
 
Ile Chuck 

Norris zrobił 
pompek?  
Wszystkie! 
 
Profesor filozofii 
pyta studenta: 
- Jak pan myśli, 
co jest w dzisiej-
szych czasach 
większym pro-
blemem: niewie-
dza czy obojęt-
ność? 
- Nie wiem. Nie 
obchodzi mnie 
to. 
 
Ojciec do Jasia: 
- Mamusia skar-
ży się, że zacho-

wujesz się, jak-
byś w ogóle nie 
słyszał, co do cie-
bie mówi. 
- Ale tato... 
- Nie tłumacz się, 
tylko mów, jak ci 
się udało to osią-
gnąć. 
 
Rozmawiają dwaj 
chłopcy: 
- Kim chcesz zo-
stać, jak doro-
śniesz?  
- Policjantem. A 
ty? 
- Bandytą. Będzie-
my znowu mogli 
się razem bawić! 
 

Dlaczego koszy-
karzom przed me-
czem dają gazo-
waną wodę? 
- Żeby im się le-
piej odbijało. 
 
Wchodzi facet do ga-
binetu psychiatry i 
mówi: 
- Wydaje mi się, że 
jestem niewidzialny. 
- Kto to powiedział?! 
 
Przychodzi pacjent 
z kijem do lekarza. 
- Po co panu kij? - 
pyta lekarz. 
- Odstrasza wilki. 
- Ale tu nie ma wil-
ków! 
- Widzi pan, jak 
dobrze działa? 
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"Dla nauczyciela" 

Dla nauczyciela sprawa to błaha, 

Pamiętać, ile oczu ma mucha, 

Wiedzieć jak zadaniu sprostać, 

I jak przez labirynt się przedostać. 

Jednak my, uczniowie, to małe 

owieczki, 

Które wciąż wierzą w ojców ba-

jeczki, 

Które się uczą, owszem, lecz także 

Błądzą myślami po świecie, a jak-

że! 
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13.10.2017 roku w 
naszej szkole odbył 
się apel z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej 
przygotowany przez 
Panią Joannę Cicha-
nowicz i Anettę Bo-
rawską. Chór, który 

19 października dzieci 
z klas „0” pojechały na 

przedstawienie teatral-
ne pt. „Tymoteusz” 
przygotowane przez 
łomżyński teatr w ra-
mach projektu „Sztama 
dzieciom”. Była to jedna 
z najpiękniejszych i 
najbardziej wzruszają-
cych historii dla dzieci 

napisanych przez Jana 
Wilkowskiego mówiąca o 

przyjaźni, odpowie-
dzialności, o poszu-
kiwaniu zrozumie-
nia. Miś Tymoteusz 
to przeuroczy łobu-
ziak o wrażliwym 
usposobieniu, ale 

też i zwyczajny chło-

piec, który poszukuje 
swego świata wartości. 

Nade wszystko chce po-
znać świat i być kocha-
nym. Poznajemy także 
jego Tatę, który nie pała 
sympatią do piesków. A to 
właśnie Psiuńcio, bezdom-
ny pies, stał się przyjacie-
lem Tymoteusza... Dzieci 
były zauroczone, żywioło-
wo reagowały podczas 
przedstawienia i zadowo-
lone wróciły do szkoły, 
gdzie jeszcze długo dzie-
liły się wrażeniami. 
                                                                                           

   Agnieszka Krassowska   
 

Przedstawienie pt. „Tymoteusz” 

Apel z okazji DEN 
Edukacji Narodowej 
stanowi wystąpienie 
Pana dyrektora Stani-
sława Kopyckiego i 
wręczenie nagród na-
uczycielom. 

pięknie wyśpiewał 
nauczycielom ży-
czenia, przygoto-
wywała Pani Ró-
ża Grudzińska. 
Na scenie królo-
wał humor, odda-
jący w komicz-
ny sposób sy-
tuacje z życia 
s z k o l n e g o 
uczniów. Stały 
element ob-
chodów Dnia 
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Kalendarz Świąt Nietypowych - październik 2017 

10.01 Dzień Muzyki, Mię-

dzynarodowy Dzień Osób 

Starszych 

10.02 Dzień Anioła Stróża, 

Światowy Dzień Ptaków 

10.04 Dzień Zwierząt 

10.05 Światowy Dzień Na-

uczyciela 

10.06 Dzień Uśmiechu 

10.07 Dzień Tkaczki 

10.09 Dzień Znaczka Pocz-

towego, Międzynarodowy 

Dzień Pisania Listów 

10.10 Dzień Kolejarza, 

Światowy Dzień Owsianki 

10.12 Dzień Bezpiecznego 

Komputera  

10.14 Dzień Nauczyciela 

10.15 Dzień Mycia Rąk 

10.16 Dzień Szefa  

10.18 Dzień Poczty  

10.20 Dzień Statystyki 

10.21 Dzień Bez Skarpetek 

10.22 Dzień Caps Locka 

10.24 Święto Roweru 

10.25 Dzień Kundelka  

10.28 Dzień Animacji 

10.30 Dzień Spódnicy 

 

Urodzeni w październiku 
25 X —Katy Perry  

7 X —Katarzyna Cichopek 

17 X—Eminem 

23 X—Adam Nawałka 

6 X—Jerzy Owsiak 

1 X—Nikos Chadzinikolau - polski 
pisarz, autor tekstów piosenek, tłu-
macz pochodzenia greckiego  
2 X—Sławomir Szmal - polski piłkarz 
ręczny, bramkarz, reprezentant Pol-
ski   
31 X—Peter Jackson -
 nowozelandzki reżyser filmowy  

28 X— Bill Gates - amerykański przedsię-
biorca, współtwórca Microsoft Corporation  
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1. Zbierasz je jesienią w lesie 
2. Świeci na niebie w ciągu dnia 

3. Miejsce w szkole gdzie jest dużo książek 
4. Roznosi listy 

5. Uczy w szkole 
6. Sklep z lekami 

7. Jedynka i dwa zera 
8. Po niej piszesz kredą 

9. Nasza Ojczyzna 
10. Do gry w nogę lub siatkówkę 

11. Cebula , pomidor , ogórek 
12. Figura - ma trzy boki 

13. Miesiąc w którym jest początek jesieni 
14. Miesiąc ze Świętem Niepodległości 

15. Opadają jesienią z drzew 
16. Nasz kontynent 

17. Zwierzę z trąbą     źródło:internet 

              

prezentanci Polski, 
Słowacji i Ukrainy. 

Pod okiem Pani 
Doroty i Pana 
Tomasza Misz-
czak z naszej 
szkoły udział 
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SPORT 

 

wzięli Antoni Misz-
czak, Filip Rubin, 
Wiktor Raszkowski, 
Konrad Kamiński, 
Rozalia Mikielska, 
która zajęła 1 miej-
sce, oraz Julia But-
kiewicz, która zajęła 
3 miejsce. 

 

 
                                                                                            

W dniach 21–
22.10.2017 r. w No-

wym Sączu odbył się 
Międzynarodowy Pu-
char Polski w Ta-
ekwondo. W zawo-
dach udział wzięli re-



osób, a niektórym nawet 
wycisnął łzy z oczu. Po 
skończonym seansie klasy 
trzecie skierowały się do 
pizzeri "Piwnica". Na miej-
scu czekała na nich ich 
koleżanka, Magda Jarocka, 
była uczennica obecnej 
klasy 3a. Uczniowie wraz z 
nauczycielami i byłą kole-

żanką z klasy spędzili 
świetny czas w swoim 
gronie. Jestem przekona-
na, że na długo zapamię-
tamy ten wspaniały 
d z i e ń . 
 
Justyna Sznurkowska  
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Wyjście intergracyjne 
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Przepis na ciasto dyniowe 
Składniki: 
 5 jajek 
 250 gramów masła lub 
margaryny 
 1,5 szklanki mąki 
pszennej (u mnie szklanka 
ma pojemność 250 ml) 
 0,5 szklanki mąki ziem-
niaczanej 
 1 łyżeczka proszku do 
pieczenia 
 1 łyżeczka sody oczysz-
czonej 
 1 łyżeczka cynamonu 
 2 szklanki startej dyni 
1,5 szklanki cukru 
Lukier: 
 1 szklanka cukru pudru 
 1,5 łyżki gorącej wody 
3 łyżki usmażonej skorki 
pomarańczowej 
Pozostałe: 
 blacha o wymiarach 22 
x 30 cm 
 tłuszcz do wysmarowa-

nia blachy 
bułka tarta do wysy-
pania 
W y k o n a n i e : 
W rondelku roztopić 
masło i odstawić, że-
by wystygło. Jajka o 
temp. pokojowej wbić 
do misy robota. Wsy-
pać cukier i ubić na 
kogel – mogel (do 
białości). Cały czas 
miksując dodawać 
roztopione masło i 
s t a r t ą 
dynię. 
M ą k i 

(pszenną i ziemnia-
czaną), proszek do 

pieczenia, sodę i cynamon 
przesiać przez sito i dodać do 
zmiksowanych jajek z dynią. 
Szpatułką wszystko wymie-
szać. Blachę wysmarować 
tłuszczem, wsypać bułkę tartą 
i wylać na nią ciasto. Piekar-
nik nagrzać do temp. 180 stop-
ni i wstawić ciasto na 45 min. 
Po tym czasie wyjąć z piekar-
nika. Gdy ciasto wystygnie 
zrobić lukier. Cukier puder 
wsypać do miseczki, wlać 
gorącą wodę i wymieszać. Tak 

z r o -

bionym lukrem pokryć ciasto i 
posypać przysmażoną skórką 
pomarańczową (własnej robo-

Dnia 5 paz-
d z i e r n i k a 
2017r. odby-

ło się wyjście integracyjne 
klas III a i III b. Uczniowie 
wraz z wychowawcami mieli 
okazję obejrzeć wzruszający 
film pt. "Jutro będziemy 
szczęśliwi". Komediodramat 
podobał się dla większości 

Więcej ludzi mówi w języku nie-
mieckim niż w jakimś innym języ-
ku europejskim. Około 81 milio-
nów mieszkańców Niemiec spra-
wia, że jest to najbardziej zalud-
nione państwo w Europie. A prze-
cież po niemiecku mówią nie tylko 
mieszkańcy Niemiec, ale i Austrii, 
Szwajcarii, Luksemburgu i Lich-
tensteinu. Język niemiecki jest tak-
że językiem ojczystym wielu ludzi 
mieszkających w północnych Wło-
szech, wschodniej Belgii, Holan-
dii, Danii, wschodniej Francji, w 
części Polski, w Czechach, Rosji i 
Rumunii, jak również w innych 
krajach Europy. Ucząc się języka 
niemieckiego, możesz kontakto-
wać się z ponad 120 milionem 
osób, dla których niemiecki jest 
językiem ojczystym. Wielu ludzi 
uczy się tego języka jako języka 
obcego. W końcu jest to jeden z 
najczęściej nauczanych języków. 
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Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego? 
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Jesienne zagadki… 

Wiosną zielono rosną, 
latem – gadają z wiatrem, 
jesienią – barwy zmienią, 
a zimą – śnią pod pierzyną.    

Odpowiedź…………………………………. 

On dziesiąty jest  w kolejce 
gdzie stoi dwanaście miesięcy.  

 
8 POWODÓW – DLACZEGO WAR-
TO UCZYĆ SIĘ JĘZYKA NIEMIEC-
KIEGO? 
 
      Język niemiecki jest drugim 
językiem obcym nauczanym w 
naszej szkole. Warto więc zadać 
sobie pytanie: dlaczego ja chcę się 
nauczyć tego języka? Dlaczego 
warto uczyć się języka niemiec-
kiego? Szczera odpowiedź spowo-
duje, że łatwiej będzie Ci znaleźć 
motywację do nauki. Poniżej 
przedstawiamy Ci 1 z 8 powo-
dów, dlaczego warto rozpocząć 
swoją przygodę z językiem nie-
mieckim. Co miesiąc będziemy 
przedstawiać Ci kolejne powody. 
Mamy nadzieję , że sprawi to że z 
przyjemnością zabierzesz się za 
naukę tego języka.  

Trzymamy kciuki ! Wir drücken 
die Daumen ! 

Co to za pani, w złocie, w czerwieni, 
sady pomaluje, lasy przemieni, 
a gdy odejdzie gdzieś w obce kraje, 
śnieżna zawieja po niej zostaje.  

Odpowiedź……………………………………. 

Gdy na deszcz się zbliża, 
chętnie go otwierasz. 

Odpowiedź…………………………………… 


