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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

 8 marca 

 Obchody Pierwszego Dnia Wiosny 

 Szkoła Dobrego Wychowania 

 Szkoła Demokracji 

 XXII sesja SDiM 

 Kwiecień miesiącem pamięci narodowej 

 Egzaminy gimnazjalne 

 Święto Patrona Szkoły 

SPORT 

 Zawody  

KONKURSY 

 Konkursy 

 Wywiad z Natalią 

 

NA LUZIE 
 Humor szkolny 

 

 

 

SZKOLNE KALENDARIUM  

4-9 maja TYDZIEŃ EUROPEJSKI 

 

26 -29 –dni wolne od nauki 

 
 
 

 
 

 

 

Zespół redagujący gazetkę:  

koło dziennikarskie uczniów z klas drugich pod opieką pani Jolanty Markowicz 
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8 marca w naszej szkole odbył się apel, celebrujący Dzień Kobiet. Uczniowie klas III 

przedstawili krótką prezentację na temat stworzenia kobiety. Następnie panie nauczycielki 

otrzymały kwiaty od przedstawicieli samorządu uczniowskiego. Pani dyrektor 

podziękowała wszystkim gimnazjalistom za pamięć o tym dniu. Na zakończenie cała 

społeczność szkolna otrzymała słodki upominek w postaci lizaka.   Marlena 

 

 18 marca w naszej szkole był dniem wyjątkowym. Nadejście wiosny przywitaliśmy 

w niecodzienny sposób, przy wspólnej zabawie - prezentując swoje talenty oraz na spotkaniach 

z interesującymi ludźmi oraz na sportowo. 

Dzień Wiosny w gimnazjum rozpoczął się Teatrozjadą, podczas której uczniowie zaprezentowali 

swoje umiejętności aktorskie. Oprócz przedstawicieli naszej szkoły, na szkolnej scenie teatralnej 

wystąpili także zaproszeni goście z gimnazjów w Żelaznej i Godzianowie. Wszyscy aktorzy świetnie 

wczuli się w swoje role, zachwycili nas grą aktorska, wyćwiczoną dykcją oraz dobranymi 

kostiumami.  



 

               Gazetka Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie                                          - 4 - 

ECHA Z WOJCIECHA MARZEC/KWIECIEŃ NR 5 (79) 2016 

 Następnym punktem Dnia Wiosny był 

niecierpliwie oczekiwany przez wielu 

z nas Przegląd Talentów. Jak się okazało, 

w szkole mamy uczniów uzdolnionych 

muzycznie, wokalnie i aktorsko. 

Umiejętnościami wokalnymi popisywały 

się, między innymi: Zuzanna Ferdzyn (III 

b), Weronika Grublewska i Wiktoria 

Baczyńska (II a), z kolei talenty 

recytatorskie zaprezentowali: Jakub 

Saferyjski, Artur Trębski oraz Tomasz 

Kowalczyk z klasy I b. Duży aplauz 

publiczności zdobyły cheerleaderki oraz 

zespół taneczny. W finale Przeglądu 

Talentów wystąpiła Weronika Zgierska, dając wirtuozerski koncert na klarnecie. 

Tego dnia dziewczęta miały również okazję uczestniczyć w warsztatach kosmetycznych oraz 

w spotkaniu z dietetykiem. Dowiedziałyśmy się, jak dbać o zdrowie i urodę, jakich kosmetyków 

używać, co robić, gdy pojawiają się problemy z cerą oraz jak zdrowo się odżywiać. Taka lekcja była 

bardzo interesująca i przyda się każdej młodej kobiecie.  

Na zakończenie dnia wspólnej zabawy, połączonej także z nauką, miało miejsce podsumowanie 

konkursu pod hasłem Szkoła Dobrego Wychowania zorganizowanego przez Studium Prawa 

Europejskiego. Niezależne jury wyłoniło następujących zwycięzców: 

PRACE PISEMNE  
„MOJE ZACHOWANIE ŚWIADCZY O MNIE” 

III – Martyna Kroc –IIIC, Anna Kobyłecka - IIb 

II – Agata Siejkowska – IIIc 

I – Sylwia Wójt, Aleksandra Ceroń – IIIA 

PLAKAT „MÓJ WYGLĄD ŚWIADCZY O MNIE” 

III – Patrycja Więcek, Natalia Wójt – IIIA 

II – Karolina Różycka, Aleksandra Grzelka – IA 

I – Weronika Zgierska – IIIB 

OGÓLNOSZKOLNY KONKURS WIEDZY NA TEMAT SAVOIR VIVRE 

III –Maciej Mularz, Mikołaj Nowak – IIIC, Zuzanna Ferdzyn – IIIB, Aleksandra Ceroń – IIIA,  

II – Dorota Strożek – IIA, Oliwia Foks – IIB 

I – Zuzanna Kozłowska – Ic 

Gratulujemy serdecznie wszystkich zwycięzcom i uczestnikom konkursu  

„Szkoła Dobrego Wychowania”.      Kamila Stępniak 
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Z przyjemnością informujemy, że 

nasze Gimnazjum w okresie od 

21 września 2015r. do 21 marca 2016r. 

wykonywało zadania przewidziane 

regulaminem konkursu Szkoły dobrego 

wychowania, zorganizowanym przez 

Studium Prawa Europejskiego 

i uzyskało tytuł „Szkoła dobrego 

wychowania”.  

Celem konkursu było kształtowanie 

postawy kulturalnego stylu bycia 

w różnych sytuacjach, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na temat tolerancji 

w szkole i poza nią, zapoznanie uczniów ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie, jaki ma 

ono wpływ na codzienne życie i relacje rówieśnicze. 

Do otrzymania certyfikatu trzeba było wykonać 6 zadań, które polegały na: 

• przeprowadzeniu debaty uczniowskiej na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej 

Karty Zasad Dobrego Zachowania, 

• zorganizowaniu ogólnoszkolnego konkursu wiedzy wśród uczniów na temat savoir vivre, 

• opracowaniu krótkich prac pisemnych nt.: „Moje zachowanie świadczy o mnie”, 

• wykonaniu plakatu na temat „Mój wygląd świadczy mnie”. 

• przeprowadzeniu pogadanki z uczniami nt. dobrego i złego wpływu środowiska na wychowanie 

i zachowanie młodego człowieka. 

  W realizację projektu zaangażowali się właściwie wszyscy uczniowie, wychowawcy, 

nauczyciele. Nad całością czuwała pani Monika Stań.  

  Myślę, że wykonywane przez nas zadania uświadomiły uczniom, że warto zachowywać się 

dobrze i przede wszystkim nie wstydzić się tego w życiu codziennym przy kolegach, bo czasami 

chwilowa chęć popisania się może mieć zgubne dla nich konsekwencje. 
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16 marca odbyło się już ostatnie w tym 

roku szkolnym spotkanie w ramach 

projektu ,,Szkoła demokracji”. Zajęcia były 

prowadzone przez pana Mateusza 

Koniecznego.  

Głównymi celami tego spotkania były: 

• podsumowanie dotychczasowych 

działań zespołu projektowego 

• zaplanowanie działań mających 

utrwalić wprowadzone zmiany w szkole 

• ewaluacja działań projektowych 

Podczas spotkania panowała miła 

i przyjemna atmosfera.  Szkoła Demokracji 

to projekt, dzięki któremu mieliśmy szansę 

zrealizować wiele własnych pomysłów. 

Udział w warsztatach był dla nas cennym 

doświadczeniem.  

 Na zakończenie projektu, 25 wyróżnionych 

szkół  zostało zaproszonych, w dniach 14 i 15 kwietnia, 

na  konferencję podsumowującą projekt. Nasze Gimnazjum 

znalazło się wśród tej grupy. W Warszawie reprezentowali 

nas Mateusz Wiórkiewicz i Weronika Baczyńska pod opieką 

pani Moniki Stań. Konferencja była niezwykłym i ciekawym 

wydarzeniem, wyzwalającym kreatywność i zaangażowanie uczestników. Warsztaty były świetną okazją 

do wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami oraz podzielenia się swoimi działaniami. 

Na konferencji przyznano nam certyfikat ,,Szkoły Demokracji" poświadczający, że nasze Gimnazjum 

spełnia wszystkie kryteria do rozwoju społecznej aktywności, samorządności uczniowskiej i praktycznej 

edukacji obywatelskiej. Jesteśmy dumni, że nasze Gimnazjum jest prawdziwą szkołą demokracji. 

            Anna Kocemba 
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Sejm Dzieci i Młodzieży to wyjątkowy projekt edukacyjny 

Kancelarii Sejmu. Jego celem od ponad 20 lat jest 

kształtowanie postaw obywatelskich, szerzenie wśród 

młodzieży wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego 

Sejmu i demokracji parlamentarnej, a od kilku lat także 

aktywizacja młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych. W toku realizacji projektu 

wyłonionych zostaje 460 najlepszych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy stają się 

później posłami Sejmu Dzieci i Młodzieży. Jedyne posiedzenie odbywa się 1 czerwca, 

w Międzynarodowym Dniu Dziecka. 

Organizatorem projektu XXII sesji Sejmu Dzieci 

i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a w gronie 

współorganizatorów znajdują się Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz po raz 

pierwszy – Instytut Pamięci Narodowej. 

W ramach projektu należy wykonać zadanie, które 

bezpośrednio wynika z tematu sesji SDiM. 

Tegorocznym tematem XXII sesji SDiM są „Miejsca 

pamięci - materialne świadectwo wydarzeń szczególnych 

dla lokalnej i narodowej tożsamości”. 

 Z naszego Gimnazjum w konkursie wzięły udział dwa 

zespoły: uczennice klasy II Anna Kocemba i Wiktoria 

Smolec pod opieką p. Jolanty Markowicz i p. Marzeny 

Tomaszewskiej oraz uczennice klasy III Wiktoria 

Smolarek i Aleksandra Zarębska pod opieką 

p. Krystyny Strzemińskiej i p. Lucyny Kubik. 

 Uczennice klas drugich wybrały pomnik znajdujący się 

w Pszczonowie, poświęcony pamięci mieszkańców 

Pszczonowa poległych w czasie II wojny światowej. Jest 

to pomnik mający formę tablicy pamiątkowej. Na tablicy 

widnieje 15 nazwisk bohaterów, którzy polegli w obronie 

Ojczyzny - żołnierzy Września, działaczy 

konspiracyjnych, ludzi współpracujących z partyzantką 

(rozstrzelanych i spalonych) oraz ofiar bombardowania. 

Pomnik powstał dzięki inicjatywie i zaangażowaniu pana 

Józefa Nitery. Został odsłonięty i poświęcony 

23 listopada 2002 r. By sprawdzić, czy mieszkańcy 

wiedzą o istnieniu tego miejsca pamięci i czy znają 

historię związaną z tragicznymi wydarzeniami tamtych 

czasów, 3 kwietnia przeprowadziły sondę uliczną 
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w Pszczonowie. W przeprowadzeniu sondy pomogły harcerki z drużyny „Czarnej trzynastki” 

z Pszczonowa oraz wolontariuszki działające w Szkolnym Kole Wolontariatu w Gimnazjum Świętego 

Wojciecha w Makowie. 

W celu zwiększenia zainteresowania tym miejscem i budowania lokalnej i narodowej tożsamości zespół 

wykonał następujące działania:  

 zebrał informację o tragicznych wydarzeniach, które spotkały mieszkańców Pszczonowa w celu 

uzupełnienia spisanej historii Gminy Maków, 

 zaprojektował tablicę informacyjną, która stanie obok pomnika tak, aby każdy zainteresowany 

mógł zapoznać się z okolicznościami wydarzeń, które miały miejsce w czasie II drugiej wojny 

światowej, 

 przeprowadził lekcję dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pszczonowie, 

 opracował informację historyczną do 

lokalnego przewodnika turystycznego, 

 wystąpił z inicjatywą oznakowania miejsca 

pamięci przy drodze wjazdowej do 

Pszczonowa tablicą „Miejsce pamięci 

narodowej”. 

Zespół drugi wybrał Mogiłę - Pomnik znajdującą się 

w lesie Zwierzyniec, upamiętniającą wydarzenia 

z dnia 17 września 1944 roku. 

Chcąc poznać wiedzę mieszkańców gminy na temat 

tego miejsca, zespół przeprowadził w dniach od 31 

marca do 5 kwietnia 2016 roku badanie ankietowe oraz 

2 kwietnia 2016 roku sondę balonową. Dzięki tym 

spotkaniom i zgromadzonym materiałom, zespół 

dowiedział się, że w dniu 14 września 1944 roku, 

Wiesław Płoński, członek Armii Krajowej z obwodu 

,,Sroka”, dokonał zabójstwa żandarma. W ten sposób 

wymierzył karę za zastrzelenie podczas przesłuchania 

na posterunku żandarmerii w Skierniewicach swojego 

kolegi Stefana Drążkiewicza ps. ,,Murzynek”. 

W  odwecie, żandarmeria przystąpiła do aresztowań. 

W dniu 17 września, spośród aresztowanych, wybrano 

20 mężczyzn, a następnie wywieziono do lasu 

Zwierzyniec i rozstrzelano. Egzekucji dokonało gestapo 

z Łowicza i żandarmeria polowa z Bolimowa. Zwłoki 

rozstrzelanych spoczęły w zbiorowej mogile w lesie, 

w  miejscu, gdzie dokonano egzekucji. Po wyzwoleniu, 

12 lutego 1945 roku, szczątki rozstrzelanych 

przeniesiono i  pochowano na wojskowym cmentarzu 

przy ul. Kozietulskiego w Skierniewicach. Dziś sam 

pomnik upamiętnia miejsce egzekucji niewinnych ludzi. 
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Przeprowadzone badania wykazały, że większość młodych mieszkańców gminy nie ma wiedzy na temat 

Miejsca Pamięci znajdującego się w najbliższej okolicy, oraz że dojazd do miejsca Pamięci jest słabo 

oznaczony, a tabliczka na krzyżu jest uszkodzona. 

Po analizie wniosków zespół zaplanował szereg działań, m.in.: 

 uporządkowanie Mogiły, 

 przygotowanie prezentacji na temat wydarzeń związanych z mogiłą oraz zaprezentowanie jej na apelu 

z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej, 

 przeprowadzenie lekcji historii w Szkole Podstawowej w Makowie na temat tego miejsca, 

 zainteresowanie pracowników gminy wymianą uszkodzonej tabliczki na krzyżu Mogiły–Pomnika, 

tablicy przy trasie głównej na większą i bardziej widoczną oraz umieszczeniem dodatkowego 

oznaczenia dojazdu do Mogiły przy rozwidleniu dróg w lesie. 

W późniejszym czasie, zostanie też zorganizowane spotkanie młodzieży z Panem Kazimierzem Figatem, 

opracowana zostanie ścieżka turystyczna „Szlakiem miejsc pamięci” i dołączona do przewodnika 

turystycznego po gminie Maków oraz rajd rowerowy „Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej” po Gminie 

Maków, który odbędzie się w ramach zajęć turystycznych. 

Nadleśnictwo Skierniewice zobowiązało się wyrównać leśną drogę dojazdową do Mogiły-Pomnika. 

Jest nam miło ogłosić, że dwa, wyżej opisane, zespoły zakwalifikowały się do XXII sesji SDiM i 1 czerwca 

zasiądą w ławach poselskich polskiego Sejmu. Praca zespołów została oceniona bardzo wysoko. Na 30 

możliwych punktów do zdobycia obydwa zespoły uzyskały po 28 punktów.   Gratulujemy!!! 

 

9 i 10 marca odbyły się zawody w piłce siatkowej 

dziewcząt oraz chłopców. Po zaciętej rywalizacji 

dziewczęta z naszego Gimnazjum uplasowały się na 

2 miejscu, zaś chłopcy na miejscu 3. 

Zawody odbyły się w Głuchowie. 

W zawodach brało udział 5 drużyn. 

Dziewczyny rywalizowały z Lipcami 

i Strzybogą  a chłopcy z Lipcami oraz 

Głuchowem. Niesamowitej rywalizacji 

towarzyszyli zawsze wierni kibice. 

Wszystkie mecze rozegrane były 

w duchu fair play. Sędziowie byli bardzo 

mili i sprawiedliwi.  

12 kwietnia obyły się zawody piłki 

nożnej w  Sierakowicach. Wystąpiło tam 

6 drużyn z powiatu Skierniewickiego. 

Nasza kadra, czyli chłopcy z klas I i II 

pod wodzą Pana Piotra Gradowskiego, zajęła 2 miejsce i otrzymała puchar. Były to naprawdę udane 

zawody, chociaż na początku wydawało nam się, że będzie trudno, ale daliśmy radę.  Redakcja 

gazetki serdecznie Gratuluje naszym młodym sportowcom oraz życzy dalszych sukcesów w sporcie.

           Julka, Dorotka, Ania 
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W marcu dwóch uczniów klas 

trzecich: Michał Cybulski (IIIa) 

i Mikołaj Nowak (IIIc) wzięli udział 

w finale konkursu pt: „ First Step to 

Success” zorganizowanym przez 

Politechnikę Łódzką (wydział 

Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki) i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki 

Łódzkiej. Konkurs miał charakter interdyscyplinarny. Począwszy od października 2015 roku do lutego 2016 

roku gimnazjaliści raz w miesiącu rozwiązywali zadania z chemii, fizyki, matematyki i języka angielskiego, 

Ostatnia (szósta) edycja konkursu odbyła się w siedzibie Politechniki. Uczeń klasy III a Michał Cybulski 

uzyskał miano laureata, a Mikołaj Nowak został finalistą konkursu. 

Mikołaj Nowak, uczeń klasy 3c został laureatem Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów 

organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu. 

W marcu Natalia Nowak uczennica klasy II b zasiadła w ławachw auli Wydziału Matematyki i Informatyki 

jako finalistka konkursu Matematyka moja Pasją i odebrała z rąk dziekana wydziału i Łódzkiego 

Kuratora Oświaty gratulacje. My również przyłączamy się i gratulujemy sukcesu wszystkich zwycięzcom! 

  

 

 

 

 

Czy spędzasz dużo czasu na nauce w domu? 

Myślę, że nie. Nauka zazwyczaj zajmuje mi około półtorej godziny. Wszystko jednak zależy od 

tego,  jakiego przedmiotu się uczę i jak dużo materiału muszę przyswoić.  

Czy nauka przychodzi Ci bez problemu? 

Raczej nie mam większych problemów z nauką. Gdy nie potrafię rozwiązać jakiegoś zadania, proszę kogoś 

o pomoc lub po prostu poświęcam mu więcej czasu.  

Czy więcej wynosisz z lekcji czy może wolisz uczyć się w domu?  

Sądzę, że informacje i wyjaśnienia podawane przez nauczyciela podczas zajęć lekcyjnych pozwalają mi 

poznać nowe treści i je zrozumieć. Nauka w domu polega na ich utrwaleniu i dokładniejszym 

przeanalizowaniu.  

Jaki przedmiot lubisz najbardziej i z którym wiążesz swoją przyszłość?  

Najbardziej lubię języki obce (angielski, niemiecki) oraz matematykę. W przyszłości zamierzam zostać 

architektem i wyjechać za granicę, np. do Norwegii lub do Wielkiej Brytanii.  

Czy mogłabyś dać kilka rad dotyczących nauki uczniom?  

Uważam, że w nauce bardzo ważna jest systematyczność. Jeżeli uczysz się na każdą lekcję, nie powinieneś 

mieć większych problemów ze sprawdzianami.  

Czy lubisz się uczyć? 

Nauka jest bardzo ważna w moim życiu, ponieważ zdaję sobie sprawę, że dzięki niej mogę wiele osiągnąć 

i spełnić swoje marzenia. Każda dobra ocena daje mi wielką satysfakcję i motywuje do dalszej pracy.  

           Marlena i Natalia 

 

Z NATALIĄ NOWAK 
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Miesiąc kwiecień  nazwany Miesiącem Pamięci 

Narodowej, jest okazją do przypomnienia 

znaczących wydarzeń w historii naszego 

narodu, a także oddania hołdu bohaterom  

i ofiarom tragedii, którzy zwyciężali i ginęli za 

wolność i niepodległość Polski. Z tej okazji 15 

kwietnia odbył się apel, na którym uczniowie 

klasy IIa pod opieką pani Lucyny Kubik 

zaprezentowali projekt gimnazjalny pt. 

„Kwiecień miesiącem pamięci narodowej”. 

Mieliśmy okazję obejrzeć prezentację 

poświęconą zbrodni katyńskiej.  Uczniowie 

przypomneli również o tragedii, która wydarzyła się  10 kwietnia 2010 roku, kiedy to samolot Prezydencki 

(Tu-154M) lecący na obchody 70 rocznicy mordu katyńskiego rozbił się niedaleko miejsca lądowania. 

Wszyscy spośród 96 osób znajdujących się na pokładzie zginęli. Następnie uczennice klas III  przedstawiły 

film oraz prezentacje dotyczącą mogiły w Zwierzyńcu.  

            Marlena i Natalia 

 

 

 

 

 

Przez trzy dni, 18, 19 i 20 kwietnia,  uczniowie klas trzecich sprawdzali swoją wiedzę z przedmiotów 

humanistycznych, matematyczno - przyrodniczych oraz z języka obcego. Do egzaminu w naszej szkole 

przystąpiło 71 uczniów. Część zdających uważała, że egzamin był bardzo trudny, dla innych okazał się 

łatwy i wychodzili z sali przed czasem. Egzamin gimnazjalny jest bardzo ważny. To właśnie od jego 

wyników zależy, czy trzecioklasiści dostaną się do wymarzonych szkół średnich. Wyniki egzaminów 

gimnazjalnych zostaną ogłoszone 17 czerwca. 

   Kwiecień –Misiącem Pamięci Narodowej 
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 Dnia 22 kwietnia w naszej szkole odbyło się 

jedno z ważniejszych uroczystości w szkole - Święto 

Patrona. Dzień rozpoczął się zwyczajnie, ponieważ 

uczniowie mieli 4 pierwsze lekcje według planu zajęć. 

Jednak już po wyglądzie uczniów - strój galowy-  

można było stwierdzić, że w szkole będzie jakaś ważna 

uroczystość. O godz. 12.30  rozpoczął się apel, na 

który przybyło wielu zaproszenych gości. Pani 

Dyrektor powitała wszystkich zebranych i zaprosiła do 

wspólnego świętowania. Najpierw mieliśmy okazję 

obejrzeć prezentację wyników i osiągnięć uczniów 

naszej szkoły. Następnie pani Dyrektor uhonorowała 

naszych gości - „przyjaciół szkoły” aniołem i różą 

wykonaną przez uczniów. W dalszej części 

uroczystosci uczniowie z koła teatralnego pod opieką 

P. Wójcik, zaprezentowali przedstawienie 

„5 oceanów”. Na zakończenie uczennice 

przygotowywane przez panią D. Sułek i p. M. Olejnik 

wykonały pokaz dwóch wspaniałych tańców. Po apelu 

wszyscy uczniowie z wychowawcami udali się do 

swoich klas na słodki poczęstunek. Dzień był bardzo 

udany i szczególny.     

   Julka,Ania,Dorotka 
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Przychodzi Jasiu do domu szczęśliwy i mówi: 

- Nauczyłem się liczyć do dziesięciu: 2,3,4,5,6,7,8,9,10.  

- Jasiu, a gdzie jedynka? - pyta tata. 

- Jedynka jest w dzienniczku. 

 

W szkole pani kazała narysować dzieciom swoich rodziców. Po chwili podchodzi do małego Jasia i pyta:  

- Dlaczego twój tata ma niebieskie włosy? 

- Bo nie było łysej kredki. 

 

Pani od biologii pyta Jasia:  

- Jasiu wymień mi 5 zwierząt mieszkających w Afryce.  

Na to Jaś:  

- 2 małpy i 3 słonie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Pierwszy miesiąc wiosny. 

2 Inaczej kotki. 

3. Zbrojny bunt szlachty.  

4. W jakim dniu tygodnia święcimy palmy? 

5. Którego marca obchodzimy święto liczby pi?  

6. Pierwsze wschodzące kwiaty między zimą a wiosną. 

7. 28 marca zmieniamy czas z zimowego na … 

8. Nie śnieg, nie deszcz.     Natalia i Marlena 

Przychodzi  

Jasiu z poparzoną ręką i nogą.. .  

- Jasiu! Co ci się stało w rękę? - pyta 

siostra  

- Prąd mnie kopnął.  

- A w nogę?  

- Chciałem mu oddać...!! 


