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Drodzy Czytelnicy! 
 

 Po dwóch miesiącach zasłużonych 
wakcaji, które poprzedziła czteromiesieczna 
nauka zdalnda, wracamy do szkoły, a co za tym 
idzie, wznawiamy redagowanie naszej gazetki 
w nowym składzie:  
 Nauka zdalna, jak dobrze wiemy, była 
dla nas bardzo wymagająca - zarówno dla 
uczniów którzy w dużej mierze musieli sami 
więcej pracować, jak i dla nauczycieli którzy do 
późnych godzin wieczornych sprawdzali 
i odsyłali przesłane przez swoich ucznów prace. 
Po tym ciekawym doświadczeniu jakim była 
nauka w niecodzienny sposób nastąpiła 
zasłużona dla wszystkich nagroda - WAKACJE! 
Zapewne wielu z Was mimo pandemii 
podróżowało za granicę bądź wypoczywało 
w swoim kraju. Wraz z pozostałymi członkami 
szkolnej gazetki mamy nadzieję, że każda 
z Waszych podróży, małych i dużych przyniosła 
Wam wiele radości i niezapomnianych 
wspomnień w gronie przyjaciół i rodziny.  
 Teraz stojąc u szkolnych bram, życzymy 
Wam, uczniom motywacji do nauki, wielu 
sukcesów - naukowych i sportowych, a także 
uśmiechu na każdy dzień nauki. Nauczycielom 
życzymy pogody ducha i sukcesów 
zawodowych.  
 
 

Wiktoria Kuk – redaktor naczelna 
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Wywiad z panią Moniką Charit -  
nauczycielem języka angielskiego 

 Witam serdecznie! Mikołaj Pyrcioch,  
jestem redaktorem szkolnej gazety 
„Prześwietlacz” Czy mógłbym przeprowadzić 
z Panią wywiad? 
 

M.C.: Przede wszystkim dziękuję za to, że 
wybraliście mnie, by dowiedzieć się o mnie czegoś 
więcej. Jest mi miło i chętnie odpowiem na zadane 
pytania. 
 

M.P.: Jak się podoba Pani w naszej szkole? 
 

M.C.: Już od pierwszych chwil spędzonych w 
progach tej szkoły poczułam, jak przyjaźnie przyjęto 
moją osobę, począwszy od Pani Dyrektor, poprzez 
Grono Nauczycielskie, na pozostałych pracownikach 
kończąc. Czuję się tu świetnie i z przyjemnością 
rankiem pędzę na zajęcia. :)  
 

M.P.: Kiedy Pani postanowiła że zostanie 
nauczycielem języka angielskiego?  
 

M.C.: - Pierwsze kroki w zawodzie nauczyciela 
stawiałam jako polonistka, a prace rozpoczęłam 
zaraz po studiach, we Wrocławiu. Po kilku latach 
okoliczności życiowe sprawiły, że wyjechałam do 
Anglii i tam właśnie zaczęła  się moja przygoda z 
językiem angielskim. Mieszkając i pracując tam wiele 
lat, pokochałam ten język oraz zdobyłam 
doświadczenie. 
  

M.P.: Czy w dzieciństwie lubiła Pani ten język? 
 

M.C.: Może trudno uwierzyć, ale język angielski nie 
był moim ulubionym przedmiotem szkolnym. 
W młodości moim marzeniem była umiejętność 
posługiwania się językiem francuskim. Język angielski 
zaczęłam doceniać tak naprawdę jako dorosła już 
osoba. Zawsze natomiast wiedziałam, że może 
przyjść taki dzień, w którym jego znajomość okaże 
się niezbędna… 
 

M.P.: Co lubi Pani robić w wolnym czasie? 
 

M.C.: Wolny czas lubię spędzać aktywnie, dlatego 
często planuję bliższe lub dalsze wycieczki. 
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Kocham nasze góry i często wybieram się z rodziną 
na górskie wędrówki. Podróże są moją pasją i kończąc 
jedną podróż, zaczynam od razu planować następną. 
 

M.P.: Dlaczego Pani ma francuskie nazwisko?  
 

M.C.: Nazwisko to przyjęłam po mężu, który jest 
Francuzem. I tu możemy wrócić do mojego 
młodzieńczego marzenia… zrealizowało się ono kilka 
lat temu, kiedy to poznałam swojego męża we Francji. 
W trybie przyspieszonym musiałam opanować język 
francuski, ponieważ mój małżonek nie posługuje się 
ani językiem polskim, ani nawet angielskim. Gdybym 
tylko wiedziała, jak trudny okaże się ten język! 
Zapewniam Was , angielski przy nim to bułka z 
masłem. 
 

M.P.: Czy ma Pani jakieś sposoby, żeby dzieci 
polubiły język angielski? 
 

M.C.: Przede wszystkim pragnę swoim uczniom 
pokazać, że języka nie trzeba się bać, że nawet małe 
osiągnięcia są ważne w osiągnięciu celu, jakim jest 
porozumiewanie się tym językiem. Chciałabym, aby 
każdy uczeń cieszył się swoimi sukcesami i na lekcjach 
staram się stworzyć okazje do odniesienia takich 
sukcesów. Nauka nie musi być monotonna i nudna, 
dlatego lubię  wprowadzić element humoru, 
a materiał ćwiczyć lub powtarzać np.w formie 
zabawy. Najważniejszym przesłaniem, które wpajam 
uczniom jest to, że wiedzę, bez względu na 
przedmiot, zdobywają dla siebie, że są odpowiedzialni 
za to, co osiągną , za swoje postępy. Jeśli chodzi o 
język, to co może dać większą satysfakcję to 
umiejętność porozumiewania się z ludźmi na całym 
świecie. Język angielski otwiera przed nami świat na 
oścież, dlatego warto poświęcić mu czas i serce, bo 
długie godziny zakuwania nie pójdą na marne… 
 

M.P.: Bardzo dziękuję Pani za przeprowadzony 
wywiad. 
 

Mikołaj Pyrcioch 



4 października - Światowy Dzień Dobroci dla 
Zwierząt 
5 października - Światowy Dzień Nauczyciela 
6 października - Światowy Dzień Mieszkalnictwa 
9 października - Światowy Dzień Poczty 
10 października - Światowy Dzień Zdrowia 
Psychicznego 
12 października - Światowy Dzień Chorób 
Reumatycznych 
13 października - Dzień Ratownictwa 
Medycznego 
14 października - Międzynarodowy Dzień 
Zmniejszania Skutków Klęsk Żywiołowych, 
Światowy Dzień Normalizacji, Dzień Nauczyciela 
(Dzień Edukacji Narodowej) 
15 października - Światowy Dzień Mycia Rąk, 
Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, Dzień 
Dziecka Utraconego, Międzynarodowy Dzień 
Niewidomych 
16 października - Światowy Dzień Żywności, 
Dzień Papieża Jana Pawła II 
17 października - Międzynarodowy Dzień Walki 
z Ubóstwem, Dzień Walki z Rakiem 
18 października - Światowy Dzień Monitorowania 
Wody, Światowy Dzień Menopauzy i Andropauzy, 
Dzień Łączności, Dzień Poczty Polskiej 
19 października -Dzień Ratownika 
20 października - Światowy Dzień Osteoporozy 
22 października - Światowy Dzień Osób 
Jąkających 
24 października - Światowy Dzień Informacji na 
temat Rozwoju, Dzień Organizacji Narodów 
Zjednoczonych 
25 października - Zmiana czasu z letniego na 
zimowy, Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt 
27 października - Światowy Dzień Dziedzictwa 
Audiowizualnego, Światowy Dzień Modlitwy o 
Pokój 
29 października - Światowy Dzień Chorych na 
Łuszczycę 
31 października - Światowy Dzień Oszczędności 
 

Opracowała Wiktoria Kuk 
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Wrzesień 
 

1 września - Dzień Weterana, Pierwszy Dzień Szkoły, 
Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej 
8 września - Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa, 
Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem 
9 września - Międzynarodowy Dzień Urody 
10 września-  Światowy Dzień Przeciwdziałania 
Samobójstwom, Światowy Dzień Drzewa, Dzień 
Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię 
12 września - Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, 
Dzień Programisty, Światowy Dzień Zdrowia Jamy 
Ustnej 
15 września - Międzynarodowy Dzień Demokracji 
16 września - Międzynarodowy Dzień Ochrony 
Warstwy Ozonowej 
17 września - Dzień Sybiraka 
18 września - Dzień Geologii 
19 września - Dzień Dzikiej Flory, Fauny i 
Naturalnych Siedlisk 
21 września - Światowy Dzień Osób z Chorobą 
Alzheimera, Dzień Służby Celnej, Międzynarodowy 
Dzień Pokoju 
22 września - Początek Astronomicznej Jesieni, 
Międzynarodowy Dzień bez Samochodu 
24 września - Międzynarodowy Dzień Głuchych 
27 września - Dzień Polskiego Państwa 
Podziemnego, Światowy Dzień Turystyki, Światowy 
Dzień Serca 
28 września - Światowy Dzień Walki z Wścieklizną 
30 września - Międzynarodowy Dzień Tłumacza, 
Dzień Chłopaka 

Październik 
 

1 października - Światowy Dzień Wegetarianizmu, 
Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych, 
Międzynarodowy Dzień Lekarza, Międzynarodowy 
Dzień Muzyki 
2 października - Europejski Dzień Ptaków, 
Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, 

Ważne daty 



 Rok 2020 zapisze się w historii świata. 
W styczniu 2020 roku w Chinach w prowincji 
Wuhan rozpowszechnił się wirus Covid-19, 
który w mgnieniu oka rozniósł się na cały świat.  
Wirus zaraża miliony ludzi. Cały świat drży. 
Granice państw zaczynają się zamykać.  Do 
Polski wirus dociera 4 marca, pacjent zero 
zostaje zdiagnozowany w Zielonej Górze. Wirus 
rozwija się w szybki tempie. Od 12 marca 
minister wprowadza stan zagrożenia 
epidemicznego, a od 20 marca obowiązuje stan 
epidemii. Szkoły i urzędy zostają zamknięte, 
powstają szpitale jednoimienne, wszędzie 
poruszamy się w maseczkach.  
 My uczniowie jesteśmy skazani na 
nauczanie zdalne. Jedni biorą to za nagrodę, inni 
przykładają się do nauki, a jeszcze inni 
nauczanie zdalne traktują jak czas wolny od 
nauki i zdobywania wiedzy.  Jest to bardzo 
trudny czas dla uczniów i dla nauczycieli. Okres 
ten trwa do końca roku szkolnego. W historii 
świata jeszcze nie było takiej sytuacji.  
 

Opracował; Mikołaj Pyrcioch  
Źródło; (wiadomości Interia i Wirtualna Polska)  
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Świat w czasie pandemii 

 Dzisiaj 11 marca 2020 roku dowiedziałem się, 
że jutro nie idziemy do szkoły. Ale numer! Bo 
pandemia. Co to takiego? Coś tam było w TV. 
Nazajutrz sąsiadka niosła ze sklepu ogrom papieru 
toaletowego, mama pojechała na większe zakupy. A ja 
myślałem super! Przepadnie nam klasówka, nie będę 
pytany z gramatyki. Ale nie pogadam z Piotrkiem i nie 
zobaczę się z Kubą. Dziwne! Odpaliłem komputer i 
czytam. Co to jest ta pandemia? i wszystko co z 
pandemią związane, Włochy, Hiszpania, Chiny. Matko 
nie pozwala wyjść z domu, ojciec-strażak jeździ w 
nocy odkaża przystanki, w dzień ogłasza przez 
megafon w aucie komunikaty związane z zasadami 
bezpieczeństwa podczas pandemii. Jak to, myślałem 
pandemia jest już u nas?! Zaczynam się martwić o 
ojca. Do południa zajęcia, dźwięk sygnału to polski, 
matematyka, historia. Fajnie, bo na komputerze. 
Zaczynam jednak tęsknic za kolegami, klepnięciem 
w ramię i stwierdzeniem, będzie dobrze! Na komputer 
nie mogę już patrzeć. Denerwowało mnie już to. Jak 
nie moje lekcje, to lekcje mojego brata. Mama również 
chce sprawdzić informacje. Chcę już iść na lekcje 
w szkole. Obiecałem, że nie będę już dokuczał 
Patrykowi. Pragnąłem zobaczyć swoją szkołę, klasę 
a nawet nauczycielki. Byłem skłonny biegać na lekcji 
W-F-u pana Ryśka nawet całą godzinę. Choć moja 
klasa jest najlepsza na szczeblu najgorszego 
zachowania, to chciałem być z nimi. Teraz w 
Gorlicach w szpitalu są zakażeni. A ja? mama? tata? 
babcia? Martwię się, kocham ich bardzo. Dziś jestem z 
moją klasą, fajnie jest się spotkać po półrocznej 
przerwie. Co przyniesie kolejny dzień? Tego nie wiem. 
Trzeba żyć dalej. 
Załączniki; 
Artykuł zawiera prawdziwe informacje dotyczące: 
mnie, mojej rodziny, kolegów z klasy oraz mojego 
otoczenia. Fakty i wydarzenia w nim zawarte można 
również znalezć na facebooku OSP Zagórzany.   
28 marca  2020r - ogłaszanie informacji o zagrożeniu 
epidemiologicznym. 
7 kwiecień 2020r.- dezynfekcja przystanków 
autobusowych 

Pandemia 2020 



 Na terenie szkoły uczniowie mogli 
odpocząć albo wziąć udział w grach zespołowych. 
 Pogoda była wręcz idealna na wędrówki i 
inne aktywności fizyczne. O godzinie 13:30 
uczestnicy rajdu zmęczeni, ale z uśmiechem na 
twarzach wrócili do domu. To z pewnością był 
udany dzień. 
 

Oliwia Kamińska 
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 Dnia 21 września 2020 roku odbył się 
pieszo-rowerowy rajd szkolny pn. ,,Zagórzański 
złaz”. O godzinie 9:00 uczniowie wraz z 
nauczycielami, podzieleni na trzy grupy, wyruszyli 
spod szkoły.   
 Klasy 1-4 z opiekunami: M. Nikiel, R. 
Wantuch, E. Zasowską, A. Motyką, K. Holik, 
I.Jamro oraz K. Ciapaj wyruszyły główną drogą w 
stronę kościoła. Następnie ,,Niklówką” dotarły do  
Gospodarstwa Rolnego, mieszczącego się na 
granicy Zagórzan z Kwiatonowicami. Tam miał 
miejsce zasłużony odpoczynek. Po odzyskaniu sił 
„szkolni wędrowcy” poszli dalej starą drogą, 
biegnącą w kierunku Moszczenicy. Do szkoły 
wrócili od strony stadionu. 
 Młodzież z klas 5-8 z wychowawcami: 
M. Stępień, M. Augustyn-Nowak, B. Kudławiec, 
J.Nosal oraz M. Charit podążała najpierw w 
kierunku Moszczenicy. Następnie obrzeżem Lasu 
Glinickiego dotarła do Gorlic, gdzie dalej 
wędrowała ulicami Graniczną i Leśną. W ten 
sposób grupa doszła do Płyty Lotników 
Radzieckich, gdzie uczniowie dowiedzieli, się jak  
doszło, w tym miejscu, przed wielu laty, do 
samolotowej tragedii. 
 Pozostała część uczniów i nauczycieli 
zasiliła grupę rowerową. Przewodniczyli jej 
panowie: R. Jamro i T. Górski. „Zrobili” oni 
następującą pętlę: ,,Niklówką” do Kwiatonowic, 
przez Kwiatonowice, Strzeszyn, Klęczany. 
Dojeżdżając do Gorlic kierowali się ul. Jesionową 
potem ul. Kombatantów i do szkoły wrócili ,,drogą 
za torami”. 
Przy szkole na wszystkich czekały hot-dogi, owoce, 
słodki poczęstunek, herbata i zimne napoje. 

V Rajd Szkolny 



„30 września” 
 

 Zwykle jak jest jakaś uroczystość, jakiś 
nietypowy dzień np. Dzień Dziecka, Dzień Kobiet itp. 
To jest ładna pogoda. A 30 września? No właśnie 
trzydziestego września padało i to bardzo, więc można 
stwierdzić, że pogoda była brzydka.Zazwyczaj w takie 
dni wszystkim chce się spać i wszystko się każdemu 
nudzi, dosłownie. Ale tamten dzień był inny, i mimo 
iż pogoda wcale nie dopisywała, to ten dzień czyli 
Dzień Chłopaka był udany. A zaczął się tak. 
 Początek dnia, uczniowie przychodzą do 
szkoły jak zwykle na lekcje. Nie wiem jak w innych 
klasach, ale w mojej chłopcy od razu stwierdzili, że  
my dziewczyny nic nie przygotowałyśmy im. 
Zadzwonił dzwonek i zaczęła się pierwsza lekcja. W 
mojej klasie był to akurat angielski. Dziewczyny razem 
z panią po cichu, ustaliły, że rozdadzą chłopcom 
prezenty. Moja koleżanka wzięła reklamówkę z 
prezentami i razem z drugą koleżanką zaczęły 
rozdawać niespodzianki zdziwionym chłopcom. A oni 
po rozdaniu podziękowali nam za pyszne czekolady. 
Myślę, że ten dzień był udany, szczególnie dla 
chłopców. 
 

Julia Środulska 
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Dzień Nauczyciela 

 Dnia 13.10.2020 roku odbyło się 
głosowanie na Edi-sówkę roku. Edi-sówka jest to 
nagroda dla najlepszego nauczyciela w danej 
kategorii.  
W naszej szkole wyróżnialiśmy cztery kategorie, 
takie jak: Najlepszy Przemówca, czyli statuetka ta 
wędrowała do nauczyciela, który najlepiej w 
czasie lekcji tłumaczy i moglibyśmy tego 
nauczyciela słuchać całymi godzinami. Statuetka 
Edi-słówka Najlepszy Przemówca wędruje do 
pani Małgorzaty Stępień (nauczyciela historii/
polskiego). 
Następną kategorią było Złote Lustereczko. 
Statuetkę Złote Lustereczko otrzymała 
nauczycielka, która zawsze dobrze się ubiera, 
dopasowuje odpowiednie kolory do siebie. 
Statuetkę Edi-sówka Złote Lustereczko wędruje 
do pani Agnieszki Turskiej (nauczycielki biologii/
chemii).  
Kolejną kategorią był Żartowniś Roku. Ta Edi-
sówka wędrowała do nauczyciela, który zawsze, 
nawet z najgorszej sytuacji potrafi wyjść 
zadowolony. Statuetka ta wędruje do pani Anety 
Motyki (nauczyciela fizyki/matematyki/
informatyki).  
Ostatnią statuetką była Edi-sówka Złota Piła. 
Statuetka ta zawędrowała do nauczyciela, który 
jest wymagający, przed jego lekcjami serce chce 
zabić, ale dzięki temu uczniowie dużo umieją i są 
przygotowani do czekających ich egzaminów. Edi
-sówka ta wędruje do pani Krystyny Holik 
(nauczyciela języka polskiego/angielskiego). 
Wszystkim nauczycielom, którzy zdobyli 
największą ilość głosów w danej kategorii 
gratuluję.  
Na koniec statuetkę otrzymała Pani Dyrektor 
Iwona Jamro za to, że nas wspiera i stara się, żeby 
wszystkim uczniom żyło się jak najlepiej.  
Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim 
nauczycielom i Pani Dyrektor. 
 

Mikołaj Pyrcioch 

Dzień Chłopaka 



 
Waga 

Musisz zmienić swoje nawyki żywieniowe. Przejdź 
na zdrowy tryb życia. Zacznij uprawiać jakiś sport. 

 
Skorpion 

Nadchodzą wielkie zmiany w Twoim życiu. Tylko 
od Ciebie zależy czy na lepsze czy na gorsze. 
 

Strzelec 
Przeżyjesz niezwykłą i fascynującą przygodę ze 
swoimi przyjaciółmi. Jednak uważaj na drobne 
kłótnie, które może ona przynieść. 
 

Koziorożec 
Będziesz miał powodzenie u nowo poznanych 
osób. Znajdziesz ludzi, którzy myślą podobnie do 
Ciebie. Zrób dobre pierwsze wrażenie. 
 

Wodnik 
Zadbaj o siebie. W końcu porządnie się wyśpij. 
Musisz być pełny sił na nadchodzące wydarzenia. 
 

Ryby 
Czeka Cię wiele nieoczekiwanych zwrotów akcji. 
Wielokrotnie będziesz zmieniał swoje plany. Nie 
pozwól, by to zniszczyło Ci dobry humor. 
 

 

Oliwia Kamińska 
 

Baran 
W najbliższym czasie spotkasz dawnego 
znajomego. Bądź ostrożny. Może on narobić duże 
kłopoty. 
 

Byk 
Będziesz bardzo rozkojarzony. Uważaj, bo może 
zdarzyć Ci się wypadek. 
 

Bliźnięta 
To najlepszy czas, abyś spróbował czegoś nowego. 
Poszukaj nowych zainteresowań. Mogą być 
przydatne w przyszłości. 
 

Rak 
To Twój szczęśliwy czas. Spróbuj swoich sił w 
loterii. Los będzie Ci sprzyjał. 
 

Lew 
Czekają Cię spore kłopoty przez Twoje lenistwo. 
Zacznij w końcu pracować, a na pewno zauważysz 
zadowalające efekty. 

 
Panna  

Niedługo czeka Cię do podjęcia trudna decyzja. 
Nie podchodź do niej lekkomyślnie, gdyż może 
zaważyć na Twojej przyszłości. 

Horoskop 
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  Pewnie nieraz każdy widział na ulicy, w 
domu u sąsiada, czy też w parku małego pieska. I 
chyba każdy przyzna, że to małe stworzenie jest 
naprawdę urocze. No i właśnie przez to jedno 
słowo „uroczy”, opisujące wygląd szczeniaka, wiele 
osób chce mieć to zwierzątko w domu. 
 

Zachowanie i tresura 
 Szczeniaki, tak  to prawda są słodkie, urocze 
i kochane, ale wygląd to tylko pozór. Tak naprawdę 
nasze pieski potrafią nam dać nieźle w kość. 
Dlatego, jeśli kupujecie szczeniaka, od razu 
przygotujcie się na to, że w domu będzie Wam  
gryzł wszystko. Począwszy od Was, a skończywszy 
na meblach. Mimo, iż  mali czworonodzy, mają na 
początku fazę głupoty, to można ich tak nauczyć i 
wyszkolić, by słuchały Was, a nie robiły, co im się 
podoba. Dobrym sposobem na nauczenie psiaka 
rozkazów, takich jak np. siad, czy turlaj się to 
przyniesienie mu karmy i dawanie po jednym 
smakołyku za dobrze wykonane zadanie. Trzeba 
jednak pamiętać, że piesek nie od razu zrozumie o 
co chodzi. Potrzeba na to kilka dni, albo tygodni 
oraz dużej wytrwałości i cierpliwości, ale im dłużej i 
częściej będziemy  powtarzać rozkazy naszemu 
pupilowi , tym lepiej zrozumie o co nam chodzi. 

 Polskie Malediwy to jezioro z przepiękną 
wodą, jednak nie warto zwieść się pozorom. Nie 
wolno się w nim kąpać. Jezioro to pewnego 
rodzaju zbiornik na popioły z elektrowni Adamów. 
Piękny, biały piasek to tak naprawdę popiół, a 
błękitna woda ma niezwykle wysoki poziom 
zasadowości. Zamoczenie jakiejkolwiek części ciała 
może skutkować oparzeniami podobnymi do 
oparzeń po wybielaczu.  
 Dookoła jeziora znajduje się ogrodzenie, 
które ma zapobiec wchodzeniu na piasek, a tym 
bardziej moczeniu się w wodzie. Mimo zakazów 
dużo blogerów reklamuje to miejsce. Całe 
mnóstwo turystów również  ignoruje 
niebezpieczeństwo, nie zdając sobie sprawy, jak 
nieodpowiedzialne to jest. Ogrodzenie trzeba 
naprawiać przynajmniej raz w tygodniu.  
 
Informacje: 
https://turysci.pl/jezioro-160620-pk-polskie-
malediwy 
https://www.national-geographic.pl/traveler/
artykul/polskie-malediwy-nie-dla-turystow-
p o p u l a r y z o w a n i e - t e g o - m i e j s c a - j e s t -
nieodpowiedzialne 
 

Opracowała: Gabriela Hebrajska 
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Polskie Malediwy 

Szczeniaki i ich zachowania 



Miłość do zwierzaka 
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 Mimo, iż nasi pupile rozrabiają i gryzą  
wszystko co popadnie, powinniśmy je obdarzać 
miłymi uczuciami, wtedy obu stronom będzie się 
lepiej pracowało . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ju;ia Środulska 

***** 
Jasiu czeka z mamą na samolot. 
Jasiu: - mamo siku. 
Mama na to: - nie, bo zaraz przyleci samolot. 
Po jakimś czasie: 
- Mamo leci! 
- Gdzie?! 
- Po nogawkach... 

 
***** 

Wchodzi nauczyciel do klasy i mówi: 
-Wszyscy nienormalni proszę wstać! 
Wstaje Jasiu, a nauczyciel się go pyta: 
-Jasiu dlaczego wstałeś? 
A Jasiu na to: 
-No bo mi głupio jak pan tak sam stoi... 

 
***** 

- W łóżku. Chory Jasiu dostał od dziadka 50 zł. 
Idzie do mamy i mówi: 
- Dostałem od dziadka 50 zł. 
- To idź podziękować dziadziowi. 
- Ja nie umiem dziękować. 
- To idź powiedzieć, co mama mówi do taty, gdy 
dostaje pieniądze. 
Jasiu idzie do dziadka i mówi: 
- A czemu tak mało jest? 

 
Opracował Miłosz Grabowski 

Humor szkolny 
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Rebusy - rusz głową!!! 



11                         

 
 
 
 

Hasło: ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasło: ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasło: ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasło: ________________ 
 
 
 
 

 
 

Bartosz Woźniak 

Rebusy - rusz głową!!! 
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1. Nazwa miesiąca, w którym rozpoczyna się rok szkolny. 
2. Służy do pisania. 
3. Drzewo, na którym rosną jabłka. 
4. Przedmiot szkolny, na którym się liczy. 
5. Można na niej pisać kredą. 
6. Z jej ziarenek robi się korale. 
7. Bogini mądrości. 
8. Nazwa naszego kraju. 
9. Najwyższe góry świata. 
10. Lekarz zwierząt. 
11. Na tapczanie siedzi … . 
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