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W tym numerze między innymi: 
 
KĄCIK EKOLOGICZNY, 
                                                                        
O IMIONACH INACZEJ, 
                                                                        
KATY Ń – 75 ROCZNICA, 
                                                                                   
ALE SIĘ DZIAŁO…, 
                                                                      
KALENDARIUM, 
                                                                       
PSYCHOTEST, 
                                                                       
HUMOR OLCI. 
  

 

 
 



 

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY  
 

W sobotę  7 marca w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty, na który przybyli licznie 
kandydaci do klas pierwszych wraz ze swoimi rodzicami. Na samym początku pani dyrektor 
Dorota Rząsa powitała wszystkich bardzo serdecznie. Następnie zostały zaprezentowane 
występy różnych wokalistów i tancerzy. Na korytarzach wystawione zostały prace uczniów,  
a w salach panie nauczycielki prowadziły ciekawe zajęcia. Zaproszeni goście mogli 
posmakować zdrowych przekąsek przygotowanych przez Radę Rodziców i uczniów. 

Claudia S. z 6a 

  

 
Szesnastka promuje talenty !!!  

 
Uczniowie naszej szkoły, już po raz kolejny 
(podczas Wieczoru Młodych Talentów), mogli 
zaprezentować swoje umiejętności szerszemu 
gronu odbiorców. Zgromadzona publiczność 
podziwiała różne formy działalności 
artystycznej: umiejętności gry na instrumencie, 
śpiew pięknych piosenek, recytację wierszy 
oraz młodych tancerzy. 
 

Claudia S. kl. 6a 
 

 

 
Biegiem do nieba  

 
W marcu mieliśmy możliwość 
uczestniczenia w rekolekcjach szkolnych. 
Prowadził je ks. Paweł i siostra Bernadetta. 
W ciekawy sposób ukazali nam co to jest 
miłość Boża i grzech. Śpiewaliśmy różne 
piosenki , a hitem rekolekcji była „Aureola”. 

 

Weronika B. z 5a 



 
Dzień Bezpiecznego Internetu  

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego 
Internetu, w naszej szkole odbył się apel 
poświecony zaletom Sieci i zagrożeniom 
płynącym z niewłaściwego korzystania  
z Internetu, a także konkurs na grafikę 
komputerową pt. „Bezpieczni w sieci”. Ponadto 
podczas lekcji wychowawczych nauczyciele 
uświadomili nam  jakie zagrożenie niesie ze 
sobą nadmierne przesiadywanie przed 
komputerem i niewłaściwe korzystanie  
z zasobów Internetu.  

 

 
EKO miesi ąc – kwiecie ń 

 
W miesiącu kwietniu w szczególny sposób 
pamiętamy o naszej planecie – Ziemi. Podczas  
apeli z okazji Światowego Dnia Wody i Dnia 
Ziemi organizatorzy uświadomili nam jak ważne 
są działania mające na celu ochronę 
środowiska naturalnego. 
 

Redakcja 

 

 

Miejski Konkurs J ęzyka Angielskiego BIG BEN  
Do drugiego etapu  zakwalifikowały się: Tamara Hul  z klasy VI b (opiekun: pani Barbara 
Arciszewska) oraz Claudia Sie ńko  z klasy VI a (opiekun: pani Agnieszka Kurzeja). 
 

Młody Matematyk  
Do etapu finałowego konkursu „Młody Matematyk”  zakwalifikował się Patryk Bar  z klasy 6b . 
Opiekunem ucznia jest pani Grażyna Myśliwiec – Gajdek. 
 

Międzyszkolny Turniej Czytelniczy – „W świecie ba śni Hansa Christiana Andersena”  
II miejsce  w tym konkursie zajęła drużyna w składzie: Julia Goryl – kl. 4 b, Kornelia Filip – kl. 4 b, 
Emilia Pleśniak – kl. 4 c, Dominika Rechtoń – kl. 4 c, Marta Trzeciak – kl. 4 c.  Uczennice 
przygotowały panie: Magdalena Matwij i Jolanta Baran. 
 

Zawody sportowe w pływaniu  
Dwie uczennice z naszej szkoły zajęły wysokie miejsca w międzyszkolnych zawodach w pływaniu: 
Dominika Sowa z klasy 6c zdobyła III miejsce w pływaniu stylem grzbietowym dziewcząt na 50 
m, zaś Inga Kapała z klasy 6a – IV miejsce w pływaniu stylem motylkowym dziewcząt na 50 m. 

 
Konkurs plastyczny origami  

Patrycja B ąk z kl. II a zdobyła nagrod ę w konkursie plastycznym pod hasłem „Wiosna w 
papierowym ogrodzie – Wielkanocne id ą Święta” – opiekun: pani Aldona Akwarska – Stanisz. 
 
 



Konkurs Pi ęknego Czytania  
Uczeń kl. 1b Krystyn Szajowski - Gocek  otrzymał wyró żnienie  w IV Podkarpackim Konkursie 
Pięknego Czytania , w grupie uczniów klas I-III szkół podstawowych, organizowanym przez 
Pedagogiczna Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie. 
 

I ty mo żesz zosta ć ekologiem  
Do etapu mi ędzyszkolnego  konkursu „I ty możesz zostać ekologiem” zakwalifikowali się 
następujący uczniowie: Natalia Stryczek ( 3c), Krystyn Szajnowski- Gocek ( 1b), Ignacy 
Brogowski (2a) . 

 
 
 

 
 

Claudia Sie ńko to nasza kole żanka, ucz ęszcza do klasy 6a. W tym  
roku szkolnym uzyskała tytuł finalistki w Wojewódzk im Konkursie 
Kuratoryjnym z J ęzyka Polskiego. 
 
Redakcja : Gratulujemy Ci sukcesu i jesteśmy ciekawe czy dużo  
czasu poświęciłaś na przygotowanie do tego konkursu? 
 
Claudia : Przede wszystkim musiałam przeczytać 9 obszernych książek  
spoza kanonu lektur i utrwalić materiał z zakresu szkoły podstawowej  
oraz poznać nowe wiadomości, których uczniowie uczą się dopiero  
w gimnazjum. 
 
Redakcja : Czy czytanie lektur konkursowych sprawiło Ci przyjemność? 
 
Claudia : Bardzo lubię czytać, potrafię przeczytać 2 książki tygodniowo. Uważam, że pobudzają 
one naszą wyobraźnię, zabierają nas w fantastyczny świat. Jest to wspaniała przygoda. Badania 
dowiodły także, że dzięki czytaniu popełniamy mniej błędów ortograficznych i mamy większy 
zasób słownictwa. 
 
Redakcja : Co motywowało Cię do nauki? Czy warto brać udział w tego typu konkursach? 
 
Claudia : Zawsze chciałam iść do dobrego gimnazjum, a wysoki wynik w tym konkursie bardzo mi 
to ułatwi. Moim zdaniem warto próbować swoich sił w różnego typu konkursach. Jest to na pewno 
duży wysiłek, ale przynosi efekty. 
 
Redakcja : Jakich rad udzielisz młodszym kolegom, koleżankom? 
 
Claudia : Uczcie się na bieżąco, dużo czytajcie, bądźcie dobrej myśli, nie poddawajcie się! 
 
Redakcja : Dziękujemy za rozmowę, życzymy Ci sukcesów w dalszej edukacji. 
 
Claudia : Dziękuję. 

Wywiad przeprowadziły: Gabrysia i Inga z kl. 6a 
 

 

 



 
 
 

 
„Jeszcze rosną drzewa, które to widziały, 

Jeszcze ziemia pamięta kształt buta, smak krwi.”  

 

 
 

 

13 kwietnia to Dzie ń Pamięci Ofiar Zbrodni Katy ńskiej ustanowiony przez Sejm RP w celu 
oddania hołdu Polakom pomordowanym przez NKWD (Ludo wy Komisariat Spraw 
Wewnętrznych ZSRR) w 1940 roku. 

Zbrodnia katyńska odcisnęła trwałe i niezatarte piętno na historii narodu polskiego. Polski 
uczeń dzięki filmowi Andrzeja Wajdy inaczej spojrzał na to wydarzenie. Losy polskiej inteligencji 
podczas II wojny światowej oraz wartości, za które w 1940 r. polscy oficerowie oddali swoje życie, 
ciągle zmuszają do zadumy nad przyczynami i skutkami  mordu katyńskiego. Dlatego w kwietniu 
na lekcjach historii w naszej szkole nie mogło zabraknąć informacji o zamordowanych strzałem  
w tył głowy ok.4400 polskich jeńcach. Pani zasygnalizowała nam kwestie związane z kłamstwem 
katyńskim i propagandowym wykorzystaniem tego wydarzenia. Długo w klasach  4b , 6c i 5a 
trwała burzliwa dyskusja na ten temat. Piosenki w wykonani Jacka Kaczmarskiego przybliżyły 
prawdę o wydarzeniach w katyńskim lesie i o budowie cmentarzy wojennych dla ofiar zbrodni  
w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Pracowaliśmy z mapą i  z dokumentem – rozkazem, na którym 
widoczny był podpis Stalina. Korzystaliśmy również z Podkarpackiej Księgi Katyńskiej. 

Dęby Pamięci, czyli symbole "żywego pomnika" - upamiętniającego jedno nazwisko 
konkretnej osoby, która została zamordowana, wywarły na nas duże wrażenie. 

 
 

 
 

Zapraszamy wszystkich chętnych (osoby pełnoletnie) do wstąpienia w szeregi 
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie , które działa 
na rzecz rozwoju naszej szkoły.  

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 23.02.2015r., więcej informacji  
na stronie szkoły w zakładce: Stowarzyszenie Przyjaciół Szesnastki.  
 

 



 

 
 

Jak by ć EKO? 
E – eliminuj ilość opakowań 
K – korzystaj z toreb wielokrotnego użytku  
O – odzyskuj surowce wtórne 

 
Nasze szkolne EKO działania:  
1. Prowadzimy selektywną zbiórkę surowców wtórnych. 
2. Promujemy zdrowy styl życia. 
3. Zbieramy makulaturę i baterie. 
4. Wyłączamy zbędne oświetlenie. 
5. Hodujemy w klasach rośliny doniczkowe. 
6. Włączamy się w akcje i programy ekologiczne np. 

„Bioróżnorodność Podkarpacia”. 
7. Na zakupy chodzimy z własną siatką lub koszykiem. 
8. Chronimy rośliny i zwierzęta. 
9. Kupujemy produkty w opakowaniach zwrotnych lub nadających się do recyklingu. 

EKO ZNAKI 
Bezpieczny dla 
ozonu  – oznacza, że 
produkt nie zawiera 
niszczących powłokę 
ozonową gazów 

Nadaje si ę do 
recyklingu  – 
umieszczany na 
produktach, które 
mogą być 
powtórnie 
wykorzystane 

Dbaj o czysto ść – 
opakowanie po 
zużyciu należy 
wyrzucić do kosza, 
aby nie 
zanieczyszczać 
otoczenia 

Nietestowany na 
zwierz ętach  – 
znak ten pojawia 
się najczęściej na 
kosmetykach 

Opakowanie 
biodegradowalne  –  
w czasie 
kompostowania nie 
uwalnia szkodliwych 
substancji  

 Zielone płuca Polski  
– wysoka jakość usług 
i produktów 
przyjaznych dla 
środowiska 



Ekoland  -  polski 
znak przeznaczony 
dla żywności 
ekologicznej 

PEFC – nabycie 
produktów z tym 
znakiem wspiera 
gospodarkę leśną, 
nie przyczynia się 
do niszczenia 

drzew 

Opakowanie do 
wykorzystania  – 

opakowanie nadaje 
się do wykorzystania 
co najmniej drugi raz 

 Zielony punkt  – 
producent wniósł 
opłatę na rzecz 
krajowej organizacji 
odzysku opakowań 

EKO     label   - 

produkt spełnia 
najbardziej 
wymagające normy 
środowiskowe 

Błękitny Anioł  – 
najstarszy znak 
ekologiczny 
przyznawany firmom 
dbającym o 
środowisko 

Znak EKO  –  
nie powoduje 
negatywnych 
skutków dla 
środowiska 
naturalnego  

Rolnictwo 
ekologiczne  – 

produkt pochodzi  
z certyfikowanego 
gospodarstwa 
ekologicznego 

 

 

 
Co uczniowie najbardziej lubi ą jeść na stołówce szkolnej? 
 
Pierwsze danie: 

• żurek                                                                
• zupa pomidorowa 
• rosół 

Drugie danie: 
• spaghetti 
• pierogi 
• naleśniki 

 
 Redakcja 

 



Imiona trochę inaczej 
 

Grzegorz 
Rysuje, potem to, co narysuje, 

 swojej babci wysyła.  
W rodzinie Grzesiek,  

więc z rysunków słynie. 
 

Konrad 
Zapytaj Konrada 

Co można, a co wypada. 
Świetnie zna zasady  
Towarzyskiej ogłady. 

 

Natalia 
Ulubionym zajęciem Natalki 

Jest używanie suszarki. 
Ma bzika na punkcie włosów. 
Długie pióra to na nią sposób. 

 

Justyna 
O Justynie mówią sąsiedzi, 

 że nad książkami wcale nie siedzi. 
Tylko bez przerwy chodzi do kina. 

Ta kinomanka Justyna. 
 

Damian 
Kto mieszka razem z Damianem 
Problemy na głowie ma same: 
Czy na Jowiszu palą ognisko 

I czy omnibus naprawdę wie wszystko? 
 

Mikołaj 
Jak legendarny święty 

Lubi rozdawać prezenty 
 Ładnie mu w długich włosach i w czerwieni. 

Chętnie by plecak na worek zamienił. 
 

Maria 
Marysia nie lubi ciszy. 

Szczęśliwa gdy dźwięki słyszy. 
Słuchawek z uszu nie zdejmuje, 

Na koncertach jak ryba w wodzie się czuje. 
 

Daria 
Romantyczna to dusza, 
Dużo meczy ją wzrusza. 

Ale uważaj, gdy się rozgniewa 
Wściekłością swoją powala drzewa. 

 

Szymon 
W klasie traktują Szymona 

Jak króla Salomona. 
Chłopiec to mądry i sprytny, 

A przy tym, taki ambitny 
 

Filip 
Tato się cieszy- „to oczywista 
Z Filipa rośnie ekonomista!” 

Skąd taki wniosek? Całymi dniami 
Filipek ślęczy nad rachunkami. 

 

Urszula 
Tak po polu wiatr, 

Tak Ula 
Na rolkach przez park 

Sobie hula. 
Jest wesoła jak skowronek 

Od ćwiczeń zaczyna dzionek. 

Wiktoria 
Prawdziwa trzpiotka 
Żartowniś, psotka. 

Kiedy siedzisz z nią przy stole, 
Skup się na swoim rosole,  

Bo nawet się nie spostrzeżesz, 
Kiedy zamieni talerze. 

 

 

 

Przygotowały: A. Rząsa, E Szetela, A. Czaja i Z. Kalandyk z kl. 5c 
 
 
 
 



Mądre pieski 

 

Najmądrzejsza rasa psów to border collie . Są to psy 
pasterskie i podobno najinteligentniejsze.  Ich umaszczenie jest 
głównie czarno-białe, zdarza się też czekoladowo-białe i biało-
czarne z brązowymi podpalaniami.  Psy te szybko uczą się rożnych 
sztuczek, uwielbiają zabawę, ale potrzebują też dużo ruchu. 

                                                                

Druga najmądrzejsza rasa to pudel .  Psy tej rasy służyły 
kiedyś  do polowania głównie na ptactwo wodne, dziś znane są 
bardziej z pokazów dla psów. Są cztery rodzaje pudli: pudel duży, 
pudel średni, pudel miniaturowy i pudel toy. Są to psy towarzyskie, 
przydatne też do terapii.  

                            

                            

Trzecia rasa to owczarek niemiecki . Owczarek jest 
inteligentnym, posłusznym i lojalnym zwierzęciem. To jedna  
z najpopularniejszych ras na świecie, swoją sławę zawdzięcza 
różnym filmom, np. "Czterej pancerni i pies", "Komisarz Rex". Jest 
też często używany jako pies policyjny i wojskowy. Spotykamy dwa 
rodzaje owczarków niemieckich: krótkowłosy i długowłosy.                                                                                                        

                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                        Marysia z  kl. 5c 

 
 
 

 



 
 

 
 

Prezentujemy list ę wybranych przez nas rekordzistów w świecie zwierz ąt. 

 
 
Najwi ększe zwierz ę świata to Płetwal błękitny. Ma on 33 
metry długości i waży ponad 90 ton! 
 
 
 

 
 
Najwi ększy ssak l ądowy  to Słoń afrykański. Ma wysokość 
ponad 4 metry, waży 6 ton. 
 

 
 
 
Najwi ększy gad  to Krokodyl 
różańcowy. Ma 5 metrów 
długości, waży 1900 kilogramów. 
 
 
 
 
 

Najwi ększy ptak  świata to Struś afrykański. Ma 274 
centymetry długości i waży ponad 150 kilogramów. 
 

 
 
 
 
 
Najwi ększy płaz  świata to Salamandra olbrzymia 
chińska. Ma ponad 200 centymetrów i waży 64 
kilogramy. 
 
 
 

 
 
 
Najwi ększa ryba  świata to Rekin 
wielorybi. Ma 18 metrów i waży 13,5 ton! 
 
Oprac. Michał D., Magda W., Magda K. 
 



 

Jaka/jaki jesteś? 
 

1. Wchodzisz do nowego pokoju i… 
                                
 …biegniesz do okna, żeby          …oglądasz, jakie są w nim meble, 
zobaczyć, jaki jest widok.                 po czym podchodzisz do… 
Najbardziej interesuje/ą cię… 
                                                                                                
a.…ludzie.        b. …niebo.             c. …półki z książkami         d. fotela i sprawdzasz, 
                                                                              i oglądasz je.                    czy jest wygodny                                                  
 

                   2. Twoja przyjaciółka ma urodziny. Co planujesz? 
                          
Chciałabyś spędzić ten dzień 

tylko z nią. Dochodzisz 
do wniosku, że najlepszym 

sposobem będzie… 

Chcesz spędzić ten dzień                                                       
z nią i z waszymi  

najbliższymi przyjaciółmi.                                                       
Dochodzisz do wniosku, że                                                     

najlepszym sposobem 
będzie…                                                            

                                                                 
a. …pójście do         b. …zrobienie super-                c…samodzielne            d….zadzwonienie                    
kina, a później              sałatki, wypożyczenie          zorganizowanie                do przyjaciół 
do McDonalda.          filmu (najlepiej komedii)       imprezy, więc                  i rozdzielenie im                                                                                    
                                                                                dzwonisz, zapraszasz                  pracy.                                           
                                                                             przyjaciół, robisz kanapki  
                                                                                  i wszystko sama  
                                                                                    przygotowujesz.                                                                                                                            
                                                                             
                                                         

  3.Miałaś w szkole mały wypadek - cała zawartość twojego plecaka 
wysypała się właśnie wtedy, gdy w pobliżu przechodził chłopak, który 
bardzo ci się podoba. Jak reagujesz? 
  
      zaczynasz się śmiać i…                      Chciałabyś zapaść się pod  
                                                                 ziemię. Twoja buzia oblewa    
                                                                      się rumieńcem, ale… 
   
a… wołasz                  b… spoglądasz           c… szybko schylasz                     d… prosisz 
dziewczyny, żeby          na chłopaka,            się i zbierasz wszystkie             pierwszą osobę 
pokazać co ci się         myśląc „Mógłby         te rzeczy, myśląc „Im             o pomoc, mówiąc                   
przydarzyło.                      mi pomóc”.          wcześniej to zrobię, tym           ,że nie możesz 
                                                                  szybciej dogonię dziewczyny.        sobie poradzić 
                                                                                                                           ze  zbieraniem  
                                                                                                                                rzeczy.                                                                                                                                    



                                                                                                                               
 
 
 

  4. Idziesz z rodzicami w odwiedziny do znajomych i okazuje się,  
że u nich na obiad jest zupa szczawiowa, której nie lubisz. Co robisz? 
 
 
Zjadasz zupę, ponieważ…                  Kombinujesz, żeby nie jeść 
                                                                   i w tym celu… 
  
a…nie chcesz,       b…wstydzisz się          c…mówisz, że po             d…wychodzisz do 
aby gospodyni       powiedzieć, że              zjedzeniu zupy na             toalety i czekasz, aż              
było przykro.         nie lubisz takiej           pewno nie zmieścisz         wszyscy zjedzą zupę                                                                                                          
                                    zupy.                       deseru, a masz na             i gospodyni zabierze          
                                                                   niego wielką ochotę.                    talerze.       
                                                                               
 
                                                                                                  

                 5. Gdzie spędziłabyś tegoroczne wakacje? 
 
 
        Nad morzem, bo…                        W górach, bo… 
 
 
     a…masz                 b…chcesz                 c…tam są naj-               d…planujesz zaliczyć 
    ochotę na              leżeć plackiem            piękniejsze widoki.        wiele bieszczadzkich 
   chrzest morski         na plaży i nic                                                                szczytów. 
                                      nie robić. 
 
 
 

 6. Rodzice chcą, żebyś odrobiła lekcje przed wyjściem na podwórko.  
Co ty na to? 
 
 
Próbujesz ubłagać rodziców,               Odrabiasz lekcje, ponieważ… 
żebyś mogła zrobić to później,          
              ponieważ… 
                                                                                 
                                                                                                                         
                                                                                                                         
a…dziewczyny         b…nie masz teraz             c…i tak wiesz,               d…wolisz odrobić 
czekają na ciebie       głowy do nauki.              że musisz to zrobić.            szybko, bo potem 
i to jest w tej chwili                                                                                nie będzie ci się chciało. 
dla ciebie                                                                                               
najważniejsze. 

 



 
 
 
 
 7. Przygotowujesz się razem z drużyną do ważnego meczu. Co czujesz? 
 
 

Boisz się, że nie wygracie i…                Nie możesz się już doczekać  
                                                                    meczu, dlatego… 
 
 

a…mobilizujesz         b…udajesz, że masz          c…biegasz              d…zapewniasz 
dziewczyny do           kontuzję, aby nie brać       wieczorami,              dziewczyny, że    
większego wysiłku.       udziału w meczu.         aby poprawić             postarasz się grać         
                                                                                kondycję.                   jak najlepiej. 
                                                                                     

8. Twoja przyjaciółka zapomina o twoich urodzinach. Jak reagujesz? 
 
 
Nie przypominasz jej                        Przypominasz jej o tym i… 
        o tym, bo… 
 
                                                    
a…wiesz, że        b…liczysz na to,                   c…od razu                   d…czekasz na jej       
pamiętanie           że sobie przypomni.            planujesz wspólny         usprawiedliwienie.       
o czyichś                                                           wypad do kina. 
urodzinach nie 
jest jej najmocniejszą 
   stroną.           
 
 

Najwięcej odpowiedzi A – jesteś świetną kumpelą 
Jesteś towarzyska i wiecznie uśmiechnięta. Wszyscy mogą na tobie polegać. Masz wiele przyjaciółek. 
Ciągle gdzieś z nimi chodzisz. Wiosną chcesz razem z nimi wybrać się na wycieczkę rowerową. 
Najwięcej odpowiedzi B – jesteś marzycielką 
Jesteś spokojna i radosna. Lubisz swoich przyjaciół, ale uwielbiasz też zaszywać się gdzieś 
samotnie. Oglądasz wtedy komedie, czytasz książki, wszelkie opowiadania i straszne historię. Może 
zaczniesz pisać pamiętnik? 
Najwięcej odpowiedzi C- jesteś pracusiem 
Jesteś świetnie zorganizowana, dlatego w klasie chętnie udzielasz się przy organizowaniu 
wycieczek i dyskotek. Często pomagasz mamie w domu. Wszelkie porządki to dla ciebie sama 
przyjemność. Lubisz chodzić do kina, ale też na zajęcia dodatkowe, szczególnie z języków obcych. Już 
teraz tłumaczysz z angielskiego i francuskiego swoje ulubione piosenki. 
Najwięcej odpowiedzi D-jesteś leniuszkiem 
Jesteś wesoła i zaradna. Nie lubisz tylko zbyt ciężko pracować. Ale jak się do czegoś zabierzesz, 
robisz to naprawdę perfekcyjnie. Dlatego mama chętnie zatrudnia Cię do mycia okien. Uwielbiasz 
oglądać dobre filmy, czytać książki i słuchać muzyki. 
 
 
 

Przygotowały: Ola Rząsa i Agnieszka Czaja z kl. 5c 



  
 
 

       Humor Olci 
 

 

 
                 
 
 

 Przychodzi baba do lekarza… 
…z mózgiem w ręku. 
Lekarz pyta: 
-Co pani jest? 
-To się w głowie nie mieści! 

 
  
 
Przypadek 
-Jasiu- pyta nauczyciel-jaki to będzie 
przypadek, jak powiesz „ lubię nauczycieli”? 
-Bardzo rzadki, proszę pana. 

 
 

 
Lepszy kierowca 
-Tatusiu, czy ty wiesz, że mama 
jest lepszym kierowcą od ciebie? 
-Chyba żartujesz! 
-Sam przecież mówiłeś, że przy 
zaciągniętym hamulcu ręcznym 
samochód nie ruszy, a mama 
przejechała wczoraj prawie pięć 
kilometrów. 

 

Jak rzucać? 
Szli drogą Lech, Czech i Rus. 
Spotkali diabła i ten do nich: 
-Macie tu po kamieniu, kto rzuci tak,  że nie 
złapię kamienia, to go nie zabiorę do piekła. 
Najpierw rzucił Czech i diabeł złapał. 
Potem Rus i diabeł złapał. Ostatni rzucił 
Lech. Diabeł nie złapał i pyta Lecha, jak  
to zrobił. 
-To proste, rzuciłem za siebie. 

 

 
 
 

Bolesna prawda 
Siostra wchodzi do pokoju Jasia i mówi: 
-Na konkursie talentów nikt nie powiedział 
mi, że ładnie śpiewam! 
-A co, chciałabyś, żeby ktoś cię okłamywał? 

 
 
 

 
Języki obce 
-Umiesz liczyć po 
włosku? 
-Jeden włos, dwa włosy, 
trzy włosy… 

 
 

Przygotowała: Ola Rząsa z kl. 5c 

 

 



 

KALENDARIUM 

 
MAJ 

 
1.05 Święto Pracy 
2.05 Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej 
8.05 Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek 
15.05 Międzynarodowy Dzień Rodziny 
18.05 Międzynarodowy Dzień Muzeów 
19.05 Dzień Dobrych Uczynków 
21.05 Światowy Dzień Kosmosu 
22.05 Dzień Praw Zwierząt 
24.05 Zielone Świątki 
26.05 Dzień Matki 
31.05 Światowy Dzień bez Papierosa 
 
 
CZERWIEC 

 
1.06 Międzynarodowy Dzień Dziecka 
4.06 Boże Ciało 
5.06 Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci 
21.06 Święto Muzyki, Pierwszy dzień lata 
23.06 Dzień Ojca 
26.06 Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 
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       12.          
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1. Jedna z faz księżyca. 
2. Krzywa… w Pizie. 
3. Najcenniejsze drzewo świata. 
4. Topi się ją na wiosnę. 
5. Osłona lampki nocnej.  
6. Zajmuje się pszczołami. 
7. Być jak… na wietrze. 
8. Przysmak Kubusia Puchatka. 
9. Dżungarski lub Syryjski-mały gryzoń. 
10. Mała noga. 
11. Inaczej bławatek. 
12. Zwierzę z kolcami. 
13. Gdyby… nie skakała, to by nóżki nie złamała. 
14. Smaczna, zielona, zdrowa- kojarzy się z świętami wielkanocnymi. 

 
Oprac. Weronika B. kl. 5a, Ola M. kl. 6a 

W kolejnym numerze opublikujemy imię i nazwisko ucznia, który jako pierwszy poda poprawne rozwiązanie 
pani Agnieszce Małeckiej – Szymańskiej (Biblioteka). 
W konkursie nie może brać udziału grupa redakcyjna. 
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