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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej redakcja le yczenia, zarówno Radzie
Pedagogicznej, jak i Uczniom.
Dla nauczycieli:
Du o zdrowia, szcz cia, powodzenia w dniu belfra,
psora, dyrektora. Prawdziwej i szczerej satysfakcji z twórczej
pracy (nad nami) oraz nowych pomysłów na „lekcje inaczej”, by
wszyscy: Wy - drodzy pedagodzy i my – Wasi uczniowie si
u miechali.
Dla uczniów:
By mniej było pałeczek i dwójeczek, a ja najwi cej pi teczek i...
szósteczek. Sprawdzianów co niemiara na minusie. Tego, czego pragnie
ka dy ucze – lekcji bez stresu i na luzie!

Nauczycielu, je li chcesz, aby my Ci szanowali
i chodzili na Twoje lekcje,
dostosuj si do poni szego regulaminu.
1. Nie sprawdzaj prac domowych!
2. Nie rób sprawdzianów!
3. Pozwól wyra a swoje pogl dy na
wszystkie tematy (bez wyj tku) !
4. Stawiaj same szóstki!
5. Dostosuj si do naszych oczekiwa ,
co do lekcji i przedmiotu!
6. Nie pytaj na lekcji!
7. Pozwól nam rozmawia na interesuj ce
NAS tematy!
8. Nie stawiaj uwag!
9. Przygotuj nam gotowe, wydrukowane notatki!
10. Pozwól na jedzenie i picie na lekcji, poniewa
jeste my młodzi i potrzebujemy du o energii!

Je eli chcesz zosta pupilem
ka dego nauczyciela,
przestrzegaj poni szych zasad:
I. Odrabiaj prace domowe!
II. Nigdy nie ci gaj na sprawdzianach
i kartkówkach!
III. B d uwa ny na lekcjach!
IV. Musisz by systematyczny
i aktywny!
V. Nie wagaruj!
VI. B d twórczy!
VII. Siadaj zawsze w pierwszej ławce!
VIII. Zawsze b d przygotowany do
lekcji!
IX. Nie wstyd si zgłasza !
X. Wył cz telefon na lekcji!

Kto zarz dza szkoł ? Nie tylko doro li…

Skład prezydium rady Samorz du Uczniowskiego
Przewodnicz cy: Patrycja Oko ska – IIIa, Mateusz Ry – IIIa, Patrycja
Derecka – IIIb
Zast pcy przewodnicz cych: Monika Skalska – IIa, Aleksandra Kantypowicz –
IIb, Dominik Oko ski – Ia
Sekcje i ich szefowie:
Fonia: Grzegorz Piechota, Echo: Karolina Kloc, Porz dkowa: Adam Kasprzak, Milena
Karpowska, Imprez: Magdalena Kaczmarska, Foto: Monika Skalska.
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Oto rymowane portrety kilku
nauczycieli. Przeczytaj i rozpoznaj
swojego belfra.
Pierwsza wuefistka w szkole,
Bez problemu strzela gole!
Pyskujesz, obijasz si , et ceteraJu w dzienniku jest pałeczka!
Biega, skacze, rzuca, wiczyPo prostu zwinna z niej laseczka!
***
Młoda i z poczuciem humoru.
Zna ksi ek co niemiara.
Nie wiesz, co czyta ?
Id miało, wal prosto z mostuA za chwil lektur masz do wyboru!
***
Uczy j zyka ojczystego nas
Dba, by nauka nie poszła w las.
Bakcyla pisania wszczepiła i mnie
Czuwa nad gazet szkoln ,
Co od ucha do ócha do ucha si zwie.
***
Pani polonistka niskiego wzrostu
o blond włosach du o ksi ek zna i wierszy.
Ze słownikiem w r ku lata
i na bł dy bacznie spogl da.
Zna na pami zasad kup ,
my te musimy na szóstk z plusem.
***
Nasza pani matematyk, cho niewielka,
wielk wiedz na nas wlewa.
Kalkulator ma te w głowie,
liczy kalkulatorem zabronione.
Nie ma mowy czego nie rozumie ,
bo wszystko proste ma si rozumie !
***
Decyduje o wszystkim i o wszystkich.
Zdaje sobie spraw ,
e podejmuje wa ne decyzje.
Dla niego najwa niejsze jest zadbanie o nas.
***
Zagadka b dzie o pewnej pani,
która za talent ocenia.
Wie, jakie s barwy i jak czerwony
z ółtym si zmienia.
Nie lubi, gdy na lekcjach jest gło no,
natomiast lubi, gdy na rysunku
droga nie jest prosta.
Zgadnij o kim to jest,
To podpowie Ci mój wiersz.
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***
J zyk angielski wytrwale wtłacza
Do głowy ka dego szkolnego słuchacza.
Imi – 5 liter, nazwisko – 6,
Zgadnij, kto to jest!
Kasia Bogudzi ska, Natalia Kaszyca,
Karolina Kuberska, Kasia Pułka

RÓ NICE MI DZY
CHŁOPAKIEM A DZIEWCZYN
Id na randk i co robi :

dziewczyna
Dziewczyna, oczywi cie, jak i w czym
pójdzie na randk , musi wcze niej
zaplanowa . Bo przecie musi wszystko do
siebie pasowa . I do tego jest jej wła nie
potrzebna jej kumpela. Dobranie odpowiednich
ciuchów zajmie z godzink , pół godzinki
a mo e i dłu ej fryzura, makija od 30 min
do 45.
chłopak
- bluza + d insy = 5 minut
- uło enie fryzury, najcz ciej na el, mo e
potrwa – nawet pół godziny!
- wylanie na siebie połowy butelki perfum
i oczywi cie kupienie czego dziewczynie.

po randce

dziewczyna
Od razu poleci lub zadzwoni do swojej
psiapsiółki, zaraz jak dotrze do domu
i dopiero zacznie si pogaw dka,
przynajmniej ze dwie godzinki. Musi si
przecie wygada , o tym jak było, co robili,

gdzie byli, jak si czuła, i tak dalej, ble, ble ble.
To mo e potrwa do pó nej noc.

chłopak

Si dzie przed swoje wybawienie, czyli
przed kompa i zacznie nagina w swoje gierki
np. NFS, GTA, PANISHER itp. To mo e
potrwa do pó nej nocy.

zerwali ze sob

dziewczyna
Wida co si stało. Od razu leci do swojej
kumpeli, eby si wygada . Po prostu
opowiedzie , jaki był fatalny – brzydki, głupi
i w ogóle, dlaczego ona z nim si spotykała nie
ma zielonego poj cia!

chłopak
Skrywa w sobie emocje, pokazuje, e mu

na tym zwi zku nie zale y. Udaje, e nic si
nie stało, siedzi przed kompem albo spotyka
si z kumplami.
Kasia Bogudzi ska
Cudze chwalicie, swego nie znacie!
Czy wiecie, e w okolicy Cycowa
znajduje si klasztor? Ja do niedawna nie
wiedziałam.
Prawd jest, e podró e kształc .
W pewien wakacyjny poranek wybrałam si
na wycieczk rowerow do wierszczowa
i Wereszczyna. Tam wła nie znajduje si ów
klasztor.
Jest to Zgromadzenie Apostołów
Bo ego Miłosierdzia. Siedziba tej wspólnoty
mie ci si w Wereszczynie. Aby tam dotrze
trzeba pojecha za tutejszy ko ciół, a potem
skr ci w lewo. Droga prowadzi do samego
klasztoru.
Wspólnota
Apostołów
Bo ego
Miłosierdzia jest wspólnot brack . Bracia
przez swoje codzienne
ycie pragn
dzi kowa Bogu za jego najwi kszy dar
wzgl dem ludzi, którym jest Jego
Miłosierdzie.
Główn patronk zgromadzenia jest
wi ta siostra Faustyna Kowalska. Co roku
bracia zakonni odprawiaj
uroczysto ci
odpustowe ku czci swojej patronki. Jako
dzi kczynienie za kanonizacj
siostry
Faustyny Kowalskiej został odlany dzwon
(znajduje si on przy zgromadzeniu), który
ogłasza chwał Bo .
Zakonnicy owego zgromadzenia
wypełniaj trzy podstawowe apostolaty:
modlitwy, słowa, czynu.
Mam
nadziej ,
e
krótkie
przedstawienie tego miejsca zach ci was do
poznawania swojej okolicy. Je li kto chce
si dowiedzie wi cej o tym zgromadzeniu,
niech pojedzie tam sam i porozmawia
z bra mi zakonnikami.
Zach cam do zorganizowania sobie
takich wycieczek po swojej małej ojczy nie.
Kasia Pułka :-)*
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Trzynastka od wieków jest uwa ana

w kulturze europejskiej za pechow i feraln .
Jest ona bowiem zaprzeczeniem harmonijnej
dwunastki. Jest uwa ana za symbol
nieszcz cia,
cierpienia
i
wszelkiej
sprzeczno ci. Poł czenie trzynastego dnia
miesi ca z pi tkiem, który jest uwa any za
dzie po wi cony bogini Wenus i miłosnym
czarom, nie jest wi c dobrym omenem.
Mo e wła nie dlatego trzynastego w pi tek
jest uwa any za wyj tkowo feralny.
Sama
liczba trzyna cie wielu
mo nym tego wiata przyniosła pecha.
Babilo czycy podczas
wi t wybierali
trzynastu ludzi b d cych uosobieniem
najwa niejszych bogów. Jednego z nich
trzymano w samotno ci, z dala od reszty i po
ceremonii uroczy cie u miercano. Filipowi
Macedo skiemu
trzynastka
te
nie
przyniosła szcz cia. Został zamordowany
wkrótce po tym, jak dodał swój pos g do
dwunastu kultowych pos gów bóstw
greckich.
Tak e
Agamemnon,
jeden
z bohaterów Iliady, zgin ł trzynastego dnia
miesi ca.
Trzynastka
słu yła te
pono
ciemnym mocom. W sabatach czarownic
uczestniczy
miało podobno dwana cie
wied m i trzynasty – diabeł.
Istnieje wiele przes dów zwi zanych
z liczb trzyna cie. Przy stole nie powinno
siedzie trzyna cie osób, bo jedn z nich
spotka nieszcz cie. W hotelach czy domach
mieszkalnych unika si u ywania trzynastki
jako numeru pokoju. Nieraz ludzie chc
zaprzeczy
zabobonom
zwi zanym
z symbolika trzynastki, ale rezultaty tego nie
zawsze s szcz liwe. Misja kosmiczna
statku "Apollo 13" okazała si bardzo
pechowa, a pierwszy komunikat o problemach
na statku został wygłoszony 13 kwietnia 1979
roku. Chcemy czy nie, liczba trzyna cie zawsze
b dzie wzbudza w nas niepokój i obaw przed
pechem. Dlatego nie warto zaczyna wa nych
przedsi wzi trzynastego, a do tego w pi tek.

Red.
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Baran

W tym miesi cu niespodziewana randka lub niezwykłe spotkanie z przyjaciółmi. Bez obaw!
Dawka humoru załagodzi niepotrzebny stres.

Byk

Nie zwracaj uwagi na ludzi, którzy w tpi w Twoje szcz cie. W pa dzierniku czeka
Ci dawka pozytywnej energii oraz du o niespodziewanych nagród. W tej sytuacji
spróbuj postawi na swoje ulubione liczby, a nie pó niej ni za kilka dni zobaczysz
rezultaty.

Bli ni ta

Spójrz na wiat nieco pogodniejszym okiem. Przyda Ci si to, poniewa nadmierna ilo
stresu mo e obróci wszystko przeciwko Tobie. Staraj si utrzyma dystans, a kolejne dni
b d lepsze.

Rak

Pochłon Ci wszelkiego rodzaju łamigłówki. Do ko ca roku mo e Ci si to nie opłaca ,
lecz w nowym pojawi si wielkie plusy tej logicznej zabawy.

Lew

Nigdy nie jest za pó no na wycofanie si z podj tej decyzji. Pami ta!
Zawsze zastanów si dobrze, póki nie podejmiesz dobrej decyzji. W ci gu kilku tygodni ta
rada Ci si przyda.

Panna

Za wszelk cen nie odkładaj wszystkiego na ostatni chwil . Zaplanowana impreza
przynosi lepszy efekt, dlatego miej zaznaczony dzie , w którym musisz zrobi co
wa nego.

Waga

Przede wszystkim uwa aj na barany i kozioro ce. Mog sprawi Ci wiele nieprzyjemnych
niespodzianek. Postaraj si omija ich szerokim łukiem.
Skorpion
Twoje notowania niespodziewanie wzrosn . Wykorzystaj te pozytywne dni i zacznij
załatwia sprawy, które przedtem wydawały si nie do zrobienia. Odniesiesz prawdziwy
sukces.

Strzelec

„ y bez stresu” to Twoje dzisiejsze motto. Postaraj si , aby ka dy dzie
mie na pełnym luzie, a efekty b d widoczne ju niedługo.

Kozioro ec

Cz sto w do
chwile.

Du o uwagi po wi teraz swojej osobie towarzysz cej Ci na co dzie .
pochmurne dni potrzebuje czuło ci i miło ci. Spróbuj rozpogodzi te
Wodnik
Nie dopuszczaj do siebie osób, które drwi z uczu i lekcewa stosunek do miło ci.
Dlaczego? Romantyczny nastrój b dzie Ci potrzebny, bo chyba ka dy wodnik nie chce by
sam.

Ryby

Na pewien czas musisz ograniczy swoje codzienne wydatki. Oszcz dzaj
nawet, gdy nie masz wybranego celu. Oczywi cie pieni dzy nie musisz trzyma cał
wieczno .

Gazetkowy astrolog
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U miechnij si od ucha od ucha

Bóg mówi do Adama:
- Adam, daj ebro!
- Nie dam!
- No, Adam, daaaj!!!
- Nie dam!
- No prosz , Adam, daj!!
- Nie dam, mam jakie złe przeczucie.
***
Id Adam i Ewa przez Raj.
Ewa pyta Adama dr cym głosem:
- Adamie, kochasz ty mnie?
Adam odpowiada:
- A kogo mam kocha ?
***
Zimowe popołudnie. Pi kna dama wychodzi na spacer w futrze i spotyka na ulicy członków
ekologicznej organizacji Greenpeace.
- Jak pani nie wstyd nosi futro zdarte z ywych norek?
- To nie norki, to poliestry.
- A czy pani wie, ile poliestrów musiało odda ycie, eby pani miała futro?!
***
Do banku w Szwajcarii wchodzi klient z walizk i ciszonym głosem mówi do bankiera:
- Chciałbym wpłaci pieni dze, w tej walizce jest całe cztery miliony euro.
Na to bankier u miechni ty:
- Prosz nie cisza głosu, bieda to aden wstyd.
***
Ze szkolnych zeszytów:
Car si zlitował i zamienił mu kar mierci na ywot wieczny.
***
Na wystawie kwiatów najbardziej podobała mi si pani, która nas oprowadzała.
***
Suma to nie wynik dodawania, tylko msza rano w niedziele.

*movie – film

Kamil Kaszyca

5

1

10
6

1
7
2

1

4
5
8

3

3

7

9

4

8
9

3

2

4

2
5

10

6

6

1 2 3 4 5 6
HASŁO:

PIONOWO:

POZIOMO:

1. ........... Skłodowska – Curie.
2. W ..........., jak w garncu.
3. Przeciwnik bieli.
4. Nasze morze.
5. Pływaj w rosole.
6. Chodzi wspak.
7. Urodzinowe ciasto.
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8. Dolna ko czyna.
9. Znak zodiaku od 20 kwietnia do
10. Zupełna odmiana.

1. Ciasto na Wielkanoc.
2. Zbiórka
pieni dzy.
3. „Ubiera” si j na Bo e Narodzenie.
4. Wypływa z wulkanu.
5. Marek Konrad.
6. Test po
gimnazjum.
7. Ryba napisana od
tyłu.
8. Od czerwca do
wrze nia.
9. Pasione przez górali.
10. Kupisz w niej
ksi k .

Opracowała: Katarzyna Pułka
Skład redakcji:
Katarzyna Bogudzi ska, Izabela Grzesiuk, Kamil
Kaszyca, Natalia Kaszyca, Karolina Kuberska,
Paulina Michalak, Katarzyna Pułka, Piotr Romanowski
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