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Początek roku szkolnego  

 

 

 1 września przywitał nas niewyobrażalnym upałem.  

W sali, w której mieliśmy rozpoczęcie, trudno było stać i nie 

zemdleć. Niestety, gdy poszliśmy do klas, nic się nie zmieniło. 

Nadal sauna! Pomimo koszmarnych temperatur, bardzo 

cieszyłam się, że następnego dnia idę do szkoły! Tyle będzie się 

działo!  

Szkoła zawsze wita nas atrakcjami: kółkami zainteresowań, 

konkursami... Oczywiście kartkówkami i klasówkami również.  

Z tego chyba nikt się nie cieszy, prawda? Ja osobiście mam 

wielkie plany konkursowe na ten rok. Już się wzięłam do pracy! 

 Najprzyjemniej było zobaczyć swoją klasę! Mieliśmy sobie 

tyle do powiedzenia. Dołączyła do nas nowa dziewczynka - 

Martyna. Od razu ja i moje koleżanki chciałyśmy się z nią 

zapoznać! Nowi przybysze zawsze wzbudzają wielką ciekawość! 

Żegnajcie zatem wakacje , witaj roku szkolny!!! 

Emilia Fularz z kl.Vc 



Zbiórka dla schroniska 

Tegoroczną zbiórkę żywności i akcesoriów dla zwierzaków ze 
schroniska w Zielonej Górze prowadziła klasa 5b. Ta akcja, moim 
zdaniem, jest bardzo fajna, bo w ten sposób pomagamy zwierzakom.  

Z tego powodu, ja także dałam karmę dla zwierzaków, a w nagrodę 
dostałam porcelanowego, małego słonika ze złotymi rogami. Moja 
nagroda bardzo mi się podobała, zauważyłam, że można też było 
wygrać naklejki na zeszyty, płyty itp.  

Zachęcam do brania  udziału w takich akcjach. Mam nadzieję, że 
będzie ich w tym roku szkolnym więcej . 

 
Angelika Kałużna z kl.Vc 

 
Mój głos w sprawie wyborów! 

 

 Ostatnio w naszej szkole odbyły się wybory samorządu szkolnego.  
Nasza klasa została wywołana do głosowania na lekcji. Grupami poszliśmy do 
klasy nr 14. Na tablicy były wypisane imiona i nazwiska z klas 4. Bardzo mnie 
to zdziwiło, że nie głosowaliśmy na przedstawicieli klas 6. Szczerze mówiąc, 
nie wiedziałam, na kogo głosuję. Dzieci, które były tam wypisane, nie są mi 
znane. Uczniowie Ci, niestety, nie prowadzili żadnej kampanii wyborczej.  

W rezultacie oddawaliśmy głosy na osoby, których nie znamy. Gdy 
ogłoszono wyniki, okazało się, że do samorządu wchodzą nie przewodniczący 
lub zastępcy z poszczególnych klas, tylko inne osoby.  

Może powinniśmy zastanowić się nad nowym sposobem wybierania 
członków samorządu szkolnego? Ja poczułam się pominięta w tych wyborach  

 
Emilia Fularz z kl. Vc 



        W piątek 25 września obchodziliśmy V Międzynarodowy Dzień 

Tabliczki Mnożenia. Nasza szkoła również włączyła się w to święto!!!. 

Uczniów sprawdzało kilka patroli w składzie: Inga Bielska, Piotr Bogacki, 

Kinga Krupa, Kinga Laskowska, Jonas Strecker, Julia Legutko, Jakub 

Laurentowski i Jakub Pawłowski. 

Oprócz uczniów klas 4-6, zostały też „przepytane” dzieci z klas 3. 

Dostały one specjalne przykłady. Poszło im rewelacyjnie.  

Podczas całego dnia przepytano dużą ilość uczniów i nauczycieli. 

Każda osoba, która pomyślnie zaliczyła „egzamin”, dostała  

naklejkę-certyfikat. Rozdano je prawie wszystkim! Tylko małej ilości 

uczniów nie udało się zdać „testu”. Bądźmy dumni ze znajomości 

tabliczki mnożenia w naszej szkole! 

Ten dzień zapadnie mi na długo w pamięci. Myślę, że udał się bardziej, 

niż te w poprzednich latach, ale to moja opinia .  

 

 

   

Jakub Pawlowski VIb 
 

 



TAK TO ZAPAMIĘTAŁAM: 

Angelika Kałużna (Vc): „Tegoroczny Dzień Chłopaka w klasie 5c 
przebiegł bardzo fajnie. 29 września nasz wychowawca- pan Marek, 
poprosił dziewczyny o zostanie w klasie po lekcji. Powiedział nam, że 
mamy zrobić laurki dla chłopaków z naszej klasy. Bardzo się 
ucieszyłyśmy. Następnego dnia rozdałyśmy chłopcom laurki, a wtedy 
okazało się, że mama Oskara N. przyniosła też drobne upominki, m.in. 
świecące bransoletki. To był wspaniały Dzień Chłopaka!” 

 

Iza Kranc (Vc): „Każda dziewczyna zrobiła prześliczną laurkę,  

a mama jednego chłopaka kupiła rożne drobiazgi, czyli: bransoletki  

i małe gumki do zmazywania. Z tej okazji chłopakom śpiewałyśmy sto 

lat, a w piątek odbyła się dyskoteka dla chłopaków. Oni wchodzili za 

darmo, a dziewczyny płaciły 1 zł. Było super.” 
 

 Emilia Fularz (Vc): „Dzień Chłopaka przebiegł w tym roku bardzo 
przyjemnie. Nie zapomniałyśmy o drobnych prezencikach dla chłopaków  
z naszej klasy. Jako, że jesteśmy praktyczne, podarowałyśmy im gumki do 
mazania, pamiątkowe laurki oraz świecące bransoletki. Te bransoletki 
wymyśliła jedna z mam chłopców i, w „konspiracji” z panem Markiem Mizerą, 
przemyciła je do szkoły. Szczególnie przyjemne było to, że my- dziewczyny 
również „załapałyśmy” się na te świecące w ciemności cudeńka. Chłopaki, jak to 
chłopaki, koniecznie chcieli się dowiedzieć, kto komu robił laurkę. 
Zastanawiałam się, dlaczego to dla nich takie ciekawe?” 

 

 



 Świdnicki bunkier 

 12 października klasy 4c i 5c wybrały się na wycieczkę do 

Świdnicy. Tam czekało na nas mnóstwo atrakcji. Graliśmy  

w koszykówkę, strzelaliśmy z łuku i paintballa. Między tymi 

zabawami piekliśmy kiełbasy w ognisku i zajadaliśmy się kanapkami. 

Wciąż musieliśmy uzupełniać braki kalorii . Kolejną atrakcją była 

wspinaczka po ściance. Nasz wychowawca- pan Marek Mizera, 

pokazał nam absolutne mistrzostwo, jeśli chodzi o zdobywanie 

ścianki. W tym czasie pan Dejnega upamiętniał ten moment robiąc 

zdjęcia . Dodatkową atrakcją było zadawanie ciosów bokserskich 

manekinowi- Józefowi. Żelazny gość- nie ucierpiał ani trochę! 

Około 12.00 wróciliśmy do szkoły. My- 5c - załapaliśmy się 

jeszcze na język niemiecki, który spędziliśmy w nadal wycieczkowych 

humorach  

Emilia Fularz kl. Vc 



  Konkurs poetycki  
„O pióro Jana Brzechwy”  

 

 Konkurs poetycki polegający na napisaniu wiersza o tematyce 
szkolnej został rozstrzygnięty!!! 

Jury, w skład którego wchodzili nauczyciele z Gimnazjum  
w Przylepie, miało twardy orzech do zgryzienia, ale w końcu podjęło 
decyzję. Wiersze podzielono 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 – Pola Szypiłko – kl.IVb 

II miejsce – Michał Lechocki – kl.IVc 
III miejsce – Gabriel Swędrowski – kl. IVb 

 

KATEGORIA II (klasy V): 
I miejsce – Oskar Przybylski – kl.Vc 
II miejsce – Agata Sołtowska – kl. Va 

III miejsce – Kinga Stasiak – kl.Va 
 

KATEGORIA III (klasy VI): 
I miejsce – Patrycja Reimann – kl. VIa 

II miejsce – Milena Kubka – kl. VIa 
III miejsce – Arkadiusz Kozłowski – kl. VIb 

III miejsce – Inez Jasman-Jocz – kl. VIa 
 

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM  



 

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak to jest naprawdę  

z niektórymi rzeczami?  

Co jest naprawdę lepsze? Czy da się coś zrobić? Czy coś 

właściwie jest zdrowe?  

Na pewno każdy się kiedyś o którąś z powyższych rzeczy 

zapytał. 3 lata - to taki okres, w którym dziecko zaczyna 

interesować się światem. Zapewne robiliście to też i nadal 

robicie.  

A więc zapraszam do moich felietonów!!! Zabawię się 

w pogromcę mitów!!!  

Zatem zaczynam!!!Tym razem epizod o jedzeniu. 

 

Produkty „LIGHT” - co o tym myślę? 

Półki sklepowe zalewają nas produktami „light”, 

„0% tłuszczu”, „z tym schudniesz!”.  

Jednak JEST TO PO PROSTU KIT!! I teraz spróbuję wam to 

wytłumaczyć.  

Co to w ogóle „light”?? 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego produktem "lekkim” lub „light" 
możemy nazwać produkt, którego wartość 
energetyczna została zmniejszona  
o przynajmniej 30 % w stosunku do tego 
produktu w wersji standardowej, ze wskazaniem 
na cechę lub cechy, które sprawiają, że dany 

środek spożywczy ma zmniejszoną ogólną 
wartość energetyczną. 
 
Możemy rozróżnić 2 rodzaje „light” – prawdziwy  
i podrobiony. Jednak przez chemię każdy jest jednak niedobry. 



PODRÓBKA: Specjaliści od marketingu wprowadzają do 

naszej świadomość określenia wywołujące ścisłe skojarzenia  
z produktami "light" tj. "fit", "slim" czy "zero". A te często nie 
mają nic wspólnego z produktem "lekkim". Może być to nawet 
produkt zwykły, tylko „nafaszerowany” chemią, ale nie 
odtłuszczony. 
 

Proces odtłuszczania 
 

W celu uzyskania produktu „light” zachodzi proces 
odtłuszczania, aby uzyskać mniej tłuszczu. W „dziurę” po 
tłuszczu trzeba coś dać, aby jogurt nie odbiegał aż tak bardzo 

od konsystencji normalnego produktu. Wypada na chemię. Daje 
się również ogromne ilości cukrów i słodzików, więc  
w rzeczywistości kupujemy „kubeczek cukru”. 
 
Przykład popularnego serka wiejskiego: 

 wersja standardowa: skład - twaróg ziarnisty, śmietanka; 
zawartość tłuszczu - 5 %, węglowodanów – 2 g; 

 wersja "light": skład - twaróg ziarnisty, śmietanka, guma, 
guar, guma ksantynowa*; zawartość tłuszczu 3 %, 
zawartość węglowodanów -2,5 g; 
 

*Co to tu w ogóle robi?? 
 

Mam nadzieję, że rozwiałem wszystkie wasze wątpliwości 

dotyczące produktów „light”. Czekajcie na kolejne felietony. 

Następny o chlebach. Zapraszam . 

  

 

 

 

 

Jakub Pawłowski z kl.VIb 

 



 

Halloween jest świętem obchodzonym w wielu krajach w wieczór 

31 października, czyli przed dniem Wszystkich Świętych. 

Obchodzenie Halloween w Polsce zaczęło się w latach 90-tych XXw.  

Głównym 

symbolem święta jest 

wydrążona  

i podświetlona od 

środka dynia  

z wyszczerbionymi 

zębami.  

Inne popularne motywy to duchy, demony, zombie, wampiry, 

czarownice, trupie czaszki, itp.  

Halloween powstało w Europie, nie w Ameryce, jak się 

powszechnie uważa. 

W związku z pogańską genezą tego święta, Halloween spotyka 

się z krytyką ze strony różnych kościołów (rzymskokatolickiego, 

prawosławnego, episkopalnego i luterańskiego). Jednocześnie niektóre 

związki wyznaniowe opowiadają się za kultywowaniem rodzimych 

zwyczajów, związanych z tradycją Dziadów. 

Symbolami Halloween są kolory czarny i pomarańczowy. 

Pomarańczowy oznacza koniec zbiorów związany z jesienią, a czarny 

reprezentuje „śmierć” lata.  

Do najpopularniejszych zabaw w Halloween zalicza się m.in. 

zabawę w „cukierek albo psikus”. Inni bawią się w przeskakiwanie 

świeczek, które są ułożone w kole na ziemi. Świeczki, które nie 

zgasną, są symbolami szczęśliwych miesięcy w przyszłym roku. 



Kolejną grą jest wrzucanie orzechów do ogniska. Jeżeli orzech pęknie 

z trzaskiem, oznacza to odwzajemnioną miłość. 

W Halloween dzieci i dorośli przebierają się za różne potwory, 

duchy i zjawy. Młodzież, oprócz 

organizowania domowych przyjęć, często 

odwiedza straszne farmy, czyli 

zaadaptowane na ten cel duże 

przestrzenie, gdzie tworzone są 

specjalne scenerie, niczym z planu 

filmów grozy.  

 

Ciekawostki o halloween: 

 

 największą dynię wyhodowano w Szwajcarii, ważyła ona 

1053,5 kilograma  

 pierwsze kostiumy halloweenowe powstały w 1930 roku,  

 jeszcze dwadzieścia lat temu Halloween był praktycznie 

nieznany we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii,  

 Halloween obchodzi obecnie 30 % Francuzów,  

 Włosi wydają 200 mln euro, by przebrać się za czarownice, 

trupy czy monstra pijące krew, 

 w USA "dobrze bawiący się" oddają producentom 

przebrań 3 miliardy dolarów. 

 

Zebrały:E.Fularz,A.Jakubowska,A.Kałużna i I.Kranc z kl.Vc  

 



   Kilka pytań do… 
 Poprosiliśmy Panią Dyrektor, aby odpowiedziała na kilka 

naszych pytań: 

-Jak spędziła pani wakacje? 

-Prawie całe wakacje pracowałam w szkole, a tylko kilka dni 

urlopu spędziłam nad morzem w Pobierowie. 

-Czy szkoła będzie pracowała wkrótce na dwie zmiany? 

-W tym roku szkolnym będzie pracowała na dwie zmiany, 

ponieważ w naszej szkole jest coraz więcej uczniów. Obecnie 

mamy już 430 uczniów. 

-Czy podobają się Pani zmiany, które nastąpiły w sklepiku 

szkolnym? 

-Nie za bardzo mi się podobają, bo jest w nim to, czego dzieci 

najczęściej nie lubią. Natomiast podoba mi się to, że w końcu 

dzieci mogą kupić to, co jest zdrowe. 

-Jakich zmian dokonano w szkole podczas wakacji? 

-Wykonano wiele pracy. Zostały wymienione panele w 6 salach 

dydaktycznych, tam, gdzie uczą się dzieci z klas I-III. Ogromną 

pracę wykonali też rodzice i nauczyciele młodszych klas, bo 

pomalowali ściany w wielu salach dydaktycznych. 

Dziękujemy za udzielenie nam wywiadu  

 

Sofia Courtin i Franek Korniluk z kl.Vc 



 Jak co roku nauczyciele oferują nam wiele ciekawych zajęć  

w ramach kółek pozalekcyjnych. W kolejnych numerach naszej 

gazetki zaprezentujemy wszystkie, które działają na terenie 

szkoły, a czasami poza nią.  

 

Kółko turystyczne   

 

 W tym roku amatorzy turystyki będą mogli realizować swoje pasje na kółku 

turystycznym. Prowadzi je pani Aneta Drozdek. Ci, którzy nie boją się pęcherzy na 

stopach, bólu kolan i bioder, mają niepowtarzalną okazję poznać piękne zakątki 

naszego miasta. 

 Spotkania będą się odbywać w soboty. Prowadząca kółko pani Aneta będzie 

ogłaszać, gdzie pasjonaci turystyki wyruszą na wycieczki. Co ciekawe, nie 

przewiduje się przerwy zimowej. Pod koniec roku szkolnego, dla wszystkich 

niezmordowanych turystów, pani Aneta przewiduje atrakcję specjalną - wycieczkę 

pieszą do jej własnego domu, w którym uczestnicy będą odpoczywać przy ognisku 

po trudach podróży. 

Emilia Fularz z kl.Vc 

Kółko przyrodnicze 
 

Zajęcia Klubu Przyrodnika są prowadzone osobno dla klas 5-tych 
i osobno dla klas 6-tych. Zajęcia różnią się tematyką. 5-klasiści 
zajmować się będą przygotowywaniem prezentacji poświęconych 
wybranym gatunkom dziko żyjących zwierząt w Polsce, 
przygotowywaniem prostych doświadczeń z zakresu chemii i fizyki 
oraz pisaniu krótkich opracowań na tematy związane z geografią 
i biologią. 



6-klasiści będą przede wszystkim 
przygotowywać zestawy doświadczeń z chemii, które następnie będą 
prezentować uczniom klas I-III. Ważnym zadaniem będzie projekt 
edukacyjny dotyczący stworzenia statystycznego portretu ucznia naszej 
szkoły. Głównym zadaniem wszystkich uczestników kółka będzie 
przygotowanie obchodów Dnia Ziemi w 2016 r. 

Angelika Kałużna z kl.Vc 

Kółko fotograficzne  
 
Kółko fotograficzne jest jednym z kółek, które prowadzi 

pan Marek Mizera. Z niektórymi uczniami spotyka się już drugi 
rok, z niektórymi pierwszy. Podczas zajęć uczestnicy uczą się 
tego, jak lepiej robić zdjęcia, jak poprawiać już zrobione zdjęcia 
i jak je obrabiać. Dowiadują się, jak umieszczać zdjęcia  
w internecie. Opiekun planuje raz na jakiś czas wyjście w 

plener, żeby robić zdjęcia w terenie. Pod koniec roku szkolnego 
możemy się spodziewać wystawy zdjęć uczestników zajęć 
fotograficznych 

Iza Kranc z kl.Vc 



 Zadaliśmy następujące pytanie naszym koleżankom  

i kolegom : „Które trzy warzywa lubisz najmniej?”. Oto, jakie 

odpowiedzi padły: 

jest „zwyciężczynią” naszej sondy. Nie cierpi jej aż 46 

uczniów . 

Bardzo wysokie miejsce zajął , który wskazało 29 osób. 

Niestety  (taka zdrowa!!!) jest nielubiana przez 25 uczniów. 

nie lubią 22 osoby , a przecież to bardzo zdrowe 

warzywo!!!  i pietruszka zajęły kolejne miejsca na liście, 

wskazało je po 20 uczniów.  nie cieszę się popularnością 

wśród 18 osób. Po 15 uczniów „głosowało” na kapustę i , 

natomiast po 14 na , kalafiora i .  



Wydawałoby się, że lubią wszyscy, ale znalazło się 

12 osób, które niechętnie po nie sięga. Po 11uczniów  wskazało 

na czosnek i , a 9 na .Kolejnym nielubianym 

warzywem, które wymieniło 8 osób jest fasola, po 7 osób 

wskazało i , a po 6 uczniów  sałatę i groszek 

Po 4 osoby niechętnie konsumują rzepę, szczypiorek i , 

a po 3 kabaczka, bób i . Wśród nielubianych, ale najmniej, 

warzyw, uczniowie wskazywali:  i . 

Znalazła się jedna osoba, która nie lubi koperku 

 i jedna, która niechętnie je  

 

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W WARZYWNEJ SONDZIE  
 



NASI   NAUCZYCIELE   I  

 

 Dziennikarze „Przylepiaka” zebrali wśród nauczycieli 

naszej szkoły opinie o popularności warzyw w ich menu. Pytali 

o najmniej ulubione warzywa. Oto odpowiedzi pedagogów: 

 p. Ala Rogowicz nie lubi tylko selera naciowego, 

 p. Jola Sus niechętnie sięga po buraki, bakłażany  

i szpinak, 

 p. Paweł Suszyński i p. Mariola Tajsner nie cierpią 

szpinaku, 

 p. Joanna Łuczak najmniej lubi pora i jarmuż, 

 seler naciowy, jarmuż i bakłażan – to warzywa  wskazane 

przez p. Beatę Mauduk, 

 p. Ania Miadzielec rzadko sięga po brukselki, pora  

i kalarepę, 

 p. Bożena Michalska nie lubi pietruszki, brukselki i pora, 

 p. Marek Mizera wskazał seler i pasternaka 

zwyczajnego, 

 pietruszka, dynia oraz szparagi są nielubiane przez  

p. Dorotę Olencką, 



 p. Małgosia Olszewska niechętnie sięga po czosnek, 

cebulę i pora, 

 kalafior, rzepa i kalarepa rzadko goszczą w menu  

p. Agnieszki Poźniak, 

 korzeń pietruszki, czerwona fasola i kalarepa to 

najmniej lubiane warzywa przez p. Agnieszkę Bartczak-

Woźniak, 

 p. Asia Bajon nie lubi pietruszki (korzenia), jarmużu  

i selera, 

 p. Ania Fidali niechętnie zjada brokuły, brukselkę i seler 

naciowy, 

 brukselka, rzepa, dynia – to warzywa wskazane przez  

p. Darka Dudziaka, 

 p. Mariola Michalska rzadko je bób, kapustę i groch, 

 p. Czarek Jasiński nie lubi selera, buraków i pora, 

 karczochy, koper włoski i cykoria to warzywa, które 

niechętnie zjada p. Dorota Ginter, 

 p. Marta Kobylańska najmniej lubi brukselkę, kalafiora  

i brokuły, 

 karczoch, peperoni i patison to nielubiane warzywa  

p. Aliny Kowalczyk, 

 marchewka, buraki i pomidory niechętnie je p. Marika 

Górak  
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 Zdarza się, że nauczyciel musi wpisać do dziennika uwagę. 

Czasami, a jest to zapewne wynikiem wzburzenia, brzmi ona 

zaskakująco. Oto przykłady takich uwag: 

 Kradną ze szkolnej kuchni ziemniaki i robią z woźną frytki. 
 

 Naraża kolegów na śmierć, rzucając kredą po klasie. 
 

 Na wf-ie nosi za małe spodenki. Zapytana dlaczego, twierdzi, 

że takie są bardziej sexy. 
 

 Śmieje się parszywie. 
 

 W czasie odpowiedzi z historii, co drugi wyraz wtrąca słowo 

"facet". 
 

 Nie uważa i biega na lekcjach wf-u. 
 

 Rozmawiałam z nią i nie dała mi dojść do słowa. 
 

 Na lekcji dłubie w nosie i mówi, ze to jak narkotyk. 
 

 Nie wiesza się w szatni. 
 

 Uczeń przeszkadzał pani w lekcji, m.in. leżał na podłodze, 

robił zamieszanie nogami. 
 

 Wysłany w celu namoczenia gąbki wrócił z mokrą głową  

i suchą gąbką. 

 

KTOŚ 

 



  ha…ha…ha… 
Wiecie, gdzie są latem największe upały? W Arizonie. Jest tam tak 

gorąco, że: 

- rolnicy karmią kury pokruszonym lodem, żeby nie znosiły jajek na twardo, 

- pasy w samochodzie mogą służyć jako żelazo do znakowania, 

- z obydwu kranów leci gorąca woda, 

- ziemniaki pieką się już w ziemi. 

 

Po ogłoszeniu wyników egzaminów na studia zdenerwowany ojciec pyta 

syna: 

- Jak to się stało, że nie zdałeś? Znałeś przecież wszystkie pytania. 

- Ale nie znałem odpowiedzi! 

 

Nauczyciel:  

- Ile znasz części świata?  

- Pięć.  

- Proszę je wymienić.  

- Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. 

 

Nauczycielka: 

- Kazałam wam zrobić przez weekend dwa dobre uczynki. Jasiu, opowiedz 

nam o swoich czynach. 

Jasio: 

- W sobotę pojechałem do babci i babcia bardzo się ucieszyła. A w niedzielę 

wyjechałem od babci i babcia jeszcze bardziej się ucieszyła! 
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- Czy wiesz synu, ile kosztuje mnie twoja nauka? 

- Wiem tato. Dlatego staram się uczyć jak najmniej. 

  

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 

- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje? 

- Po obiedzie. 

- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 

- Bo jestem na diecie. 

 

- Halo sąsiedzie! Czy pan już zrobił swojemu synowi zadanie z matematyki? 

- Tak, przed chwilą. 

- A da pan spisać? 

 

W szkole. 

- Jasiu, przeczytałeś trylogię Sienkiewicza? 

- To trza było przeczytać? 

- Tak, na dzisiaj. 

- O rany, a ja przepisałem... 

 

- Twoje wypracowanie jest niezłe, - mówi nauczycielka do małego Fufalskiego - 

ale jest identyczne jak wypracowanie twojego kolegi z ławki. Wiesz co to znaczy?  

- Że jego też jest niezłe..? 

 

W szkole na matematyce pani pyta Jasia: 

-Jasiu co to jest kąt?? 

Jasiu na to: 

-Kąt to najbrudniejsza część mojego pokoju. 

 

Jasio pyta się nauczyciela:  

- Co mi pan napisał pod moim wypracowaniem, bo nie mogę przeczytać?  

- Napisałem "Pisz wyraźniej" 
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