
1 
 

Echo Szkoły 
Dwumiesięcznik Szkoły Podstawowej nr 78 w Krakowie            2/2018 

 

 

rys. Wiktoria Cudek 

 

Drodzy Czytelnicy! 

Rozpoczęła się wiosna, za oknem piękna pogoda, 

która pobudza nas do działania. Rozkwitają kwiaty, na 

drzewach widać już zielone listki – aż chce się wyjść 

na spacer! Pomimo przyjemnej atmosfery na 

zewnątrz, musicie starać się o dobre wyniki w nauce, 

ponieważ koniec roku zbliża się dużymi krokami. 

Kwiecień nie oszczędza uczniów klas trzecich 

gimnazjum. W połowie miesiąca odbyły się coroczne 

egzaminy, które sprawdzą wiedzę naszych kolegów, a 

potem trzecioklasiści zajmą się wyborem szkół 

średnich. Uważam, że każdemu jednak przyda się 

chwila relaksu, toteż przygotowaliśmy wiosenny 

egzemplarz gazetki „Echo szkoły”. 

Anita Zakrzewska 

W numerze: 

Relacje z warsztatów profilaktycznych 

Co w szkole piszczy 

Relacje z Nocy Matematyki i Roku 

Kościuszkowskiego 

Blog 

Kącik literacki 

Kuchnia naszych nauczycieli 

Nasze recenzje 

Męski punkt widzenia 

Nietypowa lekcja języka polskiego w kl.6 b 

Quiz 

Humor 
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Czy jesteśmy 

ciekawi świata? 

 

Dnia 28 lutego 2018 roku w naszej szkole 

odbyły się warsztaty psychologiczne dla 

klasy 6b pod nazwą „Ciekawi świata”. 

Trwały trzy godziny lekcyjne. Prowadził je 

pan Adam. Podczas pierwszej lekcji, 

siedząc w kółku, przedstawialiśmy się sobie 

nawzajem i mówiliśmy o swoich 

zainteresowaniach, a także o swoim 

samopoczuciu w skali od 1 do 10. W czasie 

drugiej godziny braliśmy udział w różnych 

grach i zabawach. Było ich całkiem sporo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas tych zabaw wywiązywała się więź 

wśród młodzieży. W trakcie trzeciej 

godziny rozmawialiśmy o używkach i 

zagrożeniach, które mogą dotyczyć 

młodego człowieka. Zastanawialiśmy się 

nad sposobami jak ich uniknąć. Pod koniec 

zajęć wypełnialiśmy ankietę dotyczącą 

codziennych czynności, pasji, zajęć, w 

których bierzemy udział oraz używek, które 

ewentualnie stosujemy. Ten formularz był 

anonimowy. Moim zdaniem takie zajęcia 

mogły dać każdej osobie coś do 

przemyślenia. Mnie one bardzo się 

podobały. 

                                   Zosia Mirocha 
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Jak się uczyć, żeby umieć? 

 W środę, 28 lutego 2018r. w naszej 

szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne 

prowadzone przez specjalistów z 

Miejskiego Centrum Przeciwdziałania 

Uzależnieniom. Na lekcji 3,4 i 5 klasa 6a, w 

sali 33 uczestniczyła w warsztatach: „Jak 

uczyć się skutecznie”.   

             Na początku każdy miał się 

przedstawić. Dowiedzieliśmy się, że 

Panowie prowadzący to Adam i Piotr. 

Następnie uczniowie, po kolei 

przedstawiali się, mówili, czym się 

interesują i jak spędzają wolny czas. Potem 

zostaliśmy podzieleni na dwie drużyny, 

które konkurowały, kto szybciej ustawi się 

w szeregu, według ilości posiadanego 

rodzeństwa, od największej do 

najmniejszej. W dalszej kolejności Panowie 

pokazali nam jak zrobić mapę myśli, żeby 

skutecznie się uczyć. Znowu podzieliliśmy 

się na grupy, tym razem na pięć drużyn. 

Każda drużyna miała za zadanie zrobić 

własną mapę myśli. Mapa myśli to metoda 

tworzenia notatek w formie graficznej, 

dzięki której nauka staje się bardziej 

skuteczna i efektywna, ułatwia 

zapamiętywanie i rozumienie. Moja grupa 

na przykład wybrała kategorię „SPORT”, 

inni wybrali „Gry Komputerowe” albo „Jak 

spędzać czas wolny”. Gdy każda z drużyn 

zaprezentowała swoją mapę myśli innym, 

warsztaty dobiegły końca. 

Moim zdaniem te warsztaty były bardzo 

przydatne i ciekawe. Ćwiczyliśmy prace w 

grupach, co nauczyło nas większej 

współpracy. Myślę, że każdy wyszedł z sali 

mądrzejszy.   

 

 

 

Opracowała:  Iza 
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Jakie zagrożenia niesie 

cyberprzemoc? 

W dniu 9.04.2018r. w Szkole Podstawowej 

nr 78 w Krakowie straż miejska 

przeprowadziła dwugodzinne warsztaty dla 

uczniów klasy szóstej „a” o cyberprzemocy. 

Poruszono tematy odpowiedzialności 

młodzieży za czyny karalne w Internecie i  

 

 

 

nie tylko, nietykalności osobistej innych i 

konsekwencjach złych czynów młodzieży. 

Spotkanie miało na celu przestrzec młodzież 

przed niebezpieczeństwami czyhającymi na 

portalach społecznościowych. Straż miejska 

ogłasza konkurs ze znajomości kodeksu 

karnego. Chętni uczniowie proszeni są o 

zgłoszenie się do Pani Haliny Sendor. 

 

Anna Wąsowicz
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Przestrzeganie prawa 

 

W dniu 17 kwietnia 2018 w naszej szkole 

dla klasy szóstej „b” odbyły się zajęcia z 

udziałem Pana Jacka – strażnika 

miejskiego. Warsztaty dotyczyły 

wykroczeń i przestępczości wśród 

nieletnich oraz ich konsekwencji, zarówno 

prawnych jak i moralnych. Pan Jacek 

podawał przykłady wykroczeń, jakich 

dopuszcza się młodzież, między innymi :  

 

 

 

 

wchodzenie na czyjąś posesję bez 

pozwolenia, kupowanie kradzionych 

rzeczy, nieprzestrzeganie nietykalności 

cielesnej, jazda na rowerze bez posiadania 

karty rowerowej. Dowiedzieliśmy się, że za 

nieprzestrzeganie prawa policja może 

skierować sprawę do Sądu Rodzinnego. 

Najłagodniejszym wyrokiem jest 

upomnienie sprawcy, a najgorszym 

wyrokiem jest pobyt w poprawczaku do 21 

– ego roku życia. 

Zosia Mirocha  
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Co w szkole piszczy? 

 28 lutego klasa VI a miała zajęcia pt. 

,,Jak skutecznie się uczyć”. 

 Tego samego dnia klasa VI b miała 

warsztaty pt. ,,Ciekawi świata”. 

 1 marca klasy V a i V b miały 

warsztaty pt.. „Emocjo, daj się 

poznać”. 

 5 marca klasy VII a i VII b miały 

warsztaty pt. „Bezpieczny pierwszy 

rok”. 

 13 marca odbył się Finał Krajowy 

Europejskiego Quizu Finansowego. 

 15 marca w szkole odbyły się występy 

różnych klas tematycznie związane z 

królową nauk -  matematyką. 

 16 marca klasy VII a i VII b miały 

wycieczkę do kina na film pt. „Czarna 

pantera”, a klasa VI a była na 

warsztatach filmowych dotyczących 

charakteryzacji w filmie. Po 

warsztatach obejrzała film pt. „Mój 

przyjaciel orzeł”. 

 Tego samego dnia klasa VI b była w 

Multikinie na filmie „Cudowny 

chłopak”. 

 16/17 marca odbyła się w naszej 

szkole po raz pierwszy Noc 

Matematyki. 

 W dniu 23 marca dwie klasy VII 

wybrały się na spektakl pt. ,,Zemsta”. 

 27 marca klasa VII b -  uczestnicy 

kółka teatralnego -  zaprezentowali 

program społeczności uczniowskiej 

podsumowujący rok 2017, który był 

Rokiem Tadeusza Kościuszki. 

 

 W dniu 28 marca odbył się turniej w 

tenisie stołowym. 

 W dniu 28 marca w szkole odbył się 

kiermasz świąteczny z ozdobami 

wielkanocnymi i ciastami. 

 Od 29 marca do 3 kwietnia była 

wiosenna przerwa świąteczna. 

 Dnia 11 kwietnia klasy VII a i VII b 

udały się na lekcję  biblioteczną do 

Publicznej Biblioteki na ul. Rajskiej. 

 12 kwietnia klasa VII b udała się na 

finał konkursu historycznego o 

spędzaniu wolnego czasu naszych 

dziadków w czasach PRL-u. 

 9 i 17 kwietnia klasy VI miały 

spotkanie ze strażnikiem miejskim na 

temat cyberprzemocy. 

 19 kwietnia odbyło się spotkanie z 

Panią Małgorzatą Barańską - 

podróżniczką, autorką licznych 

przewodników, książek i reportaży. 

 23 kwietnia odbył się bieg ekologów. 

 25 kwietnia miał miejsce w szkole 

turniej piłki ręcznej. 

 

                  Karolina Kucharska 
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NOC MATEMATYKI 

 

16 marca w naszej szkole odbyła się ,,NOC 

MATEMATYKI”. Miała ona na celu 

pokazanie nam, że matematyka jest nie 

tylko „zmorą” dręczącą uczniów o 

predyspozycjach humanistycznych, ale też 

jestbardzo przydatna w życiu. Do udziału w 

tym wydarzeniu zaproszeni byli uczniowie 

krakowskich szkół. Cała impreza zaczęła 

się o godzinie 20:00 koncertem „Dźwięk 

nocy” i trwała do 6:00 rano. Zajęcia 

odbywały się w grupach wiekowych (dla 

każdej z  klas oddzielnie). Rozpoczęliśmy 

zwiedzanie sal – planet, w których czekały 

na nas różne atrakcje – wykłady, gry i 

zabawy.Mieliśmy zajęcia dotyczące 

kosmosuna których dowiedzieliśmy się 

wielu ciekawostek, o których nigdy 

wcześniej nie słyszeliśmy. Mieliśmy też 

okazję montować roboty do ,,walki” - 

bardzo mi się to podobało. Było to 

niesamowite doświadczenie.  Po raz 

pierwszy w swoim życiu miałam szansę 

zobaczyć, dotknąć suchego lodu. Robiliśmy 

z niego gazowany sok na bazie soku 

pomarańczowego i suchego lodu,a 

następniena bazie wcześniej zrobionego 

soku i skruszonego suchego lodu 

tworzyliśmy lody, które co prawda miały 

dziwny smak, ale wbrew pozorom były 

smaczne. Mielimy także zajęcia z 

harcerzami, podczas których przekonaliśmy 

się, że ułamki i działania na nich mogą  

okazać się pożyteczne podczas wędrówek 

w terenie. Byliśmy w sali gier planszowych. 

Braliśmy udział w  wielu koncertach: były 

operowe arie i współczesne piosenki. Boys 

bandz klasy 7b zaśpiewał piosenkę o 

miłości do matematyki. Na koniec wszyscy 

uczniowie zeszli do dużej sali 

gimnastycznej i oglądaliśmy film. Wszyscy 

wiele się nauczyliśmy. Teraz już wiemy, 

jakimi jesteśmy szczęściarzami, że mamy 

matematykę i że towarzyszy nam ona nie 

tylko w szkole, ale jest wszędzie, wokół 

nas. 

 

Klaudia Śledziewska 
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Podsumowanie Roku Tadeusza 

Kościuszki 

27 lutego 2018 roku kółko teatralne pod 

nadzorem Pani Gawin przedstawiło 

inscenizację o Tadeuszu Kościuszce. 

Urodził się on 4 lutego 1746 roku, a zmarł 

15 października 1817 roku. W naszej szkole 

świętowaliśmy 200 – setną rocznicę 

urodzin Tadeusza Kościuszki. 24 marca 

1794 roku odbyła się symboliczna 

przysięga na Rynku w Krakowie, insurekcja 

przeciw zaborcom rosyjskim(Powstanie 

Narodowowyzwoleńcze).Podczas 

przedstawienia pojawiły się informacje na 

temat znanych patriotów, między innymi ; 

Józefa Piłsudskiego. Tadeusz Kościuszko 

wywodził się z wielkiego rodu szlachty.  

Miał zadarty nos, wypukłe kości 

policzkowe, jasne oczy oraz ciemne włosy. 

Był niskim mężczyzną, ale jednak 

nazywany był „Małym, wielkim 

człowiekiem”. Kościuszko był uzdolniony 

muzycznie, skomponował dwa polonezy i  

walca. Następnie klasa 4b zaśpiewała 

patriotyczną piosenkę. Później odbyły się 

matematyczno – historyczne zabawy. 

Prowadziły je Klaudia Śledziewska oraz  

 

 

Maja Grembowska z klasy 7b.  Wybierały 

one poszczególne numerki z dziennika 

danej klasy i dawały zadania do 

rozwiązania. Oczywiście każdy uczestnik 

otrzymał małą nagrodę.  

                                                                                                       

Zosia Mirocha 
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HEEJJ! 

To znowu my! 

Przychodzimy do Was z  wiosenną sesją! 

Stwierdziłyśmy, że wiosna to idealna pora 

na odświeżenie naszych szaf, dlatego 

udałyśmy się na małe zakupy. W tym blogu 

pokażemy Wam kilka naszych pomysłów 

na wiosenne komplety ubrań. Nie 

przedłużając, zobaczcie, co udało nam się 

"upolować". 

 
 

Pierwszy komplet to krótsza bluza z długim 

rękawem, którą kupiłam w H&M – ie, do 

tego czarne spodnie z Reserved. Do tego 

zdecydowanie pasują czarne new balance z 

sizeera. 

 

 

Jako drugi komplet wybrałam bluzkę w 

paski z Reserved, czarne spodnie również z 

Reserved. Na chłodniejsze dni idealnie 

nadaje się kurtka z Greenpoint. Do tej 

stylizacji wybrałam buty adidas superstar, 

ja mam je w wersji białej, ale żeby było 

ciekawiej dodałam do nich kolorowe 

sznurówki z croppa.  

Moi mili to tyle na dzisiaj, pozdrawiamy 

Was gorąco. PAA! 
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Kącik literacki, czyli coś dla 
duszy 

 
WIOSNA! Wiadomo, słońce mocniej 

grzeje, zrzucamy z siebie ciepłe ubrania. To 

czas, kiedy przyroda budzi się do życia. Gdzie 

postawisz nogę, jakiś kwiat rozkwita. 

- Uważaj, nie deptaj!- powiedziała 

mama do swojej córki, która dosłownie wkracza 

w miesiąc kwiecień. 

Ania wczoraj, to znaczy 2 kwietnia, skończyła 

roczek i to są właśnie jej pierwsze nieporadne, 

samodzielne kroczki. 

Mama zabrała ją na spacer, bo taka piękna 

pogoda. Dumnie obok dziewczynki idzie 

opiekuńczy czterolatek Bartek. To starszy brat 

Ani. Gdzie ona, tam i on. Siostra kroczek do 

przodu, dwa do tyłu, a przy niej już braciszek, 

broniący Ani przed upadkiem, a mała i 

tak co chwila robi bam na młodej, 

zielonej trawce. Już ją skubie, dłubie 

palcem w namokniętej ziemi.  

- Mamo popatrz! – zawołał 

Bartek. – To chyba fiołki, jak one ładnie 

pachną. -  Ania, chodź powąchaj 

kwiatuszki. 

Przechodząca obok starsza pani odezwała 

się do Bartka zafascynowanego 

malutkimi kwiatuszkami: 

- „Najpiękniejsze piękno Świata podarował 

nam Bóg w kwiatach. Kwiat nam zawsze 

towarzyszy od krzyku narodzin, aż do śmierci 

ciszy”. (B. Turajczyk) 

- Mądrze pani mówi. A pani wie, że moja 

mama, kiedy urodziła Anię, dostała od taty 

storczyka w doniczce. Nie pachniał, ale był 

biały i piękny. Mama ma go do dziś. Stoi na 

oknie. Dba o niego, podlewa i nawozi, wtedy on 

ponownie zakwita. Pani wie, że moja mama to 

w ogóle bardzo lubi kwiaty? 

- Chyba każdy je lubi - staruszka uśmiechnęła 

się serdecznie. 

- Nie, nie każdy - zasmucił się chłopiec. – Kiedy 

byliśmy rok temu oglądać krokusy w 

Zakopanem, to ludzie biegali po łąkach, 

depcząc je, bo każdy chciał mieć z nimi zdjęcie 

jak najbliżej. Bo pani wie, krokusy to takie 

ładne kwiatki, one rosną w 

Tatrach, Gorcach i Beskidach. 

Są pod ochroną i nie można 

ich niszczyć – Bartek tak się 

rozgadał, że nie dał pani dojść 

do słowa. Właśnie kończył swą opowieść o tym, 

jak przyjechała straż miejska i ukarała kilka 

osób mandatem, kiedy podeszła Ania razem z 

mamą i zaczęła ciągnąć go za rękę. 

- Ma pani bardzo mądrego synka – staruszka 

zwróciła się do mamy stojącej w pobliżu. 

- Bardzo dziękuję. Jest strasznym gadułą. 

Potrafi bez przerwy mówić, zwłaszcza, jeżeli 

coś go interesuje. 

- Widzę, że bardzo lubi kwiaty. To tak jak ja – 

starsza pani rozmarzyła się. – Pamiętam, jak 

mój mąż co roku na moje urodziny kupował mi 

bukiet tulipanów i przytulał mnie. 

- Mój mąż jakoś nigdy nie pamięta o moich 

urodzinach, ale na rocznicę ślubu zawszę 

dostaję od niego czerwone róże. 

- Więc mąż musi panią bardzo kochać, bo 

przecież czerwone róże symbolizują 

miłość. Symbolika kwiatów jest wielka. 

Dziękując komuś czy przepraszając, 

można wręczyć piękny bukiet 

kolorowych roślin.  

Wtedy Bartek wtrącił: 

- A ja w maju nazbieram dla mamy bukiet 

polnych kwiatów, to są jej ulubione i różowe 

stokrotki ogrodowe, i frezje, i … Moja mama to 

w ogóle uwielbia kwiaty, a ja bardzo ją kocham 

i chcę, by była szczęśliwa. 

Ania zaczęła marudzić, więc pożegnali 

się ze starszą panią i poszli. Na odchodne 

staruszka powiedziała:    

- Kochaj chłopcze kwiaty i ciesz się nimi, od 

pierwszego dnia wiosny do ostatniego dnia 

zimy.  (B. Turajczyk)  

Bartek kiwnął głową i pomachał na do 

widzenia. 

 

Aleksandra Sendor 
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Kuchnia naszych nauczycieli 

 

Deser z herbatników – przepis Pana 

Sławomira Noska 

 

Składniki: 

 2 paczki herbatników (Petit Beurre) 

 masa krówkowa 

 0,5l. śmietany 30% 

 żelatyna  

 płatki migdałów  

 

masa budyniowa  

 1litr mleka 

 1 kostka masła  

 3/4 szklanki cukru  

 1 budyń śmietankowy 

 1 szklanka mąki  

 1 łyżka mąki ziemniaczanej  

 1 jajko  

 1 cukier waniliowy  

Przygotowanie: 

Odlać 1,5 szklanki mleka i wymieszać z 

budyniem, mąką i jajkiem. Pozostałe 

mleko zagotować z masłem i cukrem. Do 

gotującej się masy dodać resztę 

składników i ponownie zagotować. 

0,5 litra śmietany kremówki 30%- ubić z 5 

łyżeczkami cukru, dodać 3 łyżeczki  

 

 

 

 

 

 

żelatyny rozpuszczonej w 1/3 szklanki 

wody. 

układamy: 

krakersy-budyń-krakersy-masa krówkowa-

krakersy-bita śmietana-podsmażone płatki 

migdałów (lub pokrojone orzechy włoskie) 

 

 

Zdjęcie: Pan dyr  Sławomir Nosek 
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Nasze recenzje 

Molly Moon zatrzymuje czas 

Autor: Georgia Byng  

 

 

 

Książka ,,Molly Moon zatrzymuje czas” to 

niezwykła opowieść o dziewczynce z 

sierocińca . Molly ma niespotykane 

hipnotyczne zdolności, jej przyjaciel 

Rocky również. Zawsze towarzyszy im 

psotny mops o imieniu Petula . Jej 

największym marzeniem jest odnalezienie 

rodziców i dowiedzenie się, dlaczego ją 

porzucili... Molly udaje się do Hollywood, 

aby razem ze swoim Rockym odkryć 

tajemnicę milionera, Primo Cella. 

Podejrzewają, że jest on także 

hipnotyzerem i tym właśnie osiągnął swój 

sukces.... Chcą go powstrzymać przed 

zawładnięciem nad światem. Czy im się 

uda? Dowiecie się po przeczytaniu . 

 

 

Serdecznie polecam : 

Zuzia Lesińska 
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Męski punkt widzenia 

 

PIŁKA NOŻNA W NASZEJ SZKOLE 

  

W naszej szkole została przeprowadzona 

ankieta na temat piłki nożnej. Chodziłem po 

klasach i pytałem różnych osób, co wiedzą 

o piłce. Zadawałem im po 5 pytań. 

Odpowiedzi zostały zsumowane i podane w 

procentach. 

1. Z jakiego kraju pochodzi Christiano 

Ronaldo?    

Na to pytanie 95% naszych uczniów 

odpowiedziało poprawnie, oczywiście 

jest to Portugalia. 

2. Czy Maradona to ikona piłkarska?   

Na to pytanie niestety zaledwie 30% 

naszych uczniów odpowiedziało 

poprawnie, oczywiście Maradona jest 

ikoną. 

3. Ile lat ma Lewandowski? Można się 

pomylić o 1 rok.    

Na to pytanie z wielką ulgą oświadczam, 

że 80% naszych uczniów odpowiedziało 

dobrze, Lewandowski ma 29 lat. 

4. Jaki piłkarz zdobył najwięcej 

złotych piłek?  

Na to pytanie 50% odpowiedziało dobrze. 

Tu walka była pomiędzy Messim, a 

Ronaldo, oczywiście więcej złotych piłek 

ma Messi. 

5.Które państwo jako pierwsze wygrało 

Mundial?  

https://drukant.pl/images/wzory/S_Sport/S002_70_N.png 

 

 

 

 

 

 

 

Na to pytanie zaledwie 10% odpowiedziało 

dobrze, jest to Urugwaj. Wielu uczniów 

stawiało na Brazylię. 

Kacper Pituch   
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O KSIĘCIU I KSIĘŻNICZCE, 

MĄDROŚCI I PIĘKNOŚCI. 

 

     

    Dnia 5.04  podczas lekcji języka polskiego 

Kuba i Kornelia z klasy 6b przygotowali 

przedstawienie na podstawie baśni pt. ,,Knyps z 

Czubkiem”. Kuba wcielił się w rolę pięknej, 

lecz głupiej księżniczki,  natomiast Kornelia 

zagrała rolę tytułowego Knypsa z Czubkiem, 

brzydkiego,  lecz nadzwyczaj mądrego księcia. 

Przedstawienie było świetnie przygotowane, a 

aktorzy doskonale wczuli się w swoje role. 

Warto też wspomnieć o ciekawych kostiumach, 

które wiele mówiły o postaciach. 

Przedstawienie bardzo podobało się wszystkim 

widzom, którzy nagrodzili je gromkimi 

brawami. 

 

 

Mikołaj Żywioł 
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Quiz dla nauczycieli z 
poprzednich numerów ,,Echa 
Szkoły'' 

1. Kto prowadzi recenzje w naszej gazetce i 

jakie tytuły się tam pojawiły? 

2. W którym z numerów była wzmianka o 

próbnej ewakuacji szkoły? 

3. Ilu chłopaków jest w tym roku w redakcji? 

4. Jaki był tytuł pierwszego artykułu w roku 

szkolnym 2017/18? 

5. Co w tym roku znajduje się zawsze na 

ostatnich stronach Echa Szkoły? 

6. Jaka grafika towarzyszy od początku serii 

,,Co w szkole piszczy"? 

7 Czy zawsze na okładce magazynu znajduje 

się rysunek?                                                                                         

TAK/NIE 

8. Podaj (wszystkie) osoby, które rysowały 

okładkowe rysunki do gazetek? 

9. Jaki jest adres mailowy gazetki? 

10. Na koniec pytanie a,b,c                                

„Echo Szkoły” to:                                                                                    

A. Tygodnik B. Miesięcznik C. Dwumiesięcznik 

 Przygotował: Dawid Trela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli udało się Państwu rozwiązać test, to 

odpowiedzi proszę zapisać na kartce 

podpisanej imieniem i nazwiskiem, a 

następnie 7 maja na długiej przerwie 

(9.45 – 10.00) przekazać pani Anicie 

Zakrzewskiej. 

Przewidziana jest nagroda dla dwóch osób, 

które pierwsze dostarczą odpowiedzi. 

POWODZENIA  
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Humor 
 

 

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 

 

Panie władzo! Szybko! Tam za rogiem ulicy... 

- wołają dwaj zadyszani chłopcy do 

przechodzącego policjanta. 

- Co się stało? 

- Tam... nasz nauczyciel... 

- Wypadek?! 

- Nie... on nieprawidłowo zaparkował! 

 

 

Na lekcji Jasio pyta panią od biologii : 

- Proszę powiedzieć, co to takiego: ma sześć 

nóg i wyłupiaste czarne oczy? 

- Nie wiem ..... 

- Ja też nie wiem, ale to coś chodzi pani po 

ramieniu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasio spóźnia się pół godziny na lekcję języka 

polskiego. 

Nauczycielka pyta : 

- Co się stało ? 

- Napadł na mnie groźny bandyta z bronią w 

ręce! 

- To straszne! - mówi nauczycielka - A co było 

potem? 

- Zabrał mi zeszyt z wypracowaniem! 

 

 

Wychowawczyni zwraca uwagę Jasiowi: 

- Dlaczego codziennie spóźniasz się na lekcje? 

- To przez mojego dziadka. 

- Zachorował? Biedaczek... 

- Nie, ale ciągle powtarza, że na naukę nigdy 

nie jest za późno. 

  

 

 

Nauczyciel biologii pyta Jasia: 

- Po czym poznasz drzewo kasztanowca ? 

- Po rosnącym na nim kasztanach. 

- A jeśli kasztanów jeszcze nie ma ? 

- To ja poczekam..... 
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