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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 Debata „W-f z klasą” 

 Finał Szkoły demokracji 

 Wyniki XX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 

 Spotkanie z Policjantem 

 Egzaminy gimnazjalne 

 Święto Patrona Szkoły 

 Witaj maj, trzeci maj 

 Mamy Świętego! 

  Święto Patrona Szkoły 

 Dzień Europejski 

 Wizyta w Sejmie 

 Gimnazjaliści głosują 

 Wycieczka do Sejmu 

 Dzień Dziecka 

 Sport 

NA LUZIE 
 Kącik kulinarny 

 Humor szkolny 

 Krzyżówka 

 

 
To nasze ostatnie wydanie gazetki w tym roku szkolnym i, w takim gronie. Spod naszego pióra wyszło 

 6 numerów „Echa z Wojciecha”, pełnych ciekawych artykułów i wiadomości, dotyczących wydarzeń 

z życia naszego Gimnazjum. Dziękujemy wszystkim Czytelnikom naszej gazetki, która zawsze schodziła 

jak ciepłe bułeczki. Dziękujemy również naszemu opiekunowi – pani Jolancie Markowicz, która nas 

mobilizowała i pomagała w składaniu kolejnych numerów gazetki. Niebawem nadejdą upragnione 

wakacje. Życzymy wszystkim jak najlepszych ocen na świadectwie oraz udanego wypoczynku w czasie 

wakacji! 

   Zespół redagujący gazetkę „Echa z Wojciecha” w roku szk. 2013/2014 

 

 

Zespół redakcyjny: uczniowie klas drugich, uczęszczający na zajęcia dziennikarskie.  

Opiekun koła dziennikarskiego: Jolanta Markowicz 
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 7 kwietnia na szkolnej świetlicy, w ramach pierwszej edycji ogólnopolskiej akcji 

edukacyjnej, odbyła się debata „W-f z klasa”. Uczestniczyli w niej uczniowie klas drugich oraz przedstawiciele 

klas pierwszych. Debatę poprowadziła pani Monika Olejnik. 

Na spotkaniu wybieraliśmy zadanie do zrealizowania na lekcji wychowania fizycznego. 

Możliwe zadania do wyboru: 

- zajęcia pozalekcyjne  

- w-f dla mniej wysportowanych  

- lekcje poza szkołą  

- zdrowe odżywianie  

-poprawa frekwencji  

- TIK na w-f  

- wsparcie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej  

- ruch na przerwach i na innych lekcjach  

- w-f dla dziewczyn  

- interdyscyplinarność na lekcjach w-f 

W dalszej części debaty uzupełnialiśmy plakaty: Jak chcielibyśmy, żeby wyglądała nasza szkoły? oraz: Jak 

wygląda nasza lekcja w-f ? 

Następnie zostaliśmy podzieleni na grupy i odpowiadalismy na pytania: 

1. Co można zrobić, aby było lepiej? 

2. Jakiego wsparcia potrzebujemy? 

3. Co konkretnie chcemy poprawić? 

4. Co możemy zrobić własnymi siłami? 

5. Co potrzebne jest z zewnątrz? 

Na koniec zostało wybrane jedno z zadań do zrealizowania na lekcjach wychowania fizycznego. Uczniowie 

zgromadzeni na sali wybrali, aby na lekcjach w-f był TIK. 

            Paulina Boryna  

        

 

 Grupa uczniów naszego Gimnazjum wzięła 

udział w innowacyjnym pilotażowym projekcie 

„Szkoła demokracji”, którego celem było 

zwiększenie udziału uczniów w podejmowaniu 

decyzji w szkolnych sprawach. Podsumowanie 

projektu odbyło się podczas konferencji 

w Warszawie w dniach 11-12 kwietnia 2014 r. 

Z naszego Gimnazjum na podsumowanie projektu 

pojechały dwie uczennice: Agata Supera i Sandra 

Szczurek oraz opiekunowie: pani Monika Stań 

i pani Jolanta Markowicz W wydarzeniu tym 

wzięli udział przedstawiciele wszystkich szkół 

uczestniczących w projekcie oraz eksperci 

zajmujący się rozwojem partycypacji uczniowskiej 

w Wielkiej Brytanii, Czechach i Polsce. 
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Każda szkoła prezentowała swoje osiągnięcia w ramach Szkoły demokracji podczas spotkania ze 

wszystkimi uczestnikami projektu w Polsce. Było to wspaniałe doświadczenie, podczas którego można 

było poznać „praktyki demokratyczne” realizowane w innych szkołach, ale również dzielić się 

własnymi niemałymi osiągnięciami i stanowić inspirację dla rówieśników z różnych stron naszego 

kraju. 

 

 

     

  

„Postanowiliśmy, żeby rządził cały naród, żeby cały 

naród mógł powiedzieć, czego mu potrzeba. Ale 

zapomnieliście, Panowie, że naród to nie tylko dorośli, 

ale i dzieci. Mamy kilka milionów dzieci, więc i one 

powinny rządzić. Niech będą dwa parlamenty: jeden dla 

dorosłych – i tam będą posłowie dorosłych i ministrowie 

dorosłych. A drugi będzie sejm dzieci – i tam dzieci będą 

posłami i ministrami. Ja wiem, że to jest trudne. 

Wszystkie reformy są trudne. Ale trzeba zacząć. Jeśli 

mnie się nie uda zrobić tak, jak trzeba, moje reformy dokończy mój syn albo mój wnuk.” 

            Król Maciuś Pierwszy 

 

Sejm Dzieci i Młodzieży zbiera się raz do roku, 1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka. 

Nadmienić należy, że Polska, jako pierwszy kraj w Europie zorganizowała tego typu przedsięwzięcie. 
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Egzaminy gimnazjalne 

16 kwietnia została ogłoszona lista posłów i posłanek do XX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. 

W całej Polsce 477 zespołów przeprowadziło debaty na temat "Wyborów parlamentarnych". 

Zakwalifikować się mogło tylko 230 zespołów. Miło jest nam ogłosić, że 1 czerwca 2014 roku 

w ławach poselskich Sejmu RP z naszego Gimnazjum zasiadła grupa czterech uczniów. Byli to: zespół 

pierwszy: Agata Supera i Mateusz Bolimowski oraz zespół drugi: Sandra Szczurek i Adam 

Jakubowski. Dodatkowo Agata Supera i Mateusz Bolimowski, jako jeden z dwóch najlepiej 

ocenionych zespołów w województwie łódzkim, w dniach 10-11 maja wzieli udział w komisji 

problemowej w Warszawie, gdzie wspólnie z innymi zespołami pracowali nad ustawą, która została 

uchwalona 1 czerwca. Opiekę nad zespołami sprawowali: pani J. Markowicz i pani K. Strzemińska.  

            Gratulujemy!   
 

 

Dnia 10 kwietnia 2014r. w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie z policjantem. Dotyczyło 

przemocy i prześladowań w szkole. Wykład połączony został z projekcją filmu, na którym pokazane 

było prześladowanie kolegów ze szkoły. Po filmie odbyła się dyskusja, jak należy reagować na 

krzywdę innych, kogo należy powiadomić oraz jak można takiej sytuacji uniknąć. 

 Spotkanie to wywarło na nas ogromne wrażenie. Wszyscy zrozumieliśmy, że trzeba szanować 

i akceptować innych, a w razie potrzeby wyciągnąć pomocną dłoń. 

          Angelika Stasiak 

 

 

23-25 kwietnia trzecioklasiści pisali egzamin 

gimnazjalny. Wynik egzaminu z części humanistycznej, 

matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego na 

poziomie podstawowym będzie miał wpływ na 

przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły 

ponadgimnazjalnej. Według naszych starszych kolegów 

egzamin był dosyć trudny. Niektórzy bardzo się 

stresowali, a inni wręcz przeciwnie - podeszli do niego 

zupełnie na luzie.  Jeden z uczniów naszego 

Gimnazjum powiedział, „Kiedy na początku spojrzałem 

na zadania, miałem pustkę w głowie i poczucie, że nic 

nie umiem. Jednak, gdy wczytałem się w treść zadań, 

okazało się, że nie są one trudne, a zagadnienia, które pojawiły się w arkuszu, były omawiane na 

lekcjach.” Po zakończeniu pierwszej części, niektórzy wyszli z sali z zadowoloną miną, inni 

z wyrazem porażki. W środę trzecioklasiści odetchnęli z ulgą, ponieważ zakończył się egzamin.  Teraz 

pozostaje im tylko czekać na wyniki. Życzymy powodzenia!       

          Martyna Piotrowska 
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Dnia 26.04.2014 roku obchodziliśmy Święto Patrona. 

Na uroczystość zastali zaproszeni: Wójt Gminy Maków 

p. Jerzy Stankiewicz, Przewodniczący Rady Gminy 

p. Dariusz Kuleta, ks. Stanisław Ciąpała oraz dyrektorzy 

z pobliskich szkół podstawowych. Uroczystość składała się 

z dwóch części: oficjalnej i artystycznej. 

W pierwszej część uczniowie przypomnieli nam sylwetkę 

i historię Św. Wojciecha, a następnie przypomnieli, co 

wydarzyło się w naszej szkole, zaczynając od początku 

roku.  

Kolejnym punktem  uroczystości było przedstawienie 

zebranym gościom i  uczniom, na czym polegały warsztaty 

„Szkoła demokracji”.  

Został również rozstrzygnięty konkurs ortograficzny: 

1 miejsce: Wiktoria Grochala 

2 miejsce: Małgosia Pracka 

3 miejsce: Ilona Nowak   

W drugiej części czas umilili nam swoim śpiewem 

Adrian Dobrowolski, Daria Smulska oraz Wiktoria 

Grochala. Nie zabrakło również chwili na poezję.  Adrian 

Dobrowolski i Karolina Wiórkiewicz recytowali piękne 

wiersze związane z osobą papieża. Koleżanki, które należą 

do orkiestry dętej, zaprezentowały nam swoje talenty. Nie 

zabrakło również występu podopiecznych p. Renaty 

Wójcik. Mieliśmy okazję podziwiać ich zdolności 

aktorskie w przedstawieniu „Zabawmy się w teatr”.  

Na koniec wystąpili koledzy z klasy 3a, którzy 

przestawili nam skecz „Napad na warzywniak”. 

Ostatnim punktem tego dnia był pokaz strzelecki 

zaprezentowany przez przedstawicieli Związku 

Strzeleckiego Oddział w Skierniewicach.   

      Paulina Boryna   

 

 

 

W dniu 30 kwietnia 2014r. w naszej szkole odbył się apel przypominający o niezwykle ważnym 

święcie - Konstytucji 3 maja. Uroczystość została przygotowana 

przez uczniów klas pierwszych pod opieką pani Aleksandry Gejo. 

Na początku przeprowadzono krótką sondę dotyczącą naszej 

wiedzy na temat tego święta. Wiedza uczniów nie okazała się zbyt 

obszerna, więc postanowiono przybliżyć nam dokładniej ten temat. 

Mieliśmy okazję dowiedzieć się, dlaczego 3 maja jest dla Polaków 

datą szczególnie ważną. Uczniowie recytowali piękne wiersze 

o ojczyźnie. Ten apel był dla nas doskonałą lekcją historii.   

         

           Weronika Rybus 
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W dniu 27 kwietnia na placu św. Piotra odbyła 

się kanonizacja Jana XXIII oraz Jana Pawła II. 

Uczniowie naszej szkoły, chcąc uczcić to 

historyczne wydarzenie, 30 kwietnia 

przygotowali uroczysty apel poświęcony 

Wielkiemu Polakowi. Na początku została 

wyświetlona prezentacja multimedialna. 

Dowiedzieliśmy się wielu ważnych faktów 

z życia tej niezwykłej Osoby.  

Jan Paweł II naprawdę nazywał się Karol 

Wojtyła. Urodził się 18 maja 1920r. 

w Wadowicach. Jego matka zmarła tuż przed 

przyjęciem przez Karola I Komunii św. Ojciec Karola był porucznikiem. Syn stracił go w czasie II 

wojny światowej. Jego brat, Edmund, był lekarzem, zaraził się szkarlatyną i również zmarł. Siostra 

Olga zmarła tuż po narodzeniu. Karol był człowiekiem sumiennym i utalentowanym. Kochał teatr, 

a także sport. Jako dorosły człowiek świetnie dogadywał się z młodzieżą. 1 listopada 1946r. został 

księdzem. Uwielbiał spędzać letni czas na łonie natury. W lipcu 1958r. Karol został mianowany 

biskupem Krakowa. Uczestniczył w obradach Sobory Watykańskiego II. Kardynałem mianowano go 

w 1967r. 16 października 1978r. został papieżem. Przyjął imię Jan Paweł II. Hasło jego pontyfikatu 

brzmiało ,,Totus Tuus”, co oznacza ,, Cały Twój”, ponieważ był całkowicie oddany Matce Bożej. Jako 

papież wiele podróżował. Odbył 104 podróże a w Polsce był aż 8 razy. Kochał swoją Ojczyznę, w 

dużej części przyczynił się do upadku komunizmu w Polsce. 13 maja 1981r. w Rzymie miał miejsce 

zamach na życie Jana Pawła II. Szczęśliwie udało się uratować papieża. Od tamtego czasu papież miał 

problemy zdrowotne. W wielkim cierpieniu tuż przed Wielkanocą - 2 kwietnia 2005 o godz. 21:37 

zmarł. Swój pontyfikat zakończył słowem "Amen". 

Kolejny raz mieliśmy okazje przypomnieć sobie jak wielkim był człowiekiem. Później został 

wyrecytowany jeden z wielu jego pięknych wierszy. Na koniec wspólnie zaśpiewaliśmy ulubioną 

pieśń Jana Pawła II - ,,Barkę”.        

 Weronika Rybus 

 

W dniu 16.05.2014r. odbył się Dzień Europejski, 

który zaczął się od projektów gimnazjalnych klas II. 

W pierwszym projekcie dziewczyny ubrane w stroje 

flamenco, a chłopcy w czarne koszule i kapelusze, 

przybliżyli nam „Kraje Unii Europejskiej, które nas 

fascynują’’.  

Po ciekawym projekcie mieliśmy przyjemność 

obejrzeć występ uczniów klas I. Pierwszoklasiści 

zapoznali nas z tradycjami poszczególnych państw. 

Pięknym głosem mieli okazje pochwalić się Sebastian 

Kowalczyk oraz Adrian Dobrowolski.  

Tematem drugiej prezentacji były: Najsłynniejsze 

miejsca w Londynie. Uczniowie zaprezentowali 

ciekawe miejsca, które można zwiedzić w Londynie. 

Po występach, pani dyrektor ogłosiła wyniki konkursu na plakat o wylosowanym kraju Unii 

Europejskiej. 1 miejsce otrzymała klasa Ic,  która przedstawiła Cypr.  

        Justyna Kroc i Angelika Sałkowska 
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W dniach 10-11 maja 2014 r. Agata Supera i Mateusz 

Bolimowski pod opieką pani Jolanty Markowicz udali 

się do Warszawy, aby uczestniczyć w komisji 

problemowej SDiM. 

Do zadań komisji należało przygotowanie projektu 

uchwały, która zostanie poddana głosowaniu podczas 

obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży.  

Pierwszego dnia po przyjeździe do Warszawy, 

rejestracji w hotelu i smacznym, sycącym obiedzie, 

odbyły się warsztaty w trzech grupach, mające na celu 

poznanie się i integrację, wymianę doświadczeń 

z wykonywania zadania rekrutacyjnego oraz przygotowanie do pracy w podkomisjach. Warsztaty 

trwały ponad 5 godzin, a ich owocem okazała się być wersja robocza fragmentu uchwały dla SDiM. 

Potem wszyscy spotkali się na kolacji w hotelu, a następnie udali się do swoich pokoi. 

Drugi dzień pracy był pełen wrażeń. Rozpoczął się już o 7.30 śniadaniem, a zaraz potem członkowie 

komisji udali się autobusem do Sejmu RP. Obrady rozpoczęły się wyborem prezydium komisji, 

podkomisji oraz marszałków SDiM. Później podzielona na podkomisje grupa konsultowała swój 

projekt uchwały z legislatorami. O 12.00 komisja spotkała się ponownie w pełnym składzie, aby 

przedyskutować i przyjąć tekst uchwały. Obrady były dosyć burzliwe, ale zakończyły się sukcesem. 

Po takim doświadczeniu wszyscy z apetytem zjedli obiad w restauracji sejmowej. Na tym zakończyło 

się spotkanie komisji. Ostatecznym efektem tych prac było przyjęcie uchwały 1 czerwca, podczas 

obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie.  

      Agata Supera 

 

 

 

 

Nasza Szkoła przystąpiła do 

ogólnopolskiego projektu edukacyjnego 

„Młodzi głosują-wybory do Parlamentu 

Europejskiego 2014”. W ramach tego projektu 

19 maja 2014 roku odbyły się młodzieżowe 

wybory do PE.  W tym celu uczniowie klas 

drugich: Mateusz Kołaczek i Michał Zdun 

oraz uczennice klas trzecich: Magdalena 

Głusek, Aleksandra Koza i Sylwia Kroc 

utworzyli szkolną komisję wyborczą. 

Przygotowali karty do głosowania oraz zadbali 

o przygotowanie lokalu wyborczego. 

W wyborach przeprowadzonych w naszej 

Szkole frekwencja wyniosła 81%.  

 

 

 

Dnia 28 maja mieliśmy okazję zwiedzić 

Sejm RP. Najpierw udaliśmy się na galerię sali 

posiedzeń, gdzie przywitała nas pani poseł 

Dorota Rutkowska. Siedząc w loży 

przysłuchiwaliśmy się obradom sejmowym, 

które do tej pory mogliśmy oglądać tylko 

w telewizji. Pani poseł opowiedziała nam 

o pracy sejmowej posłów. Następnie 

przeszliśmy do Wszechnicy Sejmowej na 

lekcję o polskim parlamentaryzmie. Była to 

żywa lekcja, która na długo zapadnie nam 

w pamięci. Na koniec zrobiliśmy sobie 
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pamiątkowe zdjęcie. Po podziękowaniu pani 

poseł za umożliwienie nam wizyty w Sejmie 

i umówieniu się na lekcję w naszym 

Gimnazjum, z pamiątkami od pani poseł, 

opuściliśmy gmach Sejmu.  

Z powodu deszczu, musieliśmy zmienić 

plany. Zamiast do ZOO udaliśmy się do 

Złotych Tarasów.  

Około godziny 17 wróciliśmy do Makowa. 

Dziękujemy pani Jolancie Markowicz za 

zorganizowanie wycieczki oraz paniom: 

Renacie Wójcik, Marzenie Tomaszewskiej 

oraz Aleksandrze Gejo, za czuwanie nad 

naszym bezpieczeństwem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 W dniu 30.05.2014 roku w naszej Szkole 

odbył się dzień dziecka. Ten dzień był wolny 

od zajęć lekcyjnych i obfitował w wiele 

atrakcji.  

O godzinie 9:30 na górnym korytarzu odbył 

się koncert „Muzyczny Świat Dixielandu” 

w wykonaniu zespołu z Łodzi „Srebrna tarka”.  

Muzycy zaprezentowali nam kilka najbardziej 

znanych standardów jazzowych, opowiedzieli 

o bogatej historii tej muzyki oraz zapoznali 

uczniów z dźwiękiem i wyglądem 

instrumentów muzycznych: trąbki, saksofonu 

i puzonu. Nie zabrakło również konkursów, 

w którym ochotnicy mieli okazję np. zagrać na 

puzonie czy na tarce. Podczas koncertu panował miły nastrój i wesoła atmosfera.  

Po krótkiej przerwie odbyła się pierwsza w naszym Gimnazjum Teatrozjada. Wystąpił dla nas teatr 

Młodzieżowego Centrum Kultury w Skierniewicach oraz nasi Gimnazjaliści. Bardzo podobał nam się 

występ zarówno jednej jak i drugiej grupy aktorskiej. Miejmy nadzieję, że ta tradycja będzie 

kontynuowana w kolejnych latach. 



               Gazetka Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie                                          - 10 - 

ECHA Z WOJCIECHA KWIECIEŃ/MAJ NR 6(68) 2014 

 Po części artystycznej osoby chętne udały się do świetlicy na poczęstunek przygotowany przez 

rodziców.  

Na orliku odbyły się dwie konkurencje: dla chłopców – rozgrywki w palanta, a dla dziewczyn 

w ringo. Wśród chłopców pierwsze miejsce zajęła drużyna z klasy IIIB, a wśród dziewcząt klasa IB 

(wśród klas pierwszych). Wśród dziewcząt z klas drugich i trzecich zwyciężyła drużyna dziewcząt 

z klasy IIC. 

Dzień upłynął nam bardzo miło. 

            Paulina Boryna    

 

 

 
 Zawody w piłkę nożną dla dziewcząt    
W środę 19 kwietnia 2014r. na boisku w Sierakowicach odbyły się zawody 

w piłkę nożną dla dziewcząt. Wyjechaliśmy spod szkoły o godz. 9:00 

autobusem szkolnym wraz z naszymi opiekunami: panią Moniką Olejnik oraz 

panem Piotrem Gradowskim. Do centrum sportowego przybyło dużo 

zawodników, a każdy z nich znalazł się tam nie bez powodu - kierowała nimi 

nie tylko chęć odniesienia zwycięstwa, ale także laury, jakie osiągnęli na 

poprzednich zawodach, które były przepustką do następnych rozgrywek.  Po przyjeździe na miejsce 

dziewczyny przebrały się w szatni w sportowe stroje, po czym wyszły na 

boisko, aby się przygotować. Mimo brzydkiej, pochmurnej pogody szybko 

się rozgrzały. Zmagania rozpoczęły się wraz z pierwszym gwizdkiem, 

niosąc za sobą prawdziwą rywalizację. Każdy wyścig po zwycięstwo był 

równie zacięty! Zawodniczki z zapałem przebiegały wielkie boisko do 

bramek przeciwnika. Razem z trzema koleżankami dopingowałyśmy 

nasze koleżanki z całych sił, by cały ten zapał i zaangażowanie nie poszły 

na marne i żeby wygrały upragniony mecz. W ich oczach było to zapewne 

bardzo ważne, ponieważ dzień wcześniej w tym samym miejscu grali nasi 

koledzy, którzy zajęli 1 miejsce… Niestety, mimo zaciętej walki, wielu 

kropli potu, zmęczenia, jakie im doskwierało, a nawet złamanej nogi (!) 

nie udało się zdobyć 1 miejsca. Musiałyśmy zadowolić się 3 miejscem. Po 

skończonych zawodach część z nas wróciła do szkoły, część do domu.  

          

          Martyna Piotrowska  
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 Sałatka ryżowa z szynką 
Składniki : 

-2 woreczki ryżu 

-20 dag szynki gotowanej lub konserwowej 

-Duży ogórek 

-Czerwona papryka 

-Zielona papryka 

-Puszka kukurydzy lub groszku 

-Mała cebula 

-Majonez 

-Sól, pieprz 

 

Czas przygotowania: 40 minut 

Ilość porcji: 5-6 

Przygotowanie 

1.Ryż gotujemy w lekko osolonej wodzie, następnie odcedzamy.  Wkładamy do miski 

i odstawiamy do wystygnięcia. 

2.Cebulę obieramy, z papryki usuwamy gniazda nasienne i całość, razem z ogórkiem kroimy 

w małą kostkę, a szynkę w nieco większą. Dodajemy do ryżu. Kukurydzę odsączamy z zalewy, 

wsypujemy do reszty składników. 

3.Sałatkę mieszamy z majonezem. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem. 

Bardzo lubię tą sałatkę. Życzę Smacznego! 

 

 
 

 

           Angelika Sałkowska 
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UWAGI Z DZIENNICZKA SZKOLNEGO 
 Uczeń buja się na dwóch tylnych nogach krzesła, by za chwilę opuścić dwie przednie             

z hukiem na podłogę. 

 Naraża kolegów na śmierć, rzucając kredą po klasie 

 Kradną ze szkolnej kuchni ziemniaki i robią z woźną frytki. 

 Kowalska i Józwiak nie chcą podąć swego nazwiska. 

 Nie uważa i biega na lekcjach wf-u. 

 Śpiewa na lekcji muzyki. 

 Przyszedł w butach do szkoły. 

 

Humor Szkolny 

Tato mówi do Jasia: 

- Nie rozumiem, jak ty możesz zadawać się 

z Wojtkiem. Przecież to niegrzeczny chłopiec, 

najgorszy uczeń w klasie! 

- Przez wdzięczność tato. Gdyby nie on, ja 

byłbym najgorszym uczniem! 

 

Nauczycielka z liceum spotyka swego dawnego 

ucznia Jasia. 

- No, co u ciebie słychać Jasiu, co porabiasz? 

- A wie Pani, chemię wykładam. 

- Naprawdę Jasiu? A gdzie? 

- W "Biedronce". Na regały... 

 

Ojciec przegląda dzienniczek szkolny Jasia: 

- Co ty, znowu jedynka z historii? 

- Niestety, historia lubi się powtarzać... 

 

Nauczyciel biologii pyta Jasia: 

- Po czym poznasz drzewo kasztanowca? 

- Po rosnącym na nim kasztanach. 

- A jeśli kasztanów jeszcze nie ma? 

- To ja poczekam..... 

 

-Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przyszedł brudny 

do szkoły i pani go za karę wysłała do domu! 

- I co pomogło? 

- Tak, dzisiaj cała klasa przyszła brudna. 

 

Profesor pyta studenta: 

- Co to jest egzamin? 

- Egzamin, to wymiana poglądów między 

dwoma inteligentnymi osobami. 

- Dobrze. A jeśli jedna z tych osób jest 

nieinteligentna? 

- Trudno, to druga bierze indeks i wychodzi. 

 

 

 

                                  Marta Więcek 
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1. Jaką nową tajemnicę różańcową dodał Jan Paweł II. 

2. W VI pielgrzymce Jana Pawła II uczestniczyli prezydenci siedmiu państw. Były to: 

Czechy, Niemcy, Węgry, Litwa, Polska, Ukraina i...? 

3. Ulubione ciastka Jana Pawła II. 

4. Jakiego ptaka symbolizującego pokój, ojciec święty często wypuszczał z rąk? 

5. Nazwisko Jana Pawła II. 

6. ... Jana Pawła II trwający od 16.10.1978 do 2.04.2005. 

7. Miesiąc urodzin Jana Pawła. 

8. Ulubiona piosenka Jana Pawła II. 

9. Ulubiona modlitwa Jana Pawła II. 

10. W jakim miesiącu Jan Paweł II został wybrany na papieża? 

11. Papież mocno cierpiał na tę chorobę. 

12. Miejsce śmierci Papieża. 

13. Przezwisko Ojca Św. 

14. Jak miał na imię osobisty sekretarz Jana Pawła II przez cały pontyfikat. 

15. Miejscowość, w której urodził się Jan Paweł II. 

16. Odbył ich 8 do Polski. 

17. Imię brata Jana Pawła II. 

18. Ulubione miejsce Jana Pawła II. 

19. Pojazd Papieża. 

          Marta Więcek   
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