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Samorząd SzkolnySamorząd SzkolnySamorząd SzkolnySamorząd Szkolny    

    

ogłasza konkursy: 

 

1.1.1.1. Najpiękniejsze jajko wielkanocneNajpiękniejsze jajko wielkanocneNajpiękniejsze jajko wielkanocneNajpiękniejsze jajko wielkanocne    

(konkurs adresowany do: 

przedszkolaków, zerówkowiczów,  

uczniów kl. 1-3 SP; technika: dowolna)    

2.2.2.2. Kartka wielkanocnaKartka wielkanocnaKartka wielkanocnaKartka wielkanocna        

(konkurs adresowany do uczniów kl. 4-

6 SP; technika: dowolna,)    

Prace naleŜy składać do pani Marty Prace naleŜy składać do pani Marty Prace naleŜy składać do pani Marty Prace naleŜy składać do pani Marty 

PaczyńPaczyńPaczyńPaczyńskiej lub pani Agnieszki Miarki do skiej lub pani Agnieszki Miarki do skiej lub pani Agnieszki Miarki do skiej lub pani Agnieszki Miarki do 

23 marca 2012 r.23 marca 2012 r.23 marca 2012 r.23 marca 2012 r.    

    

3.3.3.3. Wiosenny wystrój sal lekcyjnychWiosenny wystrój sal lekcyjnychWiosenny wystrój sal lekcyjnychWiosenny wystrój sal lekcyjnych    

(konkurs adresowany do uczniów:  

0-3, 4-6 SP, I-III Gim.)    

Rozstrzygnięcie konkursu 13 kwietnia Rozstrzygnięcie konkursu 13 kwietnia Rozstrzygnięcie konkursu 13 kwietnia Rozstrzygnięcie konkursu 13 kwietnia 

2012 r.2012 r.2012 r.2012 r.    

    

                                                                

ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU!ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU!ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU!ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU!    
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Andrychowskie Imprezy na Orientację – II etap 
 

Kolejny etap Andrychowskich Imprez na Orientację /AndInO/ odbył się w 
sobotę 10 marca. Start i meta znajdowały się w remizie OSP w Choczni. 
Początkowo wydawało się, że nie będzie trudno, lecz po otrzymaniu map 
nasze przypuszczenia nie potwierdziły się. Chociaż teren w większości 
płaski i niezalesiony znalezienie niektórych punktów okazało się bardzo 
trudne.  
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Wszyscy uczestnicy bardzo się poświęcali nie zważając na zabrudzenie 
obuwia  i odzieży. Oto efekty:   

Nazwa drużyny Skład Miejsce 

Black Dragons 
Wieczorek Daniel 
Rajda Sebastian 

23 na 28 drużyn 

Kobitki 
Kiszczak Julita 
Pabiś Kinga 
Smolec Marzena 

11 na 28 drużyn 

Mali Giganci 
 

Szewczyk Konrad 
Świder Wiktoria 
Budziłek Anna 

18 na 28 drużyn 

Pogromcy Małych 
Gigantów 

Błachut Dawid 
Mikołajko Artur 
Lachendro Witek 

10 na 28 drużyn 

Tam i z powrotem 
Kryska Marcin 
Sztafińska Marta 

2 na 24 drużyny 

Zagórnickie Koxy 
Gondko Karol 
Smaza Mateusz 

22 na 24 drużyny 

 
   Opracowała: mgr Marzena Michniewicz - Bąk 

 
Wycieczka do Cinema City 

 Dnia 14 marca wybraliśmy się z klasą 6a i 6b do kina w Krakowie. 
Zbiórka była przy szkole o godzinie 7:20. Zajęliśmy miejsca w autobusie  
i ruszyliśmy. Podróż trwała około 2 godzin. 

Kiedy dotarliśmy na miejsce, weszliśmy do Bonarki. Następnie szliśmy 
w kierunku kina Cinema City. Później wędrowaliśmy po różnych salach. 
W sali 3D  założyliśmy specjale okulary i wspólnie z kluczem ptaków 
wybraliśmy się w ekscytującą podróż w czasie ich corocznych migracji.  
W sali wyobraźni wspólnie z grupą przyjaciół wybraliśmy się na wyprawę 
po amazońskiej dżungli. W sali ruchu wzięliśmy udział w podwodnej 
podróży po głębinach mórz i oceanów. W sali muzyki dowiedzieliśmy się 
w jaki sposób porozumiewają się ze sobą zwierzęta. W sali Interakcji 
odpowiedzieliśmy  na pytania dotyczące zwierząt. Dowiedzieliśmy się, 
które z nich są największe i najmądrzejsze oraz najbardziej dzikie  
i niebezpieczne. W sali inspiracji  obejrzeliśmy  film o małych 
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orangutanach. Zobaczyliśmy, jak niczym dzieci, uczą się stawiać pierwsze 
kroki, nabywają nowych umiejętności, które pozwolą im przetrwać w 
dzikiej dżungli. Po zakończonym seansie mieliśmy jedną godzinę wolnego 
czasu. Później zebraliśmy się przy określonym miejscu, i ruszyliśmy w 
drogę powrotną. Była to ciekawa lekcja dla każdego z nas… 
       Sara Kubowicz 
 

Konkurs  ,, Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” 
 

6 marca 2012 r. uczniowie klasy pierwszej gimnazjum: Izabela 
Snażyk, Dominika Krupnik, Paulina Pawłowska, Sebastian Rajda 
reprezentowali gminę Andrychów  w III etapie  konkursu  ,, Poznajemy 
Parki Krajobrazowe Polski”. Konkurs odbył się  w Nadleśnictwie w Suchej 
Beskidzkiej. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się nie tylko doskonałą 
znajomością zagadnień z biologii i geografii, ale również dużą wiedzą na 
temat Parku Krajobrazowego Beskidu Małego.   

 

Ostatecznie Nasza drużyna zajęła czwarte miejsce natomiast  
w klasyfikacji indywidualnej Izabela Snażyk zajęła miejsce trzecie. 
Wszyscy członkowie drużyny otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe 
oraz pamiątkowe dyplomy. 
   Opracowała: mgr Marzena Michniewicz - Bąk 
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WIOSENNY TURNIEJ RECYTATORSKI 
 
15 marca, zgodnie z tradycją, odbył się w naszej szkole Wiosenny Turniej 

Recytatorski. W tym roku aż 27 amatorów poezji zmierzyło się  
z wierszami zmarłej w grudniu poetki  - Wisławy Szymborskiej. W ten sposób 
oddaliśmy hołd wielkiej artystce, laureatce Literackiej Nagrody Nobla. Młodsi 
uczestnicy konkursu recytowali utwory związane z szeroko rozumianym 
pojęciem rodziny. 

Podczas spotkania panował miły nastrój, publiczność  
z zainteresowaniem i podziwem wsłuchiwała się w wiersze, młodzi artyści 
dali  z siebie wszystko, a jury w składzie: p. wicedyrektor Agata Sztuka, mgr 
Renata Gilek, mgr Marta Paczyńska i mgr Anna Hernas,   po burzliwych 
dyskusjach  ogłosiło werdykt.  
Serdecznie gratulujemy : Krzysztofowi Gilkowi, Dawidowi Zmiertce  
i Kamilowi Pasternakowi (kategoria 4 – 6) oraz Paulinie Gawlas, Patrycji 
Bizoń i Dominice Jopek ( kategoria 1 – 3 gimn.). 
Krzysztof Gilek i Dawid Zmiertka będą reprezentowali naszą szkołę podczas 
VIII SPOTKANIA Z POEZJĄ w Sułkowicach – Bolęcinie. Życzymy im 
„połamania języka” ☺ 

W konkursach recytatorskich nie są najważniejsze tytuły i nagrody. 
Poezja to nie sport,  a wyjątkowa dziedzina sztuki, której tak naprawdę nie da 
się zdefiniować ani zamknąć w punktach i ocenach. Wszyscy uczestnicy 
naszego turnieju to zwycięzcy! Pokonali własne słabości, strach i tremę 
 stając przed publicznością, więc wszystkim bardzo dziękujemy  
i gratulujemy. Zapraszamy za rok! 

A. Hernas 

 

GMINNE KONKURSY MATEMATYCZNE 
 
W dniu 19 marca 2012 odbyło się uroczyste podsumowanie Gminnych 
Konkursów Matematycznych  klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej i klas 
I i II Gimnazjum. w Urzędzie Miejskim I z-ca burmistrza Andrychowa 
Agnieszka Perończyk-Adamek wręczyła laureatom nagrody i pamiątkowe 
dyplomy. Uczniowie naszej szkoły wyróżnili się w tych konkursach  
i zajęli: 

W Konkursie klas szóstych szkół podstawowych 
I miejsce:    Bartosz Kubacka - nauczyciel:    Katarzyna Semik 
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W Konkursie klas pierwszych gimnazjum 
II miejsce:    Izabela Snażyk  - nauczyciel:    Jadwiga Cibor 

W konkursie  klas drugich gimnazjum 
II miejsce:    Katarzyna Rokowska  - nauczyciel:    Jadwiga Cibor 
 

 
 

 
 
 
 

mgr inż. Jadwiga Cibor 
 

Tischnerowskie ślady 
 

15 marca uczennice naszej szkoły uczestniczyły w rozdaniu nagród 
VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady". Jego celem 
jest popularyzacja postaci ks. prof. Józefa Tischnera wśród młodzieży oraz 
wzbogacenie wiadomości o jego życiu i twórczości. Tematem 
tegorocznego konkursu była myśl ks. Tischnera: „Dobroć zawsze rodzi się 
w bólu. Kto się lęka bólu, ten wcześniej czy później popadnie  
w kompromis ze złem.” Uczestnicy mieli napisać pracę, w której rozważali 
te słowa. Z naszej szkoły w tym konkursie wzięły udział trzy uczennice 
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klasy drugiej gimnazjum: Paulina Gawlas, Monika Sławik i Katarzyna 
Rokowska. Jedna z nich – Monika Sławik - otrzymała wyróżnienie. 
Serdecznie gratulujemy! 

 

       K.R. 

 
TRZYNAŚCIE PYTAŃ DO… 

 

W tym miesiącu trzynaście pytań zadałyśmy Pani Władysławie Malczyk . 
 

1. Czego uczy Pani w naszej szkole?  
2. Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy? 
3. Co najlepiej wspomina Pani z pracy w szkole? 
4. Kim chciała Pani zostać w dzieciństwie? 
5. Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole? 
6. Jakie są Pani zainteresowania? 
7. Jakie jest Pani największe marzenie? 
8. Jest Pani optymistką? 
9. Najpiękniejszy dzień w Pani życiu to…? 
10. Jakie książki lubi Pani czytać i jaka jest Pani ulubiona? 
11. Jakie filmy Pani ogląda i jaki jest Pani ulubiony? 
12. Jakiej muzyki Pani słucha i jaka jest Pani ulubiona piosenka? 
13. Gdzie najbardziej chciałaby Pani pojechać? 

Oto odpowiedź: 
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   Dziękuję za propozycję wywiadu, czuję się wyróżniona możliwością 
zainteresowania Was kilkoma refleksjami. 
Myślę, że trochę jestem historią tej szkoły. Był rok 1970. Kończono 
budowę placówki, właśnie tej, w której uczymy się obecnie. Rozpoczęłam 
pracę jako nauczyciel plastyki, potem uczyłam języka polskiego w klasach 
starszych szkoły podstawowej. Skończyłam podyplomowe studia z 
bibliotekoznawstwa – prowadziłam szkolną bibliotekę. Zdobyłam 
specjalizację w edukacji wczesnoszkolnej, a praca w klasach I-III stała się 
moją pasją! Dziękuję moim uczniom, którzy sprawili, że przez te wszystkie 
lata „leciałam” do Was jak na skrzydłach. Obecnie uczę już dzieci moich 
uczniów; moi uczniowie są także kolegami z pracy. Najcieplej myślę o 
latach, kiedy dyrektorem był pan Jerzy Kilian, proboszczem ks. kan. 
Leszek Solakiewicz. Nauka esperanta, spotkania nauczycieli, nadanie 
szkole imienia. Przez osiemnaście lat byłam doradcą metodycznym, 
wspierałam nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i innych dzieląc się 
wiedzą zdobytą w praktyce. 
Badania mówią, że człowiek dorosły uśmiecha się 15 razy dziennie, 
dziecko zaś co najmniej 100. Lubię się śmiać! Mam 53 filmy z Louisem de 
Funèsem. Ale to lata spędzone z dziećmi wyzwalają mój optymizm, to 
uczniowie „uratowali” mnie w trudnych życiowych sytuacjach swoją 
niekłamaną radością i otwartością. Każdy dzień spędzony z moimi 
uczniami jest więc po prostu magiczny!!! 
Zagórnik przez wiele lat był moim „miejscem na Ziemi”. Uwielbiam go  
o każdej porze roku. Tu wydarzyło się wiele ważnych dla mnie zdarzeń, tu 
wychowałam moje córeczki, tu spotkałam wspaniałych ludzi - dzisiaj - 
przyjaciół. 
Z refleksją przyglądam się kolejnym zmianom i reformom edukacji. Wiem 
na pewno, że tylko codzienna praca z uczuciem traktowana jako pasja i 
najwyższa wartość daje efekty! Nie te wyrażone stopniami, ale te mierzone 
osiągnięciami w dorosłym życiu, umiejętnością znajdowania w nim radości 
i satysfakcji. Kształcenie dzieci w klasach młodszych jest przecież 
fundamentem pod całe dalsze życie każdego z Was.  
Pytacie o moje zainteresowania… 
Jest ich wiele. Podróżuję, szukam miejsc wyjątkowych. W lutym tego roku 
zaglądałam do krateru wygasłego wulkanu Pico del Teide (3718m) na 
Teneryfie, moczyłam nogi w Atlantyku obok klifów Los Gigantos, 
popłynęłam promem na Gomerę (to jedna z Wysp Kanaryjskich, ma kształt 
muszli). Lubię parki narodowe, przyrodę, skanseny. Wszystkie 
oszczędności przeznaczam na wycieczki, które wcześniej dokładnie 
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planuję, gromadzę wiadomości o miejscach, ich przeszłości, o życiu 
mieszkańców. Odwiedziłam już wiele cudownych miejsc, a tyle jeszcze 
jest do zobaczenia. Zwiedzam także namiętnie muzea malarstwa. 
Godzinami mogłabym opowiadać… 
Kilka lat temu moja była uczennica, konserwator zabytków, Halinka 
Surzyn zaprosiła mnie do Paryża. Całe dnie spędziłam w Luwrze,  
w Wersalu. Pokochałam impresjonistów z Muzeum d’Orsay. 
Sama też maluję. Pewnie akwarelki, które tworzę to „kicze”, ale ważny jest 
dla mnie sam proces tworzenia pracy, a nie końcowy efekt. Malowanie to 
ogromna przyjemność. Zapomina się o problemach codziennych. 
To tak samo jak z przedstawieniami teatrzyku szkolnego, które tworzę 
ponad 10 lat. Interesuje mnie proces tworzenia: pisanie scenariusza, 
wymyślanie scenografii i choreografii,  a nie samo przedstawienie w jego 
końcowej fazie. Radość daje wspólne z uczniami przeżywanie procesu 
twórczego. 
Dużo czytam. Pamiętam, że w mojej klasie w Szkole Podstawowej nr 2  
w Wadowicach wisiał napis: „Książka, jak cudowny dywan w nowe światy 
nas porywa”. Uwielbiam książki amerykańskiego pisarza, mieszkającego 
przez wiele lat na barce na Sekwanie, Williama Whartona. To powieści o 
życiu, o „budowaniu gniazd” – dla rodziny w różnych miejscach na 
świecie. Czytam Waldemara Łysiaka, polską literaturę feministyczną. 
Ostatnio miałam możliwość uczestniczyć w spotkaniu z pisarką, malarką, 
mieszkającą obecnie w Krakowie – Romą Ligocką. To osoba jako dziecko 
uratowana z transportu Żydów do zagazowania. Napisała, że „szczęście to 
zgoda na samą siebie”. Też tak uważam. 
Staram się przynajmniej raz w miesiącu być w kinie, najchętniej studyjnym 
„pod Baranami” w Krakowie. Tam można zobaczyć pokazy ambitne. 
Oglądałam ostatnio „Żelazną Damę” z moją ulubioną aktorką Meryl Streep 
i oczywiście polski film nominowany do Oscara „W ciemności” Agnieszki 
Holland. 
Słucham najchętniej tzw. „bardów”, piosenki Marka Grechuty, Andrzeja 
Sikorowskiego z grupy „Pod Budą”, Grzegorza Turnaua, Aloszę 
Awdiejewa, Leonarda Cohena, Gilberta Beko, Mireille Mathieu. Lubię 
operę i musicale. 
Do matury związana byłam z Wadowicami, gdzie się urodziłam  
i mieszkałam. Wróciłam „do korzeni”. Uczestniczę w życiu miasta 
współpracując z Towarzystwem Miłośników Wadowic. Chciałabym 
wspierać miasto mojego dzieciństwa, uczestniczyć w jego rozwoju.  
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Myślę, że znajdę czas by napisać wspomnienia z moich „zagórnickich” 
czasów. Najczęściej wspominam te rodziny, do których chodziłam na chleb 
prosto z pieca, pieczone ziemniaki czy kiszoną kapustę. 
A marzenia…? Marzeniom trzeba pomagać, wtedy się spełniają! 
 
Dziękujemy za wywiad i życzymy spełnienia wszystkich marzeń. 
 

Co włożyć do naszego koszyka wielkanocnego? 
 

 Już niedługo razem z naszymi rodzinami pójdziemy święcić pokarmy. 
Często bezmyślnie wkładamy do koszyka „co popadnie” lub robimy to z 
przyzwyczajenia nie wiedząc, co poszczególne produkty oznaczają w naszej 
tradycji. Od dzisiaj wszyscy czytelnicy gazetki Spoko będą już to wiedzieć. 
Koszyczek ma być wiklinowy. Powinien być wyłożony w środku białą 
serwetką, na której ułożymy pokarmy do święcenia. Koszyczek winien być 
udekorowany, np. bukszpanem, baziami czy wiosennymi kwiatami i przykryty 
białą serwetką. 
W koszyku wielkanocnym powinny się znaleźć: 

 Chleb- Chleb święci się na pamiątkę chleba, który zstąpił z nieba, tj. 
Jezusa, i na upamiętnienie cudownego nakarmienia przez Niego rzeszy 
słuchających Go ludzi. W tradycji chrześcijańskiej chleb jest bardzo wymownym 
symbolem. W Eucharystii bowiem postać chleba ma Ciało Pańskie, które jest 
pokarmem dla naszych dusz. 

 
Jajka wielkanocne- najczęściej są to tzw. kraszanki, wyklejanki, pisanki. 
Do koszyka wielkanocnego wkłada się jajka ugotowane na twardo. To one 

są głównym elementem "święconki". Jajka są symbolem życia i 
zmartwychwstania Chrystusa, ale tylko pełne jajka, a nie tak zwane wydmuszki. 
Tylko pełne jajka mają prawo znaleźć się w koszyku wielkanocnym, bo przecież 
będziemy się nimi dzielić przy składaniu sobie życzeń i spożywać je podczas 
uroczystego śniadania. 

  Baranek- jest symbolem Jezusa Zmartwychwstałego, ale także pokory i 
łagodności. Zwyczaj święcenia baranka sięga VII wieku. Natomiast ustawianie 
baranka na stole wielkanocnym wprowadził w XIV wieku papież Urban V. 
Przyświecał mu jeden cel: aby wierni ucztując, nie zapomnieli o najważniejszym 
przesłaniu tego święta. W Polsce baranek wielkanocny nazwany był Agnuszkiem i 
pojawił się w XVII wieku. 
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Mi ęso i wędliny -  Wędlina jest wymownym symbolem dostatku i 
zamożności rodziny. Święci się przede wszystkim wyroby wieprzowe. W koszyku 
wielkanocnym powinny się znaleźć najrozmaitsze wędliny, przede wszystkim 
mała, pękata, związana sznurkiem różowa szynka oraz wianek wiejskiej kiełbasy.  

Sól- Chrześcijanie są solą ziemi. Ten potrzebny minerał nie tylko dodaje 
potrawom smaku, ale jest symbolem zachowania od zepsucia i ma właściwości 
oczyszczające. Chleb i sól są jakby kwintesencją życia i w polskich zwyczajach 
najczęściej występują razem. Oznaczają  prostotę  życia.    

 Pieprz czarny (zmielony)- symbolizuje gorzkie zioła, które Żydzi dodawali 
do pikantnego sosu w kolorze cegły, zwanego charoset. Maczali w nim kawałki 
paschalnego baranka na pamiątkę ciężkiej 
niewolniczej  pracy  przy  produkcji   cegły   w   Egipcie. 
       

Chrzan- Jest pikantny w smaku i wyciska z oczu łzy. Najlepiej, gdy jego 
korzeń jest w kawałku. Kroi się go później na cienkie plasterki i częstuje się nim 
zebranych. Chrzan może też być starty i wymieszany z jajkiem i ze śmietaną. 
 

Na podstawie: http://www.jezuici.pl/am/arc/arc_018.htm           Oprac. B.P:) 
 

 

Prima aprilis! Prima aprilis! Prima aprilis! Prima aprilis!     
Prima aprilis - (z łac. 1 kwietnia) 
dzień Ŝartów, obchodzony na 
całym świecie. Polega on na robieniu 
żartów, celowym wprowadzaniu 
 w błąd, kłamaniu, konkurowaniu  
w próbach sprawienia, by inni 

uwierzyli w coś nieprawdziwego. Tego dnia w wielu mediach pojawiają się 
różne żartobliwe informacje. 

• W krajach anglojęzycznych 1 kwietnia jest nazywany „Dniem 
Głupców”.  

• W Wielkiej Brytanii, Australii i RPA wzajemne żartobliwe 
oszukiwanie jest uprawiane tylko do południa.  

• W innych krajach germańskojęzycznych dzień ten jest nazywany po 
prostu 1 kwietnia, a żart zrobiony tego dnia Aprilscherz lub np. 
Aprilskämt (szw.).  
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• We Francji  prima aprilis jest określany jako „Dzień kwietniowej 

ryby ”. 
• W Szkocji znany jest jako „polowanie na głupca”  
• na Litwie  „Dzień kłamcy” ,  
• w Portugalii  „Dzień kłamstwa”,  
• w Rosji „Dzień śmiechu”. 
• W krajach hiszpańskojęzycznych 28 grudnia obchodzony jest Día de 

los Santos Inocentes, jako katolickie święto Dnia Niewiniątek. Jest on 
okazją do żartów i kawałów, jest odpowiednikiem prima aprilis. 

 
Obyczaj ten dotarł do Polski z Europy Zachodniej przez Niemcy w epoce 
nowożytnej w XVI wieku. W XVII został już uznany za „modę staroletnią”, 
zaczął on być wtedy obchodzony w podobnej formie, w jakiej występuje do 
dzisiaj. 

[Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Prima_aprilis] Oprac. B.P☺ 
 
 

KoleŜeńskie podpowiedziKoleŜeńskie podpowiedziKoleŜeńskie podpowiedziKoleŜeńskie podpowiedzi    
 

Jakie  są  sposoby na naukę  języka angielskiego? 
NAJWAŻNIEJSZA   JEST  
SYSTEMATYCZNOŚĆ!!! 
1). Trzeba uczyć się systematycznie, 
powtarzać regularnie słówka. 
2). Ćwiczyć wszystkie sprawności 
językowe: czytanie, słuchanie, mówienie. 
3). Oglądać bajki, filmy w oryginalnej, 
angielskiej wersji językowej. 

 I.Kapera, A.Bizoń 
 

Kalendarz świąt nietypowych  
Marzec 

1 marca – Międzynarodowy Dzień Walki przeciwko Zbrojeniom 
Atomowym, Światowy Dzień Obrony Cywilnej, Światowy Dzień 
Świadomości Autoagresji, Dzień Puszystych, Dzień Piegów, Dzień 
Żołnierzy Wyklętych  



 14 
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  
9 marca – Dzień Polskiej Statystyki  
10 marca – Dzień Mężczyzny  
11 marca – Dzień Sołtysa  
12 marca – Światowy Dzień Drzemki w Pracy  
14 marca – Dzień Liczby Pi, Biały Dzień  
15 marca – Światowy Dzień Praw Konsumenta, Europejski Dzień 
Konsumenta, Światowy Dzień Choroby Alzheimera  
17 marca – Światowy Dzień Morza, Dzień Św. Patryka  
18 marca – Europejski Dzień Mózgu  
19 marca – Dzień Wędkarza  
20 marca – Dzień Bez Mięsa  
21 marca – Dzień Wagarowicza, 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  
25 marca – Dzień Czytania Tolkiena  
27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru  
29 marca – Dzień Metalowca  

Kwiecień 
1 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ptaków, Dzień Ryby (Francja)  
2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci  
5 kwietnia – Dzień Leśnika i Drzewiarza  
7 kwietnia – Dzień Pracownika Służby Zdrowia  
8 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Romów  
10 kwietnia – Dzień Bandurka, Dzień Lotnictwa Wojskowego  
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  
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18 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, Światowy Dzień 
Krótkofalowca  
20 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy, Międzynarodowy 
Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem  
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 – Dzień Ziemi, Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy 
Pracy  
29 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Tańca  

 
(http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Kalendarz_świąt_nietypowych) 

opr. K. Rokowska 
 

Kącik mola książkowego 
Roald Dahl – „Matylda” 

 Matylda to niezwykle utalentowana 
dziewczynka. W wieku pięciu lat czyta już poważną 
literaturę i potrafi rozwiązywać trudne zadania 
matematyczne. Niestety jej rodzice tego nie zauważają 
– całe dnie spędzają przed telewizorem. Dlatego 
dziewczynka chętnie spędza czas w bibliotece. Kiedy 
zaczyna naukę w szkole, jej nauczycielka odkrywa jej 
niezwykłe zdolności. Tutaj znów pojawia się problem, 
ponieważ dyrektorka szkoły jest okropnym tyranem 
i nie pozwala Matyldzie uczęszczać do starszej klasy, 

aby mogła się rozwijać. Uważa, że dziewczynka jest oszustką i złodziejką, 
stosuje okrutne kary. Pewnego dnia Matylda odkrywa w sobie kolejną 
niezwykłą moc – może czynić dorosłym niesamowite psikusy. Dzięki temu 
może pomóc nie tylko sobie, ale też innym uczniom. 
 Ale jak to wszystko się skończy? Czy Matylda znajdzie w końcu 
szczęście i miłość? Koniecznie przeczytajcie tę wspaniałą książkę. 
Polecam:) 
        K. Rokowska 
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ZwieZwieZwieZwierzrzrzrzęta ta ta ta śwwwwiiiiataataataata - Frynosoma rogata 
 

Frynosoma rogata   (Phrynosoma 
cornutum) –  jaszczurka   
z rodziny phrynosomatidae.  
Długość ciała 12-13 cm (w tym ogon  
4 cm). Ciało spłaszczone, najeżone 
kolcami, na głowie dwa duże wyrostki, 
przypominające rogi. Ciało 
szarobrązowe, wzdłuż kręgosłupa żółta 
linia. 
Wyst ępuje:  Tereny Ameryki Północnej, 

od stanów Kolorado i Kansas na północy do północnego Meksyku na 
południu i od południowo-wschodniej Arizony na zachodzie do zachodniej 
części Missouri, Arkansas i Luizjany na wschodzie. 
Broni si ę: Zdenerwowana frynosoma może wystrzelić strumyk krwi z 
oczu, by odstraszyć drapieżniki. 
Tryb życia:  Dzienny tryb życia. Ok. 70% jej diety stanowią mrówki  
z rodzaju Pogonomyrmex, swoją dietę uzupełnia innymi drobnymi 
stawonogami. 

 Źródło: www.wikipedia.orgopr. A. Dwornik 
 

Naukowy głowy  
1. Jeżeli się wypuści  termity na kartkę, na której są dwie kreski: jedna z 
ołówka, a druga  
z długopisu, to po czym będą chodziły? 
a). po długopisie? 
b). po ołówku? 
c). zjedzą papier? 
Odp.: ......... 
 

(Atrament w długopisie wydziela podobny zapach do termitów.) 
2. Jeżeli mamy idealnie czystą wodę w szklanej butelce i uderzymy butelką 
mocno w stół, co powstanie? 
a). bąbelki? 
b). kryształki lodu? 
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c). nic się nie stanie? 
Odp.: ……… 
 

(Ciśnienie gwałtownie się zmienia.) 
3. Dlaczego motyle tak dziwie latają? 
a). tak utrzymują równowagę? 
b). taka ich dziwna natura? 
c). tak znajdują pożywienie? 
Odp.: ……… 
(Mają to w genach.) 
       Artur Dwornik 

    
Wiosenna krzyŜówka dla najmłodszych Wiosenna krzyŜówka dla najmłodszych Wiosenna krzyŜówka dla najmłodszych Wiosenna krzyŜówka dla najmłodszych ☺☺☺☺    

 
(Jeśli nie będziecie wiedzieć jakiegoś hasła, to możecie przeczytać 
prawidłowe odpowiedzi   w nawiasach, ale żeby nie było tak łatwo to 
UWAGA – czytamy od tyłu!!!) 

1. Ten zielony dywan zimą odpoczywa. (awart) 
2. Pora roku, która kończy się w marcu. (amiz) 
3. Miesiąc poprzedzający marzec. (ytul) 
4. Kotki na drzewach. (eizab) 
5. Trzeci miesiąc wiosny. (jam) 

  1.                 

    2.              

   3.               

    4.               

   5.              

    6.                   

   7.                   

    8.                

     9.               

10.                    

   11.               
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6. Budzą się z zimowego snu. (atęzreiwz) 
7. Tuż po marcu. (ńeiceiwk) 
8. Odleciał tuż przed zimą, powróci już na wiosnę. (naicob) 
9. Kiedy wstaje – dzień nastaje, gdy zachodzi – noc przychodzi. (ecńołs) 
10. Kukła, lalka (topimy ją na powitanie wiosny!) (annazram) 
11. Kwiat, który zakwita wcześnie na wiosnę - o barwie żółtej lub 

fioletowej.(sukork) 

Hasło: _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ !!! ☺ 

Miłej zabawy!:)Miłej zabawy!:)Miłej zabawy!:)Miłej zabawy!:)    

Oprac. B. Polak 
 

Kącik filmowyKącik filmowyKącik filmowyKącik filmowy    
Transformers 

Recenzja jest tym razem o filmie Transformers, gdyż wiele osób prosiło mnie, 
abym właśnie ten film zaopiniował. Jest to film fantastyczno-sensacyjny. 
Opowiada o bitwie między autobotamia, a deceptikonami. Są to inteligentne 
roboty. Cała historia zaczyna się, gdy na Ziemię spadł sześcian, który zawierał 
energię tak zwaną energonem, która pozwalała zmieniać różnego rodzaju 
obiekty w roboty. Główny bohater Sam Witwicky posiadał okulary swego 
pradziadka,  na  których zostały wypalone koordynaty położenia sześcianu. 
Roboty, które wykryły słaby sygnał kości, ruszyły na Ziemię, by ją odnaleźć. 
Deceptikony chcą wykorzystać sześcian do zamienienia ludzkiego przemysłu 
na armię i podbić wszechświat. Na drodze stają im autoboty i ludzie. Czy 
autoboty wygrają i ocalą Ziemię, czy też deceptikony zniszczą ją?  
Obejrzyjcie, a sami się dowiecie.  

Krzy żówka do filmu Transformers 
1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            
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1. Jeden z agentów sektora 7. 
2. Planeta, skąd pochodzą autoboty i deceptikony. 
3. Zagrała Mikaele Banes … Fox. 
4. Jedyny autobot zabity podczas walki. 
5. Medyk autobotów. 
6. Zastępca Megatrona. 
7. Kapitan, który ocalał z bazy zaatakowanej przez roboty. 
8. Spec od uzbrojenia autobotów. 

W. Rokowski 
 

Świąteczne Świąteczne Świąteczne Świąteczne  kolorowanki  kolorowanki  kolorowanki  kolorowanki ☺☺☺☺    

 

 

 

 

 

 

 
Oprac. B.P. 

 

Czy wiesz, Ŝe… 
... o godzinie 10 rano, serce i układ krążenia człowieka najlepiej radzą sobie z 
obciążeniami? 

... efekt czerwonych oczu na zdjęciach powstaje na skutek przefiltrowania 
światła odbitego od siatkówki przez naczynia krwionośne? 

... kwiatem wanilii płacono podatki w królestwie Azteków? 

... w ciele człowieka znajduje się ponad 600 różnych mięśni? 

... Księżyc oddala się od Ziemi z szybkością 4 cm rocznie? 

... gdyby Ziemia była tak mała jak piłka tenisowa, Słońce miałoby wielkość 
domu? 
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... najwyżej położone jezioro na świecie to Titicaca w Peru (leży na wysokości 
3810 m n.p.m.)? 

... Olympus Mons, wznosząca się na wysokość 27 km na powierzchni Marsa, 
jest najwyższą znaną górą w naszym Układzie Słonecznym? 

... łabędź krzykliwy ma aż 25 216 piór (najwięcej z ptaków, których pióra 
policzono)? 

... Wielki Kanion Kolorado w Arizonie ma długość 350 km i głębokość do 
1830 m? 

... najgłębsze jezioro świata to Bajkał w Rosji (jego głębokość wynosi prawie 
2 km)? 

... przez wodospad Stanleya w Kongo, przepływa 17 tysięcy litrów wody na 
sekundę? 

... diament to najtwardszy minerał występujący w przyrodzie? 

... każdego dnia na Ziemi ma miejsce około 45 tysięcy burz z piorunami? 

... temperatura jądra Ziemi wynosi około 4500°C? 

... około 250 milionów lat temu, wszystkie kontynenty były ze sobą 
połączone? 

... ciało ludzkie składa się z około 10 bilionów komórek? 

... najstarsze fragmenty skorupy ziemskiej mają 4,3 mld lat? 

... Dąb Bartek, jedno z najstarszych drzew w Polsce, ma około 700 lat? 

... kukawka srokata woli bieganie od latania, a biega z szybkością 20 
km/godz.? 

... w ciągu całego życia, człowiek wykonuje średnio 500 milionów oddechów? 

... największym mięczakiem na świecie jest kałamarnica olbrzymia? 

http://ciekawnik.pl 

 

Twórczo ść własna 
Dalsze losy Pinokia…Dalsze losy Pinokia…Dalsze losy Pinokia…Dalsze losy Pinokia…            

    Rozdział 1 

Pinokio kupuje statek 

           Kiedy Pinokio stał się chłopcem, chodził do szkoły, a 
po nauce szedł do szewca, aby szyć buty. W każdy ostatni 
dzień miesiąca chłopczyk dostawał wypłatę. Jego pensja 
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wynosiła tysiąc soldów. Dwie dziesiąte tej kwoty przekazywał na zakup 

jedzenia i tym podobne,  
a resztę wkładał do skarbonki. Kiedy uzbierał już sto tysięcy soldów, kupił 

statek z żelaza. Pinokio razem z mamą i tatą, bardzo chciał popłynąć i znaleźć 
Wyspę Skarbów. 

Rozdział 2 

Pinokio wyrusza z rodzicami w rejs 

           Kiedy Pinokio przyszedł do domu, powiedział mamie i tacie, że kupił 
statek i chce popłynąć na Wyspę Skarbów. Rodzice zgodzili się i zaczęli 

pakować siebie oraz swojego syna. Dzień później poszli nad morze, gdzie 
znajdował się statek. Wsadzili do łodzi bagaże  

i popłynęli. 

Rozdział 3 

Pinokio i rodzice dopłynęli do Wyspy Skarbów 

           Kiedy Pinokio przycumował do brzegu Wyspy Skarbów, wyruszył 
 z rodzicami szukać skarbu, według starej mapy piratów, którą znalazł na 
statku. Poszli na południe, lecz po drodze spotkali zjawy lisów i kotów, 
zupełnie tak samo wyglądających, jak ci oszuści. Przeszli przez nie, no 

zupełnie jak to przez duchy. Po pokonaniu przeszkody, na Pinokia czekała 
bardzo przykra niespodzianka.... 

Kacper Fila 

 
Muchomor 

         Pewnego niedzielnego dnia wybrałem się z całą rodziną na 

grzyby. Poszliśmy do naszego ulubionego miejsca: „lasu pod wielką 

lipą”.  

         Ten okres był wyjątkowy, ponieważ warunki były idealne. 

Znajdowałem różne grzyby od kurek, aż po prawdziwki. Nagle 

zauważyłem niezwykłego muchomora. Patrzyłem na niego z 

zachwytem, aż do momentu, kiedy dziadek powiedział:  

-Nie dotykaj tego grzyba! Nie wiesz, że on jest piekielnie trujący?!  

Oprzytomniałem i prędko się odsunąłem. Kiedy wróciliśmy do 

domu wszyscy opowiadali historie związane z tą trucizną. Teraz już 

wiedziałem, że nawet odrobina tego grzyba może zabić. W szkole 
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spotkałem mojego najlepszego kolegę i opowiedziałem mu o tym 

wydarzeniu.                                           

- A jak wyglądał ten muchomor? - zapytał.                                                                                  

-Kapelusz był ogromny, ciemnozielony. Pod spodem miał 

harmonijkę. Kształtem przypominał koło, które było bardzo płaskie, 

natomiast nóżka wysoka i biała. 

-To musiał być muchomor sromotnikowy. 

- Masz rację. A wiesz, że jest on śmiertelnie trujący? 

- Tak. Ja słyszałem w radiu, że ktoś go zjadł. 

- No i co? 

-Przeżył, ale musiał mieć przeszczep wątroby. 

           Długo nad nim myślałem i doszedłem do wniosku, że był 

niezwykły. Nie dość, że trujący, to wielki i ładny z wyglądu. Ale dam 

wam radę: zawsze omijajcie go szerokim łukiem.   
       Dawid Zmiertka, kl. 4b 
 

Palcem po mapie…Palcem po mapie…Palcem po mapie…Palcem po mapie…    

SSSSzwecja – państwo położone w Europie na 

półwyspie Skandynawskim, ze stolicą  w 
Sztokholmie. Graniczy z Norwegią, Finlandią i 
Danią. 
Najpopularniejsze marki ze Szwecji to: Volvo 
(samochody), Oriflame (kosmetyki), H&M 
(ubrania) oraz IKEA (meble i artykuły 
dekoracyjne). 
Główne potrawy szwedzkie to: surströmming (śledź 
w zalewie solnej), köttbullar (kulki mięsne z puree z 
ziemniaków i dżemem z borówek) oraz flygande 

jakob (pieczony kurczak podany z bananami i orzechami, a także sosem 
chilil).  
 
Ciekawostki o Szwecji 

• W Szwecji sobota jest dniem szkolnym  
• Ze Szwecji pochodzi nagroda Nobla 
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• W Szwecji nie istnieje słowo „proszę”, zamiast tego na końcu zdania 

używa się „dziękuję” np. ‘Proszę o książkę’ powiemy ‘Książkę, 
dziękuję’. 

• Wszyscy do siebie odnoszę się: „ty”  
G. Polak 

Zabawa z ortografią 
K...tuszący dym z palonych snopk...w p...enicy p...enikał  p...ez  ch...ustki 
zało...one na twa.... Chocia...  zanu...ylismy je up...ednio w str...mieniu, 
wy..ęliśmy i z powrotem wło...ylismy pod str...mień bie...ącej wody, w 
p...ełyka...  cz...liśmy  ...rący smak, a w nozd...ach dra...niący zapa... . 
 

                                               http://dyktandaferdynanda.bloog.pl/ K.Fila  

   (http://www.zsz-szewniagorna.neostrada.pl/publikacje/23.EK..doc)     Kacper Fila 
                                                                  

 

KĄCIK SPORTOWY 
Vikersund 2012, czyli Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich 
 
W dniach 23-26 lutego na największej skoczni na świecie w norweskim 
Vikersund trwały Mistrzostwa Świata w lotach. Już od samego początku 
imprezy pogoda bardzo wyraźnie utrudniała rywalizację. Podczas pierwszej 
serii wiatr bardzo przeszkadzał zawodnikom, co doprowadziło do jej 

Jestem chochlik. Ach, szalenie  
Cieszę się, gdy jesteś leniem.  
Popatrz: co dodaję żartem ... 

Już hart (siła) jest psem chartem.  
A hełm? Rozbrat wziął z 

żelastwem:  
Stał się Chełmem, słynnym 

miastem (...)  
To tylko pod piórem lenia  

Lód w lud, czyli w ludzi zmieniam.  
Uważny uczeń, kolego, 
Nie zrobi jeża z Jerzego.  
Odróżnia od słowa morze 

Słowa: mogę, możesz, może.  

I pisze stóg – nie stuk siana.  
Nieuważny zaś, gdy każę coś zrobić 

znakomicie, 
Pisze jak na złość – karzę w 

zeszycie. 
A zamiast marzę, czyli bazgrzę,  
To pisze marz, czyli źle także.  
A czy ktoś wie, czym różni się  

Bug, buk i Bóg? 
Bo jeśli nie, niech pilnie uczy się! 

I na ostatek – uwaga! 
Warzyć od war i ważyć od waga.  

Jeśliś ciekaw moich sztuczek,  
Nie ucz się. Natychmiast wrócę. 
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przerwania i anulowania.  Z planowanych czterech serii konkursu 
indywidualnego, udało się przeprowadzić zaledwie dwie. Medalami podzielili 
się Robert Kranjec ze Słowenii, który wyprzedził Rune Veltę z Norwegii i 
Martina Kocha z Austrii. Najwyżej sklasyfikowany Polak, a mianowicie 
Kamil Stoch był 10. W rywalizacji drużynowej wygrali Austriacy przed 
Niemcami i Słowenią. Podczas tych MŚ Piotr Żyła ustanowił nowy rekord 
Polski skokiem na odległość 232,5 metra. 

Po Mistrzostwach Świata w biathlonie 

Na początku marca w niemieckim Ruhpolding obywały się Mistrzostwa 
Świata w biathlonie. W sumie rozegrane było 11 zawodów. 
W konkurencjach indywidualnych mężczyzn, aż trzykrotnie triumfował Martę 
Fourcade.  
W sprincie wyprzedzając Svendsen i Bergmana, w biegu pościgowym 
pokonując Bergmana i Szipulina oraz w biegu masowym, podczas którego na 
metę przybiegł przed Ferrym i Lindstroemem. Złoty medal wywalczył 
również Jakov Fak w biegu indywidualnym przed Simonem Fourcade i 
Soukupem. W sztafecie triumfowali Norwegowie przed Francją i Niemcami.   
U pań natomiast dwa razy zwyciężała Tora Berger w biegu indywidualnym 
przed Brunet i Ekholm oraz w biegu masowym przed Brunet i Makarainen. 
Sprint wygrała kończąca karierę Magdalena Neuner pokonując Domrachevę i 
Semerenko. A w biegu pościgowym złoto wywalczyła Daria Domracheva 
przed Neuner i Wiłuhiną. W sztafecie wygrały Niemki przed Francuzkami i 
Norweżkami.  
W sztafecie mieszanej wygrali Norwegowie przed Słowenią i Niemcami.  

Inne informacje 

• Władimir Kliczko obronił pas mistrzowski po wygranej na punkty z 
Brytyjczykiem Dereckiem Chisorą 

• Polskie zespoły pożegnały się z tegoroczną Ligą Europy 
• Zmarł wybitny polski piłkarz – Włodzimierz Smolarek 
• Polska zremisowała z Portugalią na Stadionie Narodowym 
• Sezon zimowy dobiega końca 

G. Polak 
 

Piosenka Piosenka Piosenka Piosenka     harcerskaharcerskaharcerskaharcerska    
Dym z jałowca  
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Dym jałowca łzy wyciska D h  
Noc się coraz wyżej wznosi e A  
Strumień srebrną falą błyska D h 
Czyjś głos w leśnej ciszy prosi e A 
 

Żeby była taka noc, D fis 
kiedy myśli mkną do Boga G A  
Żeby były takie dni, D h  
że się przy nim ciągle jest G A  
Żeby był przy tobie ktoś, D fis 
kogo nie zniechęci droga G A 
Abyś plecak swoich win ,D h 
stromą ścieżką umiał nieść e A D 
 

Ogrzej dłonie przy ognisku  
Płomień twarz ci zarumieni  
Usiądziemy razem blisko  
Jedną myślą połączeni. 
 

Tuż pod szczytem się zatrzymaj  
Spójrz jak gwiazdy w dół spadają  
Spójrz jak droga kosodrzewina  
Góry wraz z tobą wołają 
                                         Aleksandra Bizoń, Izabela Kapera 

 

HUMORHUMORHUMORHUMOR    
 

Przychodzi Jasiu ze szkoły i mówi: 
- Mamo, mamo dzisiaj pan od matematyki mnie pochwalił. 
- Tak, a co powiedział? 
- Że wszyscy jesteśmy idiotami, a ja największym. 
 Jasiu chwali się kolegom: 
- Jestem silny jak byk, bo jem dużo mięsa. 
Na to jeden ze słuchaczy: 
- Wątpię. Ja na przykład jem dużo ryb, a nie umiem pływać. 
 
Siedmioletni chłopczyk wraca ze szkoły. Podjeżdża samochód. Kierowca 
opuszcza szybę i mówi: 
- Wsiadaj do środka, dam Ci 10 zł i lizaka. 
Chłopczyk nie reaguje i przyspiesza kroku. Samochód powoli toczy się za 
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nim. Znowu się zatrzymuje: 
- No wsiadaj, dam Ci 20 zł, lizaka i chipsy. 
Chłopczyk ponownie kręci głową i przyspiesza kroku. Samochód powoli 
jedzie za nim: 
- No nie bądź taki! Moja ostatnia oferta: 50 zł, chipsy i cola. 
- Oj, odczep się tato. Skoro kupiłeś matiza, to naucz się z tym żyć. 
  
Pani pyta się Jasia: 
- Jasiu! Dlaczego wczoraj na wywiadówce była u ciebie babcia? 
- Szczerze?! 
- Szczerze. 
- Bo jest głucha! 
 
Przyjeżdża babcia do Jasia i mówi: 
- Wnusiu jakiś ty do mnie podobny. 
Rozpłakane dziecko biegnie do mamy i krzyczy: 
- Mamusiu, babcia mnie straszy! 

S. Kubowicz  - (Korzystałam z:  Najlepsze Kawały i Dowcipy) 
 

HUMORHUMORHUMORHUMOR c,d c,d c,d c,d    
 
Blondynka woła spod prysznica do koleżanki: 
- Pożycz mi szampon! 
- Przecież masz swój. Widziałam jak kupowałaś! 
- Tak, ale on jest do włosów suchych, a ja już swoje zmoczyłam… 
 

Turysta dzwoni do hotelu: 
- Dzień dobry, jak znajdę wasz hotel? 
- To rzut kamieniem z plaży! 
- A jak go poznam? 
- To ten z powybijanymi oknami…. 
Starsza pani prosi młodego chłopca: 
- Pomóż mi mój drogi przejść na drugą stronę ulicy. W moim wieku jest to 
niebezpieczna przeprawa. 
- Mieszka pani po drugiej stronie ulicy? – pytał chłopak, pomagając 
kobiecie. 
- Nie, ja tylko zaparkowałam tak swój motocykl… 
 

Jasio prosi mamę: 
- Mamo pożycz mi 3 złote dla biednego pana. 
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- A gdzie on jest? 
- Tam przed blokiem, sprzedaje lody ;-) 
 

Jaś wraca do domu po pierwszym dniu w szkole: 
- Czego się nowego dowiedziałeś w szkole? – pyta go tata. 
- Tego, że inni uczniowie mają znacznie większe kieszonkowe ;) 
 

Nauczycielka pyta największego lenia w klasie: 
- Jakim zwierzęciem chciałbyś być? 
- Wężem! 
- Dlaczego? 
- Bo on leży, a mimo to idzie… 

G.P. 
 
Rebusy: 

 
__  __  __  __  __  __  __       __  __  __  __  __  __  __ __ 
 

 
__  __  __  __  __       __  __  __  __  __  __  __  __ 

 
__  __  __  __  __  __       __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

  G.P. 
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WYKREŚLANKA 
W tej krzyżówce znajdują się angielskie nazwy zwierząt. Aby otrzymać 
rozwiązanie wykreślanki należy je poprawnie odszukać i skreślić. 
Niewykreślone nazwy utworzą hasło, które należy wpisać na kuponie 
znajdującym się w gazetce, a następnie wrzucić do niebieskiego pudełeczka w 
świetlicy szkolnej. Czekają nagrody ;-) 
 

A J A G U A R 

F N T I G E R 

R B I R D L I 

O M C A M E L 

G A L F S P I 

W O L F O H O 

F T H E E A N 

Z E B R A N W 

O R L C A T D 
 

Hasła do odnalezienia (w wykreślance znajduje się angielska nazwa) 
 

Lion  (lew)   Wolf (wilk)  
Tiger (tygrys)   Giraffe (żyrafa) 
Jaguar (jaguar)  Camel (wielbłąd) 
Cat (kot)   Elephant (słoń)  
Zebra (zebra)   Bird  (ptak) 
Frog (żaba)         
 

 
Gabriela Polak 

Kupon krzyżówki marzec/kwiecień 2012 
Imię i nazwisko, klasa: ……………………………….. 
Hasło - ______________________________________________ 
 
          


