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Witajcie w drugim numerze „Piątki na Piątkę w roku 
szkolnym 2006/2007 

      „CZAS NIE LECI ALE CIECZE” to ludowe przysłowie bardzo trafnie oddaje upływ czasu jaki wyraźnie widać, 

gdy tylko zaczynają się regularne obowiązki związane z chodzeniem do szkoły. Dopiero witaliśmy się po 

słonecznych wakacjach, przyzwyczajaliśmy się do porannego wstawania i popołudniowej pracy nad lekcjami, 

a tu już prawie połowa drugiego miesiąca nauki.  

      

       Październik to miły miesiąc. Możemy cieszyć się polską, złotą jesienią, która w tym roku wyjątkowo 

nas rozpieszcza.  W związku z tym zachęcamy Was do 

spacerów i innych rozrywek na świeżym powietrzu. 

Zawsze jednak pamiętajcie o bezpieczeństwie, czy to 

podczas grzybobrania, rajdów rowerowych czy innych 

sportowych rozrywek.  Pracownicy szkoły postanowili 

wykorzystać tą sprzyjającą aurę i bliżej przyjrzeć się 

jesieni w górach. Zafundowali sobie dwudniową 

wycieczkę do Gliczarowa.  Pogoda rzeczywiście dopisała i 

już od rana wycieczkowa drużyna ruszyła na szlak. Prawie 

wszyscy (prawie , bo dwie panie pochorowały się) 
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podziwiali wspaniałe widoki. Dwie „chorowitki” podziwiały z niemniejszą pasją oryginalne góralskie stroje, 

które przemiła Pani Marysia, zaprezentowała z wielką dumą.  

Mamy też dwa szkolne święta, pierwsze to Dzień Edukacji Narodowej, a drugi to Międzynarodowy Dzień 

Bibliotek Szkolnych. Oba święta są tak na prawdę świętami wszystkich uczniów i pracowników szkoły oraz ich 

rodziców, dlatego pamiętajmy o odpowiednim stroju i zachowaniu zawsze, a zwłaszcza w tych dniach. Aby w 

jakiś szczególny sposób podziękować swoim nauczycielom niektórzy z Was napisali wiersz dla swojego 

ulubionego nauczyciela, a niektórzy nawet narysowali portret. Zamieszczamy wszystkie te upominki na 

łamach naszej gazetki, aby pokazać jak pięknie dziękujecie swoim nauczycielom za ich troskę i ciężką pracę.  

    W naszym stałym cyklu poświeconym wartościom uniwersalnym, pochyliliśmy się nad  definicją i 

zagadnieniem UCZCIWOŚCI. Polecamy ten artykuł do uważnego przeczytania i do głębokiej refleksji. 

     Pani Joasia Jarmakowska w swój niepowtarzalny sposób zachęci nas do uprawiania gimnastyki porannej, 

a pani Joasia Pacześ-Andrzejewska  z wdziękiem „ponudzi świetlicowo”. 

     Zamieszczamy tez sprawozdanie z rajdu klasy VIb oraz kilka słów na temat naszych czworonożnych 

przyjaciół.  

     W kąciku naukowym ciąg dalszy tajemnej wiedzy o komputerach, a w kąciku duchowym , p. Paulina 

napisze o zbliżającym się Dniu Papieskim.  

 Zapraszamy do lektury. 

  

  Na koniec muszę jeszcze napisać o bardzo przykrej sprawie. Panie woźne z wielkim smutkiem kilka razy 

mówiły mi o tym, że znajdują w koszach oraz niestety w ubikacjach wasze kanapki… 

To strasznie przykre, że niektórzy z Was nie potrafią uszanować pracy waszych rodziców, którzy ciężko 

pracują, aby zapewnić Wam pożywienie oraz nie potrafią uszanować jedzenia. 

Jest mi za Was wstyd. Codziennie w mediach podają jak wielka ilość ludzi umiera z głodu i jak straszne 

choroby szerzą się wśród dzieci z powodu niedożywienia. Sama nie wiem jak można skomentować fakt 

znalezienia w pisuarze kanapki dodatkowo zbeszczeszczonej fekaliami………… 

Na koniec zacytuję Wam ludowe przysłowie, które powinno dać wiele do myślenia.  

„KTO JEDZENIA NIE SZANUJE, TEN GŁODU POSMAKUJE” 

REDAKCJA 
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WYWIAD Z PANEM DYREKTOREM 

Gosia: Dzień dobry czy zgodzi się Pan na udzielenie odpowiedzi na kilka pytań do gazetki szkolnej z okazji 

Dnia Bibliotek Szkolnych? 

Pan Dyrektor: Oczywiście, skoro się umówiliśmy ... 

Karolina: Czy podobało się Panu w bibliotece, kiedy pan uczęszczał do szkoły jako uczeń i czym różniła 

się biblioteka od naszej obecnej? 

Pan Dyrektor: Prawdę mówiąc niewiele się różniła od tej dzisiejszej. Była to sala zapełniona regałami 

pełnymi mocno „zaczytanych” książek. Natomiast nasza biblioteka  szkolna różni się od tamtej, chociażby 

nowym sprzętem komputerowym, który został zainstalowany w sierpniu jako tak zwane centrum 

multimedialne. 

Paulina: Lubił Pan czytać książki jako dziecko? 

Pan Dyrektor: Bardzo i z tego co pamiętam zacząłem czytać dość wcześnie. Wyobrażałem sobie 

bohaterów książki i siebie w ich roli. Przeżywałem ich przygody jak własne.  Pod koniec pierwszej klasy 

czytałem już samodzielnie  bajki, a potem coraz większe i grubsze woluminy. Pamiętam, że  taką 

moją  pierwszą „dorosłą” książką byli „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza. Przeczytałem tę książkę w 4-ej 

klasie. Zdarzało się, że nie potrafiłem odłożyć książki na dłużej. Chciałem ją jak najszybciej przeczytać. 

Czasami czytałem więc do późna w nocy. Moim zdaniem czytanie książek znakomicie kształtuje 

wyobraźnię. Z przykrością stwierdzam, że wielu młodych ludzi rezygnuje z kontaktu z książką na rzecz 

biernego oglądania filmów lub zabawy komputerem. 

Justyna: A czy Pan pamięta swoją ulubioną książkę? 

Pan Dyrektor: Moim ulubionym pisarzem jest nadal Sienkiewicz, którego  trylogię  czyli : ,,Ogniem i 

mieczem``,  ,, Potop`` i ,,Pana Wołodyjowskiego `` przeczytałem wielokrotnie i każdemu polecam. 

Chętnie wracam również do książek Alfreda Szklarskiego o przygodach Tomka Wilmowskiego i jego 

przyjaciół. Znalazłem w nich wiele ciekawych informacji geograficznych, historycznych i obyczajowych, 

których nie ma w „normalnych” podręcznikach. Ulubionym tematem było także lotnictwo polskie w bitwie 

o Anglię. Zaczęło się to od książki , którą otrzymałem na „gwiazdkę”. Autorem był Bohdan Arct, a tytuł... 

Chyba „Rycerze biało - czerwonej szachownicy”... A później wiele innych, np.  Janusza Meiessnera, 

Stanisława  Skalskiego... No i sporo przygodowych książek historycznych, począwszy od Aleksandra 

Dumas. 

Gosia: Jak wyglądała biblioteka  w naszej szkole ,  gdy Pan rozpoczął pracę  jako dyrektor? 

Pan Dyrektor: Niewiele różniła się od tej , która jest dzisiaj poza tym, że mieściła się w jednym 

pomieszczeniu. Krótko po tym odnowiona była cała sala, wymieniliśmy wykładzinę...  Pamiętam, że było 

mnóstwo roboty przy wnoszeniu i wynoszeniu książek i regałów. Dwa lata temu udało się nam poszerzyć 

bibliotekę o pomieszczenie dodatkowe, które przeznaczyliśmy na czytelnię i  tzw. centrum multimedialne. 

Karolina: Jak Pan uważa, czy lepsze były dawniejsze biblioteki czy te, które można spotkać teraz w 

szkołach? 
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Pan Dyrektor: Myślę , że każda dobrze wyposażona biblioteka spełnia swoją rolę,   jeśli każdy czytelnik 

może w niej  znaleźć  taką książkę,   która go interesuje.  Sądzę, że dobrze byłoby wzbogacać obecne 

biblioteki w tym  i naszą, w nowości wydawnicze, w tym także książki zapisane na nośnikach 

magnetycznych. 

Paulina: Czy wyobraża sobie Pan naszą szkołę bez biblioteki i czy trudniej przebiegałoby nauczanie w 

naszej szkole? 

Pan Dyrektor: Nie wyobrażam sobie ,żeby nie było biblioteki w jakiejkolwiek szkole. Nie ma możliwości 

realizacji zadań szkoły bez  udziału biblioteki szkolnej, ale pod tym pojęciem rozumiem także ludzi, którzy 

z niej korzystają, np.  nauczyciel bibliotekarz, uczniowie, nauczyciele, którzy współpracują z 

nauczycielem bibliotekarzem, wychowawcy, a także  rodzice 

Justyna: Czy chciałby Pan cos zmienić w naszej bibliotece? 

Pan Dyrektor: Oczywiście... marzy mi się  większe pomieszczenie, znacznie większy wybór książek , 

rozszerzenie  możliwości centrum multimedialnego i przede wszystkim wzbogacenie zbiorów 

bibliotecznych o takie propozycje,  z których każdy wybrałby coś dla siebie. 

Karolina: A czy zastanawiał się Pan kiedyś nad zawodem bibliotekarza? 

Pan Dyrektor: Nie, wolałem być „konsumentem” książki. 

Gosia: W imieniu całej redakcji szkolnej dziękujemy za wywiad , który na pewno ukaże się w 

październikowym wydaniu naszej gazetki szkolnej ,, Piątka na Piątkę``. Do widzenia. 

Pan Dyrektor: Dziękuję bardzo, czekam nie cierpliwie jak się moje słowo mówione przełoży na słowo 

pisane przez szkolnych dziennikarzy. 

********************************************************************************* 

WYWIAD Z PANIĄ DOROTĄ OLEJNIK 

Wszyscy: Dzień dobry. Czy zgodzi się Pani odpowiedzieć na kilka pytań  

do gazetki szkolnej z okazji dnia bibliotek szkolnych? 

Pani Olejnik: Koleżankom dziennikarkom-zawsze! 

Gosia: Czy w dzieciństwie też  chciała Pani zostać bibliotekarzem? 

Pani Olejnik: Bardzo. Zawsze chciałam pracować w bibliotece i chociaż 

dostałam się na akademię medyczną, zrezygnowałam z niej po roku i poszłam na 

bibliotekoznawstwo. 

Paula: Czy dawniej we wszystkich szkołach były biblioteki? Czy teraz są 

takie szkoły gdzie ich brakuje?? 

Pani Olejnik: Myślę, że kiedyś- szczególnie jak ja byłam mała - kładziono 

nacisk na to, żeby w każdej szkole była biblioteka!! W tej chwili  
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w szkołach nie likwiduje się bibliotek, ale miejskie biblioteki na pewno. 

Kaja: Czy kiedyś dzieci więcej czytały? 

Pani Olejnik: Ooo zdecydowanie. Nie było takich odciągaczy jak: komputer czy telewizor. 

Dzieci więcej czasu spędzały na świeżym powietrzu w towarzystwie rówieśników 

i  dużo czytały . 

Aga: Czym różniły się biblioteki za Pani czasów od tych teraźniejszych? 

Pani Olejnik: No nie było HARREGO POTTERA (śmiech) nie było tych wszystkich  nowości ale generalnie 

można powiedzieć, że biblioteki szkolne zawsze były przyjazne 

dla dzieci, zawsze było dużo książek odpowiednich dla młodego czytelnika. 

Gosia: Ile lat wykonuje Pani zawód bibliotekarza? 

Pani Olejnik: Aa nie wiem czy się mogę się przyznać…..Zawód bibliotekarza 

wykonuje lat… hm za rok będzie 20!! 

Paula: Gdzie Pani wcześniej pracowała? W jakiej szkole? 

Pani Olejnik: Nie  pracowałam  w szkole.  Pracowałam w dwóch bibliotekach 

naukowych. Jedna to była biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, a druga 

biblioteka naukowa imienia Piłsudskiego w Łodzi. 

Kaja: Czy zawsze wykonywała Pani zawód bibliotekarza? Czy pracowała 

Pani jeszcze w  innej branży ( jeśli można wiedzieć) ? 

Pani Olejnik: Można wiedzieć. Zawsze pracowałam w bibliotece chociaż 

mam za sobą krótki trzy miesięczny staż  w szpitalu. Pracowałam jako salowa.  

Natomiast zawsze chciałam pracować w bibliotece i udało mi się!!! 

Aga: Czy pamięta Pani swoją ulubioną książkę (proszę podać tytuł)  

i ile razy ją Pani przeczytała? 

Pani Olejnik: Mam kilka ulubionych. Pierwsza moja książka którą uwielbiałam  

czytać to były ,,PRZYGODY MAŁPKI FIKI MIKI” Kornela Makuszyńskiego 

przeczytałam ją chyba ze trzydzieści razy jako dziecko i kilka razy z moimi dziećmi. Zachęcam do 

przeczytania tej książki, ponieważ mimo lekkiej wręcz komiksowej formy, autor porusza w niej bardzo 

poważne sprawy takie jak : odpowiedzialność, przyjaźń, samotność czy tolerancja. 
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Druga książka to ,,DZIECI Z BULLERBYN” ,którą również przeczytałam wiele razy. Następna to 

,,GODZINA PĄSOWEJ RÓŻY”, a jak już byłam nastolatką taką jak  

wy to uwielbiałam książki Małgorzaty Musierowicz . 

Gosia: Czy dostępne są jeszcze te książki w bibliotece? 

Pani Olejnik: Tak !!! No przecież nie było to aż tak dawno (śmiech). 

Wszyscy: Dziękujemy za wywiad i życzymy jeszcze wielu lat w tym zawodzie!!! 

Do widzenia. 

Pani Olejnik: Dziękuję.  Do widzenia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

autorki: Paulina Gertner,  Justyna, Krosowska,  Karolina Fronczek, Gosia Kwasek 

 

 

Wartości uniwersalne cz. VII 

Uczciwość 

                Już po raz siódmy spotykamy się , aby porozważać nad wartościami uniwersalnymi, które wyznaczają nam 

kierunek drogi zwanej życiem….Mówiąc prościej, aby godnie, z podniesioną głową i nie czyniąc nikomu przykrości 

przejść przez życie, należy kierować się tymi zasadami. Spyta ktoś dlaczego nazywają się one uniwersalnymi. Otóż 

spieszę odpowiedzieć ,że dlatego są  uniwersalne, gdyż  nie są przypisane żadnej grupie społecznej, żadnemu narodowi, 

ani rasie, żadnej kulturze ani obyczajowości. Wg tych zasad powinien postępować każdy człowiek, bez względu na to 

w kogo lub w co wierzy, jakim mówi językiem, gdzie mieszka i jaki jest jego kolor skóry. Powinien….. Z tym oczywiście 

różnie bywa, dlatego mamy wojny, prześladowania i zamachy terrorystyczne, oraz wiele innego zła, które wypływa z 

nieposzanowania wartości uniwersalnych. 

Ten wstęp pozostawiam każdemu z Was do przemyślenia i zrewidowania swoich uczynków i swojego zachowania. 

       UCZCIWOŚĆ. Nie spotkałam się w literaturze z jakim szczególnym określeniem tej cechy. Natomiast w wielu 

dostępnych mi słownikach występuje słowo uczciwy ( w domyśle - człowiek). I tak w Małym Słowniku Języka 

Polskiego, wydaw. PWN  „ uczciwy to prawy, rzetelny, szanujący cudzą własność, niezdolny do oszustwa, godny, 

dobry, porządny, przyzwoity….” 

Słownik Synonimów Polskich podaje, że uczciwy to „taki, który nie oszukuje, nie okłamuje, nie szkaluje, nie robi nic 

złego”. 
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Praktyczny Słownik Wyrazów Bliskoznacznych obok  człowieka uczciwego stawia następujące przymiotniki: sumienny, 

rzetelny, solidny, porządny, przyzwoity. Słownik Antonimów wydaw. MCR, jako przeciwieństwo uczciwości podaje: 

dwulicowość, podstęp, niegodziwość, zdradę, nieobiektywizm, a nawet oszustwo i rabunek. 

To tyle teorii. Spójrzmy na sprawę uczciwości  tak z perspektywy codziennego życia. Czy możemy o sobie powiedzieć, 

że jesteśmy uczciwi? 

Czy jesteśmy rzetelni, prawi, prawdomówni, czy raczej uciekamy się do podstępu, oszustwa, niegodziwości czy 

zdrady? 

     Bycie uczciwym zaczynamy od siebie. To podobnie jak w przypadku szacunku –jeśli nie jesteśmy uczciwi względem 

siebie, to nigdy nie będziemy uczciwi w stosunku do innych.  

Bycie uczciwym w stosunku do siebie to oznacza bycie w zgodzie z samym sobą, w zgodzie ze swoimi przekonaniami, 

nie naginanie się do cudzych poglądów, umiejętność bronienia własnego zdania. Bycie uczciwym to szanować siebie. 

Uczciwość to tolerancja. To umiejętność uszanowania odmienności innych ludzi. Uczciwość to dobro, to miłość i 

przyjaźń. Uczciwość to również , a może przede wszystkim sprawa honoru. Człowiek uczciwy nie musi wstydzić się 

swojego postępowania, zawsze może pomyśleć o sobie z szacunkiem. W dzisiejszych czasach, gdzie najważniejszy jest 

sukces osiągnięty nawet za wszelka cenę, takie pojęcie jak honor wydaje się schodzić na plan dalszy. Nie możemy do 

tego dopuścić!!! Za wszelką cenę brońmy swego człowieczeństwa. Zacznijmy od bycia uczciwymi w drobnych 

sprawach. Uczciwy człowiek nie kłamie, nie ściąga na klasówkach, nie pasożytuje na czyjejś pracy i sam odrabia prace 

domowe. Uczciwy człowiek staje w obronie słabszego i nigdy nikomu świadomie nie robi przykrości. 

  

         Pomyśl teraz nad sobą i zastanów się czy możesz powiedzieć o sobie – JESTEM UCZCIWYM CZŁOWIEKIEM. 

                                                         Redaktor opiekun  

 

 

Aktywne dzień dobry  
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Za nami pierwszy miesiąc szkolnej 

pracy, a wciąż trudno przyzwyczaić się do myśli o 

wczesnym wstawaniu do szkoły. Dni są coraz krótsze, a 

pogoda nie zachęca  nawet do wnurzenia nosa z pod 

kołdry. Rzadko komu poranne wstawanie kojarzy się z 

czymś przyjemnym. Najczęściej przedłużamy tą chwilę 

najdłużej jak się da, albo i dłużej. Potem wstajemy w 

kiepskim humorze ponieważ na wszystko nie starcza 

czasu, a przecież rano jest tyle rzeczy do zrobienia. 

Gorzej dzieje się wtedy gdy spóźniamy się do szkoły, a 

zły nastrój pozostaje już do końca dnia. W bardzo łatwy 

sposób można tym wszystkim nieszczęściom zaradzić. 

Wiecie, jak? 

Podczas nocnego odpoczynku, który stanowi sporą część doby, w naszym organizmie 

zachodzi szereg reakcji odpowiedzialnych za jakość snu. Odpoczywa nasz układ nerwowy, wszystkie 

mięśnie i narządy. Aby wszystko wróciło do porządku dnia codziennego, nasz organizm też potrzebuje 

czasu. Nagłe zrywanie się z łóżka często kończy się zawrotami głowy, bólem pleców a nawet bólami 

żołądka. Uśpiony mózg, a wraz z nim wszystkie nasze mięśnie nie reagują pozytywnie, dlatego kończy się 

to kiepskim humorem i samopoczuciem. A lekarstwo na smutki to po prostu 

GIMNASTYKA PORANNA. Już widzę uśmiech na waszej twarzy i pukanie 

palcem w głowę oraz pytanie „komu by się chciało?”. Oczywiście wymaga to 

pewnej samodyscypliny, ale uwierzcie mi nie jest to takie trudne, a korzyści są 

nieocenione. Wystarczy 10 – 15 minut aby stanąć na nogi, dotlenić mózg, 

pobudzić wszystkie mięsnie do pracy i w dobrym nastroju rozpocząć dzień. A 

od czego zacząć? Najlepiej od trzyminutowego przeciągania i rozciągania leżąc 

jeszcze w łóżku. To na pewno lubicie, a tak rzadko wykonujecie nie wiedząc, 

jak bardzo jest to istotne, Z łóżka wstajemy bardzo powoli wykonując najpierw 

w pozycji siedzącej, a potem stojącej jeszcze kilka przeciągnięć. Jeśli pogoda 

na zewnątrz sprzyja to uchylcie okno pokoju, aby świeże powietrze dotarło do 

naszych płuc i naszego mózgu. Wykonajcie kilka podskoków, skłonów, 

przysiadów, wypadów oraz ćwiczeń rozciągających, najlepiej takich jak lubicie. 

Ćwiczenia poranne nie powinny być gwałtowne. Pamiętajcie aby głęboko 

oddychać i myśleć pozytywnie. Gwarantuje, że w doskonałym humorze 

odwiedzicie łazienkę, z apetytem zjecie śniadanie i z uśmiechem na twarzy pójdziecie do szkoły.  

Uwierzcie mi to działa!!!! 

 

 

16 października jest dniem, który każdemu kojarzy się z osoba Jana Pawła II. Tego dnia w 1978 roku Karol 

Wojtyła został wybrany Papieżem. Pierwszy Słowianin w historii Kościoła został Papieżem. Jego Pontyfikat był obfity w 
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wiele pielgrzymek (do 132 krajów w 104 podróżach), wiele kościelnych dokumentów (14 encyklik, 14 adhortacji, 11 

konstytucji apostolskich, 43 listy apostolskie), wiele przemówień (ponad 2400), wielu nowych świętych (ogłosił 506 

świętych i 1334 błogosławionych).  

Osoba Jana Pawła II i jego nauka pozostanie w sercach wszystkich Polaków. Aby 

pamiętać o Janie Pawle II i przyswajać jego słowo, od 2001 roku w niedzielę poprzedzającą 

16 października obchodzony jest Dzień Papieski. W tym roku 15 października pochylimy 

się nad słowami Papieża dotyczącymi miłosierdzia. Jan Paweł II – Sługa Miłosierdzia, 

wszystkim dawał przykład jak kochać Boga i bliźniego. Uczył zwracać się do miłosiernego 

Boga. W czasie pielgrzymki do Polski w 2002 roku w krakowskich Łagiewnikach ofiarował 

cały świat miłosierdziu Bożemu. Zachęcał do codziennego odmawiania Koronki do 

Miłosierdzia Bożego (jeżeli nie znacie tej modlitwy zapraszam do siebie po małą instrukcje 

 ). 

Każdego roku w Dzień papieski organizowane są zbiórki pieniędzy na fundusz stypendialny dla młodych, 

utalentowanych i pracowitych uczniów gimnazjów i liceów z zaniedbanych terenów Polski. Fundacja Dzieło Nowego 

Tysiąclecia jest organizacją upamiętniającą pontyfikat Papieża Polaka. Wszyscy stypendyści i osoby wspierające ten 

fundusz stają się żywym pomnikiem Jana Pawła II. 

Zachęcam wszystkich, aby stali się pomnikiem Jana Pawła II. Włączcie się w to dzieło, materialnie i duchowo i 

pomóżcie innym. Zachęcam także do zapoznania się z myślą Jana Pawła II.  

Życzę wszystkim owocnego przeżywani 

 

 

 DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - 14.10.2006 

,, Ulubieńcy szkolni”.  

Każdy z nas już dzisiaj wie, kogo szkoła lubić chce. 

Są muzycy i plastycy oraz również historycy. 

Ale w  szkole jest tłum ludzi, których bardzo wielbić musisz. 

Przedmioty nam znane i dobrze rozumiane. 

W głowie myśli przyrodnicze i modlitwy na sukcesy wymarzone.  

W ciele duch wytrzymałości. 

Wszystko to z tego faktu, że grono sprawiedliwych nami się zajmuje. 

Sprawdzian zapowiedzą, a kartkówkę nie ocenią. 

Gdy lufa nam zagrozi wtedy w obronie nam staną i w nauce pomogą!!!! 

Wychowawcy są wspaniali- wycieczkę zorganizują, lody zafundują i pocieszą gdy coś nas trapi. 

Zaś książkę pani z biblioteki poradzić nam potrafi. 

Zna wszystkie książki, a są ich tysiące. 

Wszystkie bardzo wciągające i interesujące. 

Pani Dorota zawsze i wszędzie pomagać grzecznym dzieciom  będzie. 
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Gdy wypadnie nam zastępstwo to panie ze świetlicy zawsze na nas czekać będą. 

Dyrekcja znakomita zawsze będzie z nami kwita.  

W szkole dzieci multum, aż się zgubić można lecz dyżurny nauczyciel wyciągnie cię z tłumu skrycie. 

Więc zrozumcie drogie dzieci, że nauczyciel przykładem świeci.  

        Kiedy nie ma Pani..... 

                  Kiedy nie ma Pani, 

                Smutnie płynie czas. 

                 Nie ma gwiazd na niebie, 

                Nawet księżyc zgasł. 

                 Kiedy nie ma Pani, 

                Ciągle pada deszcz. 

                 Kiedy nie ma Pani, 

                Sercem wstrząsa dreszcz. 

                  Kiedy nie ma Pani, 

                Nie ma ciepłych słów, 

                 Jest tylko marzenie,  

                By Panią ujrzeć znów !  

   Hmm....wiersz skierowany do wszystkich nauczycielek w naszej SZKOLE. 

 ,,Pan Wojtuś”  

Nasza klasa szczęśliwa jest , nie wiecie dlaczego ? 

Bo nasz wychowawca to Pan Wojciech Woźniak. 

Pomocny i sprawiedliwy , zawsze.  

Wyrozumiały jak nie wiem co. 

W trudnej sprawie doradzi co możemy zrobić.  

Nie dość , że wychowawca znakomity to jeszcze W-F świetnie poprowadzi. 

Ćwiczeń wiele wymyślił . Zawodów dużo widział , a co najważniejsze sam w nich uczestniczył. 

 Każdy powinien go cenić , bo w tej szkole ważną funkcje pełni. 

To nasz Wojciech , super facet. On nas zawsze z kłopotów wyciągnie.  

P.S. Z pozdrowieniami redakcja ,, Gazetki szkolnej” z  6 B.  

Napisały:  Gosia Kwasek, Justyna Krosowska, Paulina Gertner i Kajcia Fronczek .  

 

      Kiedy przyszedłem do szkoły  

czułem się jakby padał deszczyk 

i mnie złapał dreszczyk. 

Gdy ujrzałem naszą Panią  

dreszczyk zniknął jak błyskawica, 
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przed którą ucieka płocha lisica.  

W opisie Pani jest bombowska i superowska, 

 nie zapominam miła.   

Piotr Owczarek kl. II b  

      Nasza Pani , mój kolego, 

uczy dobrze angielskiego. 

Uczy dobrze i skutecznie. 

 Z Panią czuję się bezpiecznie.  

Maciej Wróbel klasa Vb  

Nie wiem czy Wy o tym wiecie,  

że mam najlepszą Panią na świecie. 

Promienieje już od rana , odstrojona , wyczesana 

Uczy nas bardzo dokładnie, 

przy tym się uśmiecha ładnie. 

A na imię ma Renata, Adler na nazwisko. 

Gdy ukradkiem rozrabiamy  

Pani i tak dojrzy wszystko. 

Czasem przy nas psuje nerwy, 

 lecz my kochamy ją wszyscy 

 nawet w wakacyjne przerwy.  

Karolina Bartnik klasa II b  

Pani nasza jest wspaniała 

Swoją klasę pokochała 

Nieraz chwali , nieraz krzyczy 

Można jednak na Nią liczyć.  
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Dominika Sargalska klasa IIb 

Nasza klasa IV b zawsze chętnie uczy się. 

Pani Sylwia mądra jest i zrozumie każdy stres. 

Wszystkich zawsze wysłuchała  

oraz jest wyrozumiała,  

ale kiedy trzeba to na nas krzyczała. 

Choć udaje bardzo srogą 

-         czasem nawet tupnie nogą 

- My w Niej mamy przyjaciela,  

czy to piątek czy niedziela.  

Klasa IVb 

Moja pani lubi jabłka jadać 

I do tego miło gadać. 

Moja pani jest wspaniała 

Ciągle tylko by się śmiała. 

Nasza pani lubi bawić się jabłkami  

Kto zgadnie co to za pani? 

Wszystkie kwiaty dla Pani Ani! 

Magdalena Borowska kl.II a  

Ja wam powiem o wspaniałej, 

takiej miłej i kochanej, 

która zawsze wszystko wie 

- to wychowawczyni „ drugiej b” 

Pani Renatka już od rana  

zawsze chodzi roześmianaI  

naturę taką ma, 

że o główki nasze dba. 

Wiedzę swoją przekazuje.  

Zawsze dobrze nas traktuje. 

Gdy pojawią się trudności, 

wykazuje dużo cierpliwości. 

Zawsze martwi się o nas , 

byśmy umieli wszystko na czas. 

My z wdzięczności się staramy. 

Z nią czujemy się jak u mamy. 

Czasem nawet piękny uśmiech  

na Jej twarzy wywołamy. 

Cóż , na koniec powiem Wam, 

że przemiłą Panią mam.  
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Oliwia Nowicka Klasa IIb 

„Wiersz poświęcony Pani Sylwii Łaguniak”  

   Każdego dnia rano wstaje i do szkoły, czyli pracy biegiem spiesznym leci, bo naukę wpoić nam zamierza.  

My uczniowie słuchać Jej musimy, by mądrym pogromcą  świata zostać. 

Choć kartkówek pełno się zdarza, sprawiedliwą ocenę dostać możesz. 

Bo ta Pani Sylwia , o nazwisku Łaguniak chętnie cię odpyta, bo przyrodę uważa za priorytet. 

Wie i mówi, że jest ważna, wiec o wiedzę naszą walczy! 

Uczy jak najwięcej! 

Za to my, uczniowie, musimy dziś w ten dzień znany wszystkim, złożyć Jej życzenia, by w szkole naszej długo uczyła. 

Justyna Krosowska  

Nasza Pani Ania Kmiecik, 

Bardzo lubi uczyć dzieci. 

Chodzi ciągle uśmiechnięta 

I na co dzień i od święta. 

Uczy nas wszystkich porządku 

I nie robi wcale wyjątków. 

Gdy ktoś w klasie się popisuje, 

Pani wtedy trochę się denerwuje. 

Bardzo naszą Panią lubimy 

I na  inną nie zamienimy. 

Patrycja Kulak klasa IIa 

Lubię Panie, nasze Panie ze świetlicy, 

bo są kochane. 

Lubię Panią Ewę, gdyż jest wesoła. 

Lubię Panią Asię, bo jest zabawna. 

Lubię Panią Ewę , bo jest kochana. 

Wszystkie Panie są kochane 

I przez nas wszystkich lubiane.  

Patrycja Merdała klasa IIIa  

Nasza Pani jest kochana, 

bo ma buzię roześmianą. 

Nawet wtedy, gdy jest zła, 

to i tak uśmiechniętą buzię ma. 

Kiedy w klasie nie ma ciszy, 

to czasami na nas krzyczy. 

Lekcje z Panią są wesołe 

i ja chyba lubię szkołę. 

Choć nauka nie jest łatwa, 

dzięki Pani jest to gratka. 

Jest nas w klasie bardzo dużo, 
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ale wszystkich Pani zna. 

Na lekcjach z naszą Panią 

każdy dobre stopnie ma. 

Kiedy się ktoś nie nauczy, 

Pani coś pod nosem mruczy. 

Jednym słowem bez ogródek, 

Pani nasza – to wspaniały ludek. 

Chociaż znamy ją tak krótko,  

to kochamy ponad wszystko.  

Adrianna Dudek  

„Dla Nauczyciela”  

Nauczyciel jest dobry z  fizyki i matematyki. 

Ma mądrą głowę jak sowa. 

Chce nas nauczyć tego co umie, żebyśmy byli mądrzy. 

Lubiani są różni nauczyciele:  

Od religii, przyrody, historii i matematyki. 

Abyśmy byli mądrzy jak oni. 

Pani z biblioteki musi upilnować jednocześnie dużo dzieci przy komputerach.  

Ewa, Klaudia i Patrycja klasa IIIb 

*************************************************************** 

RAJD ROWEROWY KLASY 6A I 6B 

16.09.2006r. W ramach akcji „sprzątanie świata”  

W dniu 16.09.06r. grupa szóstoklasistów z klasy A i B wraz z wychowawcami (p. Lidią Kukiełą i p. Wojciechem 

Woźniakiem) wybrała się na rajd rowerowy do lasku Karolewskiego. Byliśmy zaopatrzeni w worki i rękawiczki. 

Nie trudno się domyślić, że pojechaliśmy tam z okazji dnia sprzątania Świata. Spędziliśmy miło i pożytecznie 

czas. Gdy zabrakło ,,śmieci” zaczęliśmy zbierać nawet grzyby (oczywiście ich nie wyrzucaliśmy). Poniżej 

widzicie dwa zdjęcia z tego wspaniałego rajdu. Na pierwszym są wychowawcy, a drugim grupa dziewcząt z 

klasy 6B. Mimo wielu niegroźnych  kłopotów wszyscy bawili się świetnie. Nikt z nas nie żałuje tej wyprawy. 
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************************************************************************ 

 ŚWIETLICOWY KĄCIK NUDZIARZA 

Zbliża się Dzień Nauczyciela. Myślę, że wielu z Was chciałoby 

obdarować swoich nauczycieli czymś, co mogłoby sprawić im 

radość. Proponuję wiec wykonanie bardzo efektownego, a 

jednocześnie łatwego do zrobienia obrazka.  

W tym celu wykorzystamy bardzo ciekawą technikę plastyczną jaką 

jest stemplowanie darami natury.  Musicie wcześniej wybrać się na 

krótki spacer i pozbierać liście, które spadły z  różnych drzew. 

Potrzebne będą Wam także karton techniczny, farby plakatowe, pędzel , papier kolorowy i klej. Kiedy 

wszystkie niezbędne przedmioty będą już przygotowane zabieramy 

się do pracy.  

Wykonamy jesienny bukiet kwiatów .  

Sposób wykonania: 

Malujemy spodnią cześć liści farbą w odpowiednim kolorze. Następnie 

przykładamy liść do kartonu i dociskamy. Wybieramy różne kształty liści i 

różne kolory farb stemplując tak, by powstała ciekawa kompozycja, przypominająca bukiet kwiatów.   
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 Kiedy kompozycja jest już gotowa podkreślamy jej kształt naklejając wycięty z 

kolorowego papieru  wazon.    

Aby uatrakcyjnić wygląd naszego obrazka przyklejamy go do odpowiednio dobranego 

kolorowego kartonu.  

Teraz wystarczy jeszcze wpisać na odwrocie  kilka miłych słów i można pędzić do 

wychowawcy . 

 Joanna Pacześ-Andrzejewska 

********************************************************************************* 

WAŻNE DATY 

Zgodnie z moją obietnicą z poprzedniego wydania gazetki szkolnej „Piątka na piątkę” z chęcią podaję wam „Święta” z 

którymi na pewno spotkacie się w tym miesiącu. A oto one: 

  

01.10.2006r. – międzynarodowy dzień muzyki. 

03.10.2006r. – Wręczenie literackiej nagrody Nobla. 

04.10.2006r. – Dzień dobroci dla rybek akwariowych. 

06.10.2006r. – Dzień wnuka. 

09.10.2006r. – Święty dzień poczty. 

10.10.2006r. – dzień rozwiązujących się sznurowadeł. 

13.10.2006r. – Dzień żucia gumy balonowej. (bez cukru) 
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14.10.2006r. – Dzień nauczyciela. 

21.10.2006r. – Dzień zbiorowego nie przygotowania do lekcji. 

24.10.2006r. – dzień walki z otyłością. 

28.10.2006r. – Dzień odpoczynku dla szarganych nerwów. 

29.10.2006r. – imieniny kota. Imieniny przyjaciela. 

30.10.2006r. – Dzień rozrzutności. Halloween. 

  

Jak na ten miesiąc więcej „Ważnych dat” nie przewidujemy. Ale za to w następnym wydaniu naszej gazetki szkolnej 

spotka was „garść” nowych śmiesznych dat o, których warto wiedzieć. Serdecznie zapraszam do zakupu naszej 

następnej gazetki szkolnej ,, Piątka na piątkę”  

 

 

POCZĄTKI INTERNETU 

1969 - Powstaje ARPAnet, sieć czterech komputerów stworzona przez amerykańską agencję rządową 

ARPA. W 1971 sieć ta liczyła sobie 13 węzłów, a w 1973 roku - już 35. Sieć ARPAnet z miejsca zostaje 

wykorzystywana do komunikacji między naukowcami, przesyłania listów elektronicznych i wspólnej pracy 

nad projektami.  

1982 - W sieci komputerowej pojawiają się uśmieszki (smileys), tekstowe znaczki wyrażające emocje, dzią 

powszechnie używane w poczcie i grupach dyskusyjnych. 

1992 - Na wiosnę następuje pierwsze włamanie z Polski do komputera za granicą. ATM S.A. uzyskuje 

dostęp do Internetu jako pierwsza polska firma. 28 listopada uruchomiony zostaje przez Rafała 

Maszkowskiego pierwszy gopher: gopher.torun.edu.pl.W grudniu powstaje "lista list" Rafała 

Maszkowskiego, która potem przekształciła się w Polskie Zasoby Sieciowe, aktywne do 1997 roku. 

W Polsce oddano do użytku sieć pakietową TP SA pod nazwą Polpak.  

1994 - David Filo i Jerry Yang tworzą Yahoo! jako spis interesujących ich miejsc w Internecie; z czasem 

serwis ten rozwija się w najsłynniejszy katalog zasobów internetowych na świecie, a jego twórcy zostają 

milionerami.  

12 kwietnia firma prawnicza Canter & Siegel wysyła do sieci, na sześć tysięcy grup dyskusyjnych, spam - 

posting promujący jej usługi w loterii pozwoleń na pracę w Stanach; oburzenie użytkownicy wysyłają 

autorom tego pomysłu tyle listów, że dostawca usług internetowych likwiduje im konto. 

W lipcu powstają pierwsze polskie grupy Usenet: pl.polwro i pl.listserv.polip; założone przez Tomasza 

Surmacza i Michała Jankowskiego. 

http://www.yahoo.com/
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W czerwcu w Warszawie powstaje Maloka BBS z dostępem do Internetu; założycielem Maloki jest 

Stanisław Tymiński, kontrowersyjny kandydat na prezydenta w 1990 roku. 

W listopadzie pierwszy numer dodatku Gazety Wyborczej - Komputery i Biuro oraz Gazety w Krakowie 

zostaje opublikowany w Internecie. 

2 grudnia Maciek Uhlig ogłasza Listę Aktualnych Problemów polskiego Internetu. 

W grudniu na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego powstaje inicjatywa Internet dla Szkół, 

zamierzająca udostępniać tanio Internet szkołom; jej inicjatorem jest Jacek Gajewski. 

 

 

Wydarzenia, które przyczyniły się do uzyskania 

niepodległości przez Polskę 11 listopada 1918 r. 

Klęska Rosji w wojnie z Japonią (1904-1905) spowodowała w społeczeństwie polskim wzrost nadziei na utworzenie 

w nieodległej przyszłości niepodległego państwa polskiego. W Galicji w latach 1908-1914 zaczęły powstawać 

organizacje wojskowo-niepodległościowe. Po wybuchu I wojny światowej (1914) w polskich partiach politycznych 

ujawniły się różne koncepcje odbudowy niepodległego państwa polskiego. Roman Dmowski i inni działacze 

Narodowej Demokracji liczyli na zwycięstwo Rosji i mocarstw zachodnich, natomiast Józef Piłsudski i dowództwo 

Legionów Polskich przy armii Austro-Węgier liczyli początkowo na zwycięstwo państw centralnych (Niemcy i Austro-

Węgry). Wydarzenia potoczyły się jednak zupełnie inaczej. Rosja, Niemcy i Austro-Węgry nie miały zamiaru 

wychodzić naprzeciw oczekiwaniom polskich polityków. Potrzebowały one jedynie polskich rekrutów i zapasów 

wojennych. Stosunek zaborców do sprawy polskiej zaczął się zmieniać wraz z przeciąganiem się działań wojennych, 

wyczerpywaniem się rezerw ludzkich i materialnych. Wydarzeniem, które po raz pierwszy postawiło na arenie 

międzynarodowej sprawę utworzenia państwa polskiego, był wydany 5 XI 1916 przez cesarzy Austro-Węgier i 

Niemiec akt o utworzeniu w przyszłości z ziem polskich należących dawniej do Rosji satelickiego Królestwa Polskiego. 

Następnie deklarację o potrzebie utworzenia niepodległej, zjednoczonej Polski złożyli m.in. car Rosji Mikołaj II (25 

XII 1916), prezydent USA T.W. Wilson (22 I 1917), Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich (27 III 

1917) i rosyjski Rząd Tymczasowy (30 III 1917). W czerwcu 1917 we Francji rozpoczęto formowanie Armii Polskiej 

(od 1918 pod dowództwem gen. J. Hallera), a 15 VIII 1917 w Lozannie powstał Komitet Narodowy Polski (działał w 

Paryżu, na czele z R. Dmowskim), który pełnił rolę rządu polskiego na emigracji, m.in. w 1919 uczestniczył w 
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przygotowaniu i podpisaniu traktatu wersalskiego. W lipcu 1917 dobiegło kresu istnienie Legionów Polskich 

walczących u boku Niemiec przeciwko Rosji ponieważ Polacy odmówili złożenia przysięgi na wierność cesarzowi 

Niemiec (większość legionistów internowano, a J. Piłsudskiego umieszczono w twierdzy magdeburskiej). W tym 

czasie w Rosji rozpoczęto formowanie Korpusów Polskich, które miały podjąć walkę pod dowództwem rosyjskim. 

Zbliżająca się klęska państw centralnych w wojnie spowodowała jesienią 1918 nasilenie przygotowań do utworzenia 

na ziemiach polskich własnej administracji. W Krakowie powołano 28 X 1918 Polską Komisję Likwidacyjną, na której 

czele stał W. Witos. W zaborze pruskim na początku listopada 1918 utworzona została Naczelna Rada Ludowa, a w 

nocy 6-7 XI w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej na czele z I. Daszyńskim. W rządzie tym 

dominowali zwolennicy J. Piłsudskiego, który powrócił do Warszawy z Magdeburga 10 XI 1918. Następnego dnia, 11 

XI 1918 zostało podpisane z Niemcami porozumienie o zawieszeniu broni na froncie zachodnim, kończące I wojnę 

światową. Tego dnia Rada Regencyjna (powołana przez państwa centralne w 1917 jako najwyższa władza 

tymczasowa w Królestwie Polskim) przekazała J. Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad wojskiem polskim, na 

ulicach Warszawy i innych miast rozbrajano Niemców i świętowano odzyskanie niepodległości. 

 

Płock też był stolicą Polski!!  

       Płock jest starym nadwiślańskim grodem, który za panowania Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego pełnił 

funkcję faktycznej stolicy Polski. 

Sochaczew, Wyszogród, Czerwińsk i   Zakroczym to historyczne miejscowości z ciekawymi zabytkami. Poznamy tajemnice twierdzy 

Modlin, jeden z najlepiej zachowanych w Polsce i nadal używanej przez wojsko.   

    O roli leżącego nad Bzurą Sochaczewa świadczą ruiny zamku książąt mazowieckich i fakt, że według przekazów w nie istniejącym 

już klasztorze Benedyktów zmarł 1138 roku Bolesław Krzywousty. 

     W dawnym ratuszu mieści się muzeum-pomnik poświęcony bitwie Nad Bzurą – największej bitwie w kampanii wrześniowej 1939 

roku. 

Atrakcją jest także Muzeum Kolei Wąskotorowej, mogące poszczycić się największą w Europie kolekcją taboru. Turystyczny pociąg 

wąskotorowy kursuje do Puszczy Kampinoskiej. W Sannikach     pielęgnuje się pamięć o Fryderyku Chopinie, które w 1828 roku 

spędził tu wakacje u swojego przyjaciela. Zaowocowały one skomponowaniem Ronda C-dur na dwa fortepiany. Miejscowość Gąbin 

rozsławił pochodzący. 

 Stąd generał Felicjan Sławoj-Składkowski, ostatni premier II Rzeczypospolitej. Lekarz z wykształcenia, był organizatorem Polskiej 

medycyny wojskowej. Jako minister spraw wewnętrznych     w trosce o podniesienie higieny na wsi nakazał budowę toalet w 

gospodarstwach wiejskich i przy drogach – weszły one do historii pod nazwą  ,,sławojek”. Przekraczając Wisłę, podziwiamy panoramę 

Płocka, leżącego na wysokiej skarpie wiślanej. Pozostałości grodu z czasów Mieszka I, fundamenty kościołów romańskich i kamienne 
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palatium - miejsce urodzenia Bolesława Krzywoustego – przypominają o dawnej świetności miasta.  

W murach XIV-wiecznego zamku z czasów króla Kazimierza Wielkiego mieści się jedyne w Polsce muzeum secesji z ciekawymi 

zbiorami. W kaplicy królewskiej katedry płockiej spoczywają szczątki władców Polski: Władysława Hermana i Bolesława 

Krzywoustego oraz książąt mazowieckich. 

 W katedrze możemy Podziwiać kopię brązowych drzwi XII wieku, większych od gnieźnieńskich.   Oryginał znajduje się w 

Nowogrodzie Wielkim i do dnia dzisiejszego. Nie wiadomo, jak tam trafił. Płock szczyci się także istnieniem najstarszej  szkoły w 

Polsce – Małachowianki, która działa ponad    800 lat, nieprzerwanie od 1180 roku. W szkole, na wieży dawnego kościoła św. 

Michała umieszczono obserwatorium astronomiczne z teleskopem o 400-krotnym powiększeniu. Jest to również wspaniały punkt 

widokowy. W Czerwińsku podziwiamy XII-wieczny kościół w stylu romańskim z największym w Polsce zespołem fresków z tego 

okresu, o powierzchni 10m2. 

W klasztorze znajduje się interesujące muzeum misyjne założone przez ojców salezjanów. W 1410 roku w Śladowie pod Czerwińskiem 

mistrz Jarosław z Kozienic zbudował most łyżwowy (pierwowzór pontonowego – umieszczony na pływających drewnianych 

łyżwach), po którym przeprawił swoje wojska król Władysław Jagiełło. Monarcha odebrał tu defiladę wojsk polskich i litewskich i 

wyruszył pod Grunwald po zwycięstwo!!!! 

                 To warto zobaczyć! 

   Sochaczew: 

- muzeum - pomnik bitwy nad Bzurą, 

- ruiny zamku, 

- Muzeum Kolei Wąskotorowej    

   Sanniki: 

- pomnik i izba pamięci Fryderyka Chopina 

   Gąbin: 

- izba pamięci generała Felicjana Sławoja-Składkowskiego, 

   Koszelówka: 

- ośrodki wypoczynkowe nad Jeziorem Zdworskim, 

   Łąck: 

- stado ogierów, 

   Płock: 

- muzeum secesji, 

- Muzeum Diecezjalne, 

- katedra, 

- kościół Mariawitów, 

   Wyszogród: 

- grodzisko, 

- barokowy kościół parafialny, 

- gotycko-barokowy kościół i klasztor Franciszkaninów, 

   Czerwińsk: 

- kościół romański, 

- muzeum misyjne, 
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    Zakroczym: 

- kościół Kapucynów z muzeum sztuki sakralnej, 

- fort nr 1 twierdzy modlińskiej, 

   Modlin: 

- twierdza. 

      Zaczerpnięto z książki: ,,NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA”   

autorka: Gosia 

 

PSY 

     Małe i duże, gładkie i puchate, rasowe i mieszańce-wszystkie nasze kochane 

pupile- psy pochodzą prawdopodobnie od wilka, typowego dla fauny Azji 

południowo- zachodniej w czasach prahistorycznych. Proces oswajania, a 

następnie udomowienie pierwszego zwierzęcia rozpoczął się bardzo dawno , bo 

około 20-15 tysięcy lat temu, choć ludzie nie posiadali wtedy jeszcze stałych 

domostw. Koczując w gromadach zamieszkiwali przygodne jaskinie, ziemianki 

czy szałasy. Oswojenie i udomowienie psa mogło nastąpić podczas jego 

wędrówki za koczującymi łowcami-zwabiony odpadkami z upolowanej 

zwierzyny ciepłem obozowego ogniska, przyłączał się do zabezpieczającej mu 

byt ludzkiej gromady. Tak więc wyobcowując się stopniowo z życia w stadzie, 

wstąpił w stałą służbę człowieka. Udomowienie, to znaczy przystosowanie się 

psa do trwałej koegzystencji z człowiekiem, wpłynęło też na stopniowe przekształcenie jego cech fizycznych i 

psychicznych. 

Udomowienie psa pozwoliło człowiekowi na wykorzystanie przede wszystkim jego naturalnego instynktu łowczego – 

przy tropieniu, naganianiu i osaczaniu zwierzyny. Współudział psa w 

polowaniu ułatwiał je i przyczyniał się w znacznym stopniu do zwiększenia 

myśliwskich zdobyczy, będących podstawą życia ówczesnego 

człowieka.     

                 Dzisiaj pies nie jest potrzebny nam do zdobywania pokarmu, 

jednakże jego rola jest nie do przecenienia. Pies mieszkający z 

człowiekiem spełnia rolę terapeutyczną-doskonale wyczuwa nasze 

nastroje,  zmusza nas do codziennych spacerów, czy wreszcie pomaga 

nam bronić się przed niebezpieczeństwem. Odwdzięczajmy mu się za to 

miłością i opieką. Niedopuszczalne jest bicie lub maltretowanie psów, 

porzucanie lub przywiązywanie do drzewa w lesie. Jeśli tylko istnieje taka 

możliwość pomagajmy psom przebywającym w schroniskach. Może by tak zorganizować zbiórkę kaszy lub innego 

trwałego pokarmu lub starych kocy na zimę ? Można taką zbiórkę zorganizować w klasie, a następnie zanieść to co 

zbierzemy do  schroniska? Może macie inne ciekawe pomysły? Chętnie opublikujemy je na łamach naszej gazetki. 
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Wszystkich zainteresowanych tą i innymi sprawami, o których warto napisać zapraszamy do biblioteki, gdzie odbywają 

się zebrania KOŁA REDAKCYJNEGO. ZAPRASZAMY 

  

 Wszystkich zainteresowanych „psim” tematem  zapraszamy do czytelni biblioteki szkolnej, gdzie znajduje się kilka 

pozycji książkowych poświęconych naszym futrzastym pupilkom.  

Materiały zaczerpnięto z „Psiej Księgi” D. Forelle i M. Szuszkiewicz. 

 

 

Zgaduj - zgadula:  

Co robi elektryk na czacie??? 

                Szuka kontaktu. 

 Co robi kominiarz na koncercie??? 

                 Daje czadu  

     Co robi krawiec w sali gimnastycznej??? 

         Ćwiczy nożyce  

     Od czego zależy kolor herbacianych róż??? 

          Od długości ich zaparzania.  

                                 Połam  język:  

     No i cóż, że ze Szwecji? To nic, że ze Szwecji.  

Po suszy suchą szosą Sasza szedł. 

Trzy wszy, w szwy się zaszywszy, szły w szyku po trzy szwy. 

Z czeskich Strzech szło Czechów trzech.  

                                 Humor z zeszytów:  

     Kandydaci na prezydenta Pabianic będą uroczyście wrzucani do urn wyborczych.  

     Największym błędem Bolesława Krzywoustego było to, że podzielił swoich synów na pięć części. 

     Mój kształt oczu jest podłużny, zupełnie jak półokrągły prostokąt. 

     Szkielet człowieka, to taki człowiek, którego wnętrze jest na zewnątrz, a część zewnętrzna już nie istnieje. 

     Truteń to pszczoła nierobek.  

                                 Kawały:  
     Jasio do taty: 

     - Tato, patrz! Toperz. 
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     - Nietoperz, synku. 

     A taki podobny do toperza.    

     Kowalscy postanowili pójść do opery.  

     Ubrali się odświętnie, ustawili się po bilety w kolejce pod kasą. 

     Przed nimi stoi jakaś para, kobieta mówi: 

     -,,Tristan i Izolda”. Dwa poproszę. 

     Kowalski jest następny: 

     -Zygmunt i Regina. Dla nas też dwa.  

     -Słyszałem, że w pana mieszkaniu panuje straszliwa wilgoć. To prawda? 

     -Wilgoć?! To mało powiedziane.  

Wczoraj w pułapkę na myszy złapała się ryba!!!!  

Ojciec do syna: 

-Jasiu, szybciej, bo spóźnisz się do szkoły! 

-Spoko, tato. Oni tam mają otwarte do siedemnastej.   

                            Ogłoszenia drobne  (do niczego nie podobne).  

Jestem spłukana – kostka WC 

Ubijemy interes? – młotek 

Jestem taka rozbita – jajecznica 

Nie przelewa mi się – szklanka 

Znów jestem na gazie – czajnik 

na podstawie:  www.dowcipy.w.szu.plutorka: Gosia 
 

http://www.dowcipy.w.szu.pl/

