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Kącik poetycki 

Warto przeczytać 

Kącik filmowy 

To jest mój głos w sprawie… 

Kącik łasucha 

Wiadomości biblioteczne 

Kącik pupila  

Kącik sportowy 

Nasza twórczość  
Wielkanoc 

Nasza Galeria 

Warto zwiedzić 

Ciekawostki i Zagadki  

Krzyżówki, Humor  
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Witajcie drodzy czytelnicy!  

  Nareszcie przyszła wiosna — ciepła i słoneczna. Mamy nadzieję, że zimno już za nami. 
Dłuższe dni zachęcają do spacerów i zabaw na świeżym powietrzu, niemniej jednak 
zachęcamy Was do zapoznania się z naszą gazetką i życzymy  miłej lektury.               
                                                                                                                      Redakcja                                                                                                                                                                                                                                                         

Już w powietrzu słońce słyszę 
Już w powietrzu wiosnę słyszę… 
Czy ty też? 
Serce patrzy w me zacisze… 
Czy ty wiesz? 
 
Świat wiośnieje, w słońcu cały, 
W świtach zórz… 
Wróble się rozświergotały: 
„Cóż, czy już?” 
 
Wiosna… Kwiaty mam i słońce… 
Czy ty też? 
A w oczach mam łzy gorące… 
                            Julian Tuwim 
Wyszukała Martyna Daniszewska 
kl. 4d                            

WIERSZ  
Przyszła do nas wiosna  
Ciepła i radosna  
Słońce w buźki grzeje  
Ciepłem nas obleje  
Piękne kwitną kwiaty  
Żółte miodokwiaty  
Piękna świeża trawa  
Dziś nas przywitała  
Śpiewają ładnie ptaki  
Niczym z wiosennej bajki  
Ach ja kocham wiosnę  
Choć wiem, że to żałosne...  
Tekst, fot. i rys.: Alicja Czyżyk kl. 6a 

Bocianie, bocianie  
Bocianie przybyłeś dziś do nas, 
witają cię dzieci i łąka zielona. 
Dostojnie twe nogi stąpają po trawie, 
czarno- białe pióra w słońcu lśnią ciekawie. 
Tak jak ty wysoko nogi podnosimy, 
kle, kle zaśpiewamy z tobą boćku miły. 
 

Bocianie, bocianie 
przybyłeś dziś do nas. 
Kle, kle, kle, kle, kle. 
Kle, kle, kle, kle, kle. 

Maria Konopnicka  

   Listki 
Młode listki cieszą się wszystkim: 
wiatrem - że je huśta i kolebie, 
obłokami - że tańczą po niebie, 
szpakiem - co gałązki w locie trąca 
i zielonym cieniem 
i promieniem słońca. 
Młode listki cieszą się razem z nami, 
że są młodymi listkami. 

         Maria Konopnicka  
Wiersze wybrała Blanka Honc kl. 5c 

Rysunki: Maja Lewczuk kl. 5c 

Rys. Maja Lewczuk kl. 5c Rys. Ala Szlawska kl. 5c 
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    Baśniobór 

    Bardzo polecam książkę p.t. ,,Baśniobór’’ jest to książka fantasy, ale również 
przygodowa. Opowiada o dwójce dzieci Kendrze Sorenson i o Secie Sorenson.  

     Akcja zaczyna się, kiedy rodzice Kendry i Seta wyjeżdżają na wakacje,           
a dzieci zawożą do dziadków. W ogrodzie dziadków dzieją się nieprawdopodobne 
zjawiska, a dwójka dzieci ma mnóstwo wspaniałych przygód. 

Blanka Honc kl. 5c 

         Percy Jackson 
     „Percy Jackson” to seria książek przygodowych, która opowiada o życiu hero-
sów. Bohaterem jest Percy, jeden z siódemki w książce „Olimpijscy herosi”. Już po 
kilku rozdziałach dowiadujemy się, że Percy nie jest zwykłym herosem. Jest hero-
sem, który nie powinien żyć , jest synem jednego z Wielkiej Trójki. Dowiadujemy 
się tego podczas gry o sztandar w Obozie Pół Krwi, tak zwanym Obozie Herosów.  
     Po krótkim czasie Percy wyrusza na wyprawę z Annabeth – córką Ateny             
i z Groverem. 
     Przygody Percego Jacksona ciągną się przez 5 tomów.  

  Julia Frankowska kl. 6a 

Supercepcja 
    Autorem książki jest Katarzyna Gacek. Jest to książka opowiadająca        o 
trojgu dzieciach: Julce, Klarze i Tymku. Dzieci mają nadwrażliwe super zmysły: 
Julka - super dotyk, Klara - super słuch a Tymek ma super smak. Nigdy wcze-
śniej się nie znali. Pewnego dnia mama Klary i Julki spotykają się w galerii. 
Okazuje się, że znają się z kursu rodzenia, podczas którego wybuchł pożar. Czy 
to przyczyna zdolności bohaterów? A przecież zmysłów jest aż pięć, a nawet 
sześć.  
Zachęcam do przeczytania 6 części i zapoznania się z tą niezwykle ciekawą 
książką.                                                                Martyna Daniszewska kl. 4d 

Grinch 
     Film “Grinch” opowiada o zielonym „ktosiu”, który nienawidzi świąt. 
Wszystkie inne „ktosie” kochają to święto z całego serca i zawsze wydają hucz-
ne przyjęcia z okazji tego święta, jednak Grinch postanawia im to zepsuć. 
Grinch przebiera się za Świętego Mikołaja i kradnie wszystkim „ktosiom” pre-
zenty, jednak pewien mały ktoś o imieniu Cindy Lou mu w tym przeszkadza. 
Cindy Lou pokazuje 
Grinchowi, że święta nie są złe i daje mu drugą szansę. Grinch poprawia się       
i okazuje się, że nie jest zły. Bardzo lubię ten film, jest nie tylko ciekawy, ale   
i wzruszający. Przemiana Grincha na dobre jest według mnie najlepszym mo-
mentem i pokazuje magię świąt. Myślę, że „Grinch” spodoba się 

młodszym i starszym dzieciom, jest idealny do oglądania o każdej porze roku (a najlepiej w zimie). 

Ala Czyżyk kl. 6a 
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                              SPRING ROLLS  
       Czego potrzebujemy?  
-Papier ryżowy  
-Marchewka  
-Sałata  
-Ogórek  
-Kiełki  
-Kolendra  
       Jak to przygotować?  
   Najpierw marchewkę, sałatę i ogórka pokrój w słupki. Następnie papier ryżowy zamocz w misce lub 
talerzu z wodą przez ok. minutę (najlepiej wyjąć wtedy, gdy stanie się miękki i plastyczny).  
Później wyłóż na suchym talerzu, w środek papieru nałóż pokrojone warzywa, dodaj kiełki, kolendrę i 
poszarpaną sałatę. Zwiń, zawijając brzegi i mocno dociskając. 
Smacznego!                                                                                                     Alicja Czyżyk kl. 6a 

O SPOSOBIE ROZUMIENIA TALENTÓW W SZKOŁACH  
     Jak każdy wie, talentów się nie wybiera, jednak w szkole nauczyciele tak jakby tego “wymagają”: 
"Albo masz talent, albo go nie masz." Najgorsze jest to, że tego typu zdanie ze strony nauczyciela 
może ukształtować dziecko na całe życie, nie będzie potrafiło się rozwijać     i próbować, bo przecież 
nie ma talentu do tego. Oczywiście do talentu potrzebne są pewne predyspozycje, ale przecież nie 
ma rzeczy niemożliwych, najważniejsza jest wytrwała praca i dążenie do swoich celów!  
    Leonardo da Vinci był jednocześnie malarzem, architektem, filozofem, muzykiem, pisarzem, od-
krywcą, matematykiem, mechanikiem, anatomem, wynalazcą i geologiem! 

Ala Czyżyk kl. 6a 

                 Dietetyczne ciasto bezglutenowe 
Składniki: 
- 225 g czekolady 80% 
- 125 g masła 
- 4 jajka 
- ½ szklanki ksylitolu 
- 100 g mąki kukurydzianej 
Przepis: 
- Masło i czekoladę rozpuścić i ostudzić 
- Jajka i ksylitol zmiksować 
- Połączyć masy i dodać mąkę 
- Piec w 180 st. C 35 min. 
                                    Smacznego!                                                             Julia Frankowska kl. 6a 

   Poniżej przedstawiamy wam artykuł z nowego cyklu, mamy nadzieję, że na tej jednej wypowiedzi 
się nie skończy… Chcielibyśmy zachęcić Was do zabrania głosu na temat poruszony w tym artykule. 
   Wyjaśniamy, że są to wypowiedzi uczniów, którzy są członkami naszego Zespołu Redakcyjnego, 
mają własną opinię, którą się z nami dzielą, ale nie musi to być głos całej Redakcji. Zastrzegamy 
sobie prawo do innego widzenia poruszanych w artykułach problemów.  
    Jesteśmy ciekawi Waszego zdania. Napiszcie proszę, co o tym sądzicie. Wypowiedzi prosimy do-
starczyć do biblioteki.                                                                                                        Redakcja 
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Czy wiesz, że:  

-Około 1800 gatunków ptaków spośród 10000, migruje wiosną, wracając do domu po wylocie na zimę.  

-Pierwszym kwiatem kwitnącym wiosną jest często mniszek. Kwiat ten pochodzi z Azji i może być 

stosowany jako żywność i lekarstwo.  

-Najstarsze znane użycie terminu „wiosenne porządki” miało miejsce w 1857 roku.  

-Słowa „wiosna” używaliśmy dla pory roku od XVI wieku.  

-Benjamin Franklin jako pierwszy zaproponował zmianę czasu w 1784 roku. Został on w pełni wdrożo-

ny dopiero pod koniec II wojny światowej.                                                      Ala Czyżyk kl. 6a 
 

- Koty potrafią być niezłymi rekordzistami: biegnąc, osiągają prędkość nawet 49 km/h. 

- Koty przesypiają niemal 70% swojego życia. 

- Słuch kota jest lepszy w porównaniu ze słuchem psa. 

- Przeciętny kot może żyć przez 20 lat. Chcąc przeliczyć ten wiek na „ludzkie lata” wynosi on 98.  

- Słonie potrafią odnaleźć wodę poprzez zmysł węchu już z odległości 3 mil. 

- Słoń jest jedynym ssakiem, który nie potrafi podskoczyć. 

- Mrówki nie posiadają płuc i niepotrzebny jest im sen.                                     Blanka Honc kl. 5c 

 Konkurs Znamy baśnie H. Ch. Andersena 

    W dniu 18 lutego odbył się w szkolnej bibliotece konkurs czytelniczy dla klas 3 „Znamy baśnie       

H. Ch. Andersena”.  

    Z przyjemnością przedstawiamy laureatów oraz uczniów wyróżnionych w tym konkursie: 

1. miejsce: Alicja P. kl. 3e 

2. miejsce: Stanisław M. kl. 3d 

3. miejsce: Magdalena K. kl. 3a 

Wyróżnienia: 

– Adam D. kl. 3a, 

– Pola K. kl. 3e, 

– Karolina Ch. kl. 3f. 

Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły 
    W czwartek 17 marca 2022 w naszej bibliotece 

odbył się „Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły”.           

W konkursie wzięły udział klasy szóste reprezento-

wane przez trzech wybranych uczniów. Konkurs 

miał formę quizu Kahoot. Rywalizacja była bardzo 

zacięta, a uczestnicy konkursu byli bardzo dobrze 

przygotowani. 

Wyniki rywalizacji są następujące: 

1. miejsce: klasa 6A w składzie – Sofiia G., Gabriela K., Patrycja K. 

2. miejsce: klasa 6B w składzie – Katarzyna D., Zofia P., Mateusz G. 

3. miejsce: klasa 6C w składzie – Oliwia T., Zuzanna Z., Krystian T. 

                     Serdecznie gratulujemy! 

                                                                                                Adriana Grochala-Kopeć, Alina Rodak 
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Polatuchy 
    Polatuchy to jedne z najsłodszych zwierząt, są nazywane 
latającymi wiewiórkami. Na świecie jest ok. 42 gatunków latają-
cych wiewiórek.  
    Polatuchy zamieszkują lasy mieszane i iglaste Azji oraz Euro-
py Wschodniej i Północnej. Długość ciała polatuchy to ok. 20 
cm, długość ogona wynosi 12-15 cm. Jej ogon jest długi, szeroki 
i puszysty. Ma zaokrągloną głowę, dobrze widoczne uszy oraz 
duże oczy. Zwierzątko to ma miękkie futerko na grzbiecie, gło-

wie, ogonie i zewnętrznej stronie kończyn. Futerko ma barwę szarą, a brzuch jest biały. Gdy nie 
lata, jej futro sprawia wrażenie, że jest dla niej zbyt obszerne.  
    Polatucha jest zwierzęciem aktywnym w nocy. Przebywa nie-
mal wyłącznie w koronach drzew, poruszając się zręcznie między 
nimi, dzięki odpowiednim przystosowaniom ostrym pazurkom i 
szerokiemu ogonowi. Jej ogon pozwala przemieszczać się lotem 
ślizgowym (wykonuje skoki na odległość nawet do 80 m), w czasie 
którego zużywa mniej energii niż podczas wspinania się. Dzięki 
temu sposobowi przemieszczania się może również uciec drapież-
nikom, które nie potrafią latać. Hamując, polatucha wyciąga 
wszystkie cztery kończyny do przodu i unosi ogon.  
     Polatucha szuka schronienia w dziuplach drzew, w których buduje gniazda. W nich przesypia 
dzień. Nie zapada w sen zimowy, ale rzadko opuszcza w tym okresie swoje gniazdo, żywi się nasio-
nami drzew (zarówno iglastych, jak i liściastych) i krzewów, ich owocami, a także ich pączkami, 
może też zjadać owady i ich larwy. 

Alicja Czyżyk kl. 6a 

Speedcubing 

    Hej! Chciałabym opowiedzieć  Wam o pewnym nietypowym sporcie. 

O speedcubingu.  

    Speedcubing polega na układaniu kostki Rubika na czas. Rekord świa-

ta wynosi niecałe 4 sekundy! Według mnie jest to bardzo ciekawy sport.  

Paulina Socha kl. 4c 

Świnki morskie 

    W domu mam dwie świnki morskie. Jedna ma na imię Cynamonka,             

a druga Śnieżynka. Pierwsza jest trochę złośliwa, często w palec ugryzie, jak 

coś jej się nie podoba, ale zawsze robi to delikatnie. Ma teraz ok. 3 miesięcy. 

Śnieżynka powtarza wszystko po Cynamonce, je to samo, co ona i w tej samej 

chwili, chodzi za nią, jest bardzo gadatliwa i ma półtora miesiąca.  

    Kocham je obie tak samo i codziennie rozśmieszają mnie do łez.  

Maja Lewczuk kl. 5c  
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   Partykuły 

Partykuły są nadużywane  

Lecz są tak samo, jak przyimki, ważne 

Jak by wyglądał zdanie bez partykuły? 

Trzeba się nauczyć ważnej reguły 

Partykuły zmieniają sens wypowiedzi 

Nie da się ich odmienić 

Na początku zdania mogą występować 

Ale w środku zdania też można ich czasem  

potrzebować 

Bo partykuła  

To prosta formuła 

Czy, no, tak, niech, nie 

Już się dużo o partykułach wie 

Klasówka na sześć 

Partykułowe trofeum można nieść 

Czy partykuła jest trudna? 

Większość uważa, że nudna 

Prawda jest taka, że partykuła 

Jest naprawdę prosta. 

                                 Gabrysia Konopka kl. 6a 

 

 

 

Przyimki 

Każdy przyimek jest ważny  

I w zdaniu jest wyraźny 

Nie każdy wie, co to jest 

Aż nie przyjdzie kolej na test. 

Co za krzyki! Co za dramat! 

Panika taka, jakby nagle wybuchł granat! 

Już słychać otwierane podręczniki 

I rysowane kolorowe fiszki 

Co to przyimek? Czy się odmienia? 

Czy z inną częścią mowy może „dojść do 

wyrażenia”? 

Mija godzina. Mijają dni i tygodnie 

Już przygotowywane są tajne bronie 

Ręce popisane 

I do piórników karteczki są wkładane 

Ale, chwila! Skąd ten strach? 

Czy przyimki za aż tak trudne trzeba brać? 

Określają miejsca, określają czas, 

Pomagają i uczą nas 

Wyrażenia tworzą 

I mają formę pojedynczą i złożoną 

I co się okazało? 

Że ocen mniej niż 5 było mało… 

Gabrysia Konopka kl. 6a 

Wielkanoc 
      Obrzędy wielkanocne rozpoczyna Niedziela 

Palmowa. Najważniejszym symbolem tego dnia 

jest palma, która upamiętnia wjazd Jezusa do 

Jerozolimy. W Wielki Czwartek – nabożeństwo 

wielkoczwartkowe upamiętnia Ostatnią Wieczerzę 

Jezusa z uczniami i ustanowienie Eucharystii. Wiel-

ki Piątek to dzień postny, cisza w kościele i modli-

twa. Jest to również ostatni dzień na dokończenie 

pisanek. Wierni uczestniczą w nabożeństwie Ado-

racji Krzyża. W Wielką Sobotę zanosi się pokarmy 

w koszyczku do kościoła do poświęcenia. Jest to również dzień święcenia 

wody, ognia i pokarmów. 

      Wielkanoc – Niedziela Zmartwychwstania rozpoczyna się Mszą świętą – rezurekcją połączoną        

z procesją. Dzwony oznajmiają radość ze zmartwychwstania Jezusa. Po rezurekcji rodziny dzielą się 

pokarmem, poświęconym dzień wcześniej i spożywają uroczyste śniadanie wielkanocne.  

      Poniedziałek Wielkanocny, zwany też Lanym Poniedziałkiem lub Śmigusem-Dyngusem, jest to 

tradycyjnie dzień oblewania się wodą. 

Martyna Daniszewska kl. 4d 
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Rynek poznański 
    Rynek w Poznaniu to piękne miejsce. Byłam tam parę lat temu, jednak nadal 
wspominam to miejsce. Warto spróbować rogalików świętomarcińskich – chluby 
Poznania. O 12.00 na Ratuszu koziołki trykają się rogami. Te zwierzęta to symbol 
Poznania.  
    Polecam to miejsce.                                                         Alicja Szlawska kl. 5c 

Duszniki Zdrój 

     To mała miejscowość na Dolnym Śląsku, na południe od Wro-

cławia. Jest tam dużo miejsc wypoczynkowych i dużo parków i 

szlaków do długich spacerów.  Niektóre klasy były tam na 

„zielonej szkole” i wszystkie wręcz polecają to miejsce.  Jest tam 

świeże powietrze i niezanieczyszczone powietrze, a cisza i spokój 

od miejskich hałasów dodają temu miejscu urok. Bardzo polecam 

tą miejscowość do wypoczynku, a nauczycieli zachęcam do wybrania się tam ze swoją klasą.                                                                                      

                                                                                                                   Gabrysia Konopka kl. 6a 
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                                    Centrum Szyfrów Enigma 
      Chciałabym Was zachęcić do zwiedzenia Centrum Szyfrów Enig-
ma. Jest to placówka z interaktywną ekspozycją multimedialną po-
święconą historii szyfrowania, maszynie szyfrującej Enigma i trzem 
polskim kryptologom: Marianowi Rejewskiemu, Henrykowi Zygalskie-
mu i Jerzemu Różyckiemu. Można tam zobaczyć wiele ciekawych 
eksponatów oraz samemu zaszyfrować i odszyfrować wiadomości na kilka różnych sposobów.  
        Muzeum mieści się w centrum Poznania przy ulicy Święty Marcin. Bardzo mi się tam podobało i 
mam nadzieję, że wam również będzie.:)                                                      Aleksandra Siuda 4c                                                                                                                
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Odpowiedzi na zagadki: 
1. Trzy. 
2. Ołówek leżał przy ścianie.  
3. Jedna bogini dostała jabłko z koszykiem. 
4. Bo można na nich liczyć. 
5. Żadne, bo banany nie rosną na kokosowych drzewach. 
6. W parterowym domu nie ma schodów. 
7. Nic. Wszystko wleci przecież do oceanu.  
8. Wiosna. 
9. Kwiaty. 
10. Tulipan. 
11. Krokus. 

1. Szły gęsi gęsiego – jedna za drugą. Ile było gęsi? 
2. Kilka osób miało za zadanie przeskoczyć ołówek, który leżał na podłodze. Nikt nie zdołał tego zro-
bić. Dlaczego? 
3. Parys miał w koszyku 3 jabłka, które rozdał 3 boginiom tak, że każda z nich dostała jedno jabłko, 
ale jedno jabłko zostało w koszyku jak to możliwe? 
4. Dlaczego kalkulatory są świetnymi przyjaciółmi? 
                                                                                                           Martyna Daniszewska kl.  4d 
5. Małpka, papuga i lemur ścigają się na szczyt kokosowego drzewa. Które z nich pierwsze zerwie 
banana? 
6. W parterowym domu były zielone meble, zielone ściany, zielony kot, zielone krany i zielone deko-
racje. W jakim kolorze były schody? 
7. Samolot leciał nad oceanem. Pasażer wyrzucił z niego kilogramowy kamień i torbę z kilogramem 
pierza. Co pierwsze spadło na ziemię? 

Alicja Szlawska kl. 5c 
8. Jak się nazywa ta pora roku, Gdy się zielenić zaczyna wokół? Skowronek nad polem śpiewa 
Kwiaty forsycji kwitną na drzewach.? 
9. Kolorowe i pachnące, zakwitają wiosną. Można spotkać je na łące, w parku i w ogródku rosną. 
10. Jak ten kwiatek się nazywa, co słowo „pan” w nazwie ukrywa? 
11. Młody juhas w górach chwycił się za głowę, gdy zobaczył w śniegu kwiaty fioletowe. 

         Blanka Honc kl. 5c 
1) 

    WA         CHOMI       B  DZIK   LI     T 
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HASŁO:  

1) ...……………………………………. ………….. ……...    

2) …………………………………………………………….. 

2) 
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2) 

1) 1. Kwiat o czerwonych płatkach, jego  nasiona 
są jadalne. 
2. Kwiat z rodziny cebulowych, jego płatki 
układają się na kształt cebulki.  
3. Bardzo popularny kwiat, jego łodygę  pokry-
wają ostre kolce,  Z tego kwiatu   można robić 
np. dżemy. 
4. Barwa tego kwiatu nie jest zbyt urozmaico-
na, przyjął imię od pewnego chłopca z mitolo-
gii greckiej. 
5. Ten kwiat jest najczęściej spotykany na 
początku wiosny. Jego kolor jest śnieżnobiały.  
6. Te kwiaty są wielobarwne i pachnące,  ich 
płatki przypominają kształtem gwiazdki.           
                                          Ala Czyżyk kl. 6a 

3) 

      1            

   2                 

    3               

      4             

5                      

     6             

1. Jest ciepły i wieje najczęściej 
wiosną. 
2. Jest kwiatem i kryje słowo „pan”. 
3. Jest chronioną rośliną, ma kolory 
żółty, fioletowy lub biały. 
4. Świeci mocno i nie można w nie 
patrzeć. 
5. Wydarzenie obchodzone przez 
katolików, ma przedrostek „wielka”. 
6. Są białe i nazywa się je kotkami. 

Blanka Honc kl. 5c 

1. Wracają na wiosnę z zimowania 
2. Dzień …........ (21 marca) 
3. Puchate z wierzby  
4. Pojawiają się na nich liście  
5. Ptaki z długimi nogami i dziobami 
6. Topi się na wiosnę 
7.......... Wielkanocne 
8. Po dniu jest …. 
9. Wyrastają z nich nowe kwiaty  
10. Na niebie w dzień 
11. Widać je nocą na niebie 
12.......... Czwartek i Piątek przed Wiel-
kanocą 

Jakub Lubiszewski kl. 8c  

     1             
 2                       

   3               

  4                 

     5              

   6               

     7              

     8           

  9               

10                   

     11               

12                   

1. Drugi wiosenny miesiąc. 
2. Pierwsze kwiaty kwitnące z końcem zimy. 
3. Wiosenne fioletowe, żółte lub białe kwiat-
ki. 
4. Wiosną jest go coraz więcej. 
5. buty, które nosimy wiosną i latem. 
6. Ostatni wiosenny miesiąc. 

Martyna Daniszewska kl. 4d 

4) 

     1            

2                     

     3             

4                    

  5                       

  6                   

    1                 

2                         

   3                 

     4              

   5                 

    6            
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- Dlaczego beton już nie 
pracuje? 
- Bo go wylali. 

Jasio wraca zapłakany do domu i mówi do mamy 
- Dostałem jedynkę. 
- Dlaczego? 
- Bo nie odpowiadałem, gdy mnie pani pytała. 
- A dlaczego nie odpowiadałeś? 
- Bo pani powiedziała, że kto się odezwie na 
lekcji, dostanie jedynkę. 

Co mówi ryba- policjant do nielegal-
nie wylegującej się na plaży ryby-
turysty? 
- DoWód proszę!  

- Dzień dobry! - wita się Gosia z aptekarką  - czy mogłabym 
poprosić 12 węgielków? I może paczkę wacików? 
- Coś poważnego? - pyta aptekarka. 
- Nie, pionki do warcabów się skończyły. 

Dwa koty siedzą w piaskownicy: 
- Takiej dużej kuwety to jeszcze 
nie widziałem - mówi jeden. 

- Jakie jajka są 
podobne do roślin? 
- Sadzone. 

- Taki brudny nie pójdziesz do szkoły, 
Jasiu. 
- Dobrze, nie pójdę. 

- Dlaczego wrona na noc 
leci do lasu? 
- Bo las do niej nie przy-
leci. - Jak się nazywa kot, który 

leci? 

- Kotlecik.. 

- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szko-
ły? - pyta nauczycielka Jasia. 
- Bo nie mogę się obudzić na czas... 
- Nie masz budzika? 
- Mam, ale on zawsze dzwoni wtedy 
kiedy ja jeszcze śpię.  

-Co to jest nieskończo-
ność - pyta nauczyciel-
ka? 
-Na przykład rok szkolny 
- odpowiada Jasio. 

- Dlaczego wrona siada na 
czubku drzewa? 
- Bo wyżej się nie da. 

Zapraszamy do kącika humoru na 
lekturę wierszyka koleżanki - re-
daktorki gazetki szkolnej, chociaż 
wierszyk jest raczej z dziedziny 
„czarnego humoru” :) 
Na zajęciach dziennikarskich  
Zawsze dobra jest zabawa! 
Tu niejeden fajny dzieciak 
Naszej Pani żarcik spłata. 
 

Na zajęciach dziennikarskich  
Bitwy są tu najfajniejsze 
Tu rzucamy się kulkami  
I bawimy się w najlepsze! 
 

Na zajęciach dziennikarskich  
Książkę można czytać sobie 
Choć niejeden fajny dzieciak 
Prędzej walnie cię nią w głowę. 
 

Na zajęciach dziennikarskich 
Wszystko tutaj możesz zrobić 
Tu czujemy się jak w domu 
I można się z kimś pobić! 

Alicja Czyżyk kl. 6a 

Co robi grabarz? 
-Częstochowa.  

Po co dresiarz idzie do 
lasu? 
- PoZiomki. 


