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Zespół redakcyjny:

Bartek Pełka 1b, Jasiu i Kuba Sadko 1b,
Patrycja Banaś 3a, Roksana Groń 3a, Ania
Lewicka 3a, Ola Dziedzic 3a, Angelika
Tatrocka 3b, Julia Piziur 3b, Wiola
Piotrowska 3b, Wiktor Stec 4a, Patrycja
Moździerz 4a, Dominika Klimczak 4b, Ola
Kasprowicz 4a, Kasia Nawrocka 5a, Natalia
Nadowska 6b, Weronika Staniul 6a, Arek
Witlake 6b, Przemek Dzieczkaniec 6b
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Pracą zespołu redakcyjnego
kieruje pani Anna Stępek - bibliotekarz.
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Współpracujący nauczyciele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nasza planeta.
Pływamy nią.
Ma kształt jajka.
Rozwiąż
Jest w paski, można go zobaczyć w zoo.
krzyżówkę!
Czytamy ją.
W
bibliotece
czeka
Kolczaste leśne zwierzę.
nagroda!
Pracuje w ziemi, nie lubi światła.
Latają tam astronauci.
Wynik mnożenia.
Bawią się na placu zabaw.
Krzyżówkę ułożyła Julia Piziur klas 3b
11. Największe zwierzę z kłami.
______________________________________________________________________

Kiedy kotu dokuczają zęby?
-Gdy go psy gryzą.

********
Pani na lekcji polskiego pyta Jasia:
-Jasiu, wymień jakiś ułamek osobowy.
-Ja?!
-Dobrze, szóstka!

Jaki jest najlepszy
środek na łysienie?
Humor przygotowała Ola Dziedzic 3a
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Co się pojawia dwa razy w każdym
momencie, raz w każdej minucie
i ani razu w życiu?
-Litera ,,m”!

********
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Jak witają się ludzie na pustyni?
-Cień dobry.

********
Jaka jest różnica między
komputerem a praniem?
-Inaczej się zawiesza.

Str. 12

Wydrukowano w bibliotece szkolnej.

********

Nauczyciel tłumaczy uczniom, że nie ma
pojęcia "większej" lub "mniejszej" połowy.
Obie połowy są zawsze równe.
Pod koniec lekcji podsumowuje:
- Ale co ja wam będę tłumaczył !
I tak większa połowa z was
pewnie tego nie rozumie !

********

Beata Szymkiewicz, Sylwia Malicka, Henryk
Szypuła, Anna Gutral – Szewelańczyk, Irena
Sadko, Gabriela Tyburska, Bogumiła
Rozwadowska, Arkadiusz Szota,

Na lekcji wychowania fizycznego nauczyciel
poleca uczniom ćwiczyć "rowerek".
Jeden z chłopców nie rusza nogami.
- Dlaczego nie ćwiczysz ?
- Bo ja teraz jadę z górki...
Humor przygotowali Wiola Piotrowska 3b
i Przemek Dzieczkaniec 6b

Do druku oddano 22. 10. 2010r

Redakcja gazety spotyka się
w szkolnej bibliotece
Zapraszamy do współpracy

szkolnyduszek1@wp.pl
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- Co to jest dziedziczność ? - pyta
nauczyciel ucznia.
- Dziedziczność jest wtedy, gdy uczeń
dostaje dwóję za wypracowanie, które
napisał jego ojciec.
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Koleżanka do kolegi:
- Franeczku, założę się że nie potrafisz
zrobić pięciu błędów w jednym wyrazie.
- A jaki to wyraz ?
- Fzhut słońca.
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Na lekcji religii:
- Kto z was, dzieci, chciałby iść do nieba ?
- pyta ksiądz katecheta.
Wszystkie dzieci podnoszą ręce do góry,
tylko Jaś siedzi bez ruchu.
- A ty, mój chłopcze, nie chcesz iść do
nieba ?
- Chcę, i to bardzo, ale obiecałem tacie,
że zaraz po lekcjach wrócę do domu.

Szkolny Duszek 1/2010-2011

