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Cześć 

Za nami drugi miesiąc nauki. Z wakacyjnego, słodkiego „nicnieróbstwa” zostało tylko 
mgliste wspomnienie. Ale co tam, do następnych wakacji już tylko osiem miesięcy. 

Tyle ciekawych rzeczy wydarzyło się w październiku, że czym prędzej pragniemy o 

wszystkim dla Was napisać.  

Po pierwsze 14.10 odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Było bardzo 

uroczyście i bardzo miło. Odbył się apel, podczas którego nasi kochani nauczyciele odebrali 

serdeczne życzenia z okazji swojego święta (niektórzy – ci najlepsi - dostali nagrody i 

piękne dyplomy), a pierwszoklasiści dostąpili zaszczytu ślubowania i otrzymali symbole 

przynależności do naszej wielkiej szkolnej społeczności, czyli tarcze i legitymacje. 

Dzień Bibliotek Szkolnych , to kolejna uroczystość, która odbyła się w naszej szkole. 

Obchody tego wydarzenia zostały podzielone na dwa etapy. Pierwsza część odbyła się 

25.10 i przeznaczona była dla starszych klas. Uczniowie mieli okazję spotkać się z jednym 

z autorów świeżo wydanej książki o Pabianicach, a dokładniej o ich głównej ulicy. Kazimierz 

Brzeziński, bo o nim mowa, w bardzo interesujący sposób przedstawił nam fragment 

historii naszego miasta. Spotkanie odbyło się w ramach edukacji regionalnej. Druga część 

obchodów Dnia Bibliotek Szkolnych, a co za tym idzie, święta książki, przeznaczona była 

dla dzieci z klas I – III.  

29.10 odbył się uroczysty apel, podczas którego uczniowie z aktywu bibliotecznego i 

uczniowie z kl. IIa, zaprezentowali lekkie i przyjemne w odbiorze, ale poważne w wymowie 

przedstawienie pt.: „Chrońmy książki z obrazkami”. 

Następnie dyrekcja szkoły, ogłosiła wyniki konkursu, zorganizowanego specjalnie na tą 

okazję (patrz pierwszy numer gazetki) i wręczyła nagrody. 

Pierwsze miejsce zajęła Angelika Kałużna z klasy IIIa, dwa drugie miejsca zajęły Ola 

Oracz i Klaudia Kornacka z kl. IIa. Trzecie miejsce przypadło Kindze Nąckiewicz z 

klasy IIIa. Wyróżniono również prace dzieci ze świetlicy szkolnej. W/w dzieła można 

oglądać w gablocie biblioteki szkolnej, i w samej bibliotece. 

Pani Dorota – nasz bibliotekarz – nie spodziewała się tak licznego odzewu na ogłoszony 

przez nią konkurs. 

http://sp5pabianice.szkoly.lodz.pl/gazetka/GAZETKA1/index_pliki/index.swf


Prace dzieci sprawiły jej dużo radości, ale dały również dużo do myślenia. Dzieci marzą o 

czytelni, o której poważnie myśli również dyrekcja szkoły. 

28.10 odbył się Rajd Ekologiczny. Z naszej szkoły, udział w nim wzięli uczniowie z kl. 

VIa i VIc.  

Opiekunem była pani Sylwia Łaguniak. Uczestnicy wystartowali z ulicy Siennej i szli 

Miejskim Lasem. Po drodze mijali cztery punkty kontrolne. Na pierwszym z nich ,z liści i 

trawy mieli przygotować suknię dla Pani Jesieni. W tej konkurencji otrzymali maksymalną 

ilość punktów. Kolejne zadanie wymagało znajomości faktów z życia patrona miasta , czyli 

z życia Maksymiliana Kolbego. Trzecia konkurencja również wymagała konkretnej wiedzy-

tym razem praktycznej. Należało rozpoznać 5 gatunków liści. Uffffffffffff. Ostatnim punktem 

rajdu, był test sprawnościowy. Na zakończenie zmagań, organizatorzy zaprosili 

zmęczonych, ale zadowolonych uczestników na ognisko. Największym powodzeniem 

cieszyły się ponoć pieczone kiełbaski! Ogłoszenie wyników nastąpi w późniejszym terminie. 

Solennie obiecujemy je podać w kolejnym numerze naszego periodyku. 

 28.10  mieliśmy druga już dyskotekę szkolną. Kuba Stępień i Daniel Brzozowski, 

którzy czuwali nad doborem i prezentacją muzyki, spisali się na piątkę. Mamy nadzieję że 

następne „kontrolowane szaleństwo” już w wieczór andrzejkowy. 

Na zakończenie przeglądu najważniejszych wydarzeń, z radością donosimy, że do naszej 

redaktorskiej drużyny udało nam się zwerbować kolejne osoby. W związku z tym, 

począwszy od bieżącego  numeru, w naszej gazetce będą na stałe trzy nowe rubryki. 

Trochę mistycyzmu i głębokich przeżyć, zapewni nam p. Paulina Dziubczyk, która będzie 

przybliżać nam postacie sławnych świętych, przygotowywać nas do świąt, lub publikować 

mądre bajki z morałem. 

Udało nam się również pozyskać do współpracy p. Joasię Jarmakowską (szczerze 

zazdrościmy kondycji), która, jak to przystało na człowieka sportu, krótko i konkretnie 

zrelacjonuje nam wszystkie imprezy sportowe, odbywające się z udziałem naszych 

uczniów. 

Pani Joasia pragnie również zająć się propagowaniem sportu, więc aby nam udowodnić, 

że sportowcami zostają zwykli (niezwykli) ludzie, będzie przybliżać nam postacie słynnych 

sportowców. Potajemnie dowiedzieliśmy się, że jako pierwsza zabłyśnie gwiazda naszej 

wspaniałej pływaczki, kochanej przez wszystkich medalistki olimpijskiej - Otylii 

Jędrzejczak. 

Naszym nowym paniom redaktorkom życzymy połamania piór. 

Dołączyli do nas również trzej panowie z klasy VI, którzy zapewnią nam sporą dawkę 

uśmiechu w nowej rubryce pt. „Humor”. 

 



Ciekawe rocznice 

Lucy Maud Montgomery (1874 - 1942)  

Pisarka kanadyjska, która szczególną popularność zdobyła cyklem 

powieści o Ani Shirley ("Ania z Zielonego Wzgórza", "Ania z Avonlea", 

"Ania z Szumiących Topoli", "Ania na uniwersytecie", "Wymarzony dom 

Ani", "Ania ze Złotego Brzegu", "Dolina Tęczy", "Rilla ze Złotego 

Brzegu"). Autorka, wcześnie osierocona, w swojej twórczości zawarła 

elementy autobiografii. Jej powieści, tłumaczone na wiele języków, 

znalazły mnóstwo wielbicielek (przede wszystkim dziewcząt) na całym 

świecie i cieszą się niesłabnącą popularnością wśród nastolatek już od 

kilku pokoleń. W listopadzie mija 130 rocznica urodzin pisarki. Nikogo, a 

już szczególnie naszych mam  i cioć nie trzeba przekonywać o tym jak 

bardzo wartościowa  i ponadczasowa jest jej spuścizna literacka. Rudowłosa , pogodna Ania o 

wielkim sercu rozczula nas z niesłabnącą intensywnością . Wszystkich tych, którzy chcieliby poznać 

całą serię książek o Ani serdecznie zapraszamy do szkolnej biblioteki.  

 

Notatka okolicznościowa 

Aktualne wróżby Andrzejkowe  

Jak mówi stare, polskie przysłowie “Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja”. Wigilia 

św. Andrzeja, czyli popularne andrzejki od dawien dawna są tradycyjnym wieczorem wróżb.  

Tego dnia dziewczęta próbowały dowiedzieć się czegoś o swojej 

przyszłości. Andrzejkowe wróżby łączą się z wierzeniami, według 

których w tym okresie z zaświatów przybywają na ziemię duchy. 

Możemy, więc za pośrednictwem wróżb zapytać je, co nas czeka w 

najbliższym czasie. 

Podczas, gdy św. Andrzej miał pomóc dziewczętom w odkryciu 

przyszłości, chłopcy spotykali się na podobne wróżby w wigilię św. 

Katarzyny, czyli 4 listopada “W święto Katarzyny są pod poduszką 

dziewczyny”. Jednak z czasem katarzynki uległy zapomnieniu. 

Obecnie oba obrzędy są połączone i obchodzone równocześnie jako 

tradycyjne andrzejki. Są one idealnym pretekstem do spędzenia 

niezapomnianego wieczoru w gronie przyjaciół przy “ukochanym 

złotym trunku” i nie tylko (wszystko zależy od waszej 

pomysłowości). Na ogół nie traktujemy ich poważnie, wielu z nas 

uważa je tylko za zabawę, ale są i tacy, którzy twierdzą, że owe wróżby czasem się sprawdzają 

(więc, może warto spróbować?). 

 1.Lanie wosku 

Jest to jedna z najpopularniejszych wróżb, niezmiennie kojarząca się z wieczorem andrzejkowym. Do 

przeprowadzenia wróżby należy roztopić świeczkę w małym naczyniu i nalać wosk na wodę przez ucho 



od klucza. Według dawnych wierzeń klucz ułatwia nawiązywanie kontaktu z zaświatami, ale tylko dobre 

duch przodków mogą odsłonić nam przyszłość. Kształt woskowej figurki może wydawać się nieczytelny, 

ale po obejrzeniu jej cienia na ścianie, łatwiej dopatrzymy się konkretów. Dzięki tej wróżbie możemy 

dowiedzieć się co czeka nas w nadchodzącym roku.  

orzeł - osiągnięcie wszystkich zamierzonych celów  
kwiat - smutek  
gwiazda - powodzenie  
anioł - szczęście  
serce - wielka miłość  

2.But za progiem 

Dzięki niej możemy dowiedzieć się, która z panien pierwsza wyjdzie za mąż. Należy ustawić buty (z 

lewej nogi) rzędem na przeciw drzwi. Właścicielka buta, który jako pierwszy przekroczy próg, może 

liczyć na błyskawiczną zmianę stanu cywilnego.  

3.Spodeczki 

Pod trzema spodeczkami należy schować: obrączkę, monetę i listek. Czwarty spodeczek należy 

pozostawić pusty. Następnie należy spodeczki zamienić miejscami oraz wybrać jedną z nich. Jeżeli 

trafimy na obrączkę - czeka nas miłość, listek - ślub, monetę - pieniądze. Natomiast pusta filiżanka 

oznacza, że nowy rok nie przyniesie nic nowego w życiu.  

4.Szpilki  

Do tej wróżby potrzebne jest 7 lub 13 szpilek. Następnie trzeba włożyć je do kubeczka, 

potrząsnąć i wysypać na stół pokryty obrusem. Następnie należy odczytać, jakie literki 

zostały utworzone przez rozsypane szpilki. oto ich znaczenie: 

  

A - przed tobą podróż lub przeprowadzka  
E - pomyślność w szkole  
H - szczęście w miłości  
K - sukcesy w nauce i towarzystwie  
L - uważaj na złodziejaszków kieszonkowych (jeżeli litera jest odwrócona - 

ostrzega przed chorobą lub wypadkiem  
M - wyjątkowo korzystna propozycja  
N - dobra passa w najbliższej przeszłości  
T - pomoc oddanych przyjaciół  
W - uważaj na oszustów wokół ciebie  
V - ktoś będzie chciał cię wykorzystać  
X - szczęście sprzyja ci we wszystkim.  

5.Karteczka pod poduszką  

Zanim pójdziemy spać, należy włożyć pod poduszkę karteczki z wypisanymi męskimi i damskimi 

imionami i rano należy wyciągnąć jedną z nich. Tak będzie nazywał się twój przyszły małżonek.  

6.Serce 
By wykonać tę wróżbę należy wyciąć serce z papieru i napisać na nim imiona męskie i damskie. 



Następnie trzeba serce odwrócić zapisaną stroną do dołu i przekłuć je igłą. imię na które 

natrafimy należy do naszego przyszłego ukochanego/ukochanej. Jeżeli nie przekłujemy 

żadnego, to oznacza, że na miłość trzeba jeszcze poczekać.... 

Tekst i obrazek pobrano ze strony: www.andrzejki.plug-in.pl/andrzejki.htm  

 

Jak czytamy!!!  

Oto nowa rubryka , która będzie pojawiać się co dwa miesiące. Pozwoli nam ona  na bieżąco 

śledzić jak wygląda czytelnictwo w naszej szkole. Jak na razie pięciu uczniów, a właściwie 

uczennic zdystansowało całą resztę czytelników, jeśli chodzi o ilość przeczytanych książek 

w okresie od 03.09 do 03.11.  Z dumą i radością przedstawiamy ich nazwiska oraz wynik 
jaki osiągnęły: 

1. BASIA DRZEWOSZ  z kl. V b -                     34 vol 

2. WIOLETTA MALINOWSKA z kl. II c -       21 vol 

3. EWELINA FILIPIAK z kl. VI c -                     20 vol 

4. PAULINA JANIAK z kl. II c -                         17 vol 

5. MONIKA KUŚMIEREK z kl. V c -                  16 vol 

Serdecznie gratulujemy naszym dzielnym dziewczynom, życzymy im wytrwałości i jeszcze 

wielu ciekawych książek. Jednocześnie informujemy , że najmniej czytają uczniowie z  kl. 

VI b(40 vol.), a najwięcej uczniowie z  kl. II c(184 vol.). P. Dorota martwi się małym 

zainteresowaniem książką wśród starszych dzieci, i ponoć bardzo intensywnie szuka 
sposobu aby to zmienić. Powodzenia. 

 

Wkrótce Boże Narodzenie!!!  

Boże Narodzenie nie mieści się w kategoriach zdrowego rozsądku. Jest cudem przemieniającym wszystko, co dotąd się 
działo. 

             To, iż zbliżają się Święta 

Bożego Narodzenia można 

zaobserwować na ulicach naszego 

miasta, jest tam wiele ozdób, 

świecidełek, choinek. Również w 

telewizji pojawiło się wiele reklam 

przypominających nam o tym 

pięknym rodzinnym święcie. 

Zaczynamy już robić porządki 

domowe: układamy na półkach, 

pomagamy przy myciu okien. W 

naszych domach pojawiają się 

ozdoby, kolorowe łańcuchy w 

oknach, lada moment ubierzemy 

choinkę. W międzyczasie kupimy 

jakieś drobne upominki dla 

najbliższych, a tym co mieszkają 

dalej wyślemy kartki z życzeniami. 

Dbanie o szczegóły sprawia nam tyle przyjemności, a gdy już nadejdzie Wigilia wielką radość z oczekiwania na 

Narodzenie Boga da się zauważyć na wszystkich twarzach. 

http://www.andrzejki.plug-in.pl/andrzejki.htm


       By ta radość trwała zawsze musimy dać coś z siebie. Spójrzmy życzliwym okiem na innych, uśmiechnijmy 

się do sąsiada, doceńmy przyjaciół, podajmy pomocną dłoń koledze, podziękujmy nauczycielom, powiedzmy 

rodzicom, że ich kochamy, dogadajmy się z bratem, ustąpmy siostrze. A wtedy w tę najpiękniejszą noc  

w roku w naszych sercach zamieszka wiara, nadzieja, miłości, których źródłem będzie Nowonarodzony Syn Boży 

i tego szczerze  życzymy. 

Boże Narodzenie to jedno z największych świąt chrześcijańskich, ustanowione zostało w kościele w IV wieku.  

Po raz pierwszy odnotowano je w rzymskim kalendarzu świątecznym w 354 roku. 

Data Bożego Narodzenia – 25 grudnia została w kościele ustanowiona nieprzypadkowo. Tego dnia w czasie 

zimowego przesilenia słońca, w Rzymie świętowano pogańskiego boga słońca. Ta data przyjęta jako dzień 

Narodzin Jezusa miała stanowić przeciwwagę dla pogańskiego święta.  

Wigilia (z łac. czuwanie, straż nocna, warta) - tak został nazwany dzień poprzedzający Boże Narodzenie – 24 

grudnia. Wigilię polską cechuje pełne emocji oczekiwanie na wielkie święto Narodzenia Bożego i jednocześnie 

niepowtarzalne święto rodzinne. 

„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności  
w całym państwie. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał 
się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, 
ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była 
brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego 
pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w 
gospodzie.” (Łk 2, 1-7)  

 

Zwariowane miasto  

     Istniało kiedyś malutkie miasteczko, w którym, choć było podobne do wszystkich innych, zdarzały się 

bardzo dziwne rzeczy. 

     Dzieci zapominały o odrabianiu lekcji, dorośli zapominali o zdejmowaniu butów przed pójściem spać, na 

ulicy nikt nikogo nie pozdrawiał. 

     Zamknięte były drzwi do kościoła. Nie biły dzwony. Nikt nie umiał się modlić. 

     Pewnego poniedziałkowego poranka nauczyciel zapytał się swoich uczniów: „Dlaczego wczoraj nie 

przyszliście do szkoły?” 

:Przecież wczoraj była niedziela! – odpowiedzieli uczniowie. - W niedzielę przecież nie ma 

szkoły.”     „Dlaczego?”, zapytał nauczyciel. 

     Uczniowie jednak nie potrafili odpowiedzieć na to pytanie. 

     Zbliżało się Boże Narodzenie. 

    „Dlaczego śpiewa się takie piękne pieśni? Czy dlatego, że na choince są świeczki?” 

     Nikt nie wiedział, co odpowiedzieć. 

     Pokłócił się dwóch przyjaciół: wyzywali się tak bardzo, że aż ochrypli. „Teraz nie mam już żadnego 

przyjaciela”, następnego dnia rozmyślał jeden z nich. Nie wiedział, jak ma dalej żyć. 

     Małe miasteczko stawało się coraz bardziej szare i smutne. Ludzie każdego dnia byli bardziej samolubni i 

kłótliwi. 

     „Wydaje mi się, że zapomnieliśmy o czymś”, powtarzali wszyscy. 

     Pewnego dnia pomiędzy dachami domów hulał bardzo silny wiatr, tak silny, że swoją mocą poruszył 

kościelny dzwon. Najmniejszy z nich wydał z siebie miły głos. 

     Wszyscy ludzie zatrzymali się nagle i spojrzeli w górę. Wtedy jakiś człowiek wykrzyknął za wszystkich: „Już 

wiem, o czym zapomnieliśmy: o Bogu!”  

     Jeśli jest na świecie trochę nadziei, to tylko dlatego, że brzmi jeszcze na nim imię Boga. Miliony milionów 

ludzi zanoszą do tego imienia radości i smutki swojej egzystencji. Jest to jedyne imię, które wzięło na siebie 

ciężar ludzkości i które potrafi nadać wszystkiemu sens. 

Również z tego powodu nie możemy pozwolić sobie na to, aby nie wypowiadać go z szacunkiem i zaufaniem  

 



REPORTAŻ 

      Znów dzielne reporterki wykonały kawał 

dobrej roboty. Przeprowadziły wywiad z p. 

Adamem Suwaldem – naszym 

nauczycielem plastyki i muzyki. Pan Adam 

zaczął niedawno 14 rok pracy w szkole. A 

mogło być zupełnie inaczej, gdyż jako 

dziecko marzył o tym, aby zostać piłkarzem. 

Na nasze szczęście, los chciał inaczej! Na 

nasze szczęście, gdyż p. Adam prowadzi od 

14 lat wspaniały chór, który umila nam 

swoim śpiewem wszystkie ważne 

uroczystości. Należy tu koniecznie dodać, że 

pan Adam jest prawdziwym artystą, co 

zresztą widać na pierwszy rzut oka. Od 

siedmiu lat p. Suwald wspiera swoim głosem chór Filharmonii Łódzkiej i od 10 lat chór 

Opery Łódzkiej. Gratulujemy talentu. Jest nadzieja, ze pan Adam wychowuje sobie 

następców, gdyż odkrył w szkole wielu zdolnych uczniów. Życzymy wielu sukcesów. 

 

Zgodnie z obietnica podajemy skład samorządu szkolnego: 

Przewodniczaca - EWELINA  FILIPIAK 

Zastępca przewodniczącej – MONIKA OKROJEK 

Skarbnik – PAULINA KUKIEŁA 

Poczet sztandarowy – IZABELLA PAWELCZYK, PAULINA KUKIEŁA, KAMIL RZEŹNICKI 

 

CZŁONKOWIE  SAMORZĄDU  SZKOLNEGO: 

1.ANNA KUŹMA  

2.SAMANTA BARTCZAK 

3.AGNIESZKA KOWALSKA 

4.MACIEJ PIECH 

5.KRZYSZTOF JÓZWIAK 

6.PATRYK McGERITY 

7.PAWEŁ WYRWAS 

8.MICHAŁ ŚWIECZEWSKI 

9.JAKUB STEPIEŃ 

10.KAROLINA KMIOTEK 

11.AGNIESZKA JACH 

12.ANGELIKA GRÓDEK 

13.MAGDALENA CICHOSZ 

14.ANNA NOWAK 

15.KATARZYNA POPŁAWSKA 

16.AGNIESZKA LEWANDOWSKA 

 

KĄCIK SPORTOWY 

W dniu 5 października reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w zawodach 

sportowo – rekreacyjnych „Na Maksa” organizowanych przez MOSiR w Pabianicach o medal 

Św. Maksymiliana. Konkurencji było wiele, a i chętnych do zdobycia trofeum niemało. Naszą 



szkołę reprezentowali: w turnieju w kometkę – Rzeźnicki Kamil oraz 

Szymczak Damian; w turnieju w mini piłkę nożną – Biegajło P., 

Kostrzewa B., Wojna N., Gac M., Szczepanek K., Janicki J., 

Karasiński M., Magdziarz M.; w sztafecie olimpijskiej – Olszewski P., 

Wróbel A., Balcerski M., Smedsrud M., natomiast rowerowy tor 

przeszkód pokonał Biegajło Marcin. Cała grupa reprezentowała nas 

godnie i dzielnie. W piłce nożnej zakwalikowaliśmy się na IV miejsce. 

Może to i nie pierwsza trójka, ale konkurencja była naprawdę ogromna. 

Wszyscy jednak bawili się wyśmienicie i w dobrych humorach zakończyli 

sportowe potyczki. 
    
O wiele lepiej poszło naszej reprezentacji w 

międzyszkolnych rozgrywkach w tenisie stołowym szkół 

podstawowych. Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy zajęli II 

miejsce, co pozwoliło im zakwalifikować się wyżej, a 

mianowicie na Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym. W 

kategorii dziewcząt nasze zawodniczki: Karolina Zellmer, 

Małgorzata Nowakowska, Paulina Wróblewska, Paulina Hiller, uplasowały się 

na III miejscu. W kategorii chłopców nasi panowie: Patryk Olszewski i 

Przemysław Kłodaś, zajęli IV miejsce. Ogromne brawa dla obu drużyn. Swoją 

drogą panowie, czy słaba płeć jest naprawdę taka słaba? 

   

Czekamy z niecierpliwością na kolejne sukcesy. 

Życzymy sportowcom powodzenia i trzymamy kciuki. 

  

 

HUMOR 
 

Czemu ten pluton tak krzywo stoi?!? - pieni się kapral. 
- Bo ziemia jest okrągła - mówi jeden z żołnierzy. 

- Kto to powiedział?!?! 
- Kopernik. 

- Kopernik wystąp! 

- Przecież umarł. 
- Czemu nikt mi o tym nie zameldował?  

 
Po zakończeniu zimnej wojny jednostki specjalne USA i Rosji przeprowadzają wspólne manewry. Do sali, w której 

zgromadzili się żołnierze obu nacji wchodzi amerykański sierżant i mówi: 
- Dzisiaj ćwiczymy skoki z małych wysokości - pułap 200 metrów. 

Na to Rosjanie wpadają w panikę. Po naradzie jeden z nich występuje i pyta czy nie mogliby skakać ze 100 
metrów. Zdziwiony sierżant odpowiada: 

- Ale na 100 metrach lotu nie rozwiną się nam spadochrony! 
Na to wszyscy Rosjanie zgodnie: 

- Oo.!? To dzisiaj skaczemy ze spadochronami?  
 

Przychodzi Jasiu do domu ze szkoły i krzyczy: 

- Mamo, mamo dzisiaj zrobiłem dobry uczynek. 
- No to mów. 

- Koledzy podłożyli pineskę szpicem do góry na krześle nauczyciela. Już miał siadać kiedy ja 
odsunąłem krzesło...  

 
Jasio przychodzi do domu. Mama krzyczy: 

- Dlaczego masz takie brudne ręce??? 
- Bo bawiłem się w piaskownicy!!! 

- Ale dlaczego masz czyste palce??? 
- Bo gwizdałem na psa!!!  

 

Nauczyciel na lekcji polskiego pyta się Jasia: 



- Jaki to czas? Ja się kąpię, ty się kąpiesz, on się kąpie... 
- Sobota wieczór, panie profesorze.  

 

U dentysty mama prosi Jasia: 

- A teraz bądź grzeczny i powiedz ładnie "aaa", żeby pan doktor mógł wyjąc palce z twojej buzi.  

 

- Jasiu zaprowadź panów archeologów tam, skąd przyniosłeś te stare monety! 

- Dzisiaj nie mogę! 

- Dlaczego nie?! 

- Bo dzisiaj muzeum jest zamknięte. 
 

Nauczycielka oddaje Jasiowi zeszyt z wypracowaniem domowym i mówi: 

- Same błędy! Znów niedostateczny! 

Jasio mruczy pod nosem: 

- Biedny tato... 

 

Policjant zatrzymuje samochód. 
- Proszę pana, przejechał pan skrzyżowanie na czerwonym świetle. Będzie mandacik. 

- Panie władzo, ja bardzo przepraszam, naprawdę nie zauważyłem. A tak szczerze mówiąc, to jestem daltonistą. 
Skonfundowany policjant daruje mu mandat. Wieczorem, gdy zdaje służbę koledze, mówi: 

- Spotkałem dzisiaj na mieście daltonistę. Świetnie mówił po polsku.  

 

Dowcipy wyszukali: Mateusz Balcerski, Rafał Bąkowski 

 

OGŁOSZENIA 
 

1.Pełną parą ruszyła akcja pt. ”Poczytaj mi Przyjacielu”. Wszystkich chętnych zapraszamy do biblioteki 

szkolnej lub do świetlicy. 

2.Ogłaszamy konkurs pt. ”Reporter na Piątkę”. Czekamy na najciekawszy i najlepiej napisany reportaż, temat 

dowolny, objętość nie więcej niż dwie strony maszynopisu. 

Wszyscy chętni proszeni są o kontakt z p. Dorotą w bibliotece szkolnej. Termin składania prac upływa 15.01.05. 

Serdecznie zapraszamy. 

3. Od dnia 10.11 przyjmujemy wasze dedykacje i życzenia świąteczne, które będą zamieszczone w grudniowym 

numerze „Piątki na piątkę” 

4. Ogłaszamy kolejny konkurs świąteczny. Tym razem dotyczyć on będzie treści życzeń świątecznych.. 

Autorzy najpiękniejszych życzeń zostaną nagrodzeni, a ich twórczość wykorzystana praktycznie. Bliższe 

informacje w bibliotece szkolnej i u p. Pauliny Dziubczyk nauczycielki religii.  
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