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W piątek 15 lutego 2013 odbyła 
się tradycyjna w 
naszej szkole 
impreza pod 
tytułem 
Klasoturniej. W 
tym roku 
organizatorem był 
pan nauczyciel 
Roman Grycz, 
dlatego cały 
konkurs odbył się 
na sportowo. Nasze umiejętności 
sprawdzaliśmy w następujących 
kategoriach: wiedza o sporcie, 
siła, wytrwałość, szybkość i 
prezentacja dowolnego sportu. 

Cały konkurs wygrała drużyna 
klasy 9., z którą 
przeprowadziliśmy 
następujący 
wywiad. 
  
Jak długo 
trenowaliście 
prezentację 
waszego sportu? 

• Chyba na dwóch 
lekcjach 

• Długotrwałe przygotowania 
psychiczne i sto pięć minut 
poświęconych na układ 
taneczny. 

 

Sport bez 
granic, bez 
limitów. 

(Klasoturniej 
2013) 
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Jakie są wasze plany z nagrodą 
pienężną? 

• Jeszcze nie wiemy, a jeżeli 
będziemy wiedzieć, to wam nie 
powiemy ☻  

• Jeszcze nie wiemy, może 
zostawimy na wieczorek 
pożegnalny.... 

Kto przyszedł z pomysłem na 
waszą scenkę? 

• Każdy z nas coś wymyślał. 
• Krysia i Ania 
• Krysia i Marek  

Mieliście jakieś inne pomysły 
oprócz kajakarstwa? Jeżeli tak,to 
jakie? 

• To nie było kajakarstwo, ale 
wioślarstwo, a innym pomysłem 
był curling. 

Wierzyliście w to, że 
zwyciężycie? 

• Jeszcze przed początkiem 
klasoturnieju wiedziałem, że 
zwyciężymy! 

• Oczywiście, TAK! 
 
Ile razy zwyciężyliście w waszej 
karierze szkolnej? 

• Nie tak daleko sięga moja 
pamięć... 

• Nie wiemy, już nie pamiętamy. 
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MEME KOMIKSY 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Od  A do Z……… 
czyli spowiedź Terezy Rusz  

 
A    atletyka - dziedzina sportu, którą                                      
       kocham ze wszystkich najbardziej  
B    boję się - egzaminów i nowych rzeczy 
C    cieszę się – z każdego dnia     
D    danie, które lubię – pizza z  
       przyjaciółmi 
E    energię czerpię z -  muzyki 
F     film – mam dużo ulubionych … 
G    gotuję, gdy – nie ma niczego do  
       jedzenia 
H    histerycznie krzyczę,  gdy… - nie             
       krzyczę  
 I     irytuje mnie – wiele rzeczy, których ja  
       nie moge zmienić   
J     jadłospis szkolny mi…- jakoś mi nie  
       przeszkadza  
K    kolor, który najczęściej ubieram –  
       na to nie zwracam uwagi  
L     lubię - ludzi skromnych  
M    mój zwierzak - w domu mam trzy takie  
       zwierzaki  
N    nieciekawa lekcja w szkole - prawie  
       wszystkie  
O    o czym marzę - to mój sekret  
P    przyjaciel - ktoś, przed kim można  
      głośno myśleć  
R    róża czy tulipan –  na pewno róża  
S    sprzątam w domu, gdy..- gubię się we  
       własnym bałaganie  
T     trocha humoru - nigdy nie zaszkodzi      
U    ulubiona lekcja – najbardziej to  
      godzinówka  
W   wzór, który pamiętam z fizyki – o jej!!!!  
      Mam nadzieję, że pani Kulig tego nie 
      czyta! 
X   ,,X“ faktor mam do - rzeczy, których  
      pragnę  
Y    yeti istnieje? – na razie w naszej  
      wyobraźni   
Z    znak zodiaku -  wodnik jestem  
 

Tereza Rusz, uczennica 
klasy 9. Wygrywa zawody w 
skoku wzwyż, jej rekord: 
155 cm.         
Zakwalifikowała się do 
konkursu Festiwal Piosenki 
Dziecięcej, którego finał 
odbył się 27 kwietnia w 
Hawierzowie.  
 
 

zgubiłem? 

zgubiłeś! 
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Nie wie mama ani tata, 
o czym myśli małolata…. 

… tym razem na temat filmów i bajek 
rozmawialiśmy z uczniami pierwszej aż 
piątej klasy: 
1. Cała nazwa bajki: Struś ……….. 
Anna Mencner kl. 4:… Struś i jajko 
Marek Chodura kl. 3:… Struś i świnia 
Adam Kuchejda kl. 4:… Struś był 
grzeczny  
Poprawna odpowiedź: Struś Pędziwiatr   
2. Kim był Walt Disney? 
Mateusz Bartnicki kl. 3:… bohater filmu 
Pat i Mat 
Anna Mencner kl. 4:… założył kanał 
programowy Disney Channel 
Gabka Sobek kl. 2:… doktor  
3. Na czym polega film w 5D? 
Adam Kuchejda kl. 4:... spadają na 
ciebie liści 
Bogdan Pyszko kl. 5:... lecą na ciebie 
kamienie 
Anna Mencner kl. 4:... jest to jak na 
żywo 
4.Kto pisze bajki? 
Gabka Sobek kl. 2:... moja koleżanka  
Mateusz Bartnicki kl. 3:... Michael 
Jackson 
Bogdan Pyszko kl. 5:... „jaksi chłop“ 
 

…ale heca…  
 
-Proszę pańskie prawo jazdy - zwraca 
się policjant do kierowcy.  
- Ok, ale to trochę potrwa, bo właśnie 
jadę zapisać się na kurs. 
 
Tylko Chuck Norris potrafi pisać smsy 
na kalkulatorze. 
 
Nauczyciel języka polskiego pyta się 
uczniów:  
- Jak brzmi liczba mnoga do 
rzeczownika "niedziela"?  
- Wakacje, proszę pani! 

 
UWAGA,UWAGA!! 

NOWY KONKURS!!! 

 
     Zgadnij, kto z naszej szkoły jest na 
  zdjęciu z tamtych lat. Odpowiedź  
  napisz na kupon nr 3.  

                   
 
 
 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu ...z tamtych lat... w nr 26. była 
p.naucz. Irena Stodolowa. Nagrodę za poprawną 
odpowiedź otrzymują: Leszek Toman, Weronika 
Krężelok i Karolina Madzia. 

 

    

 

    

 

 

 

 

NR 1 Krzyżówka:  
 
Imię i nazwisko: 

Klasa:                                 

NR 2 Przerwa Junior: 
 
Imię i nazwisko: 

Klasa:                                 

NR 3 ….z tamtych lat… 
 
Imię i nazwisko: 

Klasa:                                 
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http://kawaly.tja.pl/dowcip,tylko-chuck-norris-potrafi-pisac-sms-y.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,tylko-chuck-norris-potrafi-pisac-sms-y.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,nauczyciel-jezyka-polskiego-pyta-sie.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,nauczyciel-jezyka-polskiego-pyta-sie.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,nauczyciel-jezyka-polskiego-pyta-sie.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,nauczyciel-jezyka-polskiego-pyta-sie.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,nauczyciel-jezyka-polskiego-pyta-sie.html


 

 

 

Bukiet z szyszek   
Narzędzia i materiały: 
15 – 20 małych szyszek 
15 – 20 sztuk drutu do kwiatów 
Brązowa taśma florystyczna 
Ładna haftowana chusteczka 
Ususzona gipsówka lub podobny 
wypełniacz z zasuszonych 
kwiatów 
Wstążka (tutaj użyta w dwóch 
różnych kolorach i szerokościach) 
1 gumka 
Nożyce do cięcia drutu 
Nożyczki  
 
 
 

 

 
 
 
 
Pingwinki 

 
Narzędzia i materiały: 
Żarówka (spalona)  
Farby temperowe  
Pędzel 
 

☻ 
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http://zrobtosama.pinger.pl/m/15506418


  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pomóż Garfieldowi przejść labirynt, 
by dostał się do łóżeczka. 

 
Wykoloruj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.                  

 2.                 

 3.                  
 4.                 

 5.     M       

 6.                 

 7.                  

             

Przetłumacz do języka angielskiego 
następujące wyrazy:  
 
1. srebny 
2. zielony  
3. żółty 
4. biały  
5. ------- 
6. czarny  
7. pomarańczowy  

 
GOOD LUCK 
DZIECIAKI!! 

 
 
 
 

Za dobrą odpowiedź ANIMALS z nr 26. 
nagrodę otrzymują: Ania Grycz, Ewa 

Mencner i Damir Galijašević 
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                …rusz głową…  
 

                 

                        
                      
                        
                       
                       

      X           
         X        

                      
                        
                      
         X        
                       

                 
 

                   

                   
1. Popularna piosenkarka, która zagrała w 
filmie ,,THE PINK PANTER’’. 
2. Bajka, w której występuje zielony 
olbrzym. 
3. Znana polska aktorka ..... Grabowska. 
4. .... z Karaibów. 
5. Znana czeska bajka, są w niej 
zając,myszka,jeż i ..... 
 
6. Popularny reżyser znanych czeskich 
bajek np. „Princezna ze mlejna”, „Z pekla 
štěstí”,... 
7. Lolek i .... 
8. ...... Śniegu 
9. Jak nazywamy kogoś, kto gra w filmie. 
10. Angielska nazwa bajki ,,Epoka 
lodowcowa‘‘. 
11. Zagrała Hermionę w filme ,,Harry 
Potter…‘‘ 
Nagroda:Marek Grycz, Ewa Mencner i 
Damir Galijašević 
                    
Jeśli znasz rozwiązanie krzyżówki, uzupełni 
kupon wraz z imieniem i klasą,  wrzuć do 
skrzynki zaufania. Może wygrasz słodkie „co 
nieco“?! 
                        
Redakcja w składzie: Magda2x, Patrycja, Ania, 
Weronika 
Cena gazetki 4 Kcz                  

 
 

                                  
 

 
 

 
 

1. miejsce 

2. miejsce 

3. miejsce 

...z ostatniej chwili... 
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WYRÓŻNIENIE 

Wspomnienia 
z XIII FPD 

WYRÓŻNIENIE 
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