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Samorządowe wieści

Mamy nowy Samorząd!
Jest w naszej uczniowskiej społeczności kilka osób, które reprezentują nasze potrzeby-to oczywiście Samorząd Uczniowski.
W tym roku skład Samorządu uległ całkowitej zmianie, gdyż ostatni stanowiły wyłącznie reprezentantki klas trzecich, które
z naszym gimnazjum pożegnały się w czerwcu. W skład nowego Samorządu Uczniowskiego wchodzą (na zdjęciu niżej):
Przewodnicząca: Małgorzata Michałowska - III A, Zastępcy: Michał Safianowski - III D i Joanna Bacewicz - III B, oraz:
Łukasz Gliniecki - I A, Marianna Andrulewicz - I B, Emilia Brzozowska - I C, Anita Brzozowska - I D, Anna Kuprewicz - II A,
Żaneta Sznejder - II B, Aleksandra Górska -II C, Marcin Kojak -II D.

O to, jak wygląda praca SU,
zapytaliśmy jego opiekuna - pana
Dariusza Ratajczaka:
- Zmieniła się zasada przyjmowania
do Samorządu Uczniowskiego.
Dlaczego?
- Na początku roku z każdej klasy
wybierana jest jedna osoba, która
reprezentuje swoją klasę w
samorządzie.
W ubiegłym roku uznaliśmy, że jest to
lepsza forma niż wybory ogólne.
Samorząd stanowili głównie
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zaczynać od początku. Stwierdziliśmy
więc, że lepiej jeśli każdą klasę
reprezentował będzie jeden uczeń, który
wejdzie w skład samorządu
poszerzonego do dwunastu osób. Ułatwi
to nam też wybory w przyszłości,
ponieważ gdy odchodzą trzecie klasy,
odchodzą cztery osoby z SU, a cztery
nowe z klas pierwszych (wybrane
zgodnie z tą zasadą) są przyjmowane.
Myślę, że jest to dobre rozwiązanie,
ponieważ w samorządzie
reprezentowana jest cała szkoła, a nie
tylko niewielka część uczniów.
- Jakie obowiązki spoczywają na SU?
- Tak jak co roku, przede wszystkim
należy do nas organizacja różnych
imprez, między innymi: dyskotek
szkolnych, otrzęsin, pierwszego dnia
wiosny, poczty walentynkowej.
Współpracujemy też z kilkoma
instytucjami charytatywnymi i
pomagamy innym ludziom, a jest to
ważne.
- Jaka jest Pana rola jako opiekuna?
- Właściwie jest to rola kierownicza,
ponieważ musimy pracować razem, ale
to ja organizuję spotkania samorządu,

służę dobrą radą. Często, jako
opiekun, występuję na forum,
spotykam się z rodzicami uczniów
klas szóstych i przedstawiam im
szkołę z perspektywy uczniowskiej.
- Czy dzięki pracy SU w tym roku
w szkole coś się zmieni? Pojawią się
nowe akcje lub imprezy?
- Bardzo bym tego chciał. Dlatego też,
działając z moim nowym zespołem,
będę intensywnie nad tym pracować
i oczekiwać podsuwania nowych
pomysłów. Dobrze byłoby gdyby
większość tych zmian wynikała z
pomysłów uczniów, a nie ode mnie.
Dobrym początkiem jest urozmaicenie
dyskotek szkolnych, podkreślenie ich
w tematyczny sposób np. na dyskotece
walentynkowej obowiązują czerwone
stroje. Mam nadzieję, że to wypali.
Natomiast jeśli chodzi o nowe rzeczy
to z pewnością będziemy nad tym
pracować. O efektach poinformujemy
społeczność szkolną już niebawem.
- Z niecierpliwością oczekujemy
tych informacji!
Wywiad przeprowadziła
Małgorzata Michałowska

obowiązuje
iązuje
To nas obow

Zajęcia pozalekcyjne w nowym roku szkolnym
Nazwisko i imię
nauczyciela
Białek Iwona
Bogdan Anna
Bogdan Katarzyna
Bujkowska Karolina
Cimochowska Maria
Danielewicz Zdzisław
Depkun Monika

Dulkowska Anna

Nazwa zajęć
Koło miłośników GIMP-a kl. IIIA
Zajęcia przygotowujące do konkursu przedmiotowego
Zespół wyrównawczy w kl. I B
Zespół wyrównawczy w kl. II A
Zajęcia przygotowujące do egz. gimnazjalnego kl. III Koło wiedzy
o Krajach anglojęzycznych
Zajęcia indywidualne
Trening umiejętności społecznych
Zajęcia wyrównawcze (kl.IIID dz.)
Zajęcia wyrównawcze (kl. IIIB)
Zajęcia z techniki. BRD
Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu
gimnazjalnego dla klasy III B
Koło języka angielskiego
Koło przyjaciół biblioteki
Prowadzenie kroniki szkolnej

Dzień / godziny
Czw. 14.30 – 15.15
Czw. 15.15 – 16.00
Pon. 14.30 – 15.15
Pon. 15.20 – 16.05
Pt. 15.20 – 16.05
Wt. 11.50 – 12.35
Pt.12.00 – 14.00

Miejsce
/sala/
216
216
204
204
302
309
gabinet
psychologa

Wt.8.00 – 8.45
Śr.13.40 – 14.25
Śr. 13.40 –14.25
Czw. 8.55 – 9.40
Wr. 13.40 – 14.25
Pon. 14.25-15.15

102
102
006
006
308
302
biblioteka

Putra Marta

Zajęcia z orientacji i doradztwa edukacyjno – zawodowego z
elementami programu „Spadochron” dla kl. III

Raczyło Joanna

Zajęcia biologiczne dla uczniów zdolnych
Zajęcia biologiczne
Zajęcia z Samorządem Szkolnym
Zajęcia z języka angielskiego dla chętnych z kl. I
Zaj. przygotowujące do egz. dla klasy III D
Zaj. historyczne – przyg. do konkursów przedmiotowych
Piłka siatkowa klasy pierwszej (chłopcy)

Pon. 7.30 – 8.00
Wt. 7.30 – 8.00
Środa 8.00 – 9.00
Wt.8.00 – 8.45
8.55 – 9.40
Wt. 8.00 – 8.45
Czw.15.15-16.00
Śr. 13.40 – 14.25
Śr. 14.30 – 15.15
Pon. 14.30 – 15.15
Wt. 14.30 – 15.15
Wt.15.30-16.30
Czw.14.30 – 15.30
Śr. 14.30 – 15.15
Śr. 15.20 – 16.05
Pon. 14.30 – 15.15
Śr. 14.30 – 15.15
Pon. 14.30 – 15.15
Pt. 8.00 – 8.45
Pon. 15.15 – 16.00
Wt. 14.25 – 15.15
Śr. 14.30 – 15.15
Pt. 14.30 – 15.15
Czw.
13.30 – 14.30
Wt. 8.00 – 8.45
Pon.14.25 – 15.15
Pon. 14.30 -15.15
Pt. 13.40 – 14.25
Pon.8.00 – 8.45
Śr. 14.30 – 15.15
Wt. 15.30 – 17.00

Stefanowicz Teresa

Zajęcia z języka niemieckiego dla kl. I D
Zajęcia z języka niemieckiego dla III

Pon. 8.00 – 8.45
Pon. 14.30 – 15.15

116
116
301
301
308
308
sala gim.
duża
105
105

Szulc Lidia

Klasyka muzyki rozrywkowej (kontynuacja dla chętnych)
Zajęcia z muzyki kl. VD (SP nr 5)
Zajęcia plastyczne
Koło polonistyczne – kl. II B
Zajęcia wyrównawcze dla kl. I A
Zajęcia humanistyczne dla. Kl. I

Śr. 14.30 – 15.15
Wt. 13.35 – 14.20
Czw. 14.30 – 15.15
Śr. 13.35 – 14.20
Czw. 8.00 – 8.45
Wt. 13.40 – 14.25
Śr. 8.00 – 8.45

223
223
117
202
202
103
103

Fałtynowicz Monika

Zajęcia z geografii przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
kl. III C (chł.) i III D (dz.)

Galewska Agnieszka
Godlewska Anna
Gryczan Bogumiła

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. I A i I D
Koło z języka angielskiego dla klas II
Zajęcia wyrównawcze w klasie III D
Koło matematyczne

Jankowski Andrzej

Zajęcia z fizyki przygotowujące do egzaminu gim. (kl.III)
Zajęcia wyrównawcze (kl.II)
Zajęcia wychowawczo – wyrównawcze dla uczniów
drugorocznych i zagrożonych drugorocznością

Klaus Barbara
Lichacz Beata
Łazarska Anna
Osewska Iga
Osiecki Paweł
Paszkowska Elżbieta

Ratajczak Dariusz
Rozumowska Sylwia
Sieczyński Jarosław

Tymecka Ewa
Warakomska Gabriela
Witkowska Jolanta

Proj. I. Świadek historii
Proj. II. Ofiary represji pod okupacją niemiecką
Piłka siatkowa dz.
Zajęcia chemiczne dla klasy II D
Zajęcia chemiczne dla klas II C i A (wyrównawcze)
Zajęcia z jęz. ang. dla kl. I (wyrównawcze)
Zajęcia z jęz. ang. dla kl. II przygotowujące do egz.
Koło artystyczno – religijne – „Studnia Jakuba” Caritas

210
210
204
217
205
205
210
210
gabinet
pedagoga
104
sala gimn.
duża
309
309
217
217
202
202
gab.
doradcy
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Wydarzyło się

Nowy rok zacząć czas...
Powitaliśmy nowy rok szkolny. Mimo że część z nas nie
cieszy się z tego wydarzenia, musimy podjąć to „wyzwanie”
i zacząć się uczyć, pokazać na co nas stać.
1 września, jak w każdym miejscu w naszym kraju,
rozpoczęliśmy w uroczysty sposób nowy rok szkolny.
Oczywiście najbardziej przejęci byli nasi koledzy z
pierwszych klas (na zdjęciu obok), dla których wszystko jest
n
o
w
e
.
Ciepłe słowa i życzenia skierowali do nas przedstawiciele
władz, rodzice oraz pan dyrektor, który wręczył też dzienniki
wychowawcom pierwszych klas. W naszej szkole pojawiły się
nowe panie nauczycielki: p. Ewa Tymecka , która prowadzić
będzie zajęcia artystyczne oraz p. Monika Fałtynowicz z
geografii. Od tego roku w naszej szkole funkcjonować będzie
klasa sportowa (IC). Mamy nadzieje, że ten rok szkolny
przyniesie wiele sukcesów uczniom naszej szkoły.

Mały śmieć, a cieszy!
Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w jesiennej akcji „Sprzątanie świata”. Podejmowana jest ona
w Polsce po raz 16. Przywędrowała do naszego kraju z Australii w 1994 r. i obchodzona jest po dziś dzień z coraz
większym odzewem.
mniejszy śmieć, wyruszyliśmy na pole bitwy. Nic co
„śmieciowe” nie umknęło naszej uwadze, zwłaszcza że oprócz puszek czy kawałków szkła - znaleźliśmy grzałkę
i części od odkurzacza… Wszyscy spisali się na medal,
o czym świadczą worki pełen śmieci i uśmiechy na twarzach
(zwłaszcza Anety i Patryka z III A!
Klaudia Grochowska

Po minionych wakacjach zostały nam wspomnienia no i…
śmieci. Postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce i
wyruszyliśmy na bardzo ważną, lecz jakże trudną, misję.
Wyposażeni w rękawice, worki na śmieci oraz sokoli wzrok
(jaki posiadają Karol i Dawid z III D), wyłapujący nawet naj4

Wydarzyło się

Kici – Kici!
Tradycją w naszej szkole są otrzęsiny klas pierwszych, którymi witamy nowych uczniów w progach naszego gimnazjum.
W tym roku imprezę organizowała IIB pod opieka pani
Joanny Raczyło. Klasa ta wykazała się ogromną
oryginalnością oraz pomysłowością w tworzeniu konkurencji
dla naszych „kotków”.
Pierwszaczki przechodziły przez kreatywne zadania,
pokazując swoje wszechstronne umiejętności, począwszy od
tego, aby cała klasa ubrana była w takim samym stylu: jak I A
(na zdjęciu z wychowawcą - panią Gabrielą Warakomską)
oraz

Wśród konkurencji było również: kręcenie kołem hula –
hop, picia mleka przez słomkę na czas, rozwiązywanie
podchwytliwego testu oraz wykazanie się zmysłem
plastycznym przy rysowaniu karykatury swoich
wychowawców. Tutaj prawdziwym talentem wykazała się
klasa IB z portretem pani Anny Bogdan (wszystkie prace
uczniów mogliśmy podziwiać na korytarzu naszej szkoły).
Zwycięską klasą okazała się ID, którą opiekuje się
pani Teresa Stefanowicz. Gratulujemy!

jej reprezentant - Łukasz Gliniecki (z dłuuugimi włosami na
zdjęciu w uścisku naszych redaktorek: Gosi, Magdy i Agaty)

Pokazali, że potrafią się zgrać, choć znają się od niespełna
miesiąca. Ich ciekawe, różnobarwne stroje przykuwały wzrok.
Trzeba jednak przyznać, że pierwszaki muszą jeszcze
popracować nad zachowaniem. Nie wiadomo, czy z
przyczyny nadmiaru energii czy niepanowania nad stresem,
trudno było ich okiełznać.
Po męczących zmaganiach przyszedł czas na zabawę. Nasz
samorząd zorganizował dyskotekę ze wstępem wolnym dla
pierwszaków. Z tego co wiemy, wszyscy bardzo chwalili
prowadzącego DJ’a, a zabawa dobrze rozładowała napięcie
po ostrej rywalizacji.
Przypominamy! W przyszłym roku otrzęsiny będzie
organizowała klasa IC.
Magdalena Chmielewska,
Adrianna Godlewska i Agata Godlewska

A Ty, co wiesz o bioróżnorodności?
8 października w naszej szkole odbył się konkurs z
wiedzy o bioróżnorodności. Udział w nich mógł wziąć każdy,
kto zgłosił się przed konkursem do pani Joanny Raczyło.
Nasze III klasy bardzo dobrze poradziły sobie z testem,
pomimo iż konkurs wyprzedził ich program szkolny i żadna z

biorących udział klas nie miała jeszcze tematów związanych
z ekologią i bioróżnorodnością. Tym bardziej gratulujemy
zwycięzcom, którzy przygotowują się do następnego etapu
konkursu, a są to: Natalia Cichocka (III A), Marta Balcer
(III D) oraz Michał Dubnicki (IIIC).
Magdalena Chmielewska
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Sport

Na czele Europy!

Jak wiadomo, nasz szkoła słynie
ze znakomitych sportowców i
lekkoatletów, którzy za każdym
razem dają z siebie wszystko i dają
nam nowe powody do dumy.

Na zdjęciu: na samej górze od lewej: Klaudia Chałko, Joanna Chrapowicka, Beata Milewska (III m.), Karolina Chałko
(I m.), Izabela Kubryń, Emilia Waraksa (III m.), Ewelina Jabłońska. Niżej: Emilia Brzozowska, Emilia Karmiłowicz (IIm.),
Klaudia Grochowska, Mariola Godlewska (I m), Anna Murynowicz, Natalia Suszek (III m.) Najniżej: Paulina Gliniecka
(II m.), Judyta Jurgielewicz (I m), Adrianna Jakubowska i Żaneta Szrejder (I m.)

Wyżej, mocniej, dalej!
Wrzesień nie tylko rozpoczyna rok szkolny, obfituje
również w różnorodne zmagania sportowe. Nie obyło się
bez licznych zawodów lekkoatletycznych, choć pogoda
zawiodła. Ale tylko ona!
20 września nasza szkoła wzięła udział w Gimnazjalnej
Lidze Lekkoatletycznej, gdzie dziewczęta zajęły drużynowo
III miejsce! Na szczególną uwagę zasługują wyczyny
biegaczek z „Czwórki”:
Adrianna Jakubowska zajęła 2 lokatę na dystansie 300m
(z czasem 46,98s) oraz Mariola Godlewska 5. (z czasem
53,16s).
Paulina Gliniecka w biegu na 600m wykazała się
szybkością, uzyskując czas 1,58min.
30 września, podczas Finału Grupy Północnej w Lidze
Lekkoatletycznej, również nie brakowało takich „perełek”,
choć szkoły wiejskie „wykosiły” młodzież z Suwałk,
a „Czwórka” spadła na 8. lokatę. W biegu na tzw. „setkę”
Judyta Jurgielewicz uzyskała czas 15,22s, Urszula Moczulska
15,33s., a Natalia Suszek 16,04s.
Konkurencja była ogromna, nie ma co ukrywać , ale na
tym polega sport – trzeba dążyć do poprawiania swoich
wyników oraz osiągnięć, sztuką jest nie zwyciężać, lecz
doskonalić umiejętności.
Klaudia Grochowska
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Mogliśmy pochwalić się
fantastyczną kondycją na arenie
międzynarodowej, gdyż z okazji
z a w o d ó w
„ R a z e m
w Europie - razem na stadionie i
boisku” nasze gimnazjum zdobyło
prawie wszystkie czołowe miejsca w
biegach, skokach w dal, rzutu piłeczką
palantową i pchnięciem kulą.
11 września aż 15 z 20 zawodniczek
z naszego gimnazjum otrzymało
medale, statuetki i dyplomy w tych
zawodach. Możemy być dumni, gdyż
nasza szkoła jako jedyna z suwalskich
gimnazjów gościła na nowym stadionie
w Olecku. Uczennicom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!

Futsal
Futsal! „Co to takiego?” - zastanawiają się wszyscy od
tygodnia.
Jest to po prostu gra w piłkę nożną na sali
gimnastycznej. W Gimnazjum nr 5 odbyły się eliminacje
faz grupowych - Gimnazja były podzielone na dwie grupy.
Naszą szkołę przydzielono do drugiej z nich i ostatecznie
(niestety) zajęliśmy w niej III miejsce, co nie pozwoliło
nam uzyskać awansu do rozgrywek finałowych.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas trzecich.
Pomimo niezakwalifikowania się do dalszego etapu
gratulujemy oraz życzymy dalszej wytrwałości w
podnoszeniu swoich umiejętności sportowych naszej

Trochę kultury

Na zakręcie życia
Każdego roku bierzemy udział w spektaklach profilaktycznych przygotowywanych przez Teatr „Zwierciadło” z Łodzi.
Mają one na celu pokazanie młodym ludziom zagrożeń płynących z różnego rodzaju uzależnień.
Historia opowiada o parze maturzystów, którzy (jak
mogło się to wydawać) prowadzili spokojne życie. Pozory
jednak mylą. Dla rodziców – zwykłe nastolatki
przygotowujące się do egzaminu dojrzałości, dla przyjaciół i
znajomych – ludzie, którzy lubią się dobrze zabawić, min.
„przy pomocy” alkoholu i narkotyków.
Przedstawienie rozpoczyna się od kłótni głównych
bohaterów – Marty i Jacka, którzy podczas powrotu do domu
z imprezy, potrącają (jak się później okazuje) ich nauczyciela
matematyki. Uciekli z miejsca wypadku, ponieważ Jacek był
po kilku piwach. Dziewczyna ma przez to wyrzuty sumienia
i postanawia wrócić i sprawdzić, co się stało z potrąconym
człowiekiem. Chłopak natomiast wciąż szuka
usprawiedliwień i bez trudu je sobie wynajduje: „właściwie to
nic się nie stało”, „na pewno ten człowiek otrzepał się i wstał
i
t
d
.
”
Ważną postacią jest w tym wszystkim ojciec Jacka
startujący w wyborach do Senatu. Ma usta pełne sloganów na
temat wychowywania młodych ludzi, sam nie poświęca
swojemu jedynemu synowi żadnej uwagi, a wyrzuty sumienia
zabija kolejnym banknotem wciskanym w rękę chłopaka.
Jacek boi się tylko jednej rzeczy, że nie zostanie
dopuszczony do matury. Dopiero po rozmowie z
nauczycielem zaczyna naprawdę żałować, nie tylko tego, że

Zakończenie jest zaskakujące –
pokazuje, że Jacek jednak ma
swój honor i rozumie swoje
dotychczasowe błędy-rezygnuje
z łatwo otrzymanego
dopuszczenia do egzaminu.
Przedstawienie miało głównie
cel d ydaktyczny, ale nie
wszystkim się podobało,
ponieważ: z jednej strony
ukazywało kwestię nałogu w sposób schematyczny, z drugiej
zaś gra aktorów nie powaliła.
Choć był jeden element, który uszczęśliwił każdego:
prośba reżysera skierowana do wszystkich pedagogów, aby za nasze grzeczne zachowanie - nie pytali nas następnego
dnia.
Mimo to sądzimy, że podobne przedsięwzięcia są
potrzebne, aby przestrzegać młodych ludzi przed
zachowaniami, które niosą za sobą zgubne i nieodwołalne
skutki.
Mamy nadzieję, że wiele osób wyciągnęło ze spektaklu
wnioski, które pomogą im w podejmowaniu wyborów
w przyszłości. Podobno trzeba uczyć się na własnych
błędach, lecz czy nie lepiej po prostu ich unikać?

Spuentowane

Ceny idą w górę!

„Niczym McGyver”

Reporterzy naszej gazetki odkryli, że w szkolnym
sklepiku niektóre produkty podrożały nawet o 20%!

Czymże byłaby nasza szkoła bez osób, które potrafią
naprawić wszystko, co się zepsuło - oczywiście
samoistnie?

Nie tak dawno temu…, ale pewnego czwartku i nie za
górami, za lasami, ale w naszej szkole młodzież, która nie
przyniosła kanapek z domu, musiała być głodna, gdyż
zabrakło im kilkudziesięciu groszy na zakup drugiego
śniadania. Sprzedawczyni, zapytana o tę podwyżkę,
odmówiła nam komentarza.
Ceny uderzyły po kieszeniach uczniów całego zespołu
szkół: podstawówki i gimnazjum. Osoby ustalające ceny w
sklepiku chyba zdały sobie sprawę, iż na terenie naszej
szkoły nie mają żadnej konkurencji. Opłaty za produkty w
naszym „minimarkecie” i tak były wyższe niż w okolicznych
spożywczakach. Dlatego apelujemy do uczniów, aby
przyłączyli się do protestu wobec tych lichwiarskich cen!!!

Tynk odpadający ze ściany? Połamane krzesło?
Oberwana ławka lub wieszak w damskiej szatni na
wychowanie fizycznym? To pikuś dla naszych bohaterskich
panów konserwatorów!
Klasom III A i B rozjaśniło się życie, gdy niezwłocznie
po tym, jak przestała świecić, zamontowano świetlówkę
w ich szatni. Teraz w spokoju uczniowie mogą odrabiać
lekcje i przygotowywać pomoce naukowe, bez których
w szkole ani rusz. Uratowało to ich przed wadami wzroku,
które niechybnie by ich spotkały, gdyby robili to wszystko
po ciemku. Dziękujemy, że zawsze gotowi są nam pomóc!
Magdalena Chmielewska i Małgorzata Michałowska

Kacper Zawistowski

7

Na koniec rozrywka

poTWORY z zeszytów
Oto nowy dział naszej gazetki powstający dzięki naszym
kolegom, którzy uprawiają radosną twórczość w
wypracowaniach na lekcjach polskiego. Dziękujemy p.
M
a
r
i
i
Cimochowskiej za ich udostępnienie.
Bóg zrobił kobietę z żebra Adama, a Adam był zrobiony z krwi i kości.
Gdy widoczność na morzu była coraz gorsza i zerwał się wicher,
majtki wbiegały na pokład.
Krzyżak był całkowicie zepsuty do szpiku kostnego w najdalszych
kościach.
Ogólnie rycerz zakonny nie jest rycerzem, tylko odpadkiem od ideału
rycerza.
Skawiński za oknem widział przypływ statków, odpływy, miasteczko
pełnych ludzi, jezioro łabędzie, statki czy też kaczki.
Alina była martwa, przy niej leżał nóż i ciemny dzbanek gliniany na
maliny.
Sposoby tworzenia nowych wyrazów: sprowadzenie wyrazów obcych
zza granicy.
Chcielibyśmy zaprosić pana wc. dyrektora...

Supełek

- Twoje wypracowanie jest niezłe - mówi nauczycielka do Jasia - ale
jest identyczne jak wypracowanie twojego kolegi z ławki. Wiesz co to
znaczy?
- Że jego też jest niezłe?...
- Synku, kiedy poprawisz dwójkę z matematyki?
- Nie wiem, mamusiu, nauczyciel nie wypuszcza dziennika z rąk.
Nauczyciel do Jasia:
- Napisz 100 razy w zeszycie: „Nie będę mówił do nauczyciela przez
TY".
Na drugi dzień Jasiu przychodzi z zeszytem, a nauczyciel na to:
- Przecież kazałem napisać ci to tylko 100 razy, a tu jest 200. Dlaczego?
- Bo cię lubię stary!
Nauczycielka w szkole do Jasia:
- Jasiu podaj mi wyraz w liczbie mnogiej od słowa „dziecko”.
- Bliźnięta.
Pani pyta się Jasia:
- Czemu ściągałeś od Małgosi?
Jasiu na to:
- Skąd pani wie?
- Bo przy tym ostatnim pytaniu Małgosia napisała: nie wiem, a Ty
napisałeś: ja też.

Przed Wami kolejna możliwość intelektualnych zmagań
oraz wygrania słodkiej niespodzianki :-) Rozwiążcie
krzyżówkę, a hasło wpiszcie do zamieszczonego niżej
kuponu. Aby wziąć udział w losowaniu, należy przynieść
tenże kupon do Klaudii z klasy IIIA.
Nagrody czekają!!

POZIOMO:
3) Klepana przez ubogiego.
4) Zakazany temat.
6) Prestiżowa nagroda filmowa.
7) Zdrowy tłuszcz z ryby, wspomaga odporność, najczęściej w kapsułkach.
9) System rozgrywek piłkarskich.
PIONOWO:
1) Panda lub 126p.
2) Skrzydlaty koń.
3) Chodzić bez butów.
5) Tętnica główna.
8) Kaflowy, w domach jednorodzinnych.
Imię:________________________
Nazwisko:____________________
Klasa:_______________________
Hasło:

_________
Klaudia Grochowska
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