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Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Zagórzanach 

  W  NUMERZE: 
"Najważniejszy w każdym działaniu jest początek" 

Platon  

 

 Po dwóch miesiącach wyczekiwanego odpo-

czynku wreszcie wracamy do bezpiecznych progów 

naszej szkoły. Mam nadzieję, że przeżyliście na tych 

wakacjach wiele cudownych przygód, o których zdą-

żyliście już opowiedzieć kolegom i koleżankom. No-

wy rok szkolny jest okazją do wprowadzenia zdro-

wych nawyków i postanowień, które pomogą nam 

stać się lepszymi uczniami. Myślę, że każdy z nas ma 

jakieś zamierzenia na następne dziesięć miesięcy nau-

ki. Powiedzmy sobie szczerze, czeka nas naprawdę 

dużo pracy... 
 

 Wszystkim uczniom, Radzie Pedagogicznej 

na czele z Dyrekcją oraz obsłudze placówki życzę 

sukcesów, wytrwałości, owocnej pracy i uśmiechu na 

twarzy przez cały najbliższy rok i wszystkie kolejne. 

Mam nadzieję, że czas spędzony w murach tej szkoły 

pozostawi miłe wspomnienia i ważne doświadcze-

nia.  
 

 W obecnym roku szkolnym zostało mi po-

wierzone stanowisko redaktora naczelnego. Mam 

zaszczyt kontynuować pracę Arka, naszego absol-

wenta. W każdym wydaniu będziemy poruszać tema-

ty dotyczące naszej szkoły i nie tylko! W związku 

z tym, zachęcam wszystkich do współpracy. Zgło-

szenia należy kierować do pani Krystyny Holik. Każ-

da nowa twarz będzie mile widziana! 

 

Katarzyna Jamro – redaktor naczelna 
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Wywiad z Panią Joanną Cieślą 

 - opiekunem Samorządu Uczniowskiego 

 Witam serdecznie! Katarzyna Jamro, je-

stem redaktorką szkolnej gazety. Czy mogłabym 

przeprowadzić z Panią wywiad? 
 

J.C.: Tak, z przyjemnością! 
 

K.J. : Czy zechciałaby Pani na początek dokonać 

krótkiej autoprezentacji? 
 

J.C.: Pochodzę z Leska, tam też ukończyłam Liceum 

Ogólnokształcące. Po studiach zamieszkałam 

w Gorlicach. Z Zagórzanami związana jestem już 18 

lat (niedowierzanie) i tyle lat jestem nauczycielem 

bibliotekarzem. 
 

K.J.: Jest Pani opiekunką Samorządu Uczniow-

skiego. Jaki zakres obowiązków należy do Pani? 
 

J.C.: Tak się to jakoś potoczyło, że dwa lata temu 

zostałam opiekunem SU. Nie powiem… nawet lubię 

tę funkcję. Lubię pracę z młodzieżą, aktywną mło-

dzieżą. Opiekun SU podejmuje z uczniami wiele 

działań na terenie szkoły, które są zgodne ze statu-

tem szkoły. Pełni odpowiedzialną rolę, jednak to 

uczniowie  są tu najważniejsi. To oni rozwiązują za-

dania dotyczące życia szkolnego. Opiekun tak na-

prawdę powinien wspierać, być mediatorem i drogo-

wskazem.  
 

K.J.: Czy według Pani uczniowie należący do 

samorządu uczniowskiego naszej szkoły są ak-

tywni? W jaki sposób przejawia się ich aktyw-

ność? 
 

J.C.: Działalność SU to nie tylko praca samego sa-

morządu, ale również nauczycieli i uczniów. W na-

szej szkole wychowawcy  są otwarci na wszelkie no-

wości, ciekawe pomysły uczniów i innych nauczycie-

li. Pani Dyrektor  również akceptuje różne, czasem 

szalone  pomysły. Taki stan rzeczy bardzo sprzyja 

aktywności uczniowskiej. Myślę, że o aktywności sa-

morządu  niewątpliwie świadczą wszelkiego rodzaju 

akcje, które są organizowane w naszej szkole. Jest ich 

organizowanych dosyć dużo m.in Muzyczny czwartek, 

Szczęśliwy numerek, Dzień życzliwości i pozdrowień, Szkol-

ny dzień bez długopisu, Śnieżny poranek, Szkolny Tur-

niej ,,Kocham Cię Polsko”. 

Są też sytuacje, które wynikają z bieżących proble-

mów i wtedy  organizujemy akcje charytatywne. 

Zbieraliśmy pieniądze na leczenie chorego Oliwiera,  

odzież dla rówieśników z Ukrainy. Myślę, że to jest 

już odpowiedź na to pytanie o aktywność uczniów 

naszej szkoły.  
 

K.J.: Jak ocenia Pani współpracę z obecnym sa-

morządem uczniowskim? 
 

J.C.: Dwa miesiące nauki za nami… Małymi krocz-

kami idziemy do przodu. Wydaje się, że młodzież 

chce działać, ma pomysły. Czasem jednak zabraknie 

przysłowiowego zapału i wtedy na nowo trzeba go 

rozpalić. Chętnie widziałabym  więcej aktywności ze 

strony samorządów klasowych. Zarząd SU nie jest 

w stanie sam udźwignąć  ogromu pracy jaka związa-

na jest z działalnością Samorządu.  Przecież w szko-

le jest wiele do zrobienia, wiele jest też różnych form 

aktywności i zainteresowań. Myślę, że dobry prze-

wodniczący klasy może zdziałać wiele i wiele od nie-

go zależy. 
 

K.J.: Czy są jakieś plany działań, które będzie 

realizował samorząd? 
 

J.C.: Na początku każdego roku szkolnego przygo-

towujemy z uczniami plan pracy i harmonogram 

działań SU. Uwzględniamy w nim propozycje 

uczniów, nauczycieli, wychowawców. Każdy miesiąc  

jest szczegółowo zaplanowany. Kilka punktów 

z harmonogramu udało się już  zrealizować m.in. 

,,Młodzi głosują - wybory do SU, Chłopak jak ,,ta 

lala”, Jak to być nauczycielem… Przed nami kilka 

atrakcyjnych imprez: Dla Niepodległej, Dzień posta-

ci z bajek, Szkolny dzień życzliwości i pozdrowień, 

dyskoteka andrzejkowa, Mikołajki, Nasze drzewko 

choinkowe, Szkolny dzień guzika , spotkanie opłat-

kowe. Oprócz tego odbędzie się akcja ,, Góra gro-

sza”. 
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 Dnia 1 września 1939 roku III Rzesza na-

padła na Polskę. Pierwszym etapem wojny była 

kampania wrześniowa. Rozpoczęła się o 4.37. 

O godzinie 4.40 przeprowadzono nalot na Wieluń. 

Tą akcją dowodził feldmarszałek Wolfram von 

Richthofen. Następnym punktem wojny był 

ostrzał Wojskowej Składnicy Tranzytowej przez 

pancernik "Schleswig-Holstein". Dnia 17 września 

Polskę zaatakowała również Armia Czerwona. Ten 

atak złamał pakt o nieagresji z 1932 roku. Armia 

niemiecka od początku wojny posiadała conajm-

niej dwukrotnie większą armię niż Polska. Wojska 

III Rzeszy od początku odnosiły sukcesy. Luftwa-

ffe osiągając władzę w powietrzu, rozpoczęło 

bombardowanie: miast i szlaków komunikacyj-

nych. 8 września oddziały niemieckie dotarły do 

Warszawy. 6 pażdziernika poddał się ostatni odział 

''Polesie'' dowodzony przez generała Franciszka 

Kleeberga. Wojna zakończyła się dla Polski klęską. 

W tym starciu po stronie polskiej zginęło około 

200 tysięcy żołnierzy, w tym 70 tysięcy poległych. 

Do niewoli wziętych zostało 400 tysięcy żołnierzy. 

 

Natalia Wójcik 
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Wybuch II wojny światowej 

 Dnia 28 września tego roku w naszej szko-

le odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskie-

go. Wyniki wyborów były bardzo wyrównane, po-

nieważ aż trzech kandydatów z 3 gimnazjum miało 

ponad 20 głosów, lecz najwięcej głosów otrzymał 

Antoni Żegleń, który tym samym został nowym 

przewodniczącym Samorządu Szkolnego w Zagó-

rzanach. Zaraz za nim była Aleksandra Stolarska, 

która została zastępcą oraz Dawid Zięcina, który 

przejął funkcję skarbnika. Członkami samorządu 

stali się Daria Dutka, Wiktoria Bartnik i Kacper 

Kukla. 

 

Antoni Żegleń 

Wybory do Samorządu Szkolnego 

 Poniedziałek, 3 września, różnił się nieco od 

poprzednich. Z samego rana budzi nas budzik, a na 

wieszaku czeka dokładnie wyprasowana koszula. Chy-

ba dobrze znacie tę scenę, prawda? Skończyły się wa-

kacje, a wraz z nimi spanie do południa, grille, opala-

nie się i odpoczynek. Przed nami 10 miesięcy ciężkiej 

pracy. 

O godzinie 8:00 wzięliśmy udział we mszy świętej 

rozpoczynającej nowy rok szkolny i katechetyczny. 

Dzieci, młodzież oraz nauczyciele i rodzice zajęli 

miejsca w ławkach. Ksiądz życzył nam wielu sukce-

sów i nawoływał, abyśmy w szkolnym szaleństwie nie 

zapominali o Bogu. Po zakończeniu mszy ruszyliśmy 

w stronę szkoły. W sali gimnastycznej były przygoto-

wane krzesła i dekoracje, a prowadzący oraz pani Dy-

rektor mile nas powitali. Nie obyłoby się bez krótkie-

go przedstawienia, przygotowanego przez dzieci 

i młodzież pod nadzorem pani Joanny Cieśli. Wresz-

cie przyszedł czas na najciekawsze - poznanie planu 

lekcji. W klasach czekały już na nas wychowawczynie, 

które już pierwszego dnia mocno nas zmotywowały. 

Po krótkiej rozmowie o pełnych przygód wakacjach 

mogliśmy wrócić do domu i... przygotować się na 

pierwszy dzień w szkole! 
 

Katarzyna Jamro 

Do szkoły już czas!!! 

K.J.: Co Pani najbardziej lubi/ceni w uczniach? 
 

J.C.: Najbardziej w uczniach cenię otwartość, poczu-

cie humoru, szczerość a nade wszystko pracowitość. 

Cenię sobie dobry  kontakt z uczniami oraz ich pomy-

sły. A naprawdę… czasami potrafią mnie mocno za-

dziwić (śmiech). 
 

K.J.: Dziękuję za poświęcenie czasu na udziele-

nie wywiadu i życzę dalszych sukcesów w pracy. 
 

Katarzyna Jamro 



Dzień Nauczyciela  

w naszej szkole 

 Dnia 15.10.2018 r. w Szkole Podstawowej 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach 

odbyła się wielka uroczystość. Nie tylko w tym dniu 

świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej, ale także 

miało miejsce pasowanie pierwszoklasistów na 

uczniów naszej szkoły. Ten dzień był inny niż zwy-

kle.  Uczniowie zamienili się funkcją z nauczycielami! 

To my prowadziliśmy zajęcia, a dorośli  brali czynny 

udział w lekcjach. W każdej klasie wybierany był 

uczeń lub para uczniów, którzy mieli poprowadzić 

określoną lekcję w taki sposób, jak to robią na co 

dzień nasi nauczyciele . Oczywiście ,,nowi ucznio-

wie,, w tym czasie nie zamierzali być prymusami! 

Przeciwnie: najwięcej rozrabiali, urządzali bitwy na 

kulki z papieru oraz kompletnie nie słuchali  

„nauczyciela”. Trudno się więc dziwić, że w ponie-

działek  nikt nie dowiedział się zbyt wiele na temat 

twierdzenia Pitagorasa czy budowy wiersza. 

W młodszych klasach lekcje prowadzili uczniowie ze 

starszych klas. Zajęcia te były połączeniem zabawy 

z umiejętnością szybkiego i kreatywnego myślenia. 

Jednym słowem - wszyscy bawili się doskonale. Nie 

mogło zabraknąć też uroczystej  akademii, która 

upamiętniała dzień 14 października. Samorząd Ucz-

niowski przygotował niespodziankę dla nauczycieli: 

piosenkę wykonaną z ich tekstów, które w powsze-

dnie dni  często może usłyszeć każdy niesforny 

uczeń. Po akademii i pasowaniu pierwszoklasistów  

wciąż trwały  wyjątkowe zajęcia, do czasu planowego 

zakończenia lekcji w tym dniu. Podsumowując, 

w tym roku dzień nauczyciela był dobrym spraw-

dzianem dla tych, którzy chcieli spróbować swoich 

sił w pedagogice i świetną okazją do poznania nau-

czycieli z tej ,,innej,, strony.  Mam nadzieję, że takie 

inicjatywy organizowane będą częściej. 

 

Gabriela Czyżyk 

 Drugie śniadanie to tradycyjnie kanapka, 

która często ląduje w koszu lub wraca z powrotem 

do domu. Jednak są też tacy, którzy w ogóle nie 

jedzą posiłku w szkole. Odbija się to na ich pozio-

mie koncentracji i energii. Warto, aby nasze śniada-

nia były kolorowe i atrakcyjne. Pamiętajmy rów-

nież o tym, że posiłki trzeba spożywać regularnie. 

Mogę wam zaproponować, np. żeby zamiast ka-

napki wziąć tortille. 

 

Tortilla zamiast kanapki: 

 

Składniki: 

-placek tortilli,  

- twarożek,  

- 2 plastry wędliny,  

- 2 liście sałaty,  

- 1 plaster sera żółtego,  

 - papryka. 

 

Placek tortilli posmarować twarożkiem. 

Następnie ułożyć na nim 2 plastry wędliny, 2 liście 

sałaty, plaster sera i paprykę. 

Uważaj, aby nadzienia nie było za dużo!  

Zwinąć wszystko w rulon i podzielić na 2-3 kawał-

ki. 

Smacznego!!! 

 

Amelia Pyrcioch 
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Zdrowe drugie śniadanie 



 

III Rajd Szkolny 

5                         

 Dnia 20 wrze-

śnia 2018 r. zorganizo-

wany został ,,III pieszo-

rowerowy Rajd Szkol-

ny”. Pogoda, jak na taką 

wyprawę, była wspania-

ła. Świeciło słońce i już 

od wczesnych godzin temperatura sprzyjała wę-

drowcom. Z uśmiechami na ustach, o godzinie 6:30 

wyruszyła grupa, w której skład wchodzili ucznio-

wie klas VI-VIII oraz III gimnazjum pod czujnym 

okiem p. Małgorzaty Stępień, p. Anety Motyki, 

p. Katarzyny Ciapaj i p. Krystyny Holik. Bez prze-

szkód dotarli oni do miejsca docelowego, którym 

było pole biwakowe w Małastowie, dzielnie 

i sprawnie pokonując zielony szlak. Kolejni od-

krywcy nowych miejsc, tym razem z najmłodszych 

klas, na podbój trasy niebieskiej, pod bacznym nad-

zorem p. Marzeny Nikiel, p. Renaty Wantuch oraz 

p. Ewy Zasowskiej wyruszyli o godzinie 8:30. 

Ostatnia piesza grupa, pod opieką p. Joanny Nosal, 

p. Agnieszki Turskiej i p. Barbary Kudławiec, rów-

nież dotarła na pole biwakowe bez niespodzianek. 

Szkolni sportowcy, czyli trzynastoosobowa 

„zgraja”, wraz z p. Anną Chochołek oraz p. Ryszar-

dem Jamro, po pokonaniu 25 km rowerem dołą-

czyli do zgromadzonych już na miejscu, zmęczo-

nych, lecz zadowolonych z siebie wędrowców, aby 

wspólnie oczekiwać na pieczoną kiełbasę lub inne 

smakołyki. Po posiłku przyszedł czas na wspólne 

zabawy i gry, po czym uczniowie po dniu pełnym 

wrażeń wrócili do domów. III Rajd Szkolny może-

my zaliczyć do udanych. 

 

Kinga Zielińska 



Jesteśmy już uczniami 

 Dnia 15 października w naszej szkole od-

była się podniosła uroczystość „Pasowania na 

uczniów”.  Zanim nastąpił ten ważny w życiu każ-

dego ucznia klasy pierwszej moment, adepci wspa-

niale zaprezentowali  swoje umiejętności w progra-

mie artystycznym. Znajomość przepisów ruchu 

drogowego, pięknie zaśpiewane piosenki, przyjaźń 

i koleżeństwo w grupie rówieśniczej to dowód, że 

dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole. 

W niezwykle podniosłej atmosferze przed pocztem 

sztandarowym Szkoły Podstawowej im. Komisji 

Edukacji Narodowej pierwszacy ślubowali być do-

brymi Polakami, godnie reprezentować swoją 

szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać ra-

dość rodzicom i nauczycielom. Następnie pani 

Małgorzata Stępień w imieniu Dyrektora dokonała 

symbolicznego pasowania. „Pasuję Cię na ucznia" - 

mówiła, dotykając ołówkiem jak czarodziejską 

różdżką ramion uczniów. Niebieskie birety nakła-

dane przez wychowawczynię oraz okolicznościowe 

dyplomy podkreślały podniosłość tej chwili. Po raz 

pierwszy uczniowie odebrali legitymacje szkolne. 

Pani Ewa Kalisz obdarowała dzieci ufundowanymi 

przez rodziców rożkami obfitości. Ten dzień na 

długo zostanie pierwszakom w pamięci.  

 

p. Ewa Zasowska 

 Komisja Edukacji Narodowej została 

utworzona w Polsce 14 października 1773 r. KEN 

było pierwszą w Europie oświatą o charakterze 

współczesnego ministerstwa oświaty publicznej. 

Komisja została powołana głównie dlatego, że do 

1773 r. edukacja w Polsce była organizowana przez 

zakon jezuitów. Taki system edukacji zajmował się 

głównie kształceniem w zakresie teologii katolic-

kiej, przy czym inne przedmioty były pomijane 

i traktowane jako podrzędne. Komisja przejęła ma-

jątki tego zakonu.  Głównym twórcą Komisji Edu-

kacji Narodowej był Hugo Kołłątaj. Wraz z eks-

pertami opracowali oni trzystopniowy model szkół 

- najniższy, średni i najwyższy. Najniższe stopnie 

były przeznaczone dla chłopów i mieszczan. Po-

średnie to powiatowe szkoły państwowe, do któ-

rych trafiały głownie dzieci z rodzin szlacheckich. 

Najwyższe stopnie były to dwa uniwersytety - 

w Wilnie i w Krakowie. 

 

Mikołaj Burkot 
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Komisja Edukacji Narodowej 



Waga 

 

 Czekają Cię dobre wieści i sympatyczne spo-

tkania. Bądź jednak ostrożny, bo zemścić się może 

Twoja naiwność. 

 

Skorpion 

 

 Jest to dla Ciebie idealny czas na tworzenie 

długoterminowych planów i wytyczanie nowych 

celów. 

 

Strzelec 

 

 Zdobędziesz popularność, jednak nie na 

długo. Spotkasz dawnego znajomego, który przynie-

sie ze sobą nostalgię. 

 

Koziorożec 

 

 W najbliższym czasie będziesz śmiały, moż-

liwe, że za bardzo. Nie daj się ponieść emocjom. 

 

Wodnik 

 

 Będziesz miał wspaniałe pomysły, które jak 

najszybciej wciel w życie. Przyniosą one zyski 

w przyszłości. 

 

Ryby 

 

 Powinieneś zwracać uwagę na szczegóły, by 

nie dać się oszukać. Skup się na teraźniejszości.  

 

 

Aleksandra Reczek 

Baran 

 

 Nie zaniedbuj treningów, przejdź się po 

sklepach lub złóż wizytę kosmetyczce. Ważne jest, 

a byś rozpoczął nowy rozdział.  

 

Byk 

 

 Będziesz w wyjątkowo bojowym nastroju. 

Nie daj się jednak ponieść emocjom, bo możesz 

stracić grunt pod nogami .  

 

Bliźnięta 

 

 Dojdziesz do wniosku, że bycie niezależ-

nym ma swoje plusy. Zapełnij nadchodzący czas 

poznawaniem siebie.  

 

Rak 

 

 Nie pozwól sobie na lekkomyślne decyzje, 

bo mogą Cię srogo kosztować. Rozwiążesz swoje 

spory z przyjaciółmi. 

 

Lew 

 

 Jest to dla Ciebie czas poznawania nowych 

ludzi oraz nowych zainteresowań. Pamiętaj jednak 

o przeszłości.  

 

Panna 

 

 W Twoim życiu szykuje się przełom, stra-

cisz jednak dużo czasu na nic niewarte kłótnie.  

Horoskop  
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 W dniu 10 października dzieci  z edukacji 

wczesnoszkolnej pod opieką swoich wychowaw-

czyń i pani Dyrektor, dr Iwony Jamro wybrały się 

z wizytą do siedziby Regionalnej Telewizji Gorlic-

kiej. Przybyłych gości i nauczycieli przywitała pani 

Jadwiga Zych - mama Julki, która jest dziennikarką 

i prezenterką programów. Zaprosiła wszystkich do 

pomieszczenia, w którym znajdowało się wiele 

monitorów. Tam czekał na uczniów pan Maciej 

Trybus, właściciel RTVG, który opowiedział 

o pracy w telewizji. Największym zainteresowa-

niem cieszyło się studio, gdzie uczestnicy wycieczki 

mogli „na żywo” obejrzeć miejsce emisji progra-

mów i skonfrontować swoje wyobrażenia o tym 

miejscu z rzeczywistością. Uczniowie wcielali się 

w role spikera i dziennikarza. Dowiedzieli się, na 

czym polega praca operatora kamery. Później mieli 

okazję obejrzeć, jak wygląda nagranie programu. 

Wielu naszym podopiecznym praca w telewizji bar-

dzo się spodobała, dzieci chciałyby w przyszłości 

zdobyć zawód dziennikarza. Dla wszystkich 

uczestników wycieczki wizyta w Regionalnej Tele-

wizji Gorlickiej okazała się ciekawą formą zajęć 

edukacyjnych, świetną zabawą i ukazała najmłod-

szym świat zawodów m.in. dziennikarza, prezente-

ra i operatora kamery. Liczymy, że najmłodsi ucz-

niowie  naszej szkoły rozwijać będą pasje i zgłębiać 

doświadczenia związane ze światem telewizji. 

 

p. Renata Wantuch 
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Może zostanę dziennikarzem… 



Rusz głową !!! 

Krzyżówki i rebusy 
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1. Dokończ zdanie: ……….  Domowa 
2. Niezbędny w szkole. Nosisz w nim przybory. 
3. Może być trujący lub jadalny 
4. Umiera ostatnia 
5. Ma knot 
6. Stolica Polski 
7. Inaczej ogon lisa 
8. Niezbędny do życia  
9. Królowa nauk 

10. Nasz ojczysty język 
11. Obowiązkowe po zmroku 
12. Nogi i ręce ośmiornicy 
13. Głowa państwa 

 

HASŁO: ……………………………….. 
 

Martyna Machowska 

Rozwiązanie rebusu: 

 

……………………………………… 

Katarzyna Jamro 



1. Feduk, Allj - Rozovoje vino 

2. Dynoro, Gigi D'Agost - In My Mind 

3. Kortez, Dawid Podsiadło - Początek 

4. K-391, Alan Walker - Ignite 

5. Loud Luxury, Brando - Body 

6. El Profesor, Hugel - Bella Ciao 

7. Clean Bandit, Demi Lovato - Solo 

8. Imagine Dragons - Natural 

9. Jonas Blue, Jack & Jack - Rise 

10. David Guetta, Anne-Marie - Don't leave me 

alone 

11. Alan Walker, Au/Ra - Darkside 

12. Maroon 5, Cardi B - Girls Like You 

13. Paweł Domagała - Weź nie pytaj 

14. Shanguy - King of the Jungle 

15. Taco Hemingwaj - Fiji 

16. Gromee, Jesper Jensel - One Last Time 

17. 5 Seconds Of Summer - Youngblood 

18. Dawid Podsiadło - Małomiasteczkowy 

19. Komodo - Died in Yours Arms 

20. Kygo, Imagine Dragons - Born To Be Yours 

 

Dawid Zięcina 
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Hity muzyczne  

na wrzesień i październik 

Humor  

1. Jak sie nazywa mucha bez ucha? 

~M  

***** 

2. Jak sie nazywają małe sówki, które mówią „tak”? 

~Taksówki 

***** 

3. Jak sie nazywa japoński złodziej flamastrów? 

~Kosimazaki 

***** 

4. Jak sie nazywa pszczoła bez czoła? 

~Psz 

***** 

5. Dlaczego ściany nie toczą ze sobą wojen? 

~Bo jest między nimi pokój 

***** 

6. Co mówi ksiądz na ślubie informatyka? 

~Pobieranie zakończone 

***** 

7. Dlaczego w kącie jest ciepło? 

~Bo jest tam 90* 

***** 

8. Kto najbardziej lubi pić colę? 

~Kolarz 

***** 

9.Co mówi ogrodnik do kumpla? 

~Przesadziłeś 

***** 

10. Dlaczego choinka nie jest głodna? 

~Bo jodła 

***** 

11. Co mówi kabel do kabla? 

~Jesteśmy w kontakcie 

***** 

12. Jak sie nazywa latający kot? 

~Kotlecik 

***** 

Daria Dutka 

Wzory matematyczne 

Pole koła - P=πR2 

Obwód okręgu (koła) - L=2πR 

Pole trójkąta - P=½ah 

Pole prostokąta - P=ab  

Pole kwadratu - P=a2  

Pole trapezu - P=½(a+b)h 

Pole równoległoboku - P=ah  

Pole rombu P=e∙f/2 

 

Aleksandra Stolarska 
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Zamiast siedzieć na Facebooku, 

Czytaj książki ty nieuku! 

Nie rób sobie znów selfika, 

Zamień się dziś w czytelnika. 

Nie patrz tyle w ten ekranik, 

Bo dostaniesz mózgu zanik. 

Działaj szybko póki masz czas, 

Sięgnij po książkę chociaż raz! 

Listę lektur Ci przedstawiam, 

I pokrótce je omawiam. 

 

„Włam się do mózgu” - Radosław Kotarski   
 

 To fascynująca lektura, dzięki której spo-

sób Twojej nauki zmieni się o 180°. Dowiesz się 

jak przyswajać wiedzę w tempie ekspresowym. 

Niezastąpiona podczas nauki na wszystkie przed-

mioty będące Twoją kulą u nogi. Techniki zapa-

miętywania w niej przedstawione pozwolą Ci przy-

swoić każdy szczegół materiału. 14 innowacyjnych 

sposobów sprawi, że nawet najbardziej wybredny 

uczeń znajdzie coś dla siebie. 

 

„Szatan z siódmej klasy” - Kornel Makuszyński 
 

 Chcesz przeżyć niesamowitą przygodę? 

Udaj się do tajemniczej wsi Bejgoła wraz z Ada-

mem Cisowskim i jego profesorem. Rozwiąż wraz 

z nimi zagadkę zaginionego skarbu. Przenieś się 

w czasy wojen napoleońskich i poczuj się niczym 

Sherlock Holmes składając elementy układanki 

w całość. Sprawdź czy uda Ci się rozwiązać zagad-

ki przed głównym bohaterem! 

"Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych 
Ludzi" - Rafał Kosik 

 

 Przenieś się w świat zagadek, robotów 

oraz sztucznej inteligencji. Sprawdź, w jakie kło-

poty wpakują się główni bohaterowie oraz jak 

sobie z nimi poradzą. Poznaj moc przyjaźni i po-

mysłowości. Odkryj tajemnicę Gangu Niewidzial-

nych Ludzi. Zanurz się w lekturze, która wciąga 

szybciej niż Amerykanin burgery.  Jeśli myślisz, że 

czytanie jest nudne, sięgnij po tę książkę, a zmie-

nisz zdanie zanim się obejrzysz. 

 

Jakub Lewiński 

Książki na które warto zwrócić uwagę 

10 nawyków wzorowego ucznia 

1. Jest aktywny na lekcji. 

2. Nie spóźnia się. 

3. Odnosi się kulturalnie do nauczycieli. 

4. Zawsze odrabia zadanie domowe. 

5. Jest przygotowany na każdą lekcję. 

6. Z chęcią podchodzi do konkursów. 

7. Nigdy nie zapomina stroju na wychowanie fi-

zyczne. 

8. Chętnie pomaga innym. 

9. Jest miły dla koleżanek i kolegów. 

10. Na uroczystości szkolne przychodzi ubrany 

w strój galowy. 

  

Damian Kurzawa 
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A to ciekawe … ??? 

 

Czy wiesz, że …? 

 

Ciekawostki ze świata bajek 

 

1. Myszka Mickey miała mieć na imię Mortimer.  
 

2. Pierwsze słowa, które wypowiedziała Myszka 

Miki, to "hot dog!". Było to w roku 1929, wcze-

śniej kreskówki nie zawierały tekstu mówione-

go. 
 

3. Sebastian z „Małej Syrenki” tak naprawdę… 

nie całkiem nazywał się Sebastian. Jego pełne 

imię to Horatio Felonius Ignacius Crustaceous 

Sebastian. 
 

4. W bajce „Król lew” wszystkie ryki, które sły-

szymy w filmie, to odgłosy tygrysa. Disnejowscy 

dźwiękowcy stwierdzili, że król zwierząt ryczy 

za cicho i nie wzbudza postrachu. 
 

5. Według twórców „Pięknej i Bestii”. Bestia 

jest składową 7 stworzeń: lwa, byka, człowieka, 

goryla, dzika, niedźwiedzi i wilka. 
 

6. W baśni Braci Grimm nie pojawiają się imio-

na krasnoludków. Zostały one one wymyślone 

przez wytwórnię Disneya, jako Mędrek, Gbu-

rek, Apsik, Wesołek, Śpioszek, Gapcio i Nie-

śmiałek. 
 

 

 

7. Elza z „Krainy lodu” to pierwsza królowa 

w historii animacji Disneya. 
 

8.Merida to pierwsza księżniczka, która nie po-

znała w filmie księcia z bajki.  
 

9. Tiana jest jedyną księżniczką Disneya, która 

zabiła czarny charakter. 
 

10. Wszystkie produkcje Disneya odniosły suk-

ces .  
 
 

Martyna Bargieł 

Przysłowia o jesieni 

1. Gdy jesień bez deszczów będzie, w zimie 

deszczów pełno wszędzie. 

2. Gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, 

ostra zima. 

3. Grzmoty w jesieni, zboże się pleni. 

4. Im suchsza jesień, tym zimniejsza zima. 

5. Gdy jesienią pęka kora, zima bywa lekka i nie-

skora. 

6. Jesień bezdeszczowa, to zima wiatrowa. 

7. Kiedy jesień zamglona, zima zaśnieżona. 

8. Jesień, gdy długo zachowuje liście, srogiej zi-

my znakiem oczywiście. 

9. W jesieni liść na drzewie mocno trzyma, nie 

tak prędko przyjdzie zima. 

10.Gdy w jesieni grzybów brak, niezawodny zi-

my znak. 
 

Martyna Głębocka 


