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Pascha - to jedno 
z najważniejszych 
świąt chrześcijań-
skich upamiętnia-
jących śmierć             
i zmartwychwsta-
nie Jezusa Chrys-
tusa. Obchodzone 
jest w pierwszą 
niedzielę po pierwszej wiosennej 
pełni. (Dokładne wyliczenie dnia, w 
którym rozpoczynają się Święta Wiel-
kanocne podajemy poniżej). 
 



Str. 2  

 
 

 
 
08 kwietnia 2011 roku w naszej szkole był 
dniem „otwartych drzwi”. Gościliśmy w pro-
gach naszej szkoły przyszłych pierwszoklasi-
stów. Przyszli uczniowie mieli możliwość 
poznania szkoły oraz uczestniczenia w przy-
gotowanych specjalnie na tę okazję zaję-
ciach. 
 
21.03.2011 roku przy-
witaliśmy wiosnę. 
Każda klasa była prze-
brana w swoim stylu i 
zaprezentowała krótki 
program artystyczny. 
Jury miało bardzo trudny wybór z przyzna-
niem głównej nagrody. Po burzliwej naradzie 
„ Mikrofon” – główną nagrodę, otrzymały 2 
klasy: IV b, której wychowawcą jest pani 
Mariola Cichoń i VI a, która przygotowała 
program wraz ze swoją wychowawczynią,  
panią Małgorzatą Sopałą. Nagrodzono także 
Talenty Roku. Wśród nagrodzonych znaleźli 
się: Julia Warzecha, Piotrek Osadnik, Marek 
Socha i Angelika Gala (piękny taniec), Mar-
cin Malinowski oraz Katarzyna Kałużny, 
Oliwia Kałużny, Aleksandra Gorki, Ewa Ko-
lus i Jaśmina Michałów. Na powitanie wio-
sny przygotowywaliśmy się od dwóch tygo-
dni. Klasa VI b przeprowadziła konkurs        
w klasach IV – VI na Uczniów Roku. 
Uczniowie wybierani byli w 8 kategoriach. 
W kategorii „Zgrywus Roku” nagrodę otrzy-
mał Łukasz Polak, „Dżentelmenem Roku” 
został Szymon Melson. Dwie osoby dostały 
nagrodę w kategorii „Śpioch Roku” – Patry-
cja Biber i Grzegorz Cedor. „Farciarzem Ro-
ku” został Damian Rekus, a „Gadułą Roku” - 

Karolina Azarczyk. „Oryginałem” i 
„Czarującą Strojnisią” ogłoszono Agatę Szy-
mroszczyk, natomiast „Przystojniakiem Ro-
ku” został Damian Wientzek. 
 
Zabawa była przednia. Nad całością tej im-
prezy czuwała pani Bugajska , która wraz ze 
swoją klasą VIB i panią psycholog Agniesz-
ką Cyris przygotowała całe to zamieszanie. 
 

7 kwietnia  2011 
roku na boisku szkolnym 
w Ujeździe  odbył się tur-
niej piłki halowej, w której 
udział wzięły  szkoły z 
Strzelec Opolskich,  PSP 
Leśnica, PSP Izbicko  
i PSP Ujazd.   
W naszej drużynie grali :  
Damian Wienztek, Marcin Socha,  Tomasz 
Kuczmera, Tomasz Niestrój, Marcin  Duk, 
Marcel Jarosz, Mateusz Burkfeld, Szymon 
Gorki. 
Wyniki : 
PSP Ujazd - PSP  Izbicko 0:3 
PSP Ujazd -  Psp Strzelce  Op. 2:3 
Psp Ujazd  -  PSP Krośnica 2:3  
PSP Strzelce Op. - PSP Leśnica  1:2 
PSP Strzelce Op. -  PSP Izbicko 0-5 
Nasza szkoła zdobyła 4 miejsce. 
 
Dziewczyny też potrafią grać ! 
Agata Szymroszczyk ,Kinga  Kocur, Ania 
Knopik ,Angelika Wientzek, Aneta Zych, 
Kasia Suhs, Jessica Skrobek, Natalia 
 Sakowska, Dominika Garbas. 
13 kwietnia w Rozmierce zajęły III miejsce 
z pięciu drużyn. 
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5 oraz 6  kwietnia 2011 roku w naszej 
szkole uczniowie 
klas szóstych i pią-
tych przystąpili do 
pierwszego w swo-
im życiu egzaminu. 
Szóstoklasiści pisali 
test kompetencji, 
który staje się przepustką do gimnazjum. 
Natomiast uczniowie klas piątych  rozwią-
zywali zadania na sprawdzianie podsumo-
wującym ich umiejętności. 

Jakie wrażenia ze sprawdzianów? Oto kilka 
wypowiedzi: 

1.Przed testem kompetencji strasznie się     
denerwowałam, lecz nie okazał się trudny. 
Teraz się cieszę, bo coraz bliżej Zielona 
Szkoła. -  wypowiedź Magdy Hajduk. 

2.Wydaje mi się, że test był trochę trudny. 
Rano miałam dobry humor i do testu pode-
szłam  poważnie. Myślę, że będą pozytywne 
wyniki.- wypowiedź  Eweliny Paruzel. 

3.Dnia 6.04.2011r. piąte klasy pisały test 
kompetencji. Czuję, że poszło mi dobrze. 
Myślę, że innym też poszło dobrze.– słowa 
Marcina Klyty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konkursy Mickiewiczowskie 
 rozstrzygnięte! 

 
W lutym i marcu w szkole zorganizowano 
kilka konkursów, które tematycznie związa-
ne były z patronem szkoły, Adamem Mic-
kiewiczem. Oto ich laureaci: 
Konkurs recytatorski: 
1. m.  Paweł Gołąbek i Arnold Kocurek, kl. 
II Stary Ujazd (kategoria klas I-III). 
1. m. Piotr Osadnik, kl. IVa i Szymon Gor-

ki, kl. VIb (kategoria klas IV-VI). 
2. m. Michał Kałużny, kl. IV a. 
3.  m. Ania Knopik, kl. VIb. 
Konkurs plastyczny: 
1. m. Paulina Budzyńska i Piotr Sarnecki, 
kl. I. 
2. m. Wiktoria Duk, kl. IIa. 
3. m. Ewa Cichon, kl. IIa. 
1. m. Dawid Mołdawa, kl. VIb. 
2. m. Dominika Ciapa, kl. IVb. 
3. m. Iwona Tkocz, kl. VIb i Kamil Tkocz, 
kl. Vb. 
Konkurs na witrynę internetową: 
1.m. Patrycja Kauder, kl. VIa. 
2. m. Magda Hajduk, kl. VIa. 
3. m. Kasia Sus, kl. VIa. 
Konkurs na prezentację multimedialną: 
1.m. Angelika Wientzek, kl. Va. 
2. m. Marcin Klyta, kl. Va. 
3. m. Łukasz Piątek i Jakub Biliński, kl. Va. 
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Najstarsze i najważniejsze święto chrześci-
jańskie upamiętniające zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa. Poprzedzający ją tydzień, 
stanowiący okres wspominania najważniej-
szych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, 
nazywany jest Wielkim Tygodniem. Ostatnie 
trzy doby tego tygodnia: Wielki Czwartek 
(wieczór), Wielki Piątek, Wielka Sobota         
i Niedziela Zmartwychwstania znane są jako 
Triduum Paschalne (Triduum Paschale).      
W chrześcijaństwie wprawdzie każda nie-
dziela jest pamiątką zmartwychwstania 
Chrystusa, ale Niedziela Zmartwychwstania 
jest z nich najbardziej uroczysta. Podczas so-
boru nicejskiego w 325 roku ustalono, że bę-
dzie się ją obchodzić w pierwszą niedzielę po 
pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Ta 
skomplikowana zasada jest w istocie przeło-
żeniem na solarny w swej naturze kalendarz 
juliański konkretnej daty 14 nisan z religijne-
go kalendarza hebrajskiego, który jest kalen-
darzem lunarno-solarnym. Data 14 nisan wy-
znacza w kalendarzu hebrajskim początek 
święta Paschy, wokół którego działy się wy-
darzenia zbawcze. Wielkanoc jest więc świę-
tem ruchomym: może wypaść najwcześniej 
22 marca, zaś najpóźniej 25 kwietnia. Z datą 
Wielkanocy powiązany jest termin większo-
ści ruchomych świąt ogólnochrześcijańskich 
i katolickich, m.in.: Środa Popielcowa, Wiel-
ki Post, Triduum Paschalne, Wniebowstąpie-
nie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego, Boże 
Ciało i inne. Po wprowadzeniu kalendarza 
gregoriańskiego znów pojawiły się odmien-
ności: w prawosławiu Wielkanoc obchodzi 
się bowiem zgodnie z kalendarzem juliań-
skim. Ostatnio niektóre środowiska chrześci-
jańskie postulują ustanowienie Wielkanocy, 

jako święta niezależnego od faz księżyca. 
Między innymi proponuje się obchodzenie 
Wielkanocy zawsze w drugą niedzielę kwiet-
nia, czyli pomiędzy 9. a 15. Inna opcja to 
propozycja utrzymywania siedmiu niedziel 
pomiędzy Świętem Trzech Króli a Środą Po-
pielcową. Daje ona również termin pomiędzy 
9 a 15 kwietnia z wyjątkiem roku przestępne-
go, w którym Wielkanoc przypadłaby na 7 
kwietnia. Własny sposób ustalania daty Wiel-
kanocy stosowano we wczesnym średniowie-
czu w Kościele iroszkockim i Kościele staro-
brytyjskim. Wielka Niedziela jest pierwszym 
dniem wielkanocnego okresu świątecznego 
zwanego oktawą wielkanocną. Okres Wiel-
kanocny rozpoczyna się wigilią wielkanocną. 
Czas wielkanocnej radości trwa w liturgii 50 
dni i kończy się niedzielą Zesłania Ducha 
Świętego. W 40. dniu (czwartek) obchodzo-
na jest uroczystość Wniebowstąpienia Pana 
Jezusa. 
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Czy wiesz, że chomiki pochodzą z pustyn-
nych rejonów Azji? Pewnie dlatego uwiel-
biają kopać w piasku. Potrafią wybudować 
sobie norki mające dwa metry długości. 
Spędzają w nich upalne dnie i dopiero pod 
wieczór, gdy się ochłodzi, wychodzą na ze-
wnątrz. Podczas spacerów kierują się wę-
chem i słuchem. Wzrok mają kiepski - nie 
rozróżniają bowiem kolorów i widzą nie da-
lej niż na 20 centymetrów. Nie lubią też wo-
dy. Nie potrafią bowiem pływać… 
Pamiętasz białego królika z "Alicji w Kra-
inie Czarów"? Skąd ten sympatyczny zwie-
rzak wziął się w angielskim ogródku? Otóż 
okazuje się, że... mógł tam mieszkać! Króli-
ki należą do najpopularniejszych zwierząt 
hodowlanych na Wyspach. Są słodkie, miłe 
w dotyku, a przy okazji bardzo towarzyskie. 
Niektórzy twierdzą, że nie są to inteligentne 
stworzenia! Pewnie dlatego, że króliki 
uwielbiają gryźć i dość często dobierają się 
do kabli elektrycznych czy komputerowych. 
Na szczęście myszki bezprzewodowe są co-
raz popularniejsze... 
Kałamarnica 
Kałamarnica olbrzymia ma największe 
oczy.Ich średnica dochodzi do 40 cm . 
Wiewiórki  
Największy gatunek wiewiórek żyje w Azji 
ich długość osiąga 90 cm .Najmniejsza kar-
łowata wiewiórka afrykańska ma 10 cm dłu-
gości . 
Strusie 
...W odróżnieniu od innych ptaków ze 
względu na swą wielkość są łatwo zauwa-
żalne, nie potrafią latać i jako jedyne ptaki 
mają tylko 2 palce stopy. Choć nie posiadają 
zdolności do lotu ... 

Zające 
Zajęcza samica rodzi młode 3-4 razy w cią-
gu roku. 
Hipopotam 
...Hipopotamy są rodziną blisko spokrew-
nioną ze świniami. Występują dzisiaj           
w dwóch rodzajach i w dwóch gatunkach na 
terenie Afryki. Prowadzą ziemnowodny ryb 
życia i spędzają dni w wodzie ... 
Krokodyle 
...Krokodyle są najstarszymi zwierzętami 
świata, starszymi nawet od dinozaurów. Po-
wstały na drodze ewolucji około 200 milio-
nów lat temu. W tym 
okresie czasu były zwie-
rzętami 
lądowymi … 
Czy wiesz, że ... 
mątwy potrafią przybie-
rać kolor otoczenia mi-
mo to, że nie rozróżniają kolorów? 
Czy wiesz, że ... 
ostrygi mogą wielokrotnie zmieniać pleć? 
Czy wiesz, że ... 
wszystkim gryzoniom rosną zęby przez całe 
życie? 
Czy wiesz, że ... 
największy koń na świecie miał ponad 2,05 
wzrostu? 
Czy wiesz, że ... 
od wieków największymi miłośnikami  
kotów byli Japończycy oraz Egipcjanie.  
Czy wiesz, że ... 
koty mogą spać do 15 godzin dziennie? To 
czyni z nich jedne z największych śpiochów 
wśród ssaków. 
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Easter is one of the greatest holidays. It is celebrated in all countries of the world. Easter is 
the time of new life, joy and happiness. 

Wielkanoc to jedno z największych świąt. Obchodzone jest we wszystkich krajach świata. To czas nowego życia, radości i 
szczęścia. 

 

Quiz 
What do you knoW about EastEr? 

Co wiesz o Wielkanocy? 
How do people call forty days before Easter? 

Jak nazywane są 40 dni przed Wielkanocą?                
What is the Sunday before Easter called? 

Jak nazywamy niedzielę przed Wielkanocą? 
What is the name of the week after Palm Sunday? 

Jak nazywamy tydzień po Niedzieli Palmowej? 
What are three important days of Holy Week? 

Jak nazywamy trzy ważne dni Wielkiego Tygodnia? 
What happened on Good Friday according to the Bible? 

Co wydarzyło się w Wielki Piątek według Biblii? 
What do Englishmen eat on Good Friday? 

Co jedzą Anglicy w Wielki Piątek? 
7.What happened on Easter Sunday according to the Bible? 

Co wydarzyło się w Niedzielę Wielkanocną według Biblii? 
8.What are the symbols of Easter? 

Jakie są symbole Wielkanocy? 
9.What games do English children play at Easter? 

W jakie zabawy bawią się dzieci w Anglii na Wielkanoc? 
The besT wishes of joy, love and happiness aT 

easTer Time!!! 
happy easTer !!! 

Odpowiedzi: 
1. Lent (Wielki Post) 
2. Palm Sunday (Niedziela Palmowa) 
3. Holy Week (Wielki Tydzień) 
4. Maundy Thursday, Good Friday, Easter Sunday (Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Niedziela 
Wielkanocna) 
5. The crucifiction of Christ (Ukrzyżowanie Chrystusa) 
6. Hot cross buns (bułeczki z krzyżykiem) 
7. The Resurrection of Jesus (Zmartwychwstanie Jezusa) 
8. Easter eggs, Easter bunny, Easter chicks (Pisanki, zajączki, kurczaczki wielkanocne) 
9.  Egg hunt, egg-roll ( poszukiwanie jajek wielkanocnych, turlanie jajek) 

Ding-a-ding 
Make a ring, 

“Easter, Easter!” 
Children sing. 
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Zgadnij z kto? Zgadnij skąd? 
Życzę Ci wesołych świąt! 
Nie myśl sobie, że to bajka,  
Życzę Ci smacznego jajka 
Niech tradycja wodę leje,  
Bo zajączek znów szaleje!  
 
—————————————————— 
Samych radości, kolorowych jajeczek, bia-
łych owieczek, uśmiechu bez liku i bakalii w 
serniku, kiełbaski tłuściutkiej i atmosfery mi-
lutkie) życzy… 
 
—————————————————— 
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanoc-
nych,  
składamy najserdeczniejsze życzenia:  
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mo-
krego dyngusa,  
mnóstwo wiosennego optymizmu 
oraz samych sukcesów  
składają...  
—————————————————— 
Niechaj Święta Wielkiej Nocy będą pełne 
Boskiej mocy, zdrówko dopisało i jajeczko 
smakowało. 

 
 

Ratet mal, wer? Ratet mal, wo? 
Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachts-
fest! 
Denke nicht, dass dies ein Märchen ist, 
Ich wünsche Ihnen alles genießen Ostereier 
Lassen Sie die Tradition des gießt Wasser, 
Weil die Kaninchen wieder tobt! 
—————————————————— 
 
Gleiche Freude, gefärbte Eier, weiße 
Schafe, unzählige lächelt und Lebensmittel 
in den Käsekuchen, Würstchen und Atmo-
sphäre tłuściutkiej niedlich) möchte … 
—————————————————— 
Anlässlich des nahenden Osterfest, 
Fold meine besten Wünsche: 
viel Gesundheit, Glück, leckere Eier, 
nass Dyngus, 
viel Optimismus Frühling 
und viel Erfolg 
bestehen aus ... 
 
—————————————————— 
Lassen Sie den Osterferien wird voll von 
göttlichen Macht, Cheers und brachte 
viele Ei geschmeckt. 
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Futbol club Barcelona <Barça> to hiszpań-
ski klub sportowy piłki nożnej, istniejący od 
1899r. Barwy klubu są kolory czerwono-
niebieskie. Drużyna ta należy do najbardziej 
utytułowanych zespołów świata w tej dyscy-
plinie. Klub posiada stadiony Camp Nou        
i Mini Estadi, miasteczko sportowe Ciutat 
Esportiva i wiele innych sekcji.  
W Barcelonie gra m. in. najlepszy piłkarz 
świata Lionel Messi i David Villa. Obecny 
hymn Barcelony Cant del Barca powstał 27 
listopada 1974r. napisany przez Jaume'a Pi-
casa, Josep'a Maria Espinas i Massip'a. 
Historia 
29 listopada 1899 pasjonujący się futbolem 
22-letni Szwajcar Hans Gamper wraz z grupą 
przyjaciół zebranych w sali gimnastycznej 
Gimnasio Solé, przy barcelońskiej ulicy La 
Rambla utworzył Foot-Ball Club Barcelona. 
Angielskie pochodzenie nazwy nie jest zbie-
giem okoliczności, ponieważ pierwszy pre-
zes klubu, Walter Wild i jego koledzy John 
Parsons i Wiliam Parsons pochodzili z Wiel-
kiej Brytanii. Ogłoszenie w magazynie Los 
Deportes z 22 października 1899: Nasz przy-
jaciel i partner, Pan Kans Kamper z Sekcji 
Piłkarskiej (pisane "Foot-Vall") <<Sociedad 
Los Deportes>> i były mistrz Szwajcarii, 
pragnąc zorganizować kilka meczów w Bar-
celonie, prosi, aby wszyscy, którzy lubią ten 
sport, skontaktowali się z nim, przyszli do 
biura redakcji w czwartkowe i piątkowe no-
ce, od 9 do 11. Akt założycielski podpisali: 
Walter Wild, Lluís d'Ossó, Bartomeu Terra-
das, Joan Gamper, Otto Kunzle, Otto Maier, 
Enric Ducal, Pedro Cabot, Carlos Pujol, Jose 

Llobet, John Parsons i William Parsons. 
Pierwszym prezesem klubu został Walter 
Wild, skarbnikiem mianowano Bartomeu'a 
Terradasa, a Lluísowi d'Ossó powierzono 
funkcję sekretarza. Wybrano też bordowo-
granatowe barwy, a klubowym symbolem 
uczyniono miejski herb oraz ustalono skład-
kę członkowską na utrzymanie klubu, która 
wynosiła dwie pesety. 
5 grudnia do zarządu klubu dołączyli: Elies 
Juncosa, Antonio López, ArthurWitty, Juan 
de Urruela, Lomba i Shilling. Tydzień póź-
niej wybrano wiceprezesa, którym został 
John Parsons, a do drużyny dołączył William  
Parsons, którego mianowano drugim kapita-
nem zespołu. 
W finale Copa del Rey, czyli piłkarskim 
Pucharze Hiszpanii, FC Barcelona poko-
nała 4:1 Athletic Bilbao. Cenne trofeum 
powędrowało do stolicy Katalonii już po 
raz 25. 
 



Str. 9 

 

 

 

 

Republika Czeska liczy 10,4 
mln mieszkańców i zajmuje powierzchnię 78 
964 km2. Jest krajem śródlądowym, położo-
nym pomiędzy Polską, Słowacją, Austrią i 
Niemcami. Czechy w swym ukształtowaniu 
mają znaczną przewagą obszarów wyżyn-
nych. które stanowią 93% powierzchni kraju. 
Reszta to 5% nizin. Najwyższy punkt          w 
Czechach to Śnieżka (1602 m). Karpat na 
wschodzie w czasie orogenezy alpejskiej. Do 
Masywu Czeskiego należą, otaczające    z 
trzech stron, stare góry zrębowe Szumawa, 
Las Bawarski, Las Czeski, Rudawy oraz naj-
wyższe góry Czech - Karkonosze, ze Śnieżką 
(1602 m). Powstawaniu Szumaw towarzy-
szyła działalność wulkaniczna, co jest przy-
czyną występowania tam gorących źródeł 
mineralnych i cieplic. W środkowej części 
Masywu znajduje się zapadlisko tektoniczne 
- Nizina Połabska z doliną górnej Łaby, 
głównej rzeki Czech, na południu natomiast 
Kotliny Trzebońska, Pilzneńska        i Bu-
dziejowicka. Wschodnia część Czeskiej Re-
publiki to morawsko-śląski pas obniżeń, od-
dzielający Masyw Czeski od Karpat. Wystę-
pują tam Karkonosze. W Karpatach nato-
miast zlokalizowane są Jaworniki, Małe Kar-
paty i Beskidy Morawskie z najwyższym 
szczytem Łysa Góra 1324 m n.p.m.  
Historycznie Czechy podzielone są na Cze-
chy, krainę leżącą pomiędzy Rudawami        i 
Sudetami oraz Morawy, opierające się o po-
łudniowy masyw Beskidów i Śląsk, położo-

n y  n a  p ó ł n o c  o d  M o r a w .  
Klimat Czechy leżą w strefie klimatu umiar-
kowanego, pozostającego pod wpływem mas 
powietrza znad Atlantyku. Od południa do 
kraju napływają masy ciepłego zwrotnikowe-
go, powietrza kontynentalnego. Lata są tu 
dość ciepłe, a zimy łagodne. Opady oprócz 
terenów górskich, są stosunkowo niskie, 
ś r e d n i o  5 0 0 - 7 0 0  m m r o c z n i e .  
 

O c h r o n a  p r z y r o d y 
W celu ochrony pierwotnej szaty roślinnej    i 
rzadkich gatunków zwierząt utworzono 3 
parki narodowe, 24 parki regionalne, lokalne 
i okręgowe oraz 1656 rezerwatów i pomni-
ków przyrody. W sumie obszary chronione 
Czech zajmują stosunkowo niewielki obszar, 
bo 1 310 000 ha, co jest 15% powierzchni 
kraju. Parki narodowe Republiki to Karkono-
ski Park Narodowy (385 km2), Szumawski 
Park Narodowy i Park Narodowy Podyji . 
Parki te podlegają ścisłej ochronie, co ozna-
cza, że na ich terenie zabrania się łowiectwa, 
jazdy samochodem, wprowadzania psów 
oraz biwakowania. Obszary chronione w 
Czechach są dość małe, dlatego też więk-
szość ekosystemów, które powinny podlegać 
ochronie znalazło się w tak zwanych otuli-
nach, czyli obszarach zamieszkanych, gdzie 
dozwolona jest turystyka i inne dochodowe 
r o d z a j e 
działalno-
ści.  
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Wesołych Świąt, smacznego jajka i mokrego 
dyngusa dla Karoliny Sobani, Aleksandry 
Przybyły, Angeliki Wientzek i Iwony  
Szymroszczyk   życzą;  Dominika Wątroba, 
                                       Karolina Azarczyk,    
                                       Monika Wacławczyk 

W te piękne święta , gdy Pan zmartwych-
wstanie, życzę Wam smacznych jajek na 
śniadanie, żółtego kurczaczka, białego zająca  
i by te święta, trwały bez końca!  
 Dla  nauczycieli, rodziny, Klaudii Marek  
 i  wszystkich znajomych   
               życzenia składa Wiktoria Pawletko  

Wesołych Świąt Wielkanocnych 
i mokrego śmigusa-dyngusa 
klasie IV a   życzy; Laura  
                                        Jąderko  

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy i mokrego  
dyngusa  dla Agaty i Iwony Szymroszczyk,  
Roksany Kozioł i Eweliny Paruzel          
                      życzy Patrycja Kauder   

Wesołych Świąt Wielkanocnych  dla  Justyny  
Jucha, Magdy Hajduk, Agnieszki Kozera, 
Adriany Gruszka i Patrycji Kauder  
             życzy Roksana Kozioł 

Wesołych Świąt, smacznego jajka i mokrego 
dyngusa  Natalii Michalskiej życzy Agata 
Kauder. 

Beczy w trawie baraneczek nawołując w nie-
bogłosy: „Życzę zdrowia i radości Wam          
z okazji Wielkiej Nocy i dyngusa mokrutkie-
go, by Wam szczęście dopisało, by rodzinne 
były święta, by Wam nic nie brakowało”. 
Klasie Va życzą Iwona i Angelika. 
  

Uśmiechów bez liku przy wielkanocnym sto-
liku, przyjaciół wielu i euro w portfelu, dyn-
gusa mokrego z serca całego, Angelice 
Wientzek życzy Iwona Szymroszczyk. 

Wszystkiego najlepszego z  okazji Świąt 
Wielkanocnych klasie IV b 
życzy; Angelika Gala, Karolina, Ewelina    
i Martyna Socha. 
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       Nauczyciel biologii pyta Jasia: 
       - Po czym poznasz drzewo kasztanowca? 
       - Po kasztanach. 
       - A jeśli kasztanów jeszcze nie ma? 
        - To poczekam. 
 
 
        Jasiu chwali się kolegom:     
        - Jestem silny jak byk, bo jem dużo mięsa.  
        Na to jeden ze słuchaczy: 
        - Wątpię. Ja na przykład jem dużo ryb, a nie umiem pływać. 
 
 
        - Gdzie masz świadectwo? - pyta ojciec Jasia. 
        - Pożyczyłem koledze, bo chciał nastraszyć swojego ojca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taksówkarz pyta się blondynki: 
- Czy Pani jest przesądna? 
- Ależ skąd! Przecież zawsze można odpukać... 

-Tato dlaczego jesz nożem ? 
- Bo widelec przecieka. 
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18.04.2011 r. - godz.16.00 -klasy I - III - spotkanie z wychowawcą  
                          - godz.16.30 - klasy IV - VI - spotkanie z wychowawcą 

19.05.2011 r. - godz.16.00 -klasy I - III - spotkanie z wychowawcą   
                            - godz.16.30 - klasy IV - VI - spotkanie z wychowawcą    

klasa I sala 15 
(parter) mgr Iwona Zawada 
klasa IIa sala 12 
(parter)  pani Bożena Malosek 
klasa II b sala 13 
(parter)  mgr Anna Kolenda 
klasa III sala 14 
(parter)  mgr Małgorzata Kasperczyk 
klasa IV a sala 22 
(I piętro)  mgr Yaroslawa Taras 
klasa IV b sala 30 
(I piętro)   mgr Mariola Cichon 
klasa V a sala G 32 
(II piętro)  mgr Marcin Napieracz 
klasa V b sala G 31 
(II piętro)  mgr Gizela Gorki 
klasa VI a sala 24 
(I piętro)  mgr Małgorzata Sopała 
klasa VI b sala 32 
(I piętro)  mgr Małgorzata Bugajska 
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Przekaż 1%    
 

   NA NASZĄ 
SZKOŁĘ  

Zachęcamy  Rodzi-
ców   
do przekazania   
1%  podatku   
na naszą szkołę. 

Zebrane środki   
finansowe chcemy 
wykorzs-tać na 
zakup pomocy dy-
daktycznych dla 
naszych uczniów. 

Poniżej podajemy 
wzór jak wypełnić 
druk PIT. 
 


