
 

  

 
 

 

O nazwie gazetki  
2 

Pierwsza próba za nami... 2 

Coś na długie jesienne 

wieczory 

3 

Co nieco o nas 4 

Twórczość spod szkolnej 

ławki - fraszka 

5 

Ogólnoszkolna akcja 

profilaktyczna  

„Nałogi to mnie nie kręci, 

potrafię być sobą” 

6 - 8 

Sonda na temat 

postanowień noworocznych 

uczniów naszej szkoły 

9 

Recenzja powieści                

pt. ”Zwiadowcy” 
10 

Savoir vivre: kultura 11-12 

Coś dla klas III gimnazjum!    
- najpopularniejsze zawody... 

13-15 

Humor ze szkolnej ławki  16 

W TYM NUMERZE: 

 

SZKOLNE ECHO 
 

 

Nr 1 2017 r. 

grudzień 

 

 

Nieregularnik  Uczniów  

Szkoły Podstawowej                     

w Pierzchnicy 

Stopka redakcyjna: ,,Szkolne Echo” nr 1 grudzień 2017 r. Gazetka Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy.                     

Redakcja:  Karolina Miszczyk, Julia Litwin, Nikola Majczak, Patrycja Dziarmaga, Agnieszka Rajca, Joanna Strąk. 

Opiekun redakcji: Teresa Rokicka 

Skład komputerowy: Daria Trzuskowska 

Opiekun składu komputerowego: Przemysław Paluch Str. 1 

Święta tuż tuż … 

Wszyscy kochają te święta ! 

Jest to szczególny okres. Wtedy spotykamy się z całą 

rodziną i znajomymi, wspólnie śpiewamy kolędy, dzielimy      

się opłatkiem. Nasze zwyczaje odbywają się przy wigilijnym 

stole, blasku choinki, w szczególnym i niepowtarzalnym 

nastroju. Ich urok polega na tym, że od tak dawna goszczą  

w naszych domach i są przekazywane z pokolenia                  

na pokolenie.  

Na zbliżające się święta pragniemy złożyć wszystkim 

nauczycielom, pracownikom oraz uczniom naszej szkoły 

życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości 

i ciepłej rodzinnej atmosferze. Niech nadchodzący Nowy 

Rok będzie czasem pokoju, serdeczności i międzyludzkiej 

życzliwości.                                               
                                                                  Redakcja gazetki 

 

Ważne tematy: 
OGÓLNOSZKOLNA AKCJA PROFILAKTYCZNA  

„NAŁOGI TO MNIE NIE KRĘCI, POTRAFIĘ 

BYĆ SOBĄ” 



 

 

 Od bieżącego roku szkolnego, wraz ze zmianą nazwy szkoły, zaistniała potrzeba 

zmiany tytułu naszej szkolnej gazetki. Na prośbę opiekuna redakcji odpowiedziało kilka klas, 

które zgłosiły swoje propozycje. Następnie Wy - uczniowie, w swoich klasach 

przeprowadziliście konsultacje dotyczące wyboru nazwy. I oto mamy: „Szkolne echo”. Myślę, 

że nie zabraknie chętnych do pisania artykułów z życia szkoły, prezentowania własnej 

twórczości, różnych ciekawostek, reklam ciekawych książek lub czasopism, dzielenia            

się opiniami na różne tematy związane z życiem uczniowskim itp. Zachęcamy                         

do współredagowania pisma, rozwijania swoich umiejętności pisarskich, poszukiwania 

ciekawych tematów. 

 

 

 

 

 

Pierwsza próba za nami… 

 W dniach od 22-24 listopada br. w naszej szkole odbyły się próbne egzaminy 

gimnazjalne. Pierwszego dnia trzecioklasiści zmierzyli się z zadaniami z przedmiotów 

humanistycznych: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Drugiego dnia 

rozwiązywali test z części matematyczno- przyrodniczej. Ostatniego zaś dnia pisali egzamin 

z języka obcego. Choć można było wybrać język niemiecki,  nasi gimnazjaliści w 100% wybrali 

angielski.  

 Na podstawie opinii kilku trzecioklasistów, mogę stwierdzić, że za najłatwiejszą część 

uznali język polski i angielski- poziom podstawowy, a największą trudność sprawiła część 

przyrodnicza. Pisząc próbny egzamin,  mamy szansę zobaczyć, jak będzie wyglądał               

ten „prawdziwy” - kwietniowy egzamin i poznać procedury jego przebiegu. Poza tym mamy 

możliwość skonfrontować poziom swojej wiedzy z wymaganiami egzaminacyjnymi. Dzięki 

temu wiemy, czego jeszcze trzeba się nauczyć, na co zwrócić większą uwagę. 

Karolina Miszczyk kl. 3b 

 

O nazwie gazetki… 
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Coś na długie jesienne wieczory 

 

 Długie jesienne i zimowe wieczory wymagają kubka gorącej herbaty, koca i dobrej 

książki. Tym bardziej, że w dzisiejszych czasach trudno o popołudnie, gdy możemy całkiem 

zapomnieć o codziennych obowiązkach i pobyć przez chwilę „offline”.  

Oto lista pozycji, które warto przeczytać jeszcze w tym roku. 
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Dla dzieci: 

 „Magiczne drzewo. Tom 2. 

Tajemnica mostu”  autor: Maleszka 

Andrzej. Kuki, Wiki i Melania muszą 

odnaleźć Most Zapomnienia. Czeka       

na nich gigantyczny pająk, podziemna 

rzeka i groźna Greta o trojgu            

oczach. A oni muszą ocalić Filipa, 

któremu magia kazała zakochać                          

się w niewłaściwej dziewczynie...          

Na szczęście po ich stronie stoi 

najlepszy robot świata, pies geniusz        

i cudowna kotka Latte! 

Dla młodzieży: 

 „Światło” Autor: Asher Jay. 

Poruszająca love story dla nastolatków, 

której nie da się zapomnieć. Sierra 

prowadzi podwójne życie, a jego rytm 

wyznaczają święta Bożego Narodzenia. 

Jedno to życie  w Oregonie, przy 

plantacji drzewek choinkowych, którą 

prowadzi jej rodzina. Drugie to życie 

świąteczne, kiedy przychodzi czas           

ich sprzedaży i wszyscy przenoszą          

się na miesiąc do Kalifornii. Gdy podczas 

jednej ze świątecznych podróży poznaje 

Caleba, wszystko się zmienia…. 

Karolina Miszczyk kl. 3b 



 

 

Co nieco o nas… 

 Jesteśmy uczniami jednej szkoły, ale chyba nie znamy się zbyt dobrze. Na łamach 

szkolnego pisma postanowiliśmy krótko zaprezentować kilka zespołów klasowych.                       

Są to rymowanki lub krótkie opisy. Oto klasa VII A. 

 

Klasa VII A dwadzieścia trzy osoby ma, 

Siedemnastu w niej chłopaków 

Zawsze w piłkę gra. 

Tylko sześć dziewczyn w klasie tej, 

Ale szalone i zwariowane że hej, 

Gadają, gdy nie potrzeba, 

Lecz można na nich polegać. 

Rozwydrzona, lecz fajna, zgrana grupa ta 

O wychowawczynię – panią Kulę dba. 

Klasa VII A 
 

 Jesteśmy klasą VII B. Liczy ona 23 uczniów: 14 chłopców i 9 dziewcząt. Mamy 

wspaniałego wychowawcę – pana Pawła Ślusarczyka, z którym dobrze się dogadujemy. Mimo 

różnych sprzeczek jesteśmy klasą, która się wspiera w trudnych chwilach, ufamy sobie, 

potrafimy się nawzajem słuchać. Ktoś kto się śmieje z innych, nie może liczyć na nasze wparcie. 

Chcemy być klasą, która mówi otwarcie, co nam się w drugiej osobie nie podoba, nie po to, aby 

jej sprawić przykrość, ale być jej krytycznym przyjacielem. Jesteśmy otwarci, ciepło 

przyjmiemy każdego nowego ucznia, lubimy sport, dobrą zabawę, chętnie rozmawiamy                

na interesujące tematy.   

 

Julia Litwin. 
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TWÓRCZOŚĆ SPOD SZKOLNEJ ŁAWKI - FRASZKA  

 

 W każdej szkole są „jakieś talenty”. Jedni ładnie piszą, pięknie recytują, inni świetnie 

dają sobie radę z rachunkami, przekształcają wzory chemiczne, fizyczne, lubią malować itp. Ale 

nie o takich „talentach” piszą wasi koledzy w swoich fraszkach. Chodzi o zachowanie ludzi w 

różnych sytuacjach, wobec innych osób, postawy wobec różnych problemów. W swoich utworach 

wyrażają jednak nadzieję na opamiętanie i zmianę złych nawyków czy zachowań.  

„O DRANIU” 

Bałaganił, psocił, pluł, 

Jak nietknięty rózgą wół. 

Bił dziewczyny, szedł po stole, 

Bo wypełniał swoją wolę. 

Był niegrzeczny oraz głośny, 

Wstrętny, groźny i nieznośny. 

Brzydko mówił, ciągle krzyczał, 

Nawet ze wściekłości ryczał. 

A dziś mówi „och dziękuje’’, 

Wszystko w detale ujmuje. 

Poda rękę, drzwi otworzy , 

Już się chyba wybachorzył!?   

                              Nikola Majczak kl. VI 
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OGÓLNOSZKOLNA AKCJA PROFILAKTYCZNA  

„NAŁOGI TO MNIE NIE KRĘCI, POTRAFIĘ BYĆ SOBĄ” 

 

 W listopadzie uczniowie klas IV – VII i oddziałów gimnazjalnych II i III brali aktywny 

udział w ogólnoszkolnej akcji: ,,Nałogi to mnie nie kręci , potrafię być sobą!”. Klasy IV – V 

wykonały plakaty , układały wierszyki i hasła tematycznie związane z akcją. Klasy VI – VII            

i oddziały gimnazjalne II i III wykonały prezentacje , które zostały zaprezentowane na lekcjach 

wychowania do życia w rodzinie. Ponadto uczniowie poszczególnych klas układali scenki 

prezentujące postawę asertywną, pisali odezwy do młodzieży, oplakatowali szkołę. Wytworem 

pracy uczniów są także komiksy. Wszystkim uczniom za duże zaangażowanie w akcję serdecznie 

dziękujemy. 
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 Na zakończenie ogólnoszkolnej akcji profilaktycznej 8.12.2017 r. odbył się apel  pod 

hasłem: ,,W życiu jak w tańcu każdy krok ma znaczenie” przygotowany przez Szkolny Teatr 

Profilaktyczny. Podczas apelu wyraźnie zaznaczono, że każdy człowiek ma swoje wyjątkowe 

powołanie czy misję, której celem jest wypełnienie konkretnego zadania. Nikt nas w tym      

nie wyręczy ani nie zastąpi, tak jak nie dostaniemy szansy, aby drugi raz przeżyć swoje 

życie. A zatem szanuj swoje życie bo masz je tylko jedno!  Nie daj się zniewolić! Młodzież 

klas VI – VII i oddziałów gimnazjalnych przedstawiła scenkę ,,W sieci ”, w której pokazała 

zagrożenia wynikające z przebywania w świecie wirtualnym. 
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 W scence ,,Kopciuch ‘’ uczniowie klas IV – V przedstawili negatywne skutki kolejnego 

uzależnienia, od nikotyny. Przedstawiono także czynniki ryzyka spożywania, nadużywania        

i uzależnienia od alkoholu u dorastającej młodzieży oraz konsekwencji wynikających z tego 

problemu. Mamy nadzieję, iż udało nam się trafić do Was i uświadomić, że wszystko zależy 

od Was. Musicie trafnie pokierować Waszym życiem. Podążać jedną, właściwą drogą i z niej 

nie zbaczać. Nie szukajmy skrótów, ułatwień, ułatwieniem tym bez wątpienia są nałogi              

i przemoc. Aby uchronić siebie i innych należy zbudować silną podmiotowość oraz być 

świadomym swych potrzeb, umieć identyfikować dylematy wewnętrzne i nie bać się silnego 

„ja”. Drogą do sukcesu życiowego, a także do równowagi psychicznej jest dialog, otwarcie     

na drugą jednostkę oraz siebie, umiejętność przyjmowania porażek, wyciągania 

konstruktywnych wniosków, wytyczania celów. Bądźmy sobą! W życiu jak w tańcu każdy krok 

ma znaczenie! Właściwie wykorzystajmy nasze życie: przecież mamy je tylko jedno!

Wszystkim uczniom za duże zaangażowanie w akcję serdecznie dziękujemy. 

Zespół Wychowawczo – Profilaktyczny 
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Sonda na temat postanowień noworocznych uczniów naszej szkoły 

 Wielkimi krokami zbliża się Nowy Rok, a wraz z nim każdy ma jakieś postanowienia, 

plany, pragnienia. Zadałyśmy kilku naszym kolegom i koleżankom pytania związane z planami 

na nadchodzący Nowy Rok. 

1. Czy zamierzasz zmienić coś w swoim życiu w nowym roku 2018? 

2. Czy masz jakieś postanowienia noworoczne? 

3. Jakie są twoje marzenia, które chciałbyś/chciałabyś  

    zrealizować w 2018 roku?               Uczennica klasy 7B 

 

1. Tak. Chciałabym otrzymywać lepsze oceny z historii, więc muszę przeznaczyć na ten 

przedmiot więcej czasu i uwagi. 

2. Zamierzam poświęcić dużo czasu na rozwijanie moich zainteresowań. 

3. W 2018 pragnę spędzić wakacje z moją, kochaną rodziną.        Uczennica 2C (gimnazjum) 

 

 

 

1. Zamierzam nie używać tak często telefonu. 

2. Chcę rozwinąć swoje zdolności językowe. 

3. Zwiedzanie wielu, dalekich krajów jest moim marzeniem od dziecka.            Uczennica 5A 

 

1. Zmieniłabym wiele, lecz nie zawsze jest to możliwe. 

2. Myślę, że moim postanowieniem noworocznym jest systematyczniejsza nauka. 

3. Moje najskrytsze marzenie to nauka jazdy konnej i podróżowanie po świecie. 

Uczeń 2C (gimnazjum) 

 

1. Nie chciałbym nic zmieniać. 

2. Mam postanowienie, lecz jest ono bardzo osobiste. 

3.Moim marzeniem jest spełnienie postanowienia noworocznego. 

 Podsumowując, uczniowie naszej szkoły w większości zamierzają w nowym roku 

poświęcić więcej czasu nauce. Najskrytszym marzeniem młodzieży jest podróżowanie         

po świecie i zwiedzanie dalekich, nieznanych krajów. Życzymy ich spełnienia. 

                                          Patrycja Dziarmaga i Agnieszka Rajca 

   

Str. 9 



 

 

  

 „ZWIADOWCY”- seria powieści przygodowych autorstwa Johna Flanagana. 

Bestseller lat 2013-2016. Akcja zaczyna się w Araluenie - królestwie mającym na swych 

usługach zwiadowców, niezwykle utalentowanych i wyćwiczonych w swym rzemiośle ludzi. 

Przyszłość Willa, sieroty z lenna Redmont wisi na włosku; może wylądować na wsi jako 

wieśniak. Baron za wszelką cenę stara się nie dopuszczać do takiej sytuacji ,lecz tym 

razem, cóż… Kiedy, jak się zdaje, nie ma już żadnej nadziei dla chłopaka, do akcji wkracza 

jeden z elitarnych, owianych legendą i przesądami królewski zwiadowca. Halt - człowiek        

o ponurym usposobieniu postanawia poddać próbie sierotę, gdyż zauważył jego zdolności. 

Will staje się czeladnikiem dzięki swej wrodzonej ciekawości. W czasie dwóch pierwszych 

lat nauki  sam staje się żywą legendą. Później uczestniczy w największej bitwie w historii 

kraju i z konieczności staje się osobistym strażnikiem księżniczki Cassandry. Jego losy               

są rozsiane na pół świata, zaprzyjaźnia się ze Skandianami - najgrożniejszymi wilkami 

morskimi, walczy o przetrwanie na pustyni oraz próbuje ocalić świat przed temudżeinami. 

Czy mu się uda? Czy dowie się prawdy o sobie? Ocali przyjaciół i ukochaną? A może zginie 

zhańbiony i wymazany z kart historii? Osobiście z całego serca polecam książkę. Uważam, 

że jest to jedna z najlepszych serii jakie do tej pory czytałam. Pochłania bezgranicznie         

i powoduje niedosyt. 12 tomów; dla niewprawnych czytelników to wręcz przerażająca            

i zniechęcająca liczba. Ale to tylko pozór. Tak się wciągniecie, że nie zauważycie kiedy      

się skończy. 

Ode mnie 10/10 haha ;)    

Joanna Strąk                                                                                   
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Recenzja powieści pt. ”Zwiadowcy” 
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Savoir vivre: kultura języka na wesoło 

Kogo to buty czy czyje to buty? 

Przed obrazem Vincenta van Gogha „Para butów” w muzeum w Amsterdamie stoi 

wycieczka. Nagle ktoś pyta z ciekawością: „A kogo są te buty?”. 

No właśnie! Cały świat wciąż się nad tym zastanawia. Jednak, choć pytanie trafne, 

gramatycznie jest niepoprawne. Chcąc się dowiedzieć, do kogo coś należy, pytamy: „Czyje 

to jest?”. Uwaga! Konstrukcja „Do kogo to należy?” też jest poprawna! Podsumowując: 

„Czyje to jest?”, „Do kogo to należy?” – dobrze! „Kogo to jest?” – źle! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włączać czy włanczać? 

Pracownica biura żali się koledze z działu technicznego: „Nie mogę drukować.         

Gdy klikam na drukarkę, pojawia się komunikat: »Drukarki nie znaleziono«. 

Niemożliwe! Przecież stoi obok komputera. Dlaczego ona się nie włancza?!”.        

Kolega odpowiada: „Może dlatego, że jej nie włączyłaś?”. 

Otóż to! Zawsze włączamy przez „ą”. Światło też włączamy. Jak to zapamiętać? W domu 

mamy włączniki światła (a nie włanczniki). Skojarzenie numer dwa – piosenka Skaldów          

ze słowami Jonasza Kofty: „Nie oślepiaj! Włącz światła mijania”. 
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Żona czy małżonka? 

Żona Einsteina, zapytana, czy rozumie teorię względności, odpowiedziała:              

„Nie. Ale znam swojego małżonka i wiem, że można mu ufać”. 

Pięknie powiedziane, ale – z błędem. Określanie męża/żony mianem małżonka/małżonki          

jest irytującym błędem stylistycznym. Popełniają go głównie osoby, które czują się niepewnie 

w czasie rozmowy i pokrywają towarzyski niepokój nadużywaniem tego typu oficjalnych 

konstrukcji, myśląc, że są one dostojne, wyrafinowane. Tymczasem „małżonka”                      

to sformułowanie urzędowe, uzasadnione jedynie w protokole dyplomatycznym,                       

w komunikatach prasowych („przybył prezydent z małżonką”). My, zwyczajni ludzie, mamy 

żonę albo męża. 

 

 

 

Opowiada prof. Jan Miodek: „Dzwoni telefon, podnoszę słuchawkę, a ktoś pyta: »Czy 

to mieszkanie państwa Miodek?«. Robię wtedy znaczącą przerwę i mówię: »Miodków,    

to mieszkanie Miodków«”. 

W języku polskim nazwiska się odmieniają! Sekretarz Wisławy Szymborskiej – Michał 

Rusinek – doświadczył równie anegdotycznej sytuacji. „Czy rozmawiam z panem Michałem 

Rusinek?” – zapytała miła kobieta. „Proszę pani, ja się deklinuję” – odparł, na co usłyszał:        

„A to przepraszam, zadzwonię później”. 

 

 

 

Strasznie cię lubię! 

„Kocham Cię strasznie, ale swoboda to wielka rzecz” – napisał Witkacy w liście do żony. 

Czy my też możemy „kochać strasznie”? Językoznawcy twierdzą, że po słowo „strasznie” 

sięgamy, by podkreślić intensywność negatywnych zjawisk, np. „strasznie mi zimno”. 

Niefortunnie jest łączyć „strasznie” z pozytywnymi określeniami, np. „strasznie fajny 

człowiek”. A już najgorzej, gdy kończymy rozmowę tak: „Strasznie dziękuję Państwu             

za rozmowę”. Straszne! 
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            Kogo szukają pracodawcy? Jakie zawody są poszukiwane i gdzie najprawdopodobniej 

najłatwiej znaleźć pracę? 

Początkowo warto przyjrzeć się liście prognozowanych zawodów deficytowych 

przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak wygląda 

pierwsza dziesiątka zestawienia - najpopularniejsze zawody w 2017? 

- kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych                                                                 

- spawacze                                                                                                                                                       

- pielęgniarki i położne                                                                                                                                 

- samodzielni księgowi                                                                                                                                        

- krawcy i pracownicy produkcji odzieży                                                                                                   

- kierowcy autobusów                                                                                                                             

- kucharze                                                                                                                                                

- fryzjerzy                                                                                                                                                                

- operatorzy obrabiarek skrawających                                                                                                                 

- cieśle i stolarze budowlani. 

 Jak widać pracowników potrzebuje nie tylko transport, ale także służba zdrowia, 

usługi i przemysł. Poszukiwani są wykwalifikowani robotnicy i specjaliści w swojej dziedzinie. 

Choć przeważa praca fizyczna, widoczne są również prace umysłowe. 

COŚ DLA KLAS III GIMNAZJUM! - NAJPOPULARNIEJSZE ZAWODY W 2017 ROKU  

ZAWODY DEFICYTOWE 
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INNE POPULARNE OBECNIE ZAWODY:  

 Programiści - ta tendencja powtarza się już od kilku lat. Polska potrzebuje 

wykwalifikowanych programistów. W związku z tym, jak intensywnie się ich poszukuje, 

również pensje na tym stanowisku są wysokie. Praca jest wymagająca i wymaga 

odpowiedniego przygotowania, jednak rokuje na przyszłość. 

 Project Managerowie - wykwalifikowani managerowie projektów są coraz bardziej 

potrzebni na polskim rynku pracy. Cenione są w tym przypadku różnorodne doświadczenie                       

i interdyscyplinarność. 

 

 

 

 

 

 

 Specjaliści ds. e-commerce - z internetu korzysta niemal każdy z nas i bardzo często 

wybieramy formę zakupów on-line, które są znacznie wygodniejsze. W związku z tym wiele 

firm rozszerza swoją działalność również na sieć. Aby wszystko szło sprawnie,                        

a e-handel przebiegał bez problemu, istotne jest zatrudnienie specjalisty ds. e-commerce, 

który będzie czuwał nad całym projektem. 

 

 

 

 

 

 

 Tłumacz - to właśnie Internet i rozwijająca się stale technologia sprawiają, że firmy 

zyskują często klientów na całym świecie. W związku z tym przedsiębiorstwa potrzebują 

często pomocy tłumacza, szczególnie takiego, który posługuje się mniej znanymi językami 

obcymi. 

  



 

 

 Social Media Specialist - nie maleje również popularność promocji firmy                

w mediach społecznościowych. Jest to jednak już na tyle rozbudowane zagadnienie,       

że bez odpowiedniego specjalisty trudno się obejść. 

 

 

 

 

 

 

 

Prognozy zawodów kluczem do sukcesu? 

Szczególnie młode osoby stawiają sobie pytanie, czy wybierać życiową ścieżkę, 

opierając się na tego typu zestawieniach. Warto więc zaznaczyć, że prognozy te mogą 

się zmienić i to, co jest opłacalne oraz popularne dzisiaj, wcale nie musi takie być, gdy 

np. skończymy studia. W związku z tym wybór drogi zawodowej należy uzależnić przede 

wszystkim od własnych umiejętności i pasji. Wówczas będziemy w pełni zaangażowani      

w to, co robimy i bardzo możliwe jest, że okażemy się specjalistą w swojej dziedzinie. 

Specjaliści są zawsze mile widziani na rynku pracy. 

Czy prognozy są kluczem do sukcesu? Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, 

oczywiście może tak być i odpowiednie przygotowanie może stać się zapewnieniem 

dostatniego życia, ale nie jest to pewne. Warto więc zawsze dokładnie przemyśleć, jaką 

drogą chcemy iść, by chcąc zapewnić sobie zatrudnienie, niechcący się od niego             

nie oddalić. 
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HUMOR ZE SZKOLNEJ ŁAWKI  

 

      Co to jest dziedziczność? - pyta nauczyciel ucznia. 

- Dziedziczność to jest wtedy, gdy uczeń dostaje dwóję                                                 

za wypracowanie, które napisał jego ojciec. 

 Nauczyciel historii wpada zdenerwowany                                                                                         

do pokoju nauczycielskiego i mówi do dyrektora:  

- Ech, ta 2A! Nie wytrzymam z tymi baranami! Pytam ich,                                               

kto wziął Bastylię, a oni krzyczą, że to żaden z nich!  

- Niech się Pan nie denerwuje - uspokaja dyrektor                                                                         

- może to rzeczywiście ktoś z innej klasy? 

  Jasiu, powiedz jakieś zdanie w trybie oznajmiającym. 

- Koń ciągnie furę. 

- A teraz w trybie rozkazującym. 

- Wio! 

  Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny:  

- Jasiu, co ten wzór oznacza?  

- To jest, ojej, mam to na końcu języka...  

- Dziecko wypluj to natychmiast, bo to kwas siarkowy! 

 

      Nigdy nie należy całować zwierząt, bo w ten sposób roznosi się zarazki. Czy ktoś 

może dać przykład? 

- Moja ciocia często całowała swojego pieska... 

- I co się stało? 

- Piesek zdechł … 

 

 

 

 

 Nie zasłużyłem na jedynkę! 

- Masz rację moje dziecko, ale regulamin szkolny nie przewiduje niższych ocen. 

 Czy nauczyciel nie zorientował się jeszcze, że pomagam ci w odrabianiu lekcji ?      

- pyta ojciec syna.  

- Nie, ale mówi, że jestem coraz głupszy. 

Nauczyciel kazał Jasiowi napisać w zeszycie 100 razy:                                       

"Nigdy nie będę mówił do nauczyciela "TY". 

Nazajutrz Jasio przynosi zeszyt. 

- Dlaczego to zdanie napisałeś nie 100, ale 200 razy? 

- Bo cię lubię Kaziu! 


