
 

 

WITAJCIE SERDECZNIE W PIĄTYM NUMERZE „PIĄTKI NA PIĄTKĘ” 

 W tym miesiącu mamy lekkie opóźnienie, za które serdecznie przepraszamy. Ale jest 

ważny powód, dla którego praca nad kolejnym numerem naszego periodyku musiała trochę 

poczekać. Ten powód to remont biblioteki, który zakończył się pełnym sukcesem, tzn. 
MAMY DŁUGO WYCZEKIWANĄ  

CZYTELNIĘ!!!!!!!! Musimy przyznać, że ekipa 

remontowa spisała się na medal. Czytelnia 

wygląda imponująco. Następnie nasza pani 

redaktor opiekun, przy ofiarnej pomocy pań 

woźnych i panów konserwatorów sprzętu, 

oraz dzieci działających w aktywie bibliotecznym, przedzierając się przez tumany kurzu i 

pyłu urządzała wnętrze czytelni. W efekcie tej pracy, mamy bardzo przytulną i miłą 

czytelnie z fachowo pogrupowanym księgozbiorem podręcznym, z której już niebawem 

wszyscy uczniowie naszej szkoły i ich rodzice, oraz wszyscy 

pracownicy szkoły będą mogli korzystać w celu pogłębiania 
swojej wiedzy. ZAPRASZAMY. 

    Tak więc wkroczyliśmy w Nowy Rok. Bardzo jesteśmy 

ciekawi, czy macie jakieś postanowienia noworoczne. Warto 

je robić choćby po to, aby przemyśleć, co mamy w sobie i 

w swoim życiu do naprawienia. Może postanowiliście więcej 

czasu poświęcać na naukę, może zaczęliście uczyć się 

jakiegoś języka obcego, może zaczęliście uprawiać ciekawy 

sport lub po prostu postanowiliście być lepsi i milsi dla 

rodziców, nauczycieli, kolegów.....Cokolwiek to jest – trzymamy za Was kciuki i życzymy 
powodzenia, silnej woli i konsekwencji. 

   Przypominamy o czekającym nas wkrótce bardzo miłym i wyjątkowym święcie, a 

właściwie dwóch -Dzień Babci i Dzień Dziadka. Wszyscy chyba mamy specjalne uczucia dla 

swoich dziadków i babć w naszych sercach. Kto, jak nie oni, pocieszali w smutnych 

chwilach, kto czytał nam i opowiadał ciekawe historie, kto miał dla nas zawsze czas 

i.............rewelacyjne domowe ciasto? Tak, tak - w dobie „zabieganych rodziców”, którzy 



mają dla nas coraz mniej czasu, to właśnie dziadkowie są  prawdziwym oparciem i 

stabilizacją. Dodajmy do tego jeszcze bezgraniczną miłość jaką obdarzają swoje wnuki i 

już wszyscy chyba wiemy,  że mamy Im za co dziękować cały rok, a szczególnie w tym 

dniu. W rubryce „Notatka Okolicznościowa” zamieszczamy „ściągę” dla tych wszystkich, 

którzy chcą uhonorować swoich dziadków wierszem. Polecamy. 

     Przypominamy również o święcie zakochanych - tzw. Walentynkach. Jeśli ktoś ma 

ochotę za pomocą naszej gazetki przesłać komuś miłe wyznanie-zapraszamy. 

     Styczeń to podobno najnudniejszy i straaaaasznie długo trwający miesiąc. Ale nie 

martwcie się. Wg. ludowego przysłowia „NA NOWY ROK PRZYBYWA DNIA NA BARANI 
SKOK”. A poza tym, za miesiąc ferie zimowe! 

    Wszystkim tym, którzy już się czują zmęczeni brakiem słońca i prawdziwej zimy 

pragniemy zakomunikować, że w/g. długoterminowej prognozy pogody, w połowie lutego 
ma wrócić do nas śnieżna, mroźna zima. Czego sobie i wam życzymy.      

REDAKCJA

 

 

200 ROCZNICA URODZIN I 130 ROCZNICA ŚMIERCI HANSA 
CHRYSTIANA ANDERSENA  

ANDERSEN HANS CHRISTIAN (1805–75), pisarz duń.; jego twórczość lit. mieści 
się w nurcie poet. realizmu; rozpoczął od humoresek, wierszy i powieści (Improwizator 
1835, wyd. pol. 1857); świat. sławę przyniósł mu zbiór baśni Eventyr fortalte for born 
['baśnie opowiedziane dla dzieci'] (1835), uzupełniany do 1872 w zbiorach Eventyr og 
historier ['baśnie i opowieści']; znalazły się w nich takie klas. utwory, jak: Brzydkie 
kaczątko, Calineczka, Dziewczynka z zapałkami, Królowa śniegu, Nowe szaty króla, 
Słowik.  

Nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć kim był H. Andersen. Od najmłodszych lat czytano nam piękne, pouczające, 

wzruszające i niekiedy bardzo smutne baśnie tego niezwykłego pisarza.  

Jesteśmy już kolejnym pokoleniem wychowanym na „Dziewczynce z zapałkami” czy „Brzydkim  kaczątku”. 

Mogło by się wydawać, że dla nas-dzieci XXI wieku, bajki Andersena będą nieczytelne w swej wymowie i mało 

nośne w treści-nic bardziej błędnego. Wciąż zachwycamy się „Calineczką” i wzruszamy smutną  dolą „Małej 

Syrenki”, śmiejemy się z głupoty i próżności Cesarza, który zamiast dbać o poddanych, martwił się o własne 

stroje..... 

Wszystkich, którzy chcą rozpocząć i tych, którzy chcą kontynuować bajkową, cudowną podróż z twórczością H. 

Andersena zapraszamy do szkolnej biblioteki. Mamy tu pełny wybór dzieł tego wspaniałego bajkopisarza i z 

przyjemnością podzielimy się nim z wami. 

 

 



Babcia to ukochana osoba, która potrafi nas zrozumieć,  

przytuli, jeśli mamy kłopoty, i wytłumaczy, że nie ma się czym martwić. Babcia nigdy się nie gniewa, 

nawet gdy coś porządnie przeskrobiemy. To ona wciska w małą rączkę,  

to co najsmaczniejsze, ona potrafi najlepiej wysłuchać cierpliwie zwierzeń i marzeń rodzących się w 

naszych główkach.  

To Babcia najskuteczniej ukoi łzy. 

Dziadek także daje nam swoją miłość. Jesteśmy zasłuchani, kiedy zaczyna snuć opowieści o dawnych 

latach.  

Cieszymy się, gdy uczy nas, jak postępować w życiu.  

Zawsze cieszy się z naszych sukcesów i pomaga,  

gdy coś nam się nie udaje. 

Kochana Babciu 
w dniu Twojego Święta życzę Ci:  

 

abyś zawsze była uśmiechnięta... 

 

by troski Cię omijały... 

 

ciepłych uśmiechów... 

 

dużo zdrówka... 

 

ekstra humoru... 

 

fantastycznych przeżyć... 

 

gości od święta... 



 

herbaty z cytrynką... 

 

i jeszcze... 

 

jak najmniej siwych włosów... 

 

kochających wnuków... 

 

listów z serduszkiem... 

 

miłości... 

 

na niepogodę kolorowego parasola... 

 

odrobinkę szaleństwa... 

 

pysznego ciasta... 

 

radości... 

 

sukcesów wszelkich... 

 

tylko miłych dni... 

 

ulubionej książki do poduszki... 

 

wyjątkowych ludzi dookoła Ciebie... 

 

zostań z nami na 100 lat... 



Wszystko jest milsze,  
 lepsze, ciekawsze,  

 kiedy w domu ma się na zawsze  
 dobrego, kochanego Dziadka  

 i najukochańszą Babcię !!! 

  

Kto ci opowie o dawnych latach? 

Tych lat naoczny świadek. 
Jak kraj nasz rośnie, jak ludzie rosną, 

opowie Ci - Twój Dziadek. 

Otworzy serce, kieszeń otworzy, 

podsunie czekoladę. 
Z Twoich sukcesów zawsze się cieszy. 

Kto? No, wiadomo – Dziadek. 

A jak coś spsocisz, jak coś naknocisz, 
jak trzeba spytać o radę- 

to kto za uszy  wyciągnie z biedy? 
Wiadomo, zawsze – Dziadek! 

Więc wnuki proszą, żeby w kwiaciarniach 
kwiatków nie chować pod ladę. 

Dziadek ma święto! Kwiaty dla Dziadka! 
Wiwat, niech żyje Dziadek! 

Dziadek mnie na spacer bierze. 

Na rowery gdy wsiadamy 

on na duży, ja na mały 
to ruszamy sobie w świat – 

aż do lasu, tam, daleko 
wąską dróżką, ponad rzeką... 

Wtedy widzę że dziadkowi 

znów  ubyło parę lat!  

Dziś mu powiem - by pamiętał – 

 że go kocham nie od święta, 
ale zawsze. 

I że kiedyś gdy dorosnę, 
chciałbym takim być, jak on!   

Zimowe słonko wesoło patrzy 

i ciepły uśmiech posyła babci, 



I ja też babciu, mam dziś dla Ciebie 
uśmiech jak słonko jasne na niebie.  

 

 Nasze dzielne reporterki 

przeprowadziły po raz kolejny wywiad. 

Tym razem była to starsza pani ( 

wywiad przeprowadziły z panią ze 

względu na to, że zbliża się Dzień Babci 

i Dzień Dziadka). Pani, która 

odpowiadała nam na pytania ma dwie 

wnuczki i trzech wnuczków. Często się 

nimi opiekuje, ponieważ najstarszy z 

wnucząt ma 15 lat, a najmłodszy 2 lata. 

W wolnych chwilach rozwiązują 

krzyżówki, czytają książki lub robią na 

drutach. Lubi też spotykać się ze 

swoimi koleżankami i poplotkować. Z 

niecierpliwością czeka na zbliżające się 

święto, ponieważ odwiedzą ją jej wnukowie, dla których przygotowała różne smakołyki .    

  

 

 

Złoty motyl 

Zdobywczyni 3 medali olimpijskich, jedna z największych gwiazd sportu jest skromną i 

sympatyczną dziewczyną. Amerykański „Time” uhonorował ją tytułem Bohatera Roku 

2004. 

 Złoty medal zdobyty na igrzyskach w Atenach, był dla Otylii wspaniałą nagrodą za cały 

wysiłek włożony w wypracowanie najlepszej formy, na jaką ją było 

stać. W tym sezonie podczas przygotowań do igrzysk Otylia 

przepłynęła ponad 2700 kilometrów. Stała się bardzo popularna, ale 

twierdzi, że sukces nie zmienił jej bo ona nie chce się zmieniać. Bywa 

zmęczona popularnością, jej telefon dzwoni nieustannie, spotyka się 

z wieloma osobami, umawia na liczne spotkania, ale nikomu nie 

okazuje zniecierpliwienia, bo lubi i szanuje ludzi. Uważa, że sukces 

nie daje prawa do zachowania się jak gwiazda, ale mobilizuje ją do 

dalszej ciężkiej pracy nad własną formą. A praca ta rzeczywiście do 

lekkich nie należy. Otylia nie ma czasu na to, aby wyjść z 

przyjaciółmi do kina, czy na dyskotekę. Jej dzień, bowiem, zaczyna 



się już o czwartej rano, kiedy musi wstać, aby zdążyć na trening na piątą. Pływa dwa razy 

dziennie po dwie i pół godziny, przepływając w tym czasie około ośmiu kilometrów. Na tym 

się jednak nie kończy, bo potem czeka ją kolejny ogromny wysiłek podczas ćwiczeń na 

lądzie. Treningi to jednak nie wszystko, bo Otylia jak większość jej rówieśników studiuje 

na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W związku z zawodami i ciągłymi 

wyjazdami musiała przejść na indywidualny tok studiów. Wszystkie przedmioty i egzaminy 

może zaliczać w ten sposób w dogodnych dla niej terminach. Jej wakacje zamiast dwóch 

miesięcy trwają około trzech tygodni a czasami nawet tylko 10 dni. Wyjazdy do obcych 

krajów to też nie wakacje, bo Otyli praktycznie widzi tylko lotnisko, basen, hotel i znów 

lotnisko. Trochę lepiej jest na zgrupowaniach, które trwają 

14-16 dni ponieważ wtedy może więcej zobaczyć.  

Swój złoty medal Otylia przeznaczyła na cele charytatywne, 

bo jak sama twierdzi chciała, choć częścią szczęścia, jakie 

ją w życiu spotkało, podzielić się z dziećmi, które potrzebują 

pomocy. Uważa, że pamięć innych ludzi o jej dokonaniach 

jest cenniejsza niż sam medal.  Na pytanie czy rodzice 

powinni zachęcać swoje dzieci do pływania, Otylia 

odpowiada: „Oczywiście! Pływanie, jak każdy sport, uczy 

charakteru i ciężkiej pracy. Pozwala także wzmacniać 

mięśnie całego ciała. Nie obciąża stawów, jest dobre dla 

dzieci ze skrzywieniami kręgosłupa. Udział w zawodach wiąże się z wyjazdami w piękne, 

egzotyczne miejsca oraz z poznawaniem interesujących ludzi. Te dzieci, które z czasem 

zrezygnują z treningów pływackich, zapewniam, że czas spędzony w wodzie będzie 

procentował w innych dziedzinach życia i sportu. Jednym słowem – naprawdę warto 
pływać.” 

 Artykuł napisany na podstawie „Shape” nr. 11 listopad 2004. 

 Śladami Otylii klasy V i VI swoją przygodę z 

wodą postanowiły rozpocząć już teraz. Pod 

opieką wychowawców spędziły sobotnie 

popołudnie na nowej pływalni w Tuszynie. 

Największą atrakcje stanowiła zjeżdżalnia w 

postaci długiej krętej rury oraz brodzik z 

biczami wodnymi. Nie brakowało również 

chętnych do pływania w basenie sportowym. 

Do kilometrów, jakie pokonuje Otylia dużo 

nam jeszcze brakowało, ale najważniejsze, 

że zaczęliśmy. Bo przecież najważniejsza 
jest dobra zabawa i miła atmosfera. 

 -  basen kryty w Tuszynie 

 

Hobby Pana Boga 
  
     Pewnego razu jakaś rzymska księżniczka zapytała rabina Jossi ben Chalafta: „A co robi 

Bóg przez cały dzień?”      Dobry rabin odpowiedział: „Związuje ze sobą pary. Decyduje, 

kto z kim ma się pobrać. Ten mężczyzna z Tą kobietą, ta kobieta z tym mężczyzną i tak 



dalej.”      „Nic to szczególnego – zauważyła księżniczka. – Coś takiego 

mogłabym robić  

i ja sama. W ciągu jednego dnia mogę połączyć ze sobą tysiąc par.” 

     Rabin Jossi nic nie odpowiedział. 

     A co uczyniła księżniczka? Wróciła do swojego zamku, wezwała tysiące 

sług i służebnic i rozkazała, kto z kim ma się pobrać. 

     Powiedziała stanowczym głosem: „Ty masz się ożenić z tą, a ty masz 

wziąć za męża tego!”     W czasie nocy wszystkie pary zaczęły się ze sobą kłócić, a niektóre 

nawet bić do krwi. O świcie zaś udali się do księżniczki.     Jeden miał rozbitą głowę, druga 

podbite oko, jeszcze ktoś inny spłaszczony nos…     Bezradna księżniczka zawołała rabina 

Jossi, opowiedziała mu całą historię, po czym powiedziała: „Miałeś rację. Teraz widz, Ze 

jedynie Bóg jest w stanie połączyć ze sobą kobietę i mężczyznę.”     W tym momencie 

rozległ się głos z Nieba, który powiedział: „Dla mnie też nie jest to łatwe.” 

 

B. Ferrero, Hobby Pana Boga, w: Kółka na wodzie. Krótkie opowiadania dla ducha, 

Warszawa 2000. 

 Dzień Zakochanych  -  Walentynki   -   Dzień Św. Walentego 

 Każdy z nas dobrze zna te określenia i doskonale wie, że ten przesympatyczny dzień wypada 

14 lutego. Tego dnia czekamy na kartki  z podpisem „Twój Walenty” - „Twoja Walentynka”, 

smsy z miłym wierszykiem, anonimowe liściki i inne drobiazgi, które dadzą nam pewność, że 

jest ktoś, kto o nas myśli i pamięta. My także tego dnia nie zapominamy o bliskich i życzliwych 

nam osobach. W Polsce obchodzimy to święto dopiero od kilku lat, więc warto dowiedzieć się 

czegoś więcej o tym dniu. 

Dlaczego 14 lutego? 

W starożytnym Rzymie był to dzień wigilii święta Lupercaliów, celebrowane ku czci bożka 
płodności. Kobiety pisały na karteczkach swoje imiona  i miłosne wierszyki i zostawiały je w 

dzbanie. Mężczyźni natomiast losowali  kartki i odszukiwali autorki listów, która stawały się 

ich partnerkami na czas świąt. Bardzo często taka znajomość kończyła się małżeństwem.  

Kim był św. Walenty? 

Był on biskupem Terni – miejscowości niedaleko Rzymu. Zginął śmiercią męczeńską za czasów 

cesarza Klaudiusza II, ok. 269r.  

Legenda głosi, iż biskup Walenty w czasie prześladowań, 

udzielał potajemnie ślubów. Pewnego dnia uzdrowił ze ślepoty 

córkę jednego ze sług cesarskich, aby ta mogła wyjść za mąż. 

W podzięce za ten cud cała rodzina sługi przyjęła wiarę 

chrześcijańską. To bardzo rozgniewało władcę, rozkazał on 

torturować i ściąć biskupa.  

Dlaczego święty Walenty? 

Niemiecka etymologia imienia świętego – fallen – oznacza 
padać, stąd  

św. Walenty jest patronem chorych na epilepsję i choroby 

nerwowe. Więc dlaczego on opiekuje się zakochanymi. Powodów może być kilka: 
-         stan zakochania bardzo często przypomina objawy choroby nerwowej!!! 

-         połowa lutego to pora łączenia się ptaków w pary na Wyspach Brytyjskich; 



-         w Europie pogańskiej był to zwyczaj wypisywania przez chłopców imion swych 

ukochanych w dniu bogini dziewcząt (15. 02.)  

Wszystkim kochanym, zakochanym, kochającym i wszystkim 
pozostałym życzymy radosnego przeżywania Walentynek. 

Paulina Dziubczyk 

 

WRÓŻBA: 
        Wytnij z czerwonego papieru serce i napisz na nim imiona 

twoich kolegów lub koleżanek z klasy ( w zależności od tego czy 

jesteś chłopakiem czy dziewczyną). Następnie weź igłę i przebij nią 

od przodu Serce. Imię, na które natrafisz oznacza imię twojej 
przyszłej żony lub przyszłego męża.  

        Nowy rok zaczął się spokojnie, choć nie było nudno.  Dużą atrakcją dla nas są 

Walentynki, które zbliżają się wielkimi krokami. Nasze dwie dzielne reporterki znów 
wyruszyły w świat, tym razem przygotowały dla nas reportaż o dniu Świętego Walentego. 

Oto wypowiedzi uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły o miłosnym dniu: 

Uczniowie: 

1.Basia z kl.5b obchodzę Walentynki i bardzo je lubię. 

2.Dominik z kl.2a obchodzę Walentynki i wysyłam kartki do przyjaciół. 

3.Klaudia z kl.5a obchodzę Walentynki i je lubię. 

4.Malwina z kl.5a nie obchodzę Walentynek. 

5.Paulina z kl.6a obchodzę Walentynki i wysyłam słodkie prezenty moim bliskim. 

6.Sebastian z kl.6c organizuję super imprezę. 

7.Piotrek z kl.6c zaproszę do siebie swoją dziewczynę. 

8.Patrycja z kl.5c organizuję super imprezę. 

9.Damian z kl.6c zaproszę do siebie swoją dziewczynę. 

10.Marika z kl.4b obchodzę Walentynki i je lubię. 

11.Paulina z kl.5c spotykam się z przyjaciółmi. 

12.Krystian z kl.6a podrywam na czacie super laski. 

13.Hubert z kl.4b wysyłam kartki walentynkowe. 

14.Daniel z kl.6a obchodzę Walentynki i czekam na kartki od dziewczyn.  

15.Karolina z kl.2b spotykam się z kolegami. 
16.Daria z kl.6a wrzucam kartki do plecaków. 

Nauczyciele: 

1.P.Ewa idę z narzeczonym do restauracji. 

2.P.Monika imprezuję z rodziną. 

3.P.Ewa kupuję córce prezent, a za niego dostaję wielkiego buziaka. 

4.P.Dariusz kupuję bukiet czerwonych róż dla żony.  

5.P.Dorota robi dla męża uroczystą kolacje. 

Gościnnie swój talent zaprezentowały Sylwia Kosicka i Daria Dolewka z kl. 6a. 

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 



Klasy szóste w dniu 19 stycznia 2005r odbyły wycieczkę do fabryki coca-coli. Zwiedzili 

również ulice Piotrkowska. Przeprowadziliśmy z, niektórymi uczestnikami wycieczki 
wywiad oto on: 

1. Czy dokładnie poznałeś(aś) proces produkcji coca-coli? 

Odp. Nie do końca, ale mniej więcej wiem. Było tylko widać gdy maszyna nalewa coca-

colę do butelek. 

2. Z jakich składników robi się coca-colę? 

Odp. W 90% z wody i do tego dodaje się syrop. Skład tego syropu jest objęty ścisła 

tajemnicą, którą zna kilka osób na świecie. 

3. Czy coca-cola naprawdę jest niezdrowa? 

Odp. Nie jestem przekonana o wartości odżywczej coca-coli, ale w fabryce nikt nie mówił, 

że jest niezdrowa. 

4. Ile osób jest zatrudnionych w fabryce? 

Odp. Są tam bardzo nowoczesne maszyny, widziałam tylko kilku pracowników. 

5. Jak duży jest zakład? 

Odp. Wyobrażałam sobie, że jest to duży zakład, a tymczasem to niewielki budynek. 

6. Czy produkcja coca-coli jest zmechanizowana? 

Odp. Jest to bardzo nowoczesna linia produkcyjna. Szczególną uwagę zwraca się na 

jakość i higienę. 

7. Przy jakiej ulicy znajduje się fabryka? 

Odp. Fabryka mieści się przy ulicy Traktorowej. 

8. Czy jest to rozlewnia czy fabryka coca-coli? 

Odp. W Łodzi tylko rozlewa się coca-colę i inne napoje do opakowań szklanych i 

kartonów. 

9. Jakie wrażenia wywarł na tobie zakład? 

Odp. Duże wrażenie zrobiła na mnie maszyna o potocznej nazwie ”Łapka”, która składała 

kartony. 

10. Czy chciałabyś w przyszłości pracować w fabryce coca-coli? 

Odp. Nie, ponieważ ta praca po pewnym czasie staje się monotonna i nudna. 

11. Co najbardziej zainteresowało Cię w zakładzie? 

Odp. Zadziwiła mnie mądrość maszyny „Inspektor”, który sprawdza czy butelka nie jest 

pęknięta i czy nie ma w niej żadnych zanieczyszczeń. 

12. Czy dostaliście od zakładu jakieś gadżety? 

Odp. Tak, firmowy długopis, czapkę z daszkiem, zeszyt i plan lekcji. 

13. Jaki inny zakład chciałbyś zwiedzić? 

Odp. Chciałbym zwiedzić fabrykę samochodów. 

14. Co zwiedzaliście na ulicy Piotrkowskiej? 

Odp. Obejrzeliśmy „Ławeczkę Tuwima”, „Fortepian Rubinsteina”, przeszliśmy się aleją 

gwiazd, a także podziwialiśmy architekturę secesyjnych kamieniczek. 

 

Rozmawiamy z lekarzem „pediatrą” na temat coca-coli: 

1. Czy coca-cole powinny pić dzieci? 

Odp. Absolutnie nie, ponieważ coca-cola zawiera związki chemiczne, które są szkodliwe 

dla zębów oraz kości ponieważ wypłukuje wapń z organizmu. 

2. Czy pije pani coca-colę? 
Odp. Nie, nie piję i nie pozwalam pić jej swoim dzieciom.  

Była to wypowiedź pani doktor Moniki Majczyk. 



                                                          

zdrowe zęby                                           chore zęby 

Gościnnie swój talent zaprezentowały Sylwia Kosicka i Daria Dolewka z kl. 6a. 

 

 

Dwie znajome: 

- Dokąd tak pędzisz? 

- Na wystawę... 

- A kto ciebie zechce oglądać?  

 

Od Operatora Sieci: Limit Twoich darmowych minut został przekazany na cel 
charytatywny. DZIĘKUJEMY!   

Psycholog do klienta:  
- Muszę pana zmartwić. Pan nie ma kompleksów, pan naprawdę jest głupi.   

Podczas zbiorki kompanii kapral mówi do żołnierzy: 

- Ci, co znają się na muzyce - wystąp! 

Z szeregu występuje czterech. 
- Pójdziecie do kapitana. Trzeba mu wnieść pianino na ósme piętro.   

Jaka jest różnica między teściową a Słońcem? ......  Żadna, na jedno i drugie nie da się 
patrzeć...  

Rozmawia dwóch kolegów:  

- Podobno przestałeś pić?  
- To dzięki teściowej, stale widziałem ja potrójnie!  

 

Tak czytamy.Nasi rekordziści od listopada do połowy stycznia przeczytali: 
1.    Drzewosz Barbara – kl. 5b – 68 vol. 

2.    Kuśmierek Monika – kl. 5c – 58 vol. 

3.    Biesiada Natalia – kl. 5b – 33 vol. 



4.    Klesta Sylwia – kl. 3b – 30 vol. 

5.    Malinowska Wioletta – kl. 2c – 24 vol. 

                   Wyróżnienie: 

  Szewczyk Klaudia – kl. 1b – 18 vol. 

  Klasa I b-która od listopada przeczytała 77 ksiażek.  Wielkie gratulacje !!!!!!!!!!!         

 

         W  naszej szkole panuje wiele chorób jedna z nich  zdziesiątkowała  klasy  jest  to  świnka. Jest to 

choroba  wirusowa, zarazić się można przez kontakt z  osobą  chorą. W czasie choroby trzeba leżeć w łóżku i 

utrzymywać szyję w cieple. Nie przestrzeganie tych zaleceń może wywołać powikłania, a jedną z nich jest 

zapalenie opon mózgowych. 

Życzymy dużo zdrowia!!! 

 Gościnnie swój talent zaprezentowały Sylwia Kosicka i Daria Dolewka z kl. 6a. 


