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Nagroda 

W tym miesiącu nie odbyło się losowanie nagrody, bo nikt nie oddał żadnego 
kuponu. 
 

      Wszystkie osoby chętne do pracy  
przy tworzeniu gazetki „Spoko”,  

prosimy o zgłaszanie się  
do pani Anny Hernas  

lub p. Marty Paczyńskiej. 
 

 
BAL KARNAWAŁOWY  

  Karnawał to czas wielkich balów, zabaw i maskarad.  Karnawał jest 
nieodłącznym elementem dzieciństwa.  Już w grudniu dzieci obmyślały, 
jakie założą stroje na bal karnawałowy w naszej szkole.  
W końcu nadszedł długo oczekiwany dzień 17 lutego. 
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 W pięknie przystrojonej sali w godzinach popołudniowych bawiły się 
nasze najmłodsze dzieci. Jak co roku całą zabawę prowadziła para 
wodzirejów. Dla dzieci była to doskonała forma zabawy. Były tańce 
 z różnych stron świata, wężyki, pląsy taneczne, kaczuszki, taniec 
z balonikami. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym  
w organizację balu karnawałowego. 

      p. Magdalena Stachura 
  

 Zapachniało wiosną… 

    W święto Dnia Kobiet w naszej szkole odbył się "Wiosenny Konkurs 

Recytatorski". Uczestnicy musieli wyrecytować wiersz o tematyce 

wiosennej i drugi o dowolnej. Jury  

w składzie:  

-pani Anna Hernas 

-pani Marta Paczyńska 

-pani Renata Gilek 

oceniało w czterech kryteriach.  
 

Zwycięzcy Szkoły Podstawowej: 

1 miejsce- Krzysztof Gilek kl.5b 

2 miejsce- Patrycja Bizoń kl.6b 

3 miejsce- Marta Sztafińska kl.5b 

Wyróżnienie- Karol Mikołajko kl.5b 
 

Tytuł najlepszej klasy otrzymała 5b. 
 

Zwycięzcy Gimnazjum: 

1 miejsce- Alicja Mikołajko kl.1B 

2 miejsce- Paulina Gawlas kl.1A 

3 miejsce- Anna Polak kl.3A 

Wyróżnienie- Artur Mikołajko kl.2 
 

Tytuł najlepszej klasy otrzymała 1B. 
 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom! 

 Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie już za … rok. 

                                                                                                  S.D 
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                        Palcem po mapiePalcem po mapiePalcem po mapiePalcem po mapie…………    
     Brazylia – państwo ze stolicą w Brasili. Jest największym krajem 
Ameryki Południowej, zajmuje prawie 50% powierzchni tego kontynentu. 
Językiem urzędowym jest portugalski. 
    Ziemie uprawne zajmują 6% powierzchni tego kraju. Głównie uprawiane 
tam rośliny plantacyjne to: kawa (największa produkcja na świcie), 
bawełna, trzcina cukrowa (największe miejsce w produkcji cukru 
trzcinowego na świecie) i kakaowiec. Wydobywa się tam kamienie 
szlachetne, a zwłaszcza diamenty. 
    W Brazylii trwa największy karnawał na całym świecie. Miliony 
turystów przybywa w tym okresie do Rio de Janeiro. W tym mieście 
znajduje się równieŜ ogromny posąg Chrystusa Zbawiciela. 
    Sportem narodowym w Brazylii jest piłka noŜna. Brazylia jest jej 
prawdziwą potęgą. Jako jedyny kraj wzięła udział we wszystkich (19) 
Mistrzostwach Świata, z czego 5 z nich wygrała.  
                                                                                                          
                                                                                                 G.P. 

 

TRZYNAŚCIE PYTA Ń DO… 
 Świe Ŝy powiew wiosny w „Spoko”. 
Zapraszamy do nowego cyklu TRZYNAŚCIE PYTA Ń 
DO… W kaŜdym numerze na te same pytania 
odpowie inny nauczyciel z naszej szkoły. 
TRZYNASTKA nikogo nie ominie. Na pierwszy 
ogie ń opiekunka „Spoko” pani Anna Hernas . 
 
1. Czego uczy Pani w naszej szkole? 
Języka polskiego. 
2. Najpi ękniejszy dzie ń w Pani Ŝyciu to… 
O wielu dniach mogłabym tak powiedzie ć. W Ŝyciu ka Ŝdego 
człowieka s ą chwile pi ękne, szcz ęśliwe i trudne, ale je śli 
miałabym wybra ć, to za najcudowniejsze dni uwa Ŝam te, w 
których urodziły si ę moje dzieci. Pewnie 90 % kobiet na 
świecie tak odpowiedziałoby na to pytanie. Rodzina j est dla 
mnie najwa Ŝniejsza! 
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3. Czy jest Pani przes ądna? 
Nie… - chocia Ŝ ze zło ści ą patrz ę na czarne koty, które 
przechodz ą mi drog ę; gdy widz ę kominiarza, chwytam za 
guzik, a nad moim łó Ŝkiem wisz ą india ńskie odstraszacze 
złych snów… To chyba jednak jestem przes ądna...( śmiech) 
4. Czy lubi Pani swoj ą prac ę i dlaczego? 
Bardzo lubi ę swoj ą prac ę. Ju Ŝ w szkole podstawowej 
pokochałam j ęzyk polski, to był mój ulubiony przedmiot. 
Praca z dzie ćmi i z młodzie Ŝą daje wiele satysfakcji. Zawód 
nauczyciela jest specyficzny; kto nie wykonuje tej pracy z 
powołania, ten nigdy nie b ędzie szcz ęśliwy. 
5. Jakie jest Pani najwi ększe marzenie? 
A to jest moja słodka tajemnica, o której nie wie n awet 
moja rodzina. Mo Ŝe kiedy ś si ę spełni i dla wszystkich 
będzie to ogromna niespodzianka… 
6. Jakie ma Pani zainteresowania? 
Przede wszystkim poezja, ogólnie literatura; lubi ę filmy 
Roberta Zemeckisa i komedie romantyczne. 
7. Kim chciała Pani zosta ć w dzieci ństwie? 
Nie wiem, nie pami ętam, mo Ŝe piel ęgniark ą jak moja mama? 
Później „wszystko zacz ęło si ę kr ęci ć wokół literatury”. 
8. Jakie ksi ąŜki lubi Pani czyta ć? 
Teraz czytam „Kaczk ę dziwaczk ę”, „Psie smutki”, ba śnie 
Andersena itp. moim dzieciaczkom. Wcze śniej, gdy miałam 
wi ęcej czasu, mniej obowi ązków domowych, przeczytałam cał ą 
seri ę thrillerów Cobena. Bardzo podobała mi si ę powie ść 
obyczajowa Kalici ńskiej pt. „Dom nad rozlewiskiem’(serial 
ani w połowie nie oddaje walorów ksi ąŜki).Ja ogólnie lubi ę 
czyta ć i jestem w stanie przeczyta ć wszystko, cho ć 
przyznam, Ŝe s ą ksi ąŜki, których nienawidz ę, np. Nad 
Niemnem, ale cii… 
9. Jest Pani optymistk ą? 
Staram si ę, czasem za bardzo si ę przejmuj ę błahostkami , 
stresuj ę zupełnie czym ś niewa Ŝnym, bo czym s ą nasze 
problemy w obliczu tragedii, cho ćby np. Japonii albo 
ci ęŜkich chorób, o których ci ągle słyszymy? 
10. Jakie filmy pani ogl ąda? 
Lubi ę mądre filmy, które zmuszaj ą widza do my ślenia, do 
szukania odpowiedzi, takie które nie podaj ą tzw. ”kawy na 
ław ę”. Takie filmy tworzy wła śnie Zemeckis, ale lubi ę te Ŝ 
banalne komedie romantyczne. 
11. Pani ulubiony film to? 
„Podaj dalej” i „Cast Away” 
12. Jakiej muzyki Pani słucha? 
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Nie mam ulubionej muzyki. 
13. Pani ulubiona piosenka to? 
Nie mam te Ŝ ulubionej piosenki, ale bardzo lubi ę tak ą 
piosenk ę, któr ą śpiewa chyba Ryszard Rynkowski i tam s ą 
takie słowa: „Dzisiaj b ędzie dobry dzie ń, Dzisiaj b ędzie 
dobry dzie ń. Wysu ń nos spod kołdry; dzie ń dobry! To ja głos 
nadziei twej”… 
 Dzi ękujemy.  
Uwaga! Uwaga! W przyszłym miesi ącu TRZYNASTKA zaatakuje 
pana Pietrasa. 

    

KKKKącik mola ksicik mola ksicik mola ksicik mola książkowegokowegokowegokowego     
Ann Brashares  - „Stowarzyszenie Wędruj ących Dżinsów” 

    Książka „Stowarzyszenie Wędrujących Dżinsów” to opowieść o czterech 
przyjaciółkach, które po raz pierwszy muszą spędzić wakacje osobno. 
   Zanim jednak wyjadą, spotykają się u Carmen i znajdują u niej parę starych 
dżinsów. Mimo że mają różne sylwetki, spodnie na każdej wyglądają wspaniale. 
Postanawiają założyć stowarzyszenie i co tydzień, przez całe wakacje, przesyłać 
dżinsy do siebie razem z listem, w którym opowiedzą, co się wydarzyło. Każda z 
przyjaciółek spędza lato w inny sposób: Lena odwiedza dziadków w Grecji, 
Bridget wyjeżdża na obóz sportowy, Carmen jedzie do ojca, a Tibby zostaje w 
domu i zatrudnia się w supermarkecie. Te wakacje okażą się jednak niezwykłe i 
w każdej pozostawią niezapomniane wspomnienia.  
            To wspaniała powieść o przyjaźni, która może wszystko przezwyciężyć. 
Polecam:)                   

K.R. 
           

KĄCIK SPORTOWY 
KONIEC PEWNEJ EPOKI 

Adam Małysz po zakończeniu konkursu mistrzostw świata na dużym obiekcie w 
Oslo poinformował, że to jego ostatni sezon w karierze. - 26 marca w 
Zakopanem skoczę po raz ostatni – poinformował. 

Adam Małysz, który zajął 11. miejsce podczas konkursu na dużej skoczni 
Holmenkollen podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w 
Oslo, w rozmowie z TVP Sport zdradził, że 26 marca, podczas zawodów 
"Skok do celu" po raz ostatni zobaczymy go na skoczni narciarskiej. Będzie 
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to więc ostatni sezon i koniec kariery najlepszego zawodnika  
w historii polskich skoków.  

- Decyzję podjąłem jeszcze przed igrzyskami w Vancouver, ale nikomu o tym 
nie mówiłem, żeby bez zbędnego szumu spokojnie dotrwać do mistrzostw  
w Oslo. Teraz mogę powiedzieć już oficjalnie, że w tym sezonie zakończę 
karierę, a zawody "Skok do Celu", na które serdecznie zapraszam pod Wielką 
Krokiew 26 marca, będą ostatnią okazją do zobaczenia Adama Małysza na 
skoczni - powiedział "Orzeł z Wisły". 

Media i komentatorzy już od jakiegoś czasu spekulowały o terminie zakończenia 
kariery przez polskiego mistrza. - Ktoś ma chyba "wtyki" u Boga, bo nikomu o 
tym nie mówiłem - żartował Adam Małysz. - Wszyscy chyba się trochę tego 
domyślali, ale ja nie lubię jak ktoś spekuluje i dlatego tym bardziej podkręcałem 
atmosferę, mówiąc, że po mistrzostwach ogłoszę swoją decyzję. Nie zmienia to 
faktu, że jest ona bardzo trudna. Zawsze chciałem odejść będąc w formie. Jest to 
z jednej strony ulga, ale i smutek. Jest mi ciężko to ogłaszać kibicom i mediom - 
zakończył czterokrotny medalista igrzysk olimpijskich oraz sześciokrotny 
medalista mistrzostw świata. 

A co potem? Adam Małysz w tej kwestii pozostaje tajemniczy. - Mam kilka 
propozycji, jeszcze nie wiem dokładnie co będę robić. Myślę, że po 26 marca 
spokojnie usiądę i przemyślę wszystkie możliwości. W połowie kwietnia 
poinformuję z pewnością media i kibiców o swojej decyzji - zapewnił "Orzeł  
z Wisły". 

                                                                                         (przedruk z Internetu) 
 
 

KĄCIK MOTORYZACYJNY 
AUDI A8 

 
Istna bestia, tak tylko można 
opisać ten samochód. Stylistyka 
lubiana przez fanów, ale 
znienawidzona przez 
posiadaczy innych marek tej 
klasy. Pod maską znajdują się 
dwa silniki, jeden diesel  
o pojemności 4,2l(350KM)  
i benzyna również o pojemności 
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4,2l(372KM). Przyśpieszenie zadowoli prawie każdego, bowiem do 
pierwszej setki autko to potrzebuje jedyne 5,7 sekundy. To nie wiele, gdy 
weźmiemy pod uwagę wielkośći wagę tej limuzyny. 
 

Gdy usłyszymy, że ktoś 
jeździ Audi A8 powiemy, że 
to limuzyna. Tak jest  
i tym razem. Wnętrze 
samochodu jest wykonane  
z dobrych materiałów  
i starannie. Minusem tego 
rodzaju samochód jest cena  
i spalanie. Najpierw spalanie, 
według danych ten samochód 

pali około 14 litrów na 100 km (BZDURA! Niech ktoś pokaże, że ten 
samochód spali w cyklu mieszanym mniej niż 18 litrów), ale który prezes 
będzie przejmował się spalaniem. Cena, no tu to już wiemy, że jeśli mowa  
o Audi to płacimy za markę, a potem za jakość, kwota ta wynosi około 126 
tys. EURO, czyli jakieś 498960 zł !!! 

Źródło: http://forum.cdaction.pl 

Autor: Dawid Kreska 
 

 KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH 

Marzec 

1 marca – Międzynarodowy Dzień Walki przeciwko Zbrojeniom 
Atomowym, Światowy Dzień Obrony Cywilnej, Światowy Dzień 
Świadomości Autoagresji, Dzień Puszystych, Dzień Piegów 
3 marca – Międzynarodowy Dzień Pisarzy, Międzynarodowy Dzień 
Chorego 
5 marca – Dzień Teściowej, Dzień Dentysty 
8 marca – Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet, Międzynarodowy Dzień 
Pokoju na Świecie 
10 marca – Dzień Mężczyzny 
11 marca – Dzień Sołtysa 
12 marca – Światowy Dzień Drzemki w Pracy 
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14 marca – Dzień Liczby Pi 
15 marca – Światowy Dzień Praw Konsumenta 
17 marca – Światowy Dzień Morza, Dzień Św. Patryka  
18 marca – Europejski Dzień Mózgu, Międzynarodowy Dzień Słońca 
19 marca – Dzień Wędkarza 
20 marca – Dzień Bez Mięsa, Międzynarodowy Dzień Astrologii 
21 marca – Światowy Dzień Zespołu Downa, Międzynarodowy Dzień 
Poezji, Światowy Dzień Leśnika, Światowy Dzień Lasu, Światowy Dzień 
Walki z Dyskryminacją Rasową 
22 marca – Światowy Dzień Wody, Dzień Ochrony Bałtyku 
23 marca – Światowy Dzień Meteorologii (wg niektórych źródeł 
obchodzony 24 marca), Dzień Windy, Dzień Przyjaźni Polsko-
Węgierskiej 
24 marca – Narodowy Dzień Życia, Dzień Walki z Gruźlicą 
27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru 
29 marca – Dzień Metalowca 
31 marca – Dzień Budyniu 

Kwiecień 

1 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ptaków, Dzień Ryby (Francja)  
2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci, Dzień Naleśnika  
4 kwietnia – Dzień Geografa  
5 kwietnia – Dzień Leśnika i Drzewiarza, Dzień Trzeźwości, Dzień 
Marchewki  
7 kwietnia – Dzień Pracownika Służby Zdrowia  
8 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Romów  
9 kwietnia – Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetów  
10 kwietnia – Dzień Bandurka, Dzień Wojskowego Lotnictwa  
11 kwietnia – Dzień Radia, Dzień Osób z Chorobą Parkinsona  
12 kwietnia – Dzień Czekolady, Międzynarodowy Dzień Lotnictwa  
i Kosmonautyki, Dzień Ptaków Wędrownych  
13 kwietnia – Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia  
14 kwietnia – Dzień Ludzi Bezdomnych  
16 kwietnia – Dzień Sapera i Włókniarza  
18 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, Światowy 
Dzień Krótkofalowca.  



 10 
20 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy, Międzynarodowy 
Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem  
21 kwietnia – Dzień sobowtóra  
22 kwietnia – Światowy dzień pieczarek  
23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich  
24 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży, 
Międzynarodowy Dzień przeciwko wiwisekcji  
25 kwietnia – Dzień Sekretarki  
26 kwietnia – Dzień Drogowca i Transportowca  
27 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem  
28 kwietnia – Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy  
29 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Tańca  

 ☺☺☺☺  ☺☺☺☺     ☺☺☺☺       P.P. 

(http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Kalendarz_%C5%9Bwi%C4%85t_nietypowych) 

 

W kręgu tajemnic  
 
Dlaczego niebo jest niebieskie? 
     Większość promieniowania, jakie dostrzegają nasze oczy pochodzi od 
Słońca. Nasza gwiazda emituje fale wszelkiej długości, ale zdecydowanie 
najwięcej energii wkłada w światło o kolorach od fioletu do czerwieni. 
Pośród nich zaś zdecydowanym rekordzistą jest kolor niebieski. Gdy światło 
słoneczne wpada w ziemską atmosferę jest rozpraszane przez cząsteczki 
tworzących je gazów. Najłatwiej rozprasza się światło niebieskie i to ono 
najczęściej trafia do naszych oczu.  
 

Kto spacerował po księżycu? 
     W lipcu 1969 roku załoga pojazdu kosmicznego „Apollo” wyl ądowała na 
Księżycu. Na spacer po nowej ziemi udali się dwaj astronomowie Neil 
Armstrong i Edwin Aldrin.  
 

Co to jest Droga Mleczna? 
     Na środku nieba, między jasno świecącymi gwiazdami, wije się długa 
biała wstęga nazywana  Drogą  Mleczną . W rzeczywistości  wstęga ta 
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powstała z miliardów gwiazd tworzących galaktykę, w której znajduje się 
również nasza planeta. 

                      K.G. Vb 

IMIENNIK 

Adrian - dynamiczna, intuicyjna, wrażliwa i odważna osobowość, dobry 
wykładowca, szczególne zdolności w sztuce i muzyce. Posiada wrodzone 
zdolności organizacyjne i kierownicze.  

Kamil - Osoba o tym imieniu jest zagadkowa, interesująca i pociągająca 
innych. Potrafi swoją osobowością zauroczyć towarzystwo. Chętnie i wiele 
przebywa poza domem, umie znaleźć się w obcych środowiskach, szybko 
jedna sobie przyjaciół. Osoby te są gruntownie wykształcone, posiadają dar 
popularyzacji wiedzy, krytycznie odnoszą się do wszelkich pseudonaukowych 
doświadczeń. Są lubiani, ale i nienawidzeni, dla jednych dobrzy, dla drugich 
źli. Nie przywiązują się do partnera życiowego, ani dzieci. Domu rodzinnego 
nie prowadzą. Lubią zmieniać partnerów, są bardzo zazdrośni, potrafią 
wywołać afery miłosne.  

Agnieszka - osoba o tym imieniu jest wrażliwa, spokojna, z dużym poczuciem 
obowiązku. Obdarzona jest wielkimi ideałami. Charakter stały, nieumiejący 
narzucić drugim swej woli. Cechuje ja odwaga, niezależność myślowa i w 
działaniu. Jest zawsze dobra nauczycielka i wzorowa matka.  

Katarzyna - osoba o tym imieniu godna jest podziwu, szacunku i uznania. 
Jest, bowiem szlachetna, prostolinijna, stała w przekonaniach, pracowita, 
skrupulatna. Nie znosi osób dwulicowych, krętaczy i kłamców. Ma duże 
uzdolnienia artystyczne oraz dar opanowania wiedzy, dlatego może odegrać 
poważna rolę w życiu naukowym. Osoba kulturalna, oddana domowi, 
mężowi i kochająca dzieci całym swym dobrym sercem. Lubi przyrodę, 
podziwia sztuki teatralne, daje przykład jak zdobywać wiedzę.                                                                              
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CIEKAWOSTKI O ZWIERZĘTACH 
  

∗        Największy ptak świata – STRUŚ 
∗        Największy wąż świata – ANAKONDA 
∗        Największe zwierzę na świecie – PŁETWAL BŁĘKITNY 
∗        Największy motyl świata – MOTYL PTASI KRÓLOWEJ 
ALEKSANDRY 
∗        Najwyższe zwierzę lądowe – ŻYRAFA 
∗        Największa jaszczurka na świecie – WARAN Z KOMODO 
∗        Najdłuższy owad – PATYCZAK 
∗        Największa ryba świata – REKIN WIELORYBI 
∗        Najszybsze zwierzę na świecie – GEPARD 
∗        Najszybciej latający ptak – SOKÓŁ WĘDROWNY 
∗        Największy żyjący gad – SŁONOWODNY KROKODYL 
∗        Najmniejszy ptaszek świata – KOLIBER HAWAŃCZYK 
∗        Najwolniejszy ssak - LENIWIEC TRÓJPALCZASTY 

    
       K.R. 
 

 ABSURDY ŚWIATA  
  
☺ Na Florydzie (USA) niezamężne kobiety pójdą do więzienia, jeśli będą 

skakać na spadochronie w niedzielę. 
☺ Gubernator Tokio nakazał mieszkańcom miasta jedzenie mięsa wron, 

bo jest ich  
w stolicy za dużo. Włączenie „wroniny” do menu tokijczyków pozwoli 
zmniejszyć stada tych ptaków co najmniej o dwie trzecie. 

☺ W stanie Illinois (USA) kategorycznie zabronione jest wchodzenie do 
gmachu opery z pluszowym misiem. 

☺ W mieście Lelczyce (Białoruś) obowiązuje zakaz sprzedaży jajek. Jajka 
można nabyć wyłącznie w aptece, na receptę lekarską. 

☺ Na Kubie, pod groźbą utraty auta, nie wolno wozić prywatnym 
samochodem nikogo oprócz najbliższej rodziny. 

☺ Prawo amerykańskiego stanu Alabama zabrania gry w domino w 
niedzielę. 

         K.R. 
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 Czy wiesz, Ŝe...? 
� Skóra rekina jest tak szorstka, że może być używana jako papier 
ścierny. 

� Kobiety mrugają oczami dwa razy częściej niż mężczyźni.  
� Więcej jeleni ginie rocznie na świecie pod kołami pojazdów niż od kul 

myśliwych.  
� Złote medale olimpijskie wykonane są niemal wyłącznie ze srebra.  
� Van Gogh uciął sobie brzytwą lewe ucho, ale na słynnym autoportrecie 

brakuje mu ucha prawego. To dlatego, że namalował swoje odbicie w 
lustrze.  

� W Australii żyje ponad 1500 gatunków pająków.  
� Przeciętny mężczyzna poświęca w życiu na golenie około 3500 godzin.  
� Człowiek jest jedyną istotą potrafiącą lepić śnieżki i rzucać nimi. 
� Pierwszy rower, skonstruowany w 1817 r. przez barona von Draisa, nie 

miał pedałów. Użytkownik szedł, prowadząc pojazd między nogami.  
� W pałacu Buckingham, londyńskiej siedzibie władców Anglii, jest 

ponad 600 pomieszczeń. 
Źródło: www.ciekawostka.pl. 

                                    K.R. 
...  

Zagadki ;) 
 
Dlaczego blondynka przegląda się w lustrze? 
- Dlatego, że chcę się dowiedzieć, która jest prawdziwa. 
 
Z samolotu z wysokości 20km będą skakać: Chudy i Gruby. Jako pierwszy 
skacze Chudy,      a drugi Gruby. Kto był pierwszy na Ziemi? 
- Adam i Ewa. 
W pokoju stoi lampa naftowa i świeca, co najpierw zapalisz ? 
- Zapałkę. 
Jaki jest efekt zbyt długiego oglądania ,,M jak Miłość"? 
- Mroczki przed oczami. 
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Co to jest: wisi pod sufitem i grozi? 
- Żarówka firmy OSRAM. 
 
Co znaczy skrót na drzwiach WC 
-Wytwórnia czekolady. 
 
Jak się nazywa miasto pod ziemią? 
- Zakopane. 
 
Ile żyje robak wędkarza. 
- Dwa dni z hakiem 
 
Jak się witają papieże? 
- Papież jest tylko jeden! 
 
Co mówi kat, ustawiając skazańca pod szubienicą? 
 - Głowa do góry! 
 
Czym się różni czerwona skarpetka od czerwonej róży? 
- Zapachem :) 
 
Czemu blondynka nie umie napisać liczby 11?  
- Bo nie wie, która jedynka jest pierwsza. 
 
Dlaczego blondynka wkłada pączka do mikrofali? 
- Bo chce spalić kalorie. 
 
Co jest najczęstszą przyczyną śmierci wśród dzięciołów? 
- Wstrząs mózgu.  
      
Jak poznać wiek ryby? 
Po oczach. Im oczy dalej od ogona, tym ryba starsza .  
 
Co to jest rzeka? 
- Przeszkoda wodna o wilgotności do 100%. 

                                                                                                     B.P. 
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Kącik Kulinarny  - Wiosenne jajka wielkanocne  
 
Składniki:  
 
·5 jajek; 
·pęczek rzodkiewek; 
·10 dag mortadeli; 
·keczup; 
·majonez; 
·sól; 
·pieprz; 
·liście sałaty do dekoracji; 

Wykonanie: 

Jajka gotujemy na twardo, zalewamy zimną wodą i studzimy. Obieramy. 
Kroimy wzdłuż na połówki. Żółtka wyjmujemy do miseczki. Rzodkiewki 
myjemy (kilka sztuk odkładamy do dekoracji), kroimy w drobną kosteczkę 
lub ścieramy na tarce. Mortadelę kroimy w drobną kostkę. Dodajemy do 
żółtek razem z rzodkiewkami. Dodajemy keczup, majonez, sól i pieprz. 
Dokładnie mieszamy, masą napełniamy białka. Dekorujemy. 
  
 

  Chwila   rozrywki…  Chwila   rozrywki…  Chwila   rozrywki…  Chwila   rozrywki…  ☺☺☺☺    
 
Brunetka widzi, jak blondynka zapala świeczkę i wkłada do akwarium. 
- Po co to zrobiłaś? - pyta. 
- Żeby rybkom nie było ciemno... 
 
Dwóch murarzy stawia ścianę. Nagle jeden mówi do drugiego: 
- Widzisz mnie? 
- Nie. 
- No to ściana solidnie postawiona. 
 
Za co podziwia się blondynki? 
- Za wytrwałość - tyle lat szukają rozumu i dalej nie mogą go znaleźć. 
 
Jasio wraca ze szkoły z kolegą i rozmawiają o codziennych sprawach. 
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- Jak się cieszę – mówi Jaś – że tata nic mi nie powie za ocenę z mojego 
domowego wypracowania…! 
- Jak to? Przecież dostałeś dwójkę! 
- Pewnie! Ale całe wypracowanie napisał mi tata… 
 
Pan Mądrala ma znajomego, który nie posiada zegarka, ani nawet zegara  
w domu. 
- To mi jest zupełnie niepotrzebne, mieszkam blisko ratusza i mam zawsze w 
zasięgu wzroku zegar na jego wieży! – tłumaczy panu Mądrali. 
- A w nocy?? 
- To też jest proste. Jeśli się obudzę i chcę wiedzieć, która jest godzina, 
otwieram okno i zaczynam głośno grać na trąbce. Wtedy zaraz rozlega się 
głos któregoś z sąsiadów  – „Co to za idiota gra znowu na trąbce o drugiej w 
nocy?” 
 
- Jasiu powiedz mi, jaki będzie czas przyszły od „ziewam”? 
-„Śpię” – odpowiada Jaś                                                                                            

Humor z uczniowskich zeszytów… 

� Wąż na mój widok dostał takiego napadu śmiechu, że aż mu pękła 

żyłka w piersiach i zmarł. 

� Dama z łasiczką – mężczyzna ze szczurem. 

� Zus – najważniejszy z bogów na Olimpie. 

� Hades przeszedł na ciemną stronę nocy. 

� Sturencoma – zamiast sturękoma.  

� Zaleta pobytu Robinsona na wyspie: poznał tajniki kuchni kanibali. 

� Jan Christian Andersen nie miał rodziców, urodził się u obcych ludzi. 

� Obecnie nie ma już przywiązania do ziemi i chłop do południa może 

być nawet robotnikiem. 

� Jeż i jaskółka to zwierzęta, które pomagają rolnikowi w zjadaniu 

robaków. 

� Szkielet utrzymuje nas na nogach. Gdyby nie było szkieletu, to mięso 

ciągle spadałoby na ziemię. 

G.P. 
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Sudoku  
Należy wypełnić diagram w taki sposób, aby w każdym poziomym wierszu, 
w każdej pionowej kolumnie, i w każdym dziewięciopolowym kwadracie 
3x3 znalazły się cyfry od 1 do 9. Cyfry w kwadracie oraz kolumnie i wierszu 
nie mogą się powtarzać. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 SPOSOBÓW NA STRES 
1. Naucz się zarządzać swoim czasem. 
Masz wrażenie, że życie przecieka ci przez palce 
i niczego nie kontrolujesz? Naucz się zarządzać 
swoim czasem. Gdy to zrobisz, wyeliminujesz ze 
swojego życia podstawowy czynnik 
stresotwórczy. Sprawdź, czy potrafisz trzymać 
czas w ryzach - naszego testu i poradnika szukaj 
na  
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2. Daj sobie na wstrzymanie. 
Jeżeli robota pali ci się w rękach, jesteś ciągle podenerwowany i nie 
"w sosie", to z pewnością nic mądrego nie wymyślisz. Wyluzuj, odetchnij, 
weź urlop, a wtedy prędzej znajdziesz wyjście z sytuacji, która dręczy cię od 
dłuższego czasu. 
3. Ćwicz oddech. 
Są dwa rodzaje oddechu - piersiowy i przeponowy. Większość z nas oddycha 
piersiowo, przez co wypełniamy powietrzem tylko połowę naszych płuc, a to 
zmniejsza naszą wydajność oddechową. Oddychanie przeponą pozwala 
wypełnić powietrzem całe płuca, obniża też napięcie w mięśniach przez co 
czujemy się mniej zmęczeni. 

4. Relaksuj się. 
Znajdź najlepszy dla siebie sposób na relaks: weź kąpiel z lawendą, ćwicz 
jogę, słuchaj muzyki itp. Rób to, co cię uspokaja. 

5. Myśl pozytywnie. 
Zmień sposób myślenia. Załóż na chwilę różowe okulary i spróbuj przyjaźnie 
spojrzeć na świat. Może więc warto pokusić się o odrobinę entuzjazmu? 

6. W zdrowym ciele zdrowy duch. 
Ćwiczenia fizyczne pomagają usunąć z organizmu wiele toksycznych 
substancji oraz obniżyć poziom adrenaliny wytworzonej podczas sytuacji 
stresowych. 

7. Zrezygnuj z rzeczy niemożliwych. 
Nie stawiaj sobie celów niemożliwych do osiągnięcia - to nikomu nie służy. 

8. Naucz się mówić NIE. 
Jeżeli nie możesz zrobić tego, o co cię proszą, bo np. nie masz czasu, po 
prostu grzecznie powiedz nie. Lepiej odmówić od razu, niż później nie 
dotrzymać słowa i się tłumaczyć.  

9. Rozmawiaj o swoich problemach. 
Osoby, które nie dzielą się swoimi problemami z innymi, są bardziej 
zestresowane, niż te, które opowiadają o swoich bolączkach. Zawsze warto 
poznać zdanie "neutralnego obserwatora", kogoś zaufanego, kto może 
udzieli ci znakomitej rady. 

10. Zmieniaj swoje życie powoli. 

Z dnia na dzień nie zdołasz przeobrazić się w 
"luzaka". Zmiany wprowadzaj powoli, a 
nauczysz się żyć bez stresu każdego dnia. 
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Śmieszne przysłowia 
� Dopóty dzban wodę nosi, dopóki Zepter mu się nie urwie. 
� Kto pod kim dołki kopie, ten ma brudna łopatę. 
� Jak cię widzą - to pracuj. 
� Kto rano wstaje, ten chodzi niewyspany. 
� Krowa krowie mleka nie wypije.  

� Bez pracy nie ma rogalików Star Foods. 

 
WYKREŚLANKA 

H O L A N D I A S R T A C A 
I M I J E O N Y E Z A H I K 
S A T C P M R G J D I T A Y 
Z N W R A I I W A L I A I R 
P E A U L N D N E A N I D A 
A U S T R I A N H G D Z N T 
N R A T A K O C H A I R A S 
I U R E P A U A Z B E A L O 
A T O G O N N B  O O E S K 
E G I P T A N E A N G L I A 
Państwa do znalezienia: 

Hiszpania        Indie          Oman         Nepal     
Holandia          Togo          Kuba         Egipt     
Norwegia         Walia          Anglia      Kostaryka    
Dominikana     Chile          Islandia    Izrael       
Ghana               Gabon       Katar       Peru       
Austria             Kanada      Niger                
Turcja               Haiti         Litwa 

G.P. 
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KRZYŻÓWKA   NR 4 
 

1.              

2.               

3.               

4.                   

5.               

6.                   

7.                

8.                 

9.              

10.                

11.                 

Pytania do krzy żówki : 

1. Przeciwieństwo dobra. 
2. Planszowe, karciane lub 

komputerowe. 
3. Przysmak bociana. 
4. Karol Dickens  „… wigilijna”  
5. Obecna pora roku. 

6. Nazwisko patrona naszej szkoły. 
7. Wraz z kijkami. 
8. Piszesz w nim, w linie lub w kratkę. 
9. 25+75 
10. Druga planeta Układu Słonecznego 
11. „Bóg się rodzi”, „Dzisiaj w Betlejem” 
 

 
REBUS DWUWYRAZOWY 
 

 
 
WPISZ ROZWIĄZANIE : _____________________________ 


