie: biedronka (inaczej Biedrona),
pszczoła (inaczej Żądełko), chrząszcz (inaczej Ochydek), mucha oraz pani
dyrektor (zwana panią profesor). Wystąpiło również trzech ochotników z naszej
szkoły: Kasia Kasprzak z kl. VI b, Kamil Przybylski z kl. VI c oraz Basia Konys
z kl. VI b. Mieli oni za zadanie powtarzać wersy piosenki. Basia miała powtórzyć
jak najciszej, Kasia głosem średnim, a Kamil jak najgłośniej.
Uczniowie wynieśli ze spektaklu ciekawą lekcję życia, refleksję nad
własnym zachowaniem w relacjach z rówieśnikami, a przy okazji ubawili się do
łez.
Weronika Majewska kl. VI c

Z PAMIĘTNIKA 6-KLASISTKI
Wakacje się skończyły, czas wracać do szkoły… Niestety. Chyba
każdy przedłużyłby sobie wakacje chociaż o 10 miesięcy. Ale w końcu
chodzimy do szkoły po to, aby dowiadywać się nowych rzeczy, a do
tego potrzebni są nam nauczyciele. Panowanie nad grupą
rozgadanych dzieciaków to nie lada sztuka, a nauczenie ich czegoś
jest jeszcze trudniejsze, więc dlatego robią nam sprawdziany,
kartkówki albo klasówki. Czy wiecie, że nauczyciele uczęszczają na
kursy, szkolenia, konferencje, itp. nawet kilka razy w roku!!!
Nauczyciele też muszą się uczyć, aby wiedzieć, jak nas zachęcać do
nauki… Nauczyciele chcą, abyśmy coś w życiu osiągnęli.
A zmieniając temat, zastanawialiście się, po co właściwie są
konkursy w szkole? Może po to, żebyśmy męczyli się przygotowując
się do nich i nie mieli czasu na różne głupoty??? Chyba niekoniecznie.
Doszłam do wniosku, że są one po to , aby „odkryć w nas talent”.
Spokojnie, sama też to nie do końca rozumiem, ale w każdym razie
KONKURSY SĄ POTRZEBNE!!! I już  Koniec…Kropka… Oczywiście,
jeśli ktoś nie lubi biegać, nie musi brać udziału w biegach
przełajowych. Ale pamiętajcie, że biorąc w nich udział, dostaje się
lepsze stopnie, zbiera punkty z zachowania i, co najważniejsze,
NAGRODY! Więc apeluję: „Koleżanki i koledzy - weźmy się w garść
i bierzmy udział w różnych konkursach (w końcu nie ma to jak
nagrody ) !!!

Marysia Kowalczyk z kl.VIb

ANKIETA ANKIETA  ANKIETA 
Zapytaliśmy nasze koleżanki i naszych kolegów o to, jak powinna
wyglądać idealna szkoła  Otrzymaliśmy następujące odpowiedzi:
 45 uczniów uważa, że zamiast książek powinny być tablety 
 w idealnej szkole nie powinno być zadań domowych – zdaniem 23 osób 
 aby było w niej wesoło – chciałyby 22 osoby 
 15 uczniów marzy o zadbanej szkole 
 powinna być kolorowa – tak chce 11 osób 
 musi w niej panować miła atmosfera – uważa 10 uczniów 
 idealna szkoła to taka, gdzie wakacje trwają dłużej, niż rok szkolny –
zdaniem 10 osób 
 powinien w niej być basen – twierdzi 9 osób
 nie powinno być kartkówek i sprawdzianów – tak uważa 8 uczniów 
 po 5 osób chciałoby, aby wyremontowano szkołę i zakupiono nowe sprzęty

 4 osoby marzą o szafkach 
 po 3 osoby wskazało czystość, nowoczesność i mnóstwo wycieczek 
 3 osoby chciałyby mieć w idealnej szkole windę 
 fajnie by było, gdyby szkoła była łatwa, przyjemna , innowacyjna,
przystosowana, z lodowiskiem, miłymi nauczycielami, dłuższymi przerwami,
krótszymi lekcjami 
 ale zdaniem aż 27 osób idealna szkoła powinna być ZAMKNIĘTA !!!
Redakcja

Ostatnio zadałam panu wicedyrektorowi - Tomaszowi
Chmielarczykowi pytanie: „ Jakie zmiany zaszły w naszej szkole
podczas wakacji i na początku roku szkolnego?”.
Oto, co usłyszałam:
„Większość z Was już pewnie zauważyła, że na szkolnym
„dziedzińcu” pojawił się nowy hydrant i to nie taki zwyczajny
hydrant, tylko przepiękny krasnal. Ale hydrant to nie wszystko… Na
holu wystawiliśmy stoły do tenisa, a radość z ich użytkowania jest
widoczna na każdej przerwie. Pamiętajcie, że czasami nie widać
tego, co zostało odnowione czy dodane. Korytarz, ten, którym
schodzicie do szatni (pomarańczowy), został odmalowany. Już
niedługo będziemy mieli założony monitoring na kompleksie boisk.
Podczas wakacji została wymieniona podłoga w salach 13,14 i 15.
Zapewne zauważyliście, że sala numer 115 przeszła gruntowny
remont: pomalowano ściany, wymieniono podłogę i założono
specjalne podkładki filcowe pod krzesła, żeby nie szurały po
podłodze. Prace remontowe przeprowadzili rodzice uczniów kl.IVa
i wychowawca.”
Dowiedziałam się też, że w następnych latach każda klasa
przejdzie odnowę, we wszystkich planowana jest wymiana
podłogi.
Rozalia Szkudlarek z kl.VIb

Sonda!!! Sonda!!! Sonda!!!

Jesień zawitała do nas (jak co roku o tej samej porze) i postanowiliśmy
przyjrzeć się tej porze roku. Zadaliśmy naszym nauczycielom pytanie: „Za co
pani/pan lubi jesień, a za co nie?” Odpowiadali tak:
 Pan Waldemar Dejnega podziwia kolory, a smucą go niskie temperatury;
 Pani Agnieszka Bartczak – Woźniak ceni jesień za barwy, ale drażnią ją

częste opady deszczu
;
 Pan Tomasz Chmielarczyk lubi jesień, bo można dłużej posiedzieć
z rodziną (ma czas dla nowonarodzonego synka Maciusia i starszego
Kuby), a nie lubi, bo jest szaro, zimno, deszczowo, ponuro i trzeba się
ciepło ubierać;

 Pani Dorota Ginter lubi jesień za grzyby
, piękne barwy,
spacery po lesie i za jej piękno, a nie lubi za deszcz;
 Pani Sylwia Jutrzenka uwielbia piękne jesienne kolory, ale nie cierpi
krótkich i zimnych dni;
 Pan Tomasz Fediuk urodził się jesienią, więc optymistycznie patrzy na tę
porę roku

 Pani Mariola Tajsner lubi jesień za piękne kolory
, ale
nie lubi za to, że jest ciemno, zimno i ponuro;
 Pan Paweł Suszyński uważa, że lepiej wtedy smakuje herbata, niestety,
na dworze jest mokro;
 Pani Angelika Drożdż lubi jesień za grzyby, spacery i piękne kolory, a nie








lubi, bo jest mokro
, wietrznie i są pochmurne dni;
Pan Jacek Tarczyło urodził się jesienią, ale nie lubi jesiennego deszczu
i tego, że jest mokro;
Pani Mirosława Zdanowicz lubi jesień za jej kolory 
Pan Marek Mizera podziwia barwy, a drażnią go opady;
Pani Alicja Rogowicz lubi złote liście
Pani Mariola Michalska podziwia jesień szczególnie w górach i cieszy ją
każdy słoneczny dzień
Pani Dorota Olencka chętnie chodzi na grzyby

 Pani Alina Kowalczyk lubi jesień za jej dary natury

 Pani Agnieszka Poźniak nie lubi jesieni, bo jest zimno i pada deszcz
 Pani Aneta Drozdek uwielbia zbierać grzyby, a nie lubi jesieni za
wszystko inne;
 Pani Renata Trębska również chętnie chodzi na grzyby, ale nie wtedy,
gdy pada;

 Pani Ada Jendraszak – Kondras lubi jesień za kolory
i dary, a nie lubi krótkich deszczowych dni;
 Pani Aleksandra Krakowiak nie ma żalu o jesienną pogodę, chociaż woli,
jak nie pada
opracowała Julia Wolnik z kl.VIc

 Humor zeszytów uczniowskich 

Nowy rok szkolny rozpoczęty, więc zabrałam się do dzieła
i zbieram „ciekawostki językowe”, które napotykam w Waszych
zeszytach, kartkówkach czy pracach klasowych 
 Staś miał niechybną rękę i oko do polowania.
 Ty również okazałeś się bohaterskim czynem.
 Aslan nie chciał pokazywać swej dziczy.
 We Włoszech od 12.00 do 15.00 jest tzw. fiesta.
 Potwór zaczął mnie dusić i zabijać.
 Ogród otaczała brama, która była zarośnięta zieleniną.
 W rzeczce nie pływają już ryby tylko glony i krzewy.
 Robinson dołował się, że nie mógł rozpalić ogniska.
 Robinson trafił na wyspę oblaną dookoła wodą.
 Nauczycielowi historii otworzyły się wielkie oczy.
 To jest najciekawsza książka , jaką przez swoje życie czytałem.
 Dziewczyna przyczołgała go do domu.
 Pani Olivier została ukąszona przez kraba.
KTOŚ

-Dlaczego jesień to najbardziej niebezpieczna pora roku?
-Bo można dostać z liścia !

Co ma łyżka wspólnego z jesienią?
JE SIĘ NIĄ.

Siedmioletni chłopczyk spaceruje sobie chodnikiem w drodze do szkoły.
Podjeżdża samochód. Kierowca odsuwa szybkę i mówi :
- Wsiadaj do środka, to dam Ci 10 złotych i lizaka !
Chłopczyk nie reaguje i przyspiesza kroku. Samochód powoli toczy się za nim.
Znowu się zatrzymuje przy krawężniku ...
- No wsiadaj! Dam Ci 20 złotych, lizaka i chipsy !
Chłopczyk ponownie kręci głową i przyspiesza kroku .... Samochód nadal powoli
jedzie za nim. Znowu się zatrzymuje ..
- No nie bądź taki ... wsiadaj ! Moja ostatnia oferta - 50 złotych,
chipsy, cola i pudełko chupa-chups !
- Oj, odczep się tato! Kupiłeś Matiza, to musisz z tym żyć .

Synek pyta: - Tato, dlaczego wszystkie bajki kończą się ślubem? Ojciec wzdycha:
- Bo po ślubie kończy się bajka...

Do szpitala przywieźli faceta z nożem miedzy żebrami. Lekarz pyta:
- Boli pana?
- Tak, ale tylko jak się śmieję.

- Nie bójcie się, szeregowy. Nic nie będzie bolało - zwraca się dentysta do
drżącego ze strachu, siedzącego na fotelu rezerwisty.
- Niech mnie pan nie pociesza. W cywilu sam jestem dentystą...

Jest ojciec?
- Jest - odpowiada szeptem dziecko.
- To poproś go.
- Nie mogę - szepcze dziecko.
- Dlaczego?
- Bo jest zajęty - szepcze dalej.
- A mama jest?
- Jest.
- To poproś mamę.
- Nie mogę. Też jest zajęta.
- A czy oprócz mamy i taty jest jeszcze ktoś w domu?
- Tak, policja - potwierdza nadal szeptem maluch.
- No to poproś pana policjanta.
- Nie mogę, jest zajęty.
- Czy jeszcze ktoś jest w domu?
- Straż pożarna, ale pan strażak też jest zajęty.
- Powiedz mi dziecko, co oni wszyscy robią u was w domu?
- Szukają.
- Kogo?
- Mnie...

Strażacy założyli zespół muzyczny. Na pierwszej próbie kapelmistrz zadaje
pytanie:
- Jaka jest różnica miedzy fortepianem, a skrzypcami?
Cisza. Wreszcie jeden z przyszłych muzyków mówi:
- Fortepian dłużej się pali.

Dziadek dał Jasiowi 20 zł na urodziny.
Mama obserwuje Jasia, wreszcie mówi:
- Jasiu, podziękuj dziadziusiowi.
- Ale jak?
- Powiedz tak, jak ja mówię, gdy tatuś daje mi pieniążki.
Jasiu zwraca się do dziadzia:
- Czemu tak mało?
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