Szkoła Podstawowa nr 1 w Świnoujściu

Nr 4/2016

rys. Martyna Wojciechowska IVa

Kasztany z drzew spadają nam pod nogi,
Pożółkłe liście niesie drogą wiatr.
Przechodnie idą, tuląc się do płotów,
Zziębnięte twarze kryjąc w fałdach palt.
Jadące auta przecierają oczy
I woda spływa z ich gumowych rzęs.
I coraz ciemniej robi się na dworze,
I wszystko to ma swój jesienny sens.
I wszystko to ma swój jesienny sens.
Krzysztof Daukszewicz
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1 września – Rozpoczynamy kolejny rok szkolny!!! Pełni energii i zapału rzucamy się w
wir pracy, niemalże tak energicznie, jak odganialiśmy się od komarów podczas
uroczystego apelu na rozpoczęcie szkoły. Oj, trudno się stało na baczność!!!
3 września – Wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Na pokładzie
okrętu 8. Flotylli Obrony Wybrzeża nasi uczniowie i nauczyciele czytali fragmenty
powieści historycznej Henryka Sienkiewicza “Quo vadis”.
16 września – Klasa IIA zwiedziła zakątki Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
16 września – Gdybyśmy mogli, posprzątalibyśmy cały świat!!! Tak aktywnie tego dnia
włączyli się nasi uczniowie w coroczną akcję sprzątania świata pod hasłem “Podaj
dalej… - drugie życie odpadów”.☺
20 września - Powitaliśmy w szkole kombatantów i byłych więźniów politycznych,
których zaproszono na uroczysty apel o tematyce II wojny światowej. Część artystyczną
przygotowali uczniowie klas III.
20-21 września – Po raz drugi już nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali
szkolny spływ kajakowy przez rezerwat doliny rzeki Rurzycy. Emocji było co niemiara,
spanie w namiotach, ognisko, obolałe ramiona i mokre ubrania!!! Ale było warto!
22 września - Odbyły się Mistrzostwa Świnoujścia w Piłce Nożnej Chłopców, w których
nasi piłkarze zdobyli pierwsze miejsce!!! Gratulacje, jesteście wielcy!!!
23 września - Jak co roku na pokładzie okrętu Marynarki Wojennej RP miało miejsce
pasowanie uczniów klas pierwszych. Razem z pierwszakami przysięgę składały
wzruszone mamy!
16-23 września - Siedemnaścioro uczniów brało udział w projekcie historycznym “Pokój
osiągnąć i zachować” w ośrodku kształcenia młodzieży w Kamminke. Ze strony polskiej
opiekę
nad
uczniami
sprawowały
panie:
Luiza
Kasiarz
i
Jolanta
Wrześniewska-Woźniczka.
27 września - Odbył się pokaz taneczny szkoły tańca “Szczepan” dla klas I-IV.
29 września - Dzień Chłopaka obchodziliśmy przy dźwiękach ostatnich hitów
muzycznych! Dyskoteka cieszyła się dużą popularnością, a wstęp był za symboliczną
złotówkę :).
4 października - Zakończyły się zmagania uczniów w szkolnych etapach wojewódzkich
konkursów przedmiotowych z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego i z
matematyki!! Najlepsi przeszli do etapu rejonowego, który odbędzie się w listopadzie
br. Pełna lista reprezentantów szkoły do wglądu na stronie internetowej SP1.
4 października - W szkolne progi zawitała Fundacja Animals Przystań Świnoujście, która
dla najmłodszych zorganizowała bal połączony w wykładem o dbaniu o zwierzęta
domowe i dzikie. Dla fundacji i jej podopiecznych klasa IVA zorganizowała zbiórkę
karmy i fantów na facebookowe bazarki, z których dochód jest przeznaczony na
potrzeby działalności fundacji.

Drodzy Nauczyciele!
Dzień Nauczyciela to jeden z najważniejszych dni w całym roku szkolnym. Z tej okazji
życzymy Wam samych radości i sukcesów. Dziękujemy za pokazanie nam, że porażki
mogą nas czegoś nauczyć, że gdy przeżywamy

trudności,

to możemy odkryć swoją siłę. Dziękujemy, że

uczycie

nas, by iść w dobrą stronę.
Dziękujemy za wszelkie rady, instrukcje, słowa

krytyki.

Dzięki temu możemy być dumni z własnych

osiągnięć.

Pragniemy, abyście jak najdłużej nauczali w tej

szkole

i

życzymy dalszej cierpliwości wobec nas.
Uczniowie Jedynki
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BAJKA W SZKOLE, SZKOŁA W BAJCE…


W maju br. wyłoniono zwycięzców dwóch szkolnych konkursów literackich
przeprowadzonych w ramach obchodów 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 1. W konkursie “Bajka
w szkole, szkoła w bajce” wygrała Maja Urbanowicz z kl. VB (“Niesamowite przygody w
niesamowitym miejscu”), a spośród nadesłanych utworów lirycznych o szkole najlepszy okazał
się wiersz Roksany Jon z kl. VB (“Szkoła z przeszłością”). W ostatnim numerze przed wakacjami
mogliśmy przeczytać wiersz Roksany, a teraz prezentujemy I część utworu Mai, dziś uczennicy kl.
VIB.
Niesamowite przygody w niesamowitym miejscu
W lutym 2016 roku w Szkole Podstawowej numer 1 przy ulicy Narutowicza 10 w
Świnoujściu rozpoczęły się ferie. Uczniowie tej szkoły na dwa tygodnie opuścili budynek. Część z
nich wyjechała ze Świnoujścia, a część wypoczywała w domach, żeby nabrać sił na kolejny
semestr nauki. Tymczasem w auli szkolnej zostały ustawione łóżka, na których będą nocować
uczniowie, którzy swoje ferie rozpoczęli w Łodzi.
Dwudziestu uczniów ze Szkoły Podstawowej numer 137 w Łodzi (ta właśnie szkoła dostała
zaproszenie do szkoły w Świnoujściu) przebyło długą podróż, żeby przyjechać do Świnoujścia i
spędzić swoje ferie nad morzem. Wielu z nich nigdy nie było nad polskim morzem i nie widziało
plaży i innych nadmorskich widoków, których nie ma w województwie łódzkim, gdzie mieszkają.
Gdy zobaczyli Świnoujście byli bardzo zaskoczeni widokami, których wcześniej nie znali. Jeszcze
wtedy nie wiedzieli co ich czeka i jak spędzą te dwa tygodnie. Jednak niektórzy nie byli
zadowoleni, że przyjechali nad morze i że nie ma tu śniegu.
- Trzeba było jechać w góry – słychać było zawiedzione głosy
- Co my tu będziemy robić? – spytała smutno Kasia swojej przyjaciółki Zosi
- Nie martw się. Dobrze, że jesteśmy razem, coś może wymyślimy. Byłam już kiedyś na feriach z
panem Włodkiem i było fajnie. Może i tym razem będzie, chociaż wolałabym jeździć na nartach i
łyżwach… - próbowała pocieszyć ją Zosia
Dzieci wraz z opiekunami przepłynęli promem, żeby z dworca PKP na który dotarli o 9 rano po
całej nocy w pociągu, dotrzeć na spotkanie z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1. Było to dla nich
dużym zaskoczeniem, że musieli płynąć promem, żeby znaleźć się w centrum miasta. Większość
dzieci nie widziała do tej pory promu i dlatego chciały go zwiedzić. Pan kapitan wyjątkowo zgodził
się i w ten sposób uczniowie z Łodzi przeżyli pierwszą niezapomnianą przygodę w Świnoujściu.
Nawet te dzieci, które początkowo bały się wejść na prom były zawiedzione, że ich morska podróż
trwała tylko 7 minut.
Na drugiej stronie czekał na nich Pan dyrektor i zaprowadził ich do szkoły. Budynek bardzo im się
spodobał. Większość łódzkich szkół jest nowoczesna i nie są tak piękne. Chcieli jak najszybciej
zobaczyć jak wygląda w środku, jakie ma sale lekcyjne i jak dużą ma salę gimnastyczną. Jednak
ich uwagę przykuło również boisko szkolne wraz z
placem zabaw. Nie
wiedzieli czy wejść do środka, czy zostać na zewnątrz.
Zadecydował za nich
Pan dyrektor, który powiedział, że w środku czeka na
nich niespodzianka.
Na sali gimnastycznej kilkoro świnoujskich uczniów
czekało na swoich
nowych kolegów z lizakami w kształcie tarczy szkoły.
Przygotowali oni też
krótki występ, w którym zaprezentowali swoją szkołę.
Łódzkie dzieci były
zachwycone. A wspólne gry i zabawy spowodowały
pojawienie
się
szczerych uśmiechów na twarzach wszystkich dzieci.
Świnoujscy uczniowie opuścili szkołę, a ich nowi koledzy poszli z Panem dyrektorem na ostatnie
piętro, gdzie mieści się aula szkolna. Tam zaskoczone dzieci ujrzały ładnie poustawiane łóżka, a
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przy każdym szafeczkę. Okna zostały przyozdobione kolorowymi morskimi akcentami. Pan
dyrektor zostawił ich samych, żeby mogli się rozpakować i powiedział, że przyjdzie za pół godziny,
żeby pokazać im resztę szkoły m.in. sale lekcyjne, toalety i stołówkę.
Dzieci z zapartym tchem oglądały sale lekcyjne z wielkimi oknami. Bardzo podobała im się sala
nr 20, gdzie były pojedyncze ławki ze schowkami. Zapamiętały też salę nr 8, gdzie na co dzień
odbywają się lekcje muzyki z pianinem i pięciolinią na tablicy. Poznały też „tajemnicze przejście”
spod tej klasy na aulę. Byli zauroczeni salą nr 4, w której zapoznali się z rybkami i patyczakami.
Przy okazji dowiedzieli się, że będą musieli je karmić podczas swojego pobytu w szkole. Na koniec
wszyscy poszli do stołówki, gdzie dostali pyszny obiad. Pan dyrektor opowiedział jeszcze krótką
historię szkoły. Dzieci dowiedziały się m.in., że szkoła w której będą mieszkać przez dwa
najbliższe tygodnie w 2015 roku obchodziła swoje 70-lecie. Były zaskoczone, że szkoła na
początku miała tylko jedną nauczycielkę, a naukę rozpoczęło zaledwie 4 uczniów. Poznały jej
patrona – Marynarkę Wojenną. Z zaciekawieniem słuchały, że zgodnie z tradycją nowi uczniowie
pasowani są na pierwszoklasistów na okręcie wojennym.
Po południu wyszli na spacer nad morze. Z daleka zobaczyli jakieś wysokie parasole i kamery.
Byli bardzo ciekawi co to jest. Wszyscy pobiegli tam szybko, żeby zobaczyć co ludzie tam robią.
Okazało się, że kręcony jest tam film pt. „Nadmorska przygoda”. Spotkali na planie filmu dużo
znanych aktorów i aktorek. Na ich szczęście akurat była przerwa. Dzięki temu aktorzy mogli
porozdawać autografy. Następnie dzieci z Łodzi zrobiły sobie selfie z wszystkimi aktorami – nie
spodziewali się że z ferii przywiozą taką pamiątkę. Gdy chcieli już wracać, zawołał ich Pan reżyser
i zaproponował dzieciom zagranie krótkiej roli. Mieli biec wzdłuż plaży, podczas gdy na pierwszym
planie będą grać główni aktorzy. W ten sposób dzieci otrzymały wspaniałą i niepowtarzalną
pamiątkę ze Świnoujścia. Wracali do szkoły bardzo podekscytowani. Nawet nie przypuszczali, że
tak rozpoczną im się ferie nad morzem i że to będzie dopiero początek ich wielu, niesamowitych
przygód...

CDN.

Druga część przygód bohaterów opowiadania Mai Urbanowicz już w następnym numerze
gazetki :)

Walka z komarami
Na początku roku szkolnego zaatakowała nas plaga komarów. W czasie pierwszego apelu dzieci

zostały bardzo pogryzione przez komary. Nie zwracały uwagi na
to, co mówią nauczyciele, ponieważ skupiały się na odganianiu
komarów, nawet w czasie stania na baczność!
W tym roku odkomarzaniem zajęła się jedna z firm, jednak według
mieszkańców nie sprostała zadaniu. To lato zdecydowanie popsuły
komary. Jeden z czytelników “Głosu Szczecińskiego24.pl” pod
koniec lipca powiedział:

- Poszedłem na promenadę i nie mogłem niczego tam zjeść. Od komarów aż czarno. Żrą ludzi, jak
wściekłe. Po co wydawać tyle pieniędzy na odkomarzanie, skoro to nie działa?
Jesienne ochłodzenie zmniejszyły ilość komarów, jednak czy za rok nie czeka nas kolejna
plaga?
Ola S. i Natalia S. (VIA)
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ZWIERZĘTA MAŁE I DUŻE…
Chomik dżungarski
Ma na imię Pusia i jest dziewczynką. Mam ją dopiero od trzech miesięcy, więc jest malutka. Jest
bardzo spokojna, kiedy się z nią bawię, więc nigdy mnie nie gryzie. Gdy ją obserwuję, jest ciekawa i
śmieszna. Ma szaro-brązowe futerko,

jasny brzuszek,

ciemną pręgę na grzbiecie i małe, czarne

oczka. Uwielbia ziarna

słonecznika i płatki kukurydziane. Lubi też

świeżą trawę, ogórki i

poziomki. Sprzątam jej klatkę co tydzień, a

wodę wymieniam

codziennie. W jej klatce znajdują się:

domek, hamaczek,

rury, poidełko z wodą, miska z karmą i

warzywami, wapno do

gryzienia, pięterko, zabawka i kołowrotek. Klatka jest wyścielona trocinami.

Widzę, że Pusia

bardzo lubi swoje mieszkanko. Pewnie dlatego, że jest duże, przestronne i wypełnione fajnymi rzeczami.
Jej ulubionym zajęciem jest bieganie w kołowrotku.
Martyna IVA

TANECZNIE W JEDYNCE
Pokaz tańca odbył się 27 września 2016r. Swój występ zaprezentowała szkoła tańca
“Szczepan”. Panie prowadzące występ przebrane były w stroje lorda i Elzy, co wzbudziło
ogromny entuzjazm wśród uczniów biorących udział w pokazie.
Dzieci, które występowały, to uczniowie
naszej szkoły. Pokaz wywołał ogromne
emocje u dzieci. W szkole tańca “Szczepan”
po

każdym

zakończonym etapie dzieci

otrzymują medale i dyplomy.
Julia Śmigielska klasa IV c
fot. N.Stańczak
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Sekretne życie zwierzaków domowych
reżyseria: Chris Renaud, Yarrow Cheney / Marek Robaczewski (reżyser dubbingu PL)
scenariusz: Cinco Paul, Ken Daurio, Brian Lunch / Bartosz Wierzbięta (dialogi w polskim dubbingu)
gatunek: Animacja, Komedia
produkcja: Japonia, USA
OBSADA (POLSKI DUBBING):
Tomasz Borkowski - Max
Jakub Wieczorek - Duke
Agnieszka Mrozińska - Bridget

Paweł Krucz - Tuptuś
Aleksander Mikołajczak - Tyberiusz
Zofia Zborowska - Chloe
Cezary Kwieciński - Dziadek
Krzysztof Szczepan - Norman
Katarzyna Łaska - Kate
“Sekretne życie zwierzaków domowych” to animowana komedia, przedstawiająca

życie zwierząt

domowych, gdy ich właściciele wychodzą do pracy. Głównym bohaterem filmu jest młody terier Max, który
mieszka ze swoją właścicielką Kate w jednej z nowojorskich kamienic.Każdą wolną chwilę spędzają na
zabawie

W tej kamienicy mieszkają wraz z właścicielami inne pupile, z którymi Max spotyka się pod

nieobecność swojej pani. Pewnego dnia spokojne życie Maxa się zmienia, Kate wracając z pracy,
przyprowadza nowego czworonoga Duke’a. W Maxie oczywiście budzi to zazdrość, ponieważ przestaje
być oczkiem w głowie swojej właścicielki. Duke zajmuje posłanie Maxa i wyjada mu jedzenie z miski.
Na ich pierwszym wspólnym spacerze (cała gromadka zwierząt z budynku jest wyprowadzana przez
zatrudnionego chłopaka) Max i Duke gubią się i zostają zaatakowani przez dzikie koty. W trakcie ucieczki
zostają złapani przez hycla, ale przed schroniskiem ratuje ich gang bezpańskich zwierząt żyjących w
kanałach i planujących zemstę na ludzkiej rasie. Psy dołączają do gangu, aby przeżyć, ale tak naprawdę
chodzi im tylko o jak najszybszy powrót do Kate.I tak zaczyna się pełna zabawnych scen i perypetii
przygoda.
Ten film bardzo mi się podobał i polecam go wszystkim.
Julia
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Narodowe czytanie
Dnia 3 września w sobotę między 12-14 g. na jednym z okrętów wojskowych odbyło się
narodowe czytanie fragmentu “Quo Vadis” historycznego pisarza Henryka
Sienkiewicza.Wszyscy chętni marynarze, kapitanowie i reszta załogi wybierali sobie fragment i
przedstawiali go turystom i
mieszkańcom. Świnoujścia.
Na okręcie znajdowali się
również uczniowie naszej
szkoły z klas IV-VI.
Karolina
fot.swinoujskie.info

Tajemnicza historia...
Pewnego razu poszłam sobie nad małe jeziorko. Uwielbiam tam chodzić, patrzeć w taflę wody.
Ale dzisiaj zobaczyłam jakąś małą chatkę. Poszłam tam. Widok nie był zbyt przyjemny. Podarte
ubrania porozrzucane wszędzie. Nagle usłyszałam zimny, ochrypły głos i te słowa:
- Kto śmie zakłócać mój spokój!
Odwróciłam się, ale nikogo za mną nie było!
Wyszłam z domku. Tak jak nigdy się nie boję, tak teraz ogarnął mnie strach. Poszłam za dom.
Ujrzałam tam tabliczkę - For Sale -

Na sprzedaż. Ale była i druga tabliczka przekreślona

markerem- Nawiedzony Dom! Za chwilę ujrzałam małą dziewczynkę. Znowu patrzę i jej nie ma!!!
Czy to duchy? Poszłam do domu. Kiedy opowiedziałam o tym rodzinie, najbliżsi wyśmiali mnie.
Postanowiłam zakraść się tam w nocy. Poszłam. Teraz już widziałam osobę, która do mnie
mówiła: była to mała dziewczynka. Ta, którą widziałam wcześniej. Miała na imię Zoe i nie żyje od
ponad roku. Zaprzyjaźniłam się z nią. Wybudowałam jej grób, ogarnęłam dom i zajęłam się jego
sprzedażą. Od kiedy sprzedałam jej dom, codziennie jestem u Zoe na grobie. Już wiem, że
zmarli jeśli czegoś od nas chcą, to nawiedzają nas w postaci ducha.
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Karolina Płoch

Projekt z Kamminke
Całe tygodniowe spotkanie miało tytuł “Pokój osiągnąć i zachować”. W czasie projektu
uczyliśmy się o historii polsko-niemieckiej, doskonaliliśmy język i dużo zwiedzaliśmy.
Mieliśmy wycieczki między innymi do Szczecina, gdzie zaproszono nas do filharmonii.
Byliśmy też w muzeum “Centrum Dialogu Przełomy”. W Świnoujściu doskonale się
bawiliśmy w parku linowym. Mieliśmy też wspólną lekcję historii w naszej szkole, którą
przygotowały

panie:

Jolanta

Wrześniewska-Woźniczka

i

Luiza Kasiarz. To był

niezapomniany tydzień!!!
Maja Urbanowicz i Ola Czajka

"Mały Książę" A. de Saint-Exupery
– kącik szkolnej czytelni!!!
 ą takie książki, do których się wraca po latach, z sentymentem, z
S
wspomnieniem dzieciństwa, z szumem maszyny do szycia, którą
babcia wprawiała w ruch, podczas gdy ja żyłam z moimi bohaterami w
zupełnie innym świecie. Taką książką jest właśnie historia o
jasnowłosym księciu pochodzącym z maleńkiej planetoidy, który na
Ziemi odnajduje sens swojego życia. Tu bowiem spotyka mądrego i
dobrego lisa, który wcale nie jest chytry i przebiegły jak w bajkach.
Oswaja go, będąc od tej pory odpowiedzialnym za jego życie i
zdrowie. Tak samo wcześniej oswoił Różę, choć o mocy swej miłości
do niej przekonał się dopiero na Ziemi. Ona jest wyjątkowa, bo jest
jego różą, bo ją
oswoił.
Nieważne,
że
podobnych
widział dziesiątki tu na
Ziemi.
Patrzy
sercem, bo najważniejsze
jest niewidoczne
dla oczu. Żmija z kolei uczy
go trudnej lekcji
odejścia i śmierci. Każdy ma
swoje miejsce i
swój czas, umiera tylko
ciało - jak mawiał
Mały Książę.
Zanurzcie się w
niesamowitego
zrozumiał trudy
koniecznie
Polecajcie
(dag)

z

niesamowitą
historię
chłopca, który jak nikt
“ludzkiego”
życia.Wypożyczcie
naszej
biblioteki!!!
znajomym!!!
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Drodzy uczniowie!!!! WOLONTARIAT JEST SUPER!!!
Czwartego października obchodzimy wyjątkowe święto: Światowy Dzień Zwierząt. W tym roku w mury

Jedynki zawitali też wyjątkowi goście: przedstawiciele fundacji “Animals Przystań Świnoujście” oraz aktorzy
z “O!środka Działań Teatralnych”. Pokazali nam, że zwierzęta odczuwają równie mocno jak ludzie, że
cierpią, gdy nie są kochane i traktowane dobrze. Gdy weszła do auli pani z Boryskiem - psem
adoptowanym ze schroniska - wszyscy chcieli go głaskać. Lecz jacy jesteśmy dla swoich zwierząt na co
dzień? Czy kochamy je równie mocno, jak one nas???

Przeczytajcie przejmujący apel Karoliny…

(red.)

Wyobrażacie sobie nie mieć domu, nie mieć co zjeść, marznąć czy moknąć? A może
i później umrzeć z głodu czy z jakieś choroby z powodu przemarznięcia? Jakbyście się
czuli? Pewnie okropnie, prawda??? A myślicie czasem o zwierzętach???????
Pamiętaj! One też mają uczucia i mimo tego, że istnieją schroniska, to myślicie, że
mają tam dobrze??? Co jedna lub dwie osoby zrobią z tak dużą ilością zwierząt? A
wiecie m.in. dlaczego tak się dzieje? Dużo osób nie zdaje sobie z tego sprawy,
przywiązując swego “KOCHANEGO” pupila do drzewa. Bo chcą wyjechać. Albo gdy
zachorują i ludzie wyrzucają je do worków i do śmietnika!! Czy to jest fair?! NIE!!! Sama
kiedyś spotkałam się z sytuacją, gdy mój piesek zachorował. Przestał widzieć, chodzić,
nie radził sobie z podstawowymi czynnościami dnia codziennego. A usłyszałam od
pewnej osoby “nie lepiej uśpić?” Przez to, że pies zachorował, mamy pozbawić go
życia? Dzięki stanowczej walce mój pies dzisiaj jest całkiem normalny! A wy
przynosząc koce, karmę, możecie pomóc takim zwierzętom. Pomyślcie!! Serdecznie
zapraszamy do Wolontariatu.
Karolina Płoch

SPŁYW KAJAKOWY
20 września odbył się drugi spływ kajakowy organizowany przez
Nnzycieli

wychowania

fizycznego.Trwał

dwa

się

Rezerwat Doliny

Rzeki

przez
Rurzycy.

szlakiem
Uczniowie

Jana

Był

dni, odbył
to

spływ

Pawła II.

byli

też w kościele, w

którym odprawiał

mszę Jan Paweł

II.
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ANTEK FURMAŃSKI VI A

Żartobliwie o nauczycielach :)
Pani od polskiego wywołuje Jasia do odpowiedzi:
- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki.
- Kto? Ja?!
- Brawo Jasiu, piątka!
- Jak nazwać nauczyciela bez nerwicy?
- Bezrobotny.
Przed wizytacją w szkole nauczyciel ustala:
- Jak o coś zapytam, niech zgłaszają się wszyscy. Ci, co wiedzą - prawą ręką, ci co nie wiedzą lewą…
Mąż odwozi do szpitala rodzącą żonę - nauczycielkę polskiego. Ta nazajutrz dzwoni do męża:
- Kochany, jestem taka szczęśliwa! Wyobraź sobie: rodzaj męski, liczba mnoga!
Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik:
- Małgosiu, co to za wzór?
- To jest... No, mam to na końcu języka...
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To kwas siarkowy…
Dwaj chłopcy podbiegają do policjanta:
- Panie władzo, szybko, nasz nauczyciel!
- Co się stało? Napadli go?
- Nie, on nieprawidłowo zaparkował…
Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy:
- Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą.
Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek z adnotacją ojca:
- To pestka, gdyby pan słyszał jej matkę!
- Od dziś będziemy liczyli na komputerach! - oznajmiła nauczycielka matematyki.
- Wspaniale! Znakomicie!! - cieszą się uczniowie.
- No to kto mi powie, ile będzie pięć komputerów dodać dwadzieścia jeden komputerów?...
Wszelkie podobieństwo do zdarzeń lub osób jest przypadkowe!
(ze strony www.nauczyciele.dowcipy.pl)

Chcesz zadać nam pytanie, skomentować jakiś artykuł, wypowiedzieć się, pisać
artykuły? Zapraszamy na spotkania Szkolnego Koła Dziennikarskiego!
Wtorki g. 13.30!!!

Napisz do nas!
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Nasz e-mail: gazetka@pracowniasp1.pl
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