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Samorządowe wieści

Lubimy pomagać!
Często wspieramy w naszej szkole różne akcje
charytatywne. Zbiórka pieniędzy, słodyczy, przyborów
szkolnych czy kiermasze – w ten sposób pomagamy.
Zakończyła się właśnie akcja „Góra grosza”, o której
pisaliśmy w poprzednim numerze. Członkowie Samorządu, po
otrzymaniu
od wszystkich klas skarbonek (niektórych
wypełnionych po brzegi), zabrali się do żmudnego liczenia
monet. Jak widać na zdjęciu obok, powstała z tego prawdziwa
góóóra grosza. Największą kwotą może poszczycić się klasa III
A, która uzbierała 95 zł. W sumie natomiast przekażemy na
pomoc rodzinnym domom dziecka 264 zł 51 gr! Oby tak dalej!
Małgorzata Michałowska

Wywiad

„W pierwszej kolejności sprawność fizyczna”
Rozmowa z Panią Anną Łazarską – nauczycielką wychowania fizycznego w naszym gimnazjum - która prowadzi od
bieżącego roku szkolnego klasę innowacyjną z piłką siatkową.
- Na czym polega
innowacja w
programie klasy,
którą Pani
prowadzi?
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- Na początek
sprostowanie:
innowacja nie
dotyczy całej klasy, a
tylko dziewcząt z kl.
I C [na zdjęciu obok
ze swoją trenerką],
które mają
6 lekcji tygodniowo;
oprócz programu
realizowanego we
wszystkich klasach, uczą się grać w siatkówkę na trochę
wyższym poziomie.
-Czy uczniowie okazali duże zainteresowanie przy
naborze do tej klasy?
- Myślę, że tak. Do klasy uczęszczają nie tylko absolwentki
SP5, ale także innych szkół.
- Jakie warunki musiały spełniać kandydatki ?
- Kryterium była w pierwszej kolejności sprawność fizyczna.
Następnie wyniki w nauce - średnia ocen powyżej 4,5.
Ostatnim warunkiem był wzrost.
- Czy projekt będzie kontynuowany w kolejnych latach?
- Decyzja o kontynuacji nie zależy tylko ode mnie.
Zakładam, że projekt będzie realizowany w tej grupie przez
kolejne trzy lata. Jeżeli tak się stanie, to następne dwa
roczniki będą poza moim zasięgiem. Możliwy jest jeszcze

albo przystąpią do
projektu również
inni nauczyciele.
- Czy można więc
porównać klasę
innowacyjną do
sportowej?
- To tak jakby sport
amatorski
porównywać do
wyczynowego.
Podobieństw jest
sporo, ale
zdecydowanie obie
klasy różnią
pieniądze. Klasa
sportowa ma 10 godz. w pierwszej klasie, a w pozostałych 12
tygodniowo. Mają dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na
obozy i zgrupowania w czasie ferii itd. U nas wszystko
opiera się na dobrych chęciach.
- Jak oceniłaby Pani funkcjonowanie tej klasy po kilku
miesiącach nauki?
- Sądzę, że uczniowie osiągają zamierzone cele, czego
dowodem mogą być ich osiągnięcia – III miejsce w mieście
w Lidze Lekkoatletycznej czy Turnieju Piłki Siatkowej w
Ełku. Sądzę, że gdyby innowacją była objęta cała klasa,
nauczycielom i uczniom funkcjonowałoby się o wiele lepiej.
- Czy przewiduje Pani jakieś zmiany w 2. semestrze?
- Raczej nie. Decyzję o jakichkolwiek zmianach podejmę
dopiero po zamknięciu całego cyklu, czyli pod koniec roku
szkolnego.
Wywiad przeprowadziła

obowiązuje
iązuje
To nas obow

Zmiany w ocenie zachowania!
Minister Oświaty wprowadziła dla gimnazjalistów nowe rozporządzenie, które mówi o konieczności przygotowania przez
nich projektu na wybrany temat. W naszym gimnazjum drugoklasiści zajmują się nim z zapałem od kilku miesięcy. W
związku z tym zmianie uległy też zasady oceny naszego zachowania. Dzięki nam będziecie mieć je zawsze pod ręką.
W nowym systemie oceniania jest siedem kategorii,
każdej można (jak dotąd) zdobyć maksymalnie 4 punkty.
I. Frekwencja: wiadomo, nie można opuszczać zajęć
i usprawiedliwiać wszelkie nieobecności czy spóźnienia.
II. Zmiana obuwia, noszenie identyfikatora, używanie
telefonu komórkowego, jednolity strój szkolny; jedynie w
dni na kolorowo możemy pozwolić sobie na nienałożenie
mundurka.
III. Pełnienie dyżurów na terenie klasy i szkoły: dyżurni
muszą m.in. dbać o porządek w klasie, wietrzyć salę i
otwierać/zamykać szatnię. Nie jest tych prac dużo, a mimo
to wielu z nas traci w tej kategorii cenne punkty.
Uwaga! Pilnujcie klucza od szatni, bo gdy go zgubicie lub
zapomnicie oddać go pani woźnej, możecie stracić punkt,
a przy wystawianiu ocen każdy chce mieć ich jak najwięcej.
IV. Zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności szkolnej:
Tutaj liczy się pomoc w organizacji imprez klasowych
i szkolnych, praca na rzecz wyglądu klasy, uczestnictwo
w pracy Samorządu Uczniowskiego i wszelkie inne
aktywności, którymi możemy wykazać nasze społeczne
zaangażowanie
V. Dbałość o rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań:
zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań, konkursy

szkolne, olimpiady, zawody - to tylko niektóre z możliwości,
jakie daje nam nasza szkoła.
VI. Kulturalne zachowanie oraz dbałość o bezpieczeństwo,
zdrowie własne i innych, dbałość o wizerunek szkoły: ta
kategoria ocenia: szacunek i życzliwość względem innych,
świadomość norm zachowania przyjętych w naszej społeczności,
nieuleganie nałogom (i niewciąganie w nie innych) oraz
przeciwdziałanie uzależnieniom!
VII. Praca metodą projektu (przypominamy, że obowiązuje tylko
uczniów klas drugich): planowanie, wykonywanie i
prezentowanie projektu przy minimalnej pomocy nauczyciela.
Przede wszystkim doskonalenie swojej samodzielności, a także
dotrzymywanie terminów oddawania prac.
Punktacja łączna:
Łączna liczba
punktów
(klasy I i III)
24-22

Łączna liczba
punktów
(klasy II)
28-26

21-20
19-17
16-13

25-23
22-20
19-16

bardzo dobre
dobre
poprawne

12-9

15-10

nieodpowiednie

8-0

9-0

Ocena zachowania
wzorowe

naganne
Natalia Cichocka

To się liczy! - zasady rekrutacji dla trzecioklasistów
Po raz kolejny wyszliśmy naprzeciw potrzebom naszych czytelników i podajemy wszystkie terminy oraz punktację
ustaloną przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.
Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół – szkoły
ponadgimnazjalne dla młodzieży.
- składanie dokumentów od 21.03 do 3.06 2011 r. do g. 15.00
- składanie dokumentów do szkół dysponujących wolnymi
miejscami od 6.06 do 17.06 2011 r. do g. 15.00
- składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń
o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 27.06. 2011 r. do g. 12.00
- ogłoszenie listy przyjętych 28.06. 2011 r. o g. 15.00
- potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole
poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o
wynikach egzaminu gimnazjalnego od 29 do 30.06 2011 r. do g.
15.00
- ogłoszenie wolnych miejsc 1.07 2011 r. o g.15.00, składanie
dokumentów 4-5 07.2011r. do g. 12.00, ogłoszenie listy przyjętych 5.07 2011r. o g. 15.00
Możecie zapoznać się ze sposobem przeliczania punktów i policzyć
ilość zdobytych na tą chwilę. Mamy nadzieję, że ta liczba was
usatysfakcjonuje lub przynajmniej zmotywuje do nauki!
1.Za wyniki egzaminu gimnazjalnego - 100p.
2. Za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych: - 60pkt (cel 15p., bdb 13p., db 10 p., dst 6p.)

3.Wasze osiągnięcia: a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 10p.
b) udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty ze
wszystkich przedmiotów, finalista konkursu ponadwojewódzkiego12p., finalista konkursu wojewódzkiego 11p.
c) uzyskanie wysokiego miejsca w innych zawodach artystycznych
sportowych oraz konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora
oświaty (pierwsze trzy miejsca, nie więcej niż 7 p.) na szczeblu:
powiatowym 4p., wojewódzkim 5p., ponadwojewódzkim 6p.,
ogólnopolskim 7p.
d) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych organizowanych przez dyrektora szkoły (pierwsze trzy
miejsca, nie więcej niż 6 p.) na szczeblu: powiatowym 3pkt,
wojewódzkim 4pkt, ponadwojewódzkim 5p., ogólnopolskim 6p.
e) osiągnięcia na rzecz innych, w formie wolontariatu lub środowiska
szkolnego (nie może to być akcja jednorazowa) 5p.
Uwaga! Jeśli jesteś laureatem konkursu wojewódzkiego lub
ponadwojewódzkiego to zostaniesz przyjęty do wymarzonej szkoły
ponadgimnazjalnej niezależnie od jej kryteriów.
Osiągnięcia są punktowane TYLKO za potwierdzeniem ich na
świadectwie!!
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Wydarzyło się

Zakupy w dobrej sprawie
W ramach pomocy choremu na białaczkę Kubie - uczniowi SP
5 - zorganizowano zbiórkę pieniędzy połączoną z kiermaszem.
Zorganizowała go p. Elżbieta Szymanowska, wychowawczyni
klas I-III. Tuż przed świętami można było kupić kawałek
pysznego ciasta lub wziąć udział w loterii fantowej, w której za
niewielką sumę wygrywało się ciekawe nagrody - niespodzianki.
W ten sposób przyczyniliśmy się do finansowania leczenia
naszego kolegi. Osoby pragnące pomóc miały szansę pochwalić
się talentami kulinarnymi, czyli własnymi wypiekami
ofiarowanymi na ten cel. Sprzedawane specjały przydały się
zwłaszcza trzecioklasistom, którzy zajadali stres przed
egzaminem próbnym.
Pomysł kiermaszu okazał się strzałem w dziesiątkę, ponieważ
dokonujemy zakupów w dobrym celu. „Na pewno jest to lepsze
wyjście niż zbieranie pieniędzy do słoika” – powiedziała Paulina
z IIIA.

Mamy się czym pochwalić!
Z ulgą, bo był pracowity, zakończyliśmy pierwszy semestr. Na pewno ciekawi Was, jak wypadliśmy tym razem...
Generalnie, średnia ocen wszystkich uczniów
naszego gimnazjum wynosi 3,4. Czy jest to wynik
dobry, czy wręcz przeciwnie, można by
podyskutować. I - jak zawsze-może być przecież
lepiej.
Najlepszą średnią cieszy się klasa III A.
Gratulujemy! Kilka innych nie zostaje daleko z tyłu,
c
h
o
ć
s
ą
Średnie klas w I półroczu
4,5
4
3,5
3

A

2,5

B

2

C

1,5

D

1
0,5
0
Klasy I

Klasy II

Klaudia Dawidowicz - lubi jeździć na rowerze,
pływać i czytać książki przygodowe. Klaudia nie ma
specjalnego sposobu na naukę, choć nie potrzebuje
poświęcać jej wiele czasu; mimo to już w
pierwszym semestrze nauki w gimnazjum osiągnęła
średnią 5.51 Jej ulubionym przedmiotem jest język
polski, twierdzi, że jest humanistką. Ta miła
drugoklasistka mówi, że do nauki motywują ją
rodzice oraz zdobywane umiejętności i wiedza.

Klasy III

i takie zespoły, które muszą wziąć się ostro do pracy.
Niżej podajemy pełne zestawienie.
Mamy w swoim gronie sporo osób z wysoką
średnią, ale najwyższymi wynikami w swoim
roczniku mogą poszczycić się trzy dziewczyny:
Klaudia Grochowska z III A (ze średnią ocen 6.0 (!),
Klaudia Dawidowicz z II B (5,5) oraz Emilia
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Klaudia Grochowska - trzecioklasistka z najwyższą średnią w szkole (!) - mówi, że nie ma
wolnego czasu. Jednak w wakacje, gdy już go
znajdzie, lubi grać w siatkówkę na plaży i spotykać
się ze znajomymi. Do nauki motywują ją sukcesy,
mówi: ,,Chciałabym coś w życiu osiągnąć – to
moje motto”. Jej tajnym sposobem na naukę jest
pilne robienie notatek na lekcjach i uważne
słuchanie nauczyciela. Mimo wrodzonej
pracowitości, czasem Klaudia ma ochotę leżeć i nic

Najlepszą pierwszoklasistką jest Emilka Waraksa
- osiągnęła
średnią ocen 5,5. Lubi grać w
siatkówkę, latem jeździ na rowerze, spacerować i
spotykać się z
przyjaciółmi. Jej ulubionymi
przedmiotami są wych. fizyczne i j. polski. Emilka
m
a
r
z
y
,
a
b
y
w przyszłości pójść na filologię angielską.
Zdradziła nam kilka patent na tak znakomite
wyniki: trzeba uważać na lekcjach, Dzięki temu w
domu pozostaje już tylko odrobić pracę domową.

Wydarzyło się

Moc św. Walentego w gimnazjalnych murach
Dobrze jest mieć kogoś bliskiego. Dobrze jest mieć
również dzień, który można świętować wspólnie lub
wyrazić swoje uczucia; dlatego właśnie również w naszym
gimnazjum - 14 lutego obchodzimy walentynki!
Jest wiele zdań na temat obchodzenia tego święta. Przez
jednych uważane za przerysowane, kiczowate, komercyjne
czy konsumpcjonistyczne. Niektórych – w szczególności
samotnych – widok
wszechobecnych
zakochanych par
(na ulicach, w
kinach czy na
s z k o l n y m
k o r y t a r z u )
przypra wia
o
mdłości.
Na znanym portalu
społecznościowym
powstała nawet,
ciesząca
się
popularnością,
g r u p a
o nazwie „konsekwentnie,
bez
Paulinę z IIIa miłość uskrzydla...
napinki, olewamy
walentynki”.

pocztę walentynkową. Co ciekawe, kartki otrzymali także
niektórzy nauczyciele.
Jest to również idealny moment, aby powiedzieć komuś
o swoich uczuciach. Nasz Samorząd podąża za tym, co
lubimy: do swoich adresatów trafiła ogromna ilość kartek. Jak
zwykle też, przy wejściu do szkoły rozdawane były numerki,
dzięki którym pary mogły się odnaleźć i otrzymać nagrodę
w postaci lizaka. Nawet szkolni przeciwnicy dnia świętego
Walentego mogli odnieść korzyści, ponieważ osoby ubrane
w coś czerwonego uniknęły odpytywania przez nauczycieli.

Z niecierpliwością czekaliśmy na rozdanie poczty...

Trudno więc nie zgodzić się z Bartkiem z Ic, który
Od starszych można nieraz usłyszeć, że jest to
amerykanizacja, niszczenie polskiej kultury i tradycji, oraz że
powinno się uznawać takie wydarzenia jak Noc Kupały (noc z
21 na 22 czerwca).
Wśród młodzieży przeważają jednak miłośnicy dnia św.
Walentego, którzy spędzają ten dzień ze swoją drugą połówką
(lub płaczą w poduszkę, z powodu braku osoby, z którą moż-

podsumowuje krótko: „Lubię walentynki, lubię, bo są fajne”...

Przyłapani na szkolnym korytarzu...
Małgorzata Michałowska, Adrianna Godlewska
Dużo kartek w dużej torbie walentynkowego listonosza
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Sport

Na mistrzowskiej drodze
Nasze gimnazjum miało zaszczyt organizować rozgrywki siatkówki chłopców, aby odkryć - spośród gimnazjalistów
z Suwałk, Raczek, Suchowoli, Augustowa, Sokółki i Janówk - przyszłych mistrzów tej dyscypliny

Pierwsze mecze między szkołami z Suwałk miały miejsce na
początku listopada. Już od początku nasi chłopcy okazali się
bezkonkurencyjni, dostarczając przy tym widzom
emocjonujących wrażeń.
Na kolejnym etapie nasza reprezentacja brała udział w
meczach z przedstawicielami szkół z Raczek, Suchowoli oraz
Augustowa; i tym samym przeszła do finału.
Gimnazjum nr 4 i tym razem pokazało ogromną klasę!
Mistrzowskimi zagraniami nie dawali szans na zdobycie
przewagi przeciwnikom z Sokółki i Janówki i takim sposobem

może poszczycić się mistrzostwem Grupy Północnej oraz
miejscem w grupie dwunastu najlepszych drużyn
województwa.
Wszyscy jesteśmy dumni z umiejętności naszych
zawodników i mamy nadzieję, że na następnych zawodach
z równą gracją pokażą przeciwnikom, gdzie ich miejsce.
Zwycięzcom i ich trenerowi - p. Jackowi Banaszczykowi
ż yc z y m y d a l s z y c h s u k c e s ó w o r a z g o r ą c o
GRATULUJEMY!!!
Klaudia Grochowska, Adrianna Godlewska

Nasi siatkarze - chłopaki na medal!
„Mecz charytatywny na rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy? Z przyjemnością!”
W imprezie wzięli udział również zawodnicy
pierwszoligowego Ślepska Suwałki, którego mecze cieszą się
dużą popularnością
wśród mieszkańców
Suwałk (tych dużych, i
tych małych). Młodzi
siatkarze i siatkarki
mogli zagrać z takimi
zawodnikami jak:
Skrzypkowski,
Radzewicz
czy
Krzysiek
Nie
brakowało ataków „z
główki”, podbić nogą,
przewrotek (te w
Chwila oddechu czy skupienie przed atakiem? wykonaniu
Bartka
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oraz odbiorów „na klatę”. Chyba najlepiej o imprezie
świadczy frekwencja – trybuny w hali II LO były
przepełnione! Podczas meczu przeprowadzono licytację
karnetów narciarskich albumów i biletów do kina. Liczymy
na więcej takich imprez!
Klaudia Grochowska

„Dobra chłopaki, na trzy-cztery zwariowane miny!”

Walcz z nałogami

Palący problem
Palenie powoduje raka”, „Palenie szkodzi”, „Minister zdrowia ostrzega…” - to standardowe treści znajdujące się na
paczce papierosów. Wydaje wam się, że są to suche słowa, dotyczące jednego na milion. Tak jednak nie jest. Każdy
wypalony papieros zbliża palacza - szczególnie młodego - do chorób.
„Od jednego się nie umiera”, „Raz na jakiś czas
można...” Ilu z was tak myśli? Jeśli ulegacie takiemu
złudzeniu, to już macie problem. 25-40% z was umrze w
średnim wieku, jeśli nie zmienicie swoich przekonań. Około
39% mężczyzn i 19% kobiet staje się palaczami w wieku 16
lat. Zdawaliście sobie sprawę z tego, że codziennie 500
spośród gimnazjalistów zaczyna palić?
Dym tytoniowy wpływa na urodę: skóra nabiera szarej
barwy i szybko pojawiają się zmarszczki oraz brodawki
skórne (ble!); zęby robią się żółte; paznokcie bardziej
ł
a
m
l
i
w
e
i uwaga - dziewczyny - cellulit macie jak w banku!
Palacz, niestety, śmierdzi. Wbrew pozorom nie jest łatwo
pozbyć się tego charakterystycznej woni, ponieważ pozostaje
na skórze, ubraniu i włosach, a guma do żucia i perfumy
tylko maskują smród.
Palenie w ukryciu czy puszczanie dymka przez okno i tak
wychodzą na jaw, bo… Nałóg kieruje tobą tak bardzo, że
jesteś już uzależniony. Tracisz kontrolę. Ostatecznie
dochodzi do tego, że wpadasz w długi, kupujesz przemycane,
tanie podróbki i okłamujesz wszystkich wkoło.
Miej świadomość, że gdy kończysz czytać to zdanie,
właśnie ktoś umarł z powodu choroby wywołanej przez
palenie.
Czy warto więc sięgać po papierosa „dla
spróbowania”?
Nie warto!!!

Zdjęcie z: demotywatory.pl

Spuentowane

Szkoła czy rewia mody?
Każda przeciętna nastolatka codziennie, około godziny siódmej staje przed dylematem: „Co na siebie włożyć?”
Uczennica interesująca się bardziej nauką niż wyglądem,
ubiera się zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, czyli w czym
będzie wygodnie. Dziewczynę wertującą częściej czasopisma
typu „Bravo girl” niż książki, na korytarzu szkolnym poznamy
bez problemu. Ona, po przebudzeniu, udaje się na zabiegi
upiększające do toalety; po wypachnieniu się, zrobieniu
makijażu (którego nie zmyje wrzucenie do basenu), idzie w
kierunku swojej szafy - przypominającej mini sklep odzieżowy
- ze łzami w oczach stwierdza, że „nie ma w co się ubrać”. Po
ataku histerii, zakłada bluzkę (bluzka, w szerokim pojęciu,
powinna zakrywać klatkę piersiową, brzuch, plecy
i ramiona; choć to tylko teoria, bo nastolatki oceniają to
inaczej) i legginsy, zapominając - rzecz jasna - o spodniach.
Alternatywną wersją mogą być też dresy, które coraz
częściej możemy zauważyć w naszej szkole. Idąc w kurtce

sprawiającej wrażenie za małej o rozmiar, na pytania
kolegów, czy nie jest jej zimno, odpowiada, szczękając
zębami, że nie. W szkole pożera wzrokiem koleżanki
udzielające się na lekcjach i „ścina” inne dziewczyny, które
j
e
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To przykre, że reklama i chwytliwe hasła w sklepach
potrafią zmanipulować tak młode osoby do zmiany na
bezlitosne hieny trendowe. Dziewczęta celowo chcą dodać
sobie lat, w wyniku czego szesnastolatka wygląda na lat
dwadzieścia kilka. Szkoda, że później nie działa to w drugą
stronę.
Uważam, że osoba piękna, powinna mieć coś w głowie,
a nie tylko ładnie wyglądać. Szczególnie w szkole, gdzie ci,
którzy mają trudniejszą sytuację materialną, mogą czuć się
gorzej.
A niektórzy narzekają na obowiązujące mundurki...
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Na koniec rozrywka

poTWORY z zeszytów
Aby dobrze się rozumieć, w umyśle nadawcy musi znajdować się to
samo, co w umyśle odbiorcy.
Jagienka była wysportowana, i zachowywała się jak chłopczyca. Była
do tańca i do różańca.
Budowa orzeczenia imiennego: łącznik i rozłącznik.
Królowa Kinga została świętą, bo Bolesław był wstydliwy.
Życie jest nauczycielem, męczy i męczy.
Starożytny Egipt jest ponadczasowy.
Jan Kochanowski trzyma [na obrazie Matejki] w ramionach córkę w
ojcowskim uścisku, gdzie leży Urszulka w trumnie od pasa w dół.
Człowiek prostolinijny to człowiek, który trzyma się prostej linii.
Cudzysłów jest to coś, co przyciąga i komentuje czytelnika.
Kupcy węgierscy rozkładali na straganach swoje interesy i oglądali, w
jakim są stanie.
I jeszcze trzy cytaty ze sprawdzianu biologicznego:
Ludzie pierwotni tym się odróżniali od małpy, że małpa miała ogon
owłosiony, a oni nie.
Fauna i flora współżyją ze sobą nawet jak jest bardzo zimno.
Zwierzęta o przekroju okrągłym nazywamy… oblubieńcami.

Supełek
Poziomo:
1. Służy do kolekcjonowania znaczków.
2. Nie żeński, nie nijaki.
3. Rzeka płynąca w Hadesie.

Ojciec przegląda dzienniczek szkolny
Jasia:
-Co to jest? Znowu jedynka z historii?!
- Niestety, tato, historia lubi się
powtarzać.
Mąż pyta się żony blondynki:
- Kochanie... Dlaczego masz jedną
skarpetkę zieloną a drugą niebieską?
- Nie wiem... A najdziwniejsze jest to,
że mam jeszcze jedną taką parę...
- Kiedy jest najwięcej wody na
stadionie?
- Kiedy gra Wisła z Odrą.
Miś, zajączek, wilk i lis grają w karty.
Lis oszukuje. Po pewnym czasie
niedźwiedź wstaje i mówi:
- Ktoś tu oszukuje! Nie będę pokazywał
palcem, ale jak strzelę w ten rudy
pysk...
Blondynka czyta książkę przyrodniczą
i w pewnej chwili mówi do męża:
- Wiesz kochanie, że płazy mają mózg?
Na to mąż:
- Niemożliwe, żabciu.

Po miłym obiedzie dwie pary wstają od
stołu. Gdy kobiety wyszły, jeden z
mężczyzn mówi do drugiego:
- Myślę, że to wspaniale, że cały czas
mówisz do swojej żony „słoneczko",
„myszko”, „cukiereczku”.
Ten na to:
- Prawdę mówiąc, cztery lata temu
zapomniałem, jak ma na imię.
Przychodzi bezrobotny na budowę
szukać pracy. Idzie do majstra, a ten
pyta:
- Co może pan robić?
- Mogę kopać - odpowiada bezrobotny.
- A co jeszcze może pan robić?
- Mogę nie kopać…
Podchodzi nietuzinkowy wariat do
automatu z colą, wrzuca monetę,
otwiera puszkę, wypija i tak przez
kwadrans. Jegomość za nim:
- Panie, ja też chcę pić.
- Nie ma głupich, ja wciąż wygrywam.
Agata Godlewska

Przed Wami kolejna możliwość intelektualnych zmagań oraz
– co równie ważne – wygranie słodkiej niespodzianki!
Spróbujcie rozwiązać krzyżówkę, a hasło wpiszcie do
zamieszczonego niżej kuponu. Aby wziąć udział udział
w losowaniu, należy przynieść kupon do Klaudii z klasy IIIa.
W poprzednim numerze szczęśliwcami zostali:
Damian Bobkowski oraz Kamil Omilian z klasy IIIa
Czekamy na Wasze kupony. Miłego łamania głowy!

Pionowo:
4. Przeciwieństwo zwycięstwa.
5. Mitologiczny, trójgłowy pies.
6. Zwierzę chronione w Białowieskim Parku Narodowym
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