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Wywiady, wywiady… 

 
Od września w naszej szkole pracuje pani pedagog Karolina  

Szczepańska. Przeprowadziłam z nią wywiad. Oto, co usłyszałam: 
 

Czy to jest pierwsza Pani praca? 

 W 2007 roku skończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie  

Rzeszowskim. Przez trzy lata nie pracowałam w swoim zawodzie.  

Praca w Waszej szkole jest dla mnie nowym doświadczeniem. 

 Czy podoba się Pani nasza szkoła? 

Bardzo mi się tu podoba. Wiele się tutaj dzieje. Możecie uczestniczyć 
 w wielu dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie są  
sympatyczni. Szkołę odbieram bardzo pozytywnie. 
 Czy mogłaby Pani powiedzieć, czym zajmuje się pedagog? 

Zadaniem pedagoga jest rozpoznawanie indywidualnych potrzeb  

uczniów,  organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej 
 dla uczniów, rodziców i nauczycieli, a także podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych 
 i profilaktycznych.  

 Jakiego pedagoga potrzebuje współczesna szkoła? 
Na pewno nie urzędnika, lecz osoby aktywnej. Dobrym pedagogiem może być ten, kto jest otwarty  
na drugiego człowieka oraz gotowy do ciągłej pracy nad sobą. Jeśli dodamy do tego wiedzę 
psychologiczno-pedagogiczną (szczególnie cenna jest znajomość psychologii rozwojowej) oraz 
umiejętności praktyczne nabyte w trakcie studiów i rozmaitych kursów dokształcających, możemy być 
pewni, że taki pedagog będzie fachowym wsparciem dla dyrektora, wychowawców, uczniów. 

 Dlaczego tak ważna jest otwartość? 
Bo człowiek (bez względu na wiek) otwiera się przed takim słuchaczem, który jest otwarty na niego. 

 Z kolei bez ustawicznego doskonalenia się, poszukiwania nowych, skuteczniejszych metod 
 i niestosowanych dotąd rozwiązań pedagog nie nadąży za rzeczywistością, która wciąż się zmienia. 

 Czy będzie się Pani starała nawiązywać przyjazny kontakt z uczniami? 

Oczywiście, bo pedagog szkolny przede wszystkim pomaga uczniom w pokonywaniu trudności, 
zachowując przy tym przyjazny kontakt .  

Czy ma Pani jakieś zainteresowania? 

 Mam wiele zainteresowań. Bardzo lubię podróże, zwłaszcza wyjazdy w góry. W wolnych chwilach 
chodzę do kina i spotykam się z przyjaciółmi. Lubię gotować, preferuję kuchnię włoską. Uwielbiam też 
zwierzęta, a szczególnie psy. 

 Czy ma Pani psa? 

Oczywiście, że tak. Bardzo lubię z nim spacerować. Żal mi tych psów, które z różnych powodów znalazły 
się w schronisku. Z tego powodu zaangażowałam się w akcję „Pomóżmy zwierzakom przetrwać zimę” 
 i na terenie szkoły, wspólnie z uczniami, prowadzę zbiórkę  karmy dla psów i kotów, które przebywają 



 w schronisku „Kundelek”. Mam nadzieję, że uczniowie włączą się w tę akcję.  

 Jakiej muzyki Pani słucha? 

Moim ulubionym gatunkiem muzyki jest polski rock. 

 Pani ulubione zespoły? 

 Lubię słuchać piosenek zespołu Lady Pank, Dżemu, De Mono, Elektrycznych Gitar, zespołu Hey 
założonego w 1992 przez Piotra Banacha, a także Maryli Rodowicz. 

Dziękuj ę za rozmowę. Życzę sukcesów w pracy. 
Rozmawiała: Patrycja Pałka 

 

 

 

 
 

Program eTwinning w naszej szkole! 
 
 W listopadzie 2010 roku klasa VI a 

przystąpiła do kontynuacji projektu "Knowing me, knowing you"  w ramach programu 

eTwinning.  

 Celem eTwinningu jest łączenie i współpraca bliźniaczych przedszkoli, szkół 

podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych w Europie za pośrednictwem mediów 

elektronicznych. W ramach tak rozumianego partnerstwa nasi uczniowie nawiązali 

współpracę ze szkołą w Hiszpanii i przystąpili do realizacji wspólnego projektu, którego 

głównym celem jest poznanie kultury kraju partnerskiego, jak również rozwijanie 

umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz komputerem i Internetem.  

 Uczniowie komunikują się ze sobą głównie poprzez 

platformę TwinSpace. Jest to wirtualna „sala lekcyjna”, gdzie 

partnerstwa eTwinning przeprowadzają swoje projekty. 

Nauczyciele i uczniowie biorący udział w projekcie posiadają 

swoje konta, dzięki czemu mogą korzystać z tej platformy 

również w domu. Na platformie TwinSpace umieszczane są prawie wszystkie prace 

wykonane w trakcie projektu (prezentacje multimedialne, zdjęcia, pliki video). Poza tym 

umożliwia ona komunikowanie się za pomocą maili i czata.  

 W ubiegłym roku szkolnym uczniowie przeprowadzili szereg 

działań, dzięki którym mogli poznać tradycje, obyczaje i codzienne 

życie nastolatków w innym państwie 

europejskim. Wymienili ze sobą kartki 

bożonarodzeniowe i walentynkowe. 

Wykonali prezentacje multimedialne o 



swoich krajach (współpraca z p. Reginą Kawą), nakręcili krótkie filmy video o szkołach, do 

których uczęszczają.  

 W bieżącym roku szkolnym uczniowie przygotują przewodniki turystyczne o swoich 

regionach. Przedstawią w nich uroki miejsc, w których mieszkają. Postaramy się na bieżąco 

informować o efektach realizowanego projektu. 

 

         Agnieszka Kondraciuk 

 
 
 
 
 
 
 

Z prac samorządu  
 

Od września rozpoczęła działalność nowa rada Samorządu Uczniowskiego. 
Opracowaliśmy plan pracy i przystąpili śmy do realizacji zadań.  

 
 12 października odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. 34 pierwszaków 

zostało przyjętych do braci uczniowskiej naszej szkoły. Na pamiątkę tego wydarzenia 
uczniowie klas pierwszych otrzymali od Samorządu Uczniowskiego kolorowe ołówki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. 
 Uroczystość została przygotowana przez Samorząd Uczniowski pod opieką p. M. Motyki 
oraz p. A. Kondraciuk i p. K. Wilk. Humorystyczny program artystyczny został uświetniony 
piękną oprawą plastyczną przygotowaną przez p. A. Kozioł i p. M. Chorzępę oraz występem 
chóru pod kierunkiem p. E. Kwolek 
 

Szalona zabawa, wiele radości i śmiechu to nic innego jak szkolna dyskoteka 
zorganizowana przez Samorząd Uczniowski 22 października. 
 

 30 października przedstawiciele samorządów klasowych pod opieką pana Marka 
Motyki złożyli kwiaty i zapalili znicze na opuszczonych grobach znajdujących się na 
cmentarzu parafialnym.  
 

26 listopada odbyła się dyskoteka andrzejkowa. Sekcja dekoracyjna SU przygotowała 
wystrój sali gimnastycznej, a samorządy klasowe udekorowały sale lekcyjne, bo tam odbywał 
się poczęstunek i andrzejkowe wróżby. Rada Rodziców zadbała o napoje i poczęstunek.  

W czasie dyskoteki zorganizowane zostały konkursy. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie: Katarzyna Wacławek 
 
 
 
 
 

Z ekologią za pan brat 
 

„Tak, to prawda, że krajobraz trochę się zmienił. 
Gdzie były lasy, teraz gruszki fabryk i cysterny. 
Zbliżając się do mostów przy ujściu rzeki zatykamy nosy, 
W jej nurcie ropa i chlor, i związki metalu [...] 
Czytaliśmy u dawnych poetów o zapachu ziemi 
I o konikach polnych. Dziś omijamy pola.” 

Czesław Miłosz „Trzy rozmowy o cywilizacji” 
 

Hasło tegorocznej akcji „Chrońmy bioróżnorodność – 
segregujmy odpady” wywołało zdziwienie wśród niektórych. No 
bo w jaki sposób fakt selekcjonowania śmieci może mieć wpływ na 
zachowanie różnorodności biologicznej? Odpowiedź na to pytanie 
nie jest trudna. Segregacja odpadów i ich recykling doprowadza do 
zachowania nieodnawialnych zasobów Ziemi, od których zależy 
przetrwanie gatunków. Oszczędzamy drzewa i lasy poprzez 
powtórne wykorzystanie makulatury lub doprowadzamy do 
mniejszego zużycia ropy naftowej, poddając recyklingowi zebrany 
plastik. Chroniąc przed wycinką lasy ratujemy nie tylko same 
drzewa, lecz cały ekosystem od nich zależny – miliony gatunków 
leśnych połączonych ze sobą nierozerwalnie poprzez łańcuchy 
pokarmowe i inne sieci zależności. Z kolei poprzez zmniejszenie 

zużycia ropy naftowej będziemy emitować mniej dwutlenku węgla oraz zanieczyszczeń 
takich jak tlenki azotu. Dzięki temu będziemy pozytywnie wpływać na klimat, nie narażając 
innych gatunków na negatywne konsekwencje globalnego ocieplenia. Ponadto ochronimy 
przyrodę przed szkodliwym oddziaływaniem 
zanieczyszczeń. Zyskają na tym przede 
wszystkim gatunki wyjątkowo wrażliwe takie 
jak rzadkie, zagrożone wyginięciem rośliny, 
porosty czy owady. 

Rok 2010 został ogłoszony przez ONZ 
Międzynarodowym Rokiem Różnorodności 
Biologicznej. My – członkowie Klubu Młodego 
Ekologa również chcemy zwrócić Waszą uwagę 
na potrzebę ochrony bioróżnorodności. 



Pamiętajmy, że najprostszym sposobem ochrony zagrożonych gatunków są nasze codzienne, 
świadome decyzje. Segregując odpady, oszczędzając wodę i energię, zastępując samochód 
komunikacją publiczną lub rowerem chronimy zarówno przyrodę w całej jej złożoności, jak i 
nas samych!  
Uczniowie klas I - III postanowili wykorzystać różne odpady w ekologicznej odzieży, którą 
zaprezentowali na pokazie mody, najciekawsze zaś wyeksponowano na korytarzu. 
Członkowie Klubu Młodego Ekologa i 21 GZ „Ekoludki” przygotowali garść ciekawostek 
ekologicznych, zagadki, rebusy oraz gry i zabawy z odpadami. Przedstawiciele wszystkich 
klas wzięli też udział w konkursie ekologicznym. Zwyciężyła ekipa z kl. III b, udzielając 
bezbłędnych odpowiedzi oraz zdobywając maksymalną liczbę punktów.  

Przez cały rok szkolny prowadzona jest zbiórka makulatury i baterii w formie 
konkursu. Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału!  

 
 
 
„Szkolna kampania dla zrównoważonego rozwoju” 

 
Nasi młodzi ekolodzy brali udział w „Szkolnej kampanii dla zrównoważonego 

rozwoju” w ramach projektu Związku Komunalnego „Wisłok” pod nazwą „Partnerska sieć 
dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok”. Nasze działania zostały 
docenione  
i szkoła zdobyła nagrodę II stopnia w wysokości 750 zł.  

Podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników odbyło 
się w sobotę 18 września w hali na Podpromiu podczas Festiwalu 
dla Zrównoważonego Rozwoju. Zorganizowano tam 

„miasteczko gier i zabaw 
ekologicznych”, ze stoiskami 
edukacji ekologicznej, 
promującymi ochronę 
dorzecza Wisłoka i nowe standardy segregacji odpadów z 
podziałem na „suche”  
i „mokre”. EkoOlimpiadę dla najmłodszych, z zabawami  
i grami edukacyjnymi dotyczącymi segregacji odpadów, 
prowadzili trenerzy programów ekologicznych. 

 

Konkurs „Przybysz z planety WEEE” 

 
Nasza szkoła po raz drugi bierze udział w konkursie ekologicznym, organizowanym 

przez ZK „Wisłok”. Koordynatorem szkolnego etapu jest pan Marek Motyka. Konkurs polega 
na skonstruowaniu instalacji przestrzennej przedstawiającej według własnych wyobrażeń 
„Przybysza z planety WEEE”, który jako twór składający się ze zużytych urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych, stanowi poważne zagrożenie dla środowiska.  



• Konstrukcja powinna mieć wymiary: podstawa nie większa niż 50x50 cm, wysokość 
konstrukcji do 1,5m. 

• Instalacja powinna być w całości skonstruowana z zużytych urządzeń elektrycznych  
i elektronicznych. 

• Elementy konstrukcji powinny być łączone trwale (np.: za pomocą klejów, drutów, 
taśmy izolacyjnej ewentualnie spawane lub/i lutowane) tak, aby konstrukcja była 
odporna na uszkodzenia w trakcie transportu. 

Zachęceni ubiegłorocznym sukcesem Sebastiana Koziołkiewicza zapraszamy Was do 
udziału! Członkowie Klubu Młodego Ekologa i 21 GZ „Ekoludki” 

 
 
 

 
 

SPORT, SPORT, SPORT…… 
 

       Orlik 2012 to program rządowo-samorządowy, mający na celu wybudowanie boisk 
w każdej gminie do 2012 roku. Ogłosił go w expose premier Donald Tusk. Hasło przewodnie 
tego programu brzmi: Zdrowe i uśmiechnięte dzieci – Najważniejsze!!! W każdym 
województwie planuje się rocznie budować średnio około 20 obiektów. W skali kraju daje to 
320 obiektów, co w ciągu pięciu lat (2008-2012) da łącznie min. 1600 obiektów. Na boisku 
piłkarskim o wymiarach 30m×62m ze sztuczną nawierzchnią (sztuczna trawa) można grać w 
piłkę  nożną. Na boisku wielofunkcyjnym o wymiarach 20m×30m ze sztuczną nawierzchnią 
(tartan) można grać w piłkę ręczną, koszykówkę oraz siatkówkę. Zaplecze stanowi budynek 
sanitarno-szatniowy o powierzchni ok. 60m². Na terenie obiektu dopuszcza się również 
instalowanie placu zabaw oraz otwartej siłowni. Cały obiekt jest oświetlony i ogrodzony 
siatką o wysokości 4m. 

Orlik to ju ż nie marzenie!      

      Od wielu lat uczniowie naszej szkoły czekają na polepszenie warunków do uprawiania 
sportu. Nadzieje na inwestycje w tym kierunku pojawiały się i gasły. 
     Jednak na początku tego roku szkolnego zaczęło się coś dziać. Rozpoczęła się budowa 
Boiska Orlik. O udzielenie informacji na ten temat poprosiliśmy  naszą panią dyrektor 
Renatę Kędzierską. 
      Kiedy planowane jest zakończenie budowy? 
Boiska Orlik powstają w dość szybkim tempie. Jest to zwykle kwestia trzech miesięcy. Pewne 
utrudnienia mogą być spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi, dlatego nie 
można precyzyjnie określić terminu oddania obiektu do użytku. Bądźcie jednak pewni, że 
wiosną będziecie mogli z niego korzystać. 
     Jakie boiska powstaną? 
Będą to boiska do koszykówki, siatkówki, no i oczywiście piłki nożnej.  
     Czy w naszej szkole planowane są inne inwestycje? 
Tak. W planach jest uwzględniona budowa sali gimnastycznej. Liczymy też na to, że przy tej 
okazji powstaną dodatkowe pomieszczenia do zajęć dydaktycznych. Wiem, że marzycie o 
pływalni. Istnieje teoria, że początkiem wszelkich urzeczywistnionych planów są właśnie 
marzenia. 
     Mamy wielką nadzieję, że nasza szkoła z każdym dniem będzie coraz większa  
i nowocześniejsza, a nasze marzenia się spełnią. 

 
Rozmawiała: Oliwia Borowiec 



      A my uczniowie już nie możemy się doczekać, kiedy  budowa boisk zostanie ukończona. 
Poniżej prezentujemy zdjęcia z placu budowy, wykonane w listopadzie. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       IV miejsce wśród najlepszych drużyn na Podkarpaciu! 

14 października w Kolbuszowej odbyły się finały wojewódzkie w Orlikowym 
Turnieju o Puchar Premiera Donalda Tuska. Drużyna Grunwaldu Budziwój , po wygranych 
eliminacjach w Łańcucie, uczestniczyła w rozgrywkach i walce o finał w Warszawie.  

Finały wojewódzkie w Kolbuszowej miały wyłonić najlepsze 4 drużyny reprezentujące nasze 
województwo w finale krajowym, który miał się odbyć w stolicy. Drużyna Grunwald 
Budziwój uczestniczyła w rozgrywkach chłopców starszych z roczników 97-98.  

Pierwszym naszym przeciwnikiem była drużyna z Miejsca Piastowego. Szybko objęliśmy 
prowadzenie i kontrolowaliśmy przebieg spotkania wbijając rywalowi 5 bramek, nie tracąc 
żadnej. Byliśmy wyraźnie lepszym zespołem, choć zawodnicy z Miejsca Piastowego 
przewyższali nas wzrostem. Bramki zdobyli: 3 x Damian Korbecki, Dawid Tondera oraz 
Wojciech Ziemba. Kolejnym naszym przeciwnikiem był zespół Bukowianki Bukowsko. 
Zwycięstwo w tym meczu gwarantowało nam awans do półfinału. Odbiło się to na naszej 
grze. Ciężko było nam wyprowadzić składną akcję, podania nie dochodziły do celu  
i przeciwnik strzelił nam bramkę. Pod koniec połowy gra się poprawiła, co spowodowało, że 
mieliśmy szansę wyrównać. Odrobiliśmy straty zaraz po przerwie, a w samej końcówce 
meczu strzeliliśmy zwycięskiego gola, który dał nam szansę gdy w półfinale. Bramki dla nas 
strzelili: Damian Korbecki oraz Dawid Tondera. 

Przeciwnikiem o awans do finału była drużyna Gimnazjum nr 5 w Stalowej Woli. Rywal był 
od nas silniejszy fizycznie, niektórzy przewyższali naszych zawodników o kilka głów. Mimo 
to dzielnie stawialiśmy im czoła. W meczu mieliśmy wiele szczęścia - od straty kolejnych 
goli ratowały nasz słupki oraz poprzeczki. Ku zdziwieniu wszystkich strzeliliśmy drugiego 
gola i wyszliśmy na prowadzenie. Na minutę przed końcem byliśmy jedną nogą w finale. 
Wtedy rzut rożny wykonywali przeciwnicy, a brak koncentracji do końcowego gwizdka oraz 
złe krycie sprawiło, że straciliśmy  ważną bramkę. Mecz skończył się remisem 2:2. Bramki 
dla nas zdobyli: Damian Korbecki oraz Wojciech Ziemba. Pięciominutowa dogrywka nie 
przyniosła rozstrzygnięcia, więc w walce o finał miały decydować rzuty karne.  Mimo obrony 
dwóch "jedenastek" przez naszego bramkarza, Łukasz Pięta nie strzeli karnego i przegraliśmy 
4:5. W meczu o 3 miejsce spotkaliśmy się z zespołem UKS Lider Jasło. Była to  reprezentacja 
składająca się wyłącznie z  gimnazjalistów. Byliśmy zdecydowanie słabsi, mecz 
przegraliśmy. Przygodę z Turniejem Orlikowym o Puchar Premiera Donalda Tuska 
skończyliśmy na szczeblu najlepszych drużyn wojewódzkich, zajmując 4 lokatę.  

Turniej dostarczył nam wielu niezapomnianych chwil: była radość po awansach i 
zwycięstwach oraz żal i smutek po porażce. Swoją postawą podczas zawodów 
poinformowaliśmy wielu trenerów, że istnieje taka drużyna jak Grunwald Budziwój.  

 
Grunwald Budziwój wystąpił w składzie: Damian 

Kuśnierz (97), Dawid Tondera (98), Szymon Tobjasz (98), 

Sebastian Majder (98), Patryk Miąsik (98), Damian Korbecki 

(98) oraz Wojciech Ziemba (97), Łukasz Pięta  



 
 
 
 

 
Opracował: Dawid Tondera 

 
 

 
 
 
 
 

TURNIEJ ORLIKA 
o Puchar Premiera Donalda Tuska 

 
 

18 września reprezentacja szkoły wzięła udział w eliminacjach gminnych Turnieju 
Orlika o Puchar Donalda Tuska. Turniej odbył się na obiekcie wybudowanym przy SP w 
Tyczynie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012". W kategorii 10 - 11 lat chłopców 
stanęliśmy do boju z drużynami; Strug Tyczyn, SP Matysówka i Grunwald Budziwój. Po 
dwóch brawurowo wygranych pojedynkach ze Strugiem i Matysówką przyszło nam walczyć 
o I miejsce z rodzimą drużyną. Niestety, po małej kontuzji naszego najlepszego zawodnika 
musieliśmy przyznać palmę pierwszeństwa zespołowi Grunwaldu i to oni reprezentowali 
nasze osiedle w eliminacjach wojewódzkich.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Warto przeczytać 
 

Niewielu uczniów w naszej szkole lubi czytać książki. Wi ększość ogranicza się  
do czytania obowiązkowych lektur, a przecież wśród książek jest wiele takich, które 
mogą być nam bliskie, bo ukazują problemy nastolatków. Polecam jedną z takich 
książek. Nosi ona tytuł „Pamiętnik nastolatki", a pisze go 13- letnia Natalia.  
Nie wiem, czy jestem normalna... 
Kapcie zamiast glanów? 
Jacek czy Bartosz? Miłość do dwóch chłopaków jednocześnie? 
Rozlatujące się przyjaźnie czy zmyślone problemy? 
Normalna szkoła czy wstrętna buda? 
Dom...wariatów czy kochany domek? 
Czy tylko mnie się takie rzeczy przytrafiają? 
A Ty nie masz czasem podobnych kłopotów? 
Bo może mój pamiętnik jest także dla Ciebie. 
Nikt nas przecież lepiej nie zrozumie, niż my siebie nawzajem!!! 
Natka 
 
Dziewczyna jest dorastającą gimnazjalistką, która skupia całą uwagę na sobie. Przeżywa własne 

Reprezentacja szkolna w Turnieju Orlika o Puchar Donalda Tuska 



problemy, zarówno problem platonicznej młodzieńczej miłości, jak i poszukiwanie siebie, własnych 
zainteresowań i tego, na czym można by skupić uwagę.  
Autorka Beata Andrzejczuk podkreśla „świat” emocji, nastrojów, jak ważny ma to wpływ na 
zachowania i przemyślenia. Książka ta nie jest poradnikiem, nie zawiera wskazówek, jak sobie radzić 
z problemami młodego wieku. Myślę jednak, że jest wierna rzeczywistości. Opierając się na jej 
lekturze, można zweryfikować własne przeżycia, odczucia, emocje i od czasu do czasu spojrzeć na 
swoje życie z dystansem i lekkim przymrużeniem oka. 

Opracowała: Kamila Jaworska 
 
 

 
 

ROZRYWKA 
 

Pomyśl, odgadnij, wpisz…                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPOTKANIE Z ORTOGRAFI Ą 
W pionowych i poziomych rzędach diagramu odszukaj 13 wyrazów z h. Zapisz te wyrazy, 
ułóż je w kolejności alfabetycznej i wraz z kuponem znajdującym się w rogu kartki oddaj  

p. R. Kawie. Otrzymasz ocenę bardzo dobrą z języka polskiego. 
 

O B H U T A R G 
C R U H I C H H 
H A M A K B O A 
S H O K E J J R 
H O R Y Z O N T 
U L S A K L Y H 
K C Z Y H A C E 
H E R B A T A J 

1. Jesteś wesoły, gdy ci 
dopisuje 

2. Niejedna w dzienniku 
3. Podajesz w niej zupę na 

stół 
4. Inaczej ziemia 
5. Zwierzę o pięknych, 

rozłożystych rogach 
6. Kukła topiona wiosną 
7. Właśnie ją rozwiązujesz 
8. Ptak o kolorowym 

upierzeniu  
9. Rysunkowy lub 

mieszkalny 
10. Niejedna na placu zabaw 
11. Biała, kłębiasta na niebie 
12. Wysypuje się nim alejki 

w parku 
13. Mała gęś 

HUMOR 
Na lekcji przyrody 
nauczyciel pyta Szymka: 
- Która rzeka jest najdłuższa: 
Ren czy Missisipi? 
- Oczywiście, Missisipi. 
- Doskonale, a czy wiesz, o 
ile dłuższa? 
- Dokładnie o sześć liter. 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
 

Ze szkolnych dzienniczków 
 

Naraża kolegów na śmierć, 
rzucając kredą po klasie. 

 
Uczeń siedzi w ławce i 

zachowuje się podejrzanie. 



 
 
 
 
 
 
 

Opracowała: Angelika Michalska 
 
 

HUMOR 
Nauczyciel kazał Szymkowi napisać w zeszycie 100 
razy: Nigdy nie będę mówił do nauczyciela „TY”. 
Nazajutrz Szymek przynosi zeszyt. 
- Dlaczego to zdanie napisałeś nie 100, ale 200 razy? 
- Bo cię lubię Kaziu! 


