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Drodzy Czytelnicy, 

 

to już ostatni numer gazetki w tym roku szkolnym. 

Przed Wami ostatnie chwile na poprawę ocen i 

wreszcie upragnione WAKACJE! 

Wszystkim Uczniom życzymy powodzenia w 

ostatnich tygodniach nauki, a za Uczniów klas 

ósmych  trzymamy kciuki, aby uzyskali wysokie 

wyniki z egzaminów. 

 

Redakcja Echa Szkoły 

W numerze: 

Co w szkole piszczy 

Nasze pasje 

Noc Matematyki 

Święta Wielkanocne 

Desmond Doss 

Nasze recenzje 

Kącik literacki 

Kuchnia naszych nauczycieli 

Wykreślanka 
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Co w szkole piszczy? 

 15 marca- dzień matematyki, 

 19 marca- odbyło się zebranie, 

 29 marca – klasy 7 obejrzały w 

Teatrze Ludowym sztukę pt. 

„Skąpiec”, 

 1 – 2 – rekolekcje wielkopostne, 

 8 kwietnia - zakończenie konkursu 

na najładniejszą ozdobę 

świąteczną, 

 15-17 kwietnia- egzaminy 8 klas, 

 17-23 kwietnia- wiosenna 

przerwaświąteczna, 

 30 kwietnia – apel z okazji 

uchwalenia Konstytucji 3 maja. 

 

 

Przygotował Karol Zięcina 

 

 

Nasze pasje 

 

Cześć!!! 

Nazywam się Jasiek Szydłowski i jestem 

uczniem klasy 7B. W tym wpisie opowiem 

Wam o mojej pasji, którą są pająki, a 

dokładniej ptaszniki. Odkąd pamiętam, 

interesowałem się zwierzętami i dziką 

przyrodą. Biegałem po łąkach i lasach, 

szukając rzadkich gatunków ptaków, 

owadów i innych zwierząt. A jak zaczęła się 

moja przygoda z terrarystyką? Chciałem 

mieć jakieś zwierzątko domowe, które nie 

będzie bardzo wymagające w hodowli. 

Ostatecznie wybór padł na pająka.  

Dlaczego akurat pająki? Bardzo często 

gdzieś wyjeżdżam, dlatego pomyślałem, że 

pajęczaki będą dla mnie idealne, ponieważ 

mogą bardzo długo przeżyć bez pokarmu.  

 

 

Zafascynowany tymi stworzeniami 

zakupiłem swojego pierwszego pajęczaka, 

samicę ptasznika czerwono kolanowego (z 

łac. Brachypelmahamorii), czyli pająka 

stricte dla początkujących terrarystów. 

Ptasznik ten jest bardzo łagodny, natomiast 

jeśli chodzi o wygląd, ma jak sama nazwa 

wskazuje czerwone/pomarańczowe kolana 

oraz czarny odwłok. Mój pierwszy pająk 

był bardzo spokojny, nie przejawiał 

żadnych oznak agresji, co nie oznacza, że 

nie odczuwałem przed nim respektu. Wraz 

z zakupem Brachypelmyhamorii rozpoczęła 

się moja przygoda z terrarystyką. 
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Dwa miesiące po zakupie pierwszego 

pająka pojechałem na Krakowskie Tragi 

Terrarystyczne i zakupiłem tam kolejne trzy 

ptaszniki. Tym razem nie były to pająki o 

łagodnym usposobieniu. Kupiłem pająki 

polecane dla zaawansowanych hodowców, 

pająki z silnym lub bardzo silnym jadem 

oraz nerwowym usposobieniem. Po zakupie 

kolejnych zwierząt jeszcze bardziej byłem 

nimi zafascynowany. Podziwiałem ich 

dziki, pierwotny instynkt, to jak polują na 

swoje ofiary, jak żyją i jak rosną. Tych cech 

nie zobaczymy u większości domowych 

zwierząt – psów,kotów, chomików. Z 

każdym kolejnym pająkiem byłem coraz 

bardziej zafascynowany tymi zwierzętami, 

każdy ptasznik był z innego kontynentu, a  

ja mogłem urządzić im warunki naturalne u 

siebie w domu. To właśnie dlatego 

ptaszniki stały się moją pasją. To one 

pozwalają oderwać się od szarej miejskiej 

rzeczywistości i przenieść do świata dzikiej 

przyrody.  

Na dzień dzisiejszy mam 8 ptaszników i 

jestem pewien, że na tym się nie skończy. 

 

Jan Szydłowski 
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„Krakowska Noc Matematyki-Królowa Nie 

Chce Spać” 

  
Dnia 15 marca 2019 w naszej szkole odbyła 

się uroczystość Nocy Matematyki. 

Głównym celem przedsięwzięcia jest 

ukazanie współczesnej młodzieży, 

uczestnikom zastosowania matematyki w 

życiu codziennym. Matematykę można  

również zastosować w medycynie, fizyce, 

automatyce, chemii, detektywistyce, 

aerodynamice, robotyce, geodezji, 

astronomii i w przedmiotach 

przyrodniczych. W tym roku szkolnym 

odbyła się  „IX edycja Nocy 

Matematyki”. Na wstępie uroczystości 

usłyszeliśmy znakomite wykonania 

zaśpiewane przez uczniów 21 LO w 

Krakowie. Później każda z klas oraz goście 

z innych szkół udali się na przydzielone im 

zajęcia. Mogliśmy ten czas spędzić bardzo 

ciekawie. Nikt się nie nudził. Mogliśmy 

pograć na X-box, potańczyć. Sala z 

wynalazkami fizycznymi była równie 

ciekawa, mogliśmy zobaczyć wiele 

doświadczeń, które pokazywała nam nasza 

nauczycielka fizyki- Pani Barbara Romanik 

oraz uczennice z klasy 8b. Zagadki 

matematyczno - logiczne prowadzone przez 

Panią Annę Wojnarowską- te zagadki 

pokazały nam, jak pożyteczna jest 

matematyka we współczesnym świecie. 

Badaliśmy moc naszego głosu,  graliśmy w 

gry planszowe oraz uczestniczyliśmy w 

konkursie na komputerach i wiele innych. 

Za dnia został zorganizowany dzień 

matematyki dla dzieci z przedszkola : 

„Wesołe skrzaty” z Wadowa, „Wesoła 

gromadka” z Dojazdowa, „Małe aniołki” z 

ulicy Lubockiej oraz Szkoły Podstawowej z 

Raciborowic.. W oprowadzaniu dzieci 

pomogli uczniowie z klasy 8b. na nocy 

matematyki były rozdawane odblaski oraz 

świecące w ciemności bransoletki.  

 

Klaudia Śledziewska 
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Moje Święta Wielkanocne 

 
W mojej rodzinie przygotowania do świąt 

wielkanocnych są bardzo ważne. Mama mówi, że 

to czas na porządki nie tylko w domu, ale również 

w duszy. 

W trakcie Wielkiego Postu rozważamy 

wspólnie Drogę Krzyżową w Kościele i często 

rozmawiamy o życiu Pana Jezusa. Począwszy od 

Wielkiego Czwartku rodzice upominają mnie i 

brata, abyśmy nie słuchali głośnej muzyki. W 

Wielki Piątek tradycyjnie pościmy i staramy się 

wyciszyć atmosferę domowej krzątaniny. 

Wieczorem tego dnia wspólnie z mamą 

przygotowuję pisanki do koszyczka. Lubię je 

ozdabiać różnymi wzorkami. Wielka Sobota to 

dzień, w którym całą rodziną idziemy do kościoła, 

aby poświęcić przygotowany koszyczek. Wtedy 

również modlimy się przy grobie Pana Jezusa. 

Sobota to ostatni moment na drobne porządki i 

przygotowania do Wielkiej Niedzieli. Mama co 

roku przypomina nam, że wszystko musi być 

gotowe na czas, ponieważ nie wolno w Wielką 

Niedzielę czyścić butów, a co dopiero sprzątać. 

 Nadchodzi  Wielka Niedziela. Rodzice 

robią nam pobudkę o godzinie 500 rano. Bardzo 

ciężko jest się obudzić, ale jak mówi tata - 

śniadanie wielkanocne dopiero po Rezurekcji ( co 

z łac. oznacza zmartwychwstanie). Idziemy więc 

wspólnie na godzinę 600do kościoła, aby 

uczestniczyć we mszy świętej i procesji 

obwieszczającej  dobrą nowinę o 

zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Po powrocie 

z kościoła mamy naprawdę wielką ochotę na 

śniadanie. Siadamy wspólnie przy stole i 

spożywamy pokarm ze święconki. Często w tym 

dniu odwiedzamy babcię, u której jemy obiad. 

Babcia tradycyjnie serwuje żurek wielkanocny, a 

na deser pyszne ciasto. 

 W poniedziałek wielkanocny, czyli ,, lany 

poniedziałek’’ to ja z bratem urządzamy pobudkę 

rodzicom. Uzbrojeni w plastikowe pistolety 

polewamy ich zimną wodą. Bardzo się cieszę, że 

po świętach wielkanocnych  mamy jeszcze wolny 

wtorek. 

 

Karolina Kolegowicz 
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Desmond Doss 

 

Wiosna 1945, właśnie trwa rozpoczęta 3 

kwietnia krwawa bitwa o Okinawę, jedna z 

ostatnich dużych bitew w wojnie na 

Pacyfiku. W trakcie bitwy po stronie 

amerykańskiej zginęło 12 tysięcy 

żołnierzy. Tu właśnie zaczyna się historia 

Desmonda Dossa, pierwszego żołnierza w 

historii Stanów Zjednoczonych, który 

odmówił noszenia broni.  

Desmond Doss urodził się 7 lutego 1919 

roku w Lynchburg w stanie Wirginia, był 

wyznawcą Kościoła Adwentystów Dnia 

Siódmego. Do armii wstąpił w kwietniu 

1942 roku. Podczas szkolenia wyraźnie 

odmówił używania broni, przez co był 

szykanowany przez kolegów. Dossa nie 

oszczędzili także dowódcy, którzy 

próbowali nakłonić Desmonda do zmiany 

poglądów, lecz ten mimo ogromnego 

nacisku postawił na swoim. 3 lata później 

wysłano go do Okinawy.  

Niestety natarcie, w którym uczestniczył,  

oddział Dossa pod ostrzałem artylerii i 

karabinów maszynowych został zepchnięty 

z klifu, lecz Desmond nie wycofał się z 

resztą oddziału i mimo ciągłego ostrzału 

ratował rannych kolegów. Podczas bitwy 

pod Okinawą uratował 75 rannych, za co 

został odznaczony Medalem Honoru, 

najwyższym odznaczeniem wojskowym 

Stanów Zjednoczonych. W 2016 roku na 

podstawie historii Desmonda Dossa 

nakręcono film ,,Przełęcz ocalonych”.  

 

 

opracował Mikołaj Żywioł 
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Nasze recenzje 
 
„O ludziach, którzy potrafią 
pięknie umierać i pięknie 
żyć”(A. Kamiński) 

Niedawno przeczytałem książkę „O ludziach, 

którzy potrafią pięknie umierać i pięknie 

żyć”, której autorem jest Aleksander Kamiński. 

Utwór ma formę zbliżoną do dokumentalnej 

relacji o zdarzeniach. Występują w nim 

autentyczne postacie. Książka powstała 

w oparciu o pamiętnik, który prowadził pewien 

harcerz o pseudonimie Zośka (Tadeusz 

Zawadzki). Akcja powieści rozgrywa się w 

latach 1939-1943. Rozpoczyna się w 

momencie, gdy kilku przyjaciół, harcerzy, 

wśród nich Alek (Maciej Aleksy 

Dawidowski), Zośka (Tadeusz Zawadzki)  

i Rudy (Jan Bytnar), akurat kończy Liceum 

im. Stefana Batorego. Radość z otrzymania 

świadectwa maturalnego przerywa wybuch II 

wojny światowej. Nieoczekiwanie młodzi 

ludzie, którzy jeszcze niedawno marzyli 

o dalekich podróżach i mieli piękne plany 

na przyszłość, zostali zmuszeni do życia 

w wyjątkowo trudnej rzeczywistości. 

Bohaterowie aktywnie uczestniczą w walce 

z wojskami nieprzyjaciela (z Niemcami), 

początkowo biorą udział w tzw. małym 

sabotażu, później ze względu na zasługi, 

zostają wcieleni do polskich Grup 

Szturmowych. Wykazują się wielkimi 

umiejętnościami. Pomimo trudnych czasów, w 

jakich się znaleźli potrafili w pełni czerpać 

radość z młodzieńczego wieku. Z 

biegiem  czasu obejmują dowództwo 

nad poszczególnymi brygadami żołnierzy. 

W młodzieńcach dokonuje się wielka 

przemiana, autor ukazuje, jak na skutek 

tragicznych wydarzeń bohaterowie zmieniają 

się z chłopców w pełni dojrzałych i rozsądnie 

myślących mężczyzn. Cechuje ich odwaga, 

patriotyzm, gotowość na poświęcenie za swoją 

ojczyznę i przyjaciół. Pisarz ukazuje heroiczną 

walkę o przetrwanie w wyjątkowo 

niebezpiecznych czasach. Niektóre zdarzenia 

przedstawione w książce wydają 

się niemożliwe do zaakceptowania 

dla człowieka w ich wieku. Bohaterowie żyją 

w warunkach wielkiego ubóstwa.   Podczas  

akcji są świetnie zorganizowani, umieją trafnie 

ocenić sytuację oraz  podejmują przemyślane 

decyzji w najbardziej ekstremalnych  

warunkach. Oczywiście są świadomi powagi 

sytuacji, w której się znaleźli, jednak starają 

się możliwie, jak najdalej odsunąć od siebie 

myśl o nieustannie grożącym 

niebezpieczeństwie. Finał książki nie przynosi 

szczęśliwego zakończenia. Niemal wszyscy 

bohaterowie utworu Aleksandra Kamińskiego 

muszą zapłacić najwyższą cenę za wierność, 

lojalność i wiarę w sens walki z okupantem. 

"Kamienie na szaniec" 

to wzruszająca opowieść o wspaniałych 

ideałach braterstwa, poświęcenia i służby 

w obronie własnego kraju. Ukazuje postawy 

kilku młodzieńców, którzy nie poddają się w 

obliczu wojny i podejmują aktywną, bardzo 

trudną walkę z nieprzyjacielem. 

Polecam każdemu do przeczytania – Klaudia 

Śledziewska

 

 
 

 

https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-terminow-literackich/69652-pamietnik
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-bohaterow-literackich-gimnazjum/84859-zoska
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-bohaterow-literackich-gimnazjum/82979-alek
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-terminow-literackich/69635-opowiesc
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Kącik literacki, czyli coś dla duszy 
 

CUDOWNY CZAS ŚWIĄT 

WIELKANOCNYCH 

 🐇🐇🐇 

-Ko, ko, ko!- zagdakała kura, usadawiając się 

wygodnie w gnieździe. 

-Ko, ko, ko!- z drugiego gniazda słychać było 

drugą kurę. 

-Zbliżają się święta wielkanocne!- powiedziała 

pierwsza. 

-Musimy znieść dużo jajek- dodała druga. 

-Gospodyni upiecze z nich dużo mazurków, 

serników oraz makowców. A może coś 

jeszcze?- przyznały obie kury. 

Po chwili gospodyni pojawiła się w kurniku. 

Zebrała jajka i zaniosła je do kuchni. 

-Ile jajek!- wykrzyknęła Zosia. 

-Co z nich zrobimy?- zapytał Karol. 

-Upieczemy wielkanocne ciasta, zajączki i 

króliczki - odpowiedziała mama. – A z 

wydmuszek zrobicie piękne pisanki. 

Dzieci z ochotą pobiegły do swojego pokoju, z 

którego przyniosły farby i pędzelki. 

-Ale będzie zabawa! –zawołał Karol. 

-Mamy niewiele czasu –zaniepokoiła się Zosia. 

Wszyscy zabrali się do pracy. Niebawem z 

kuchni zaczęły rozchodzić się wspaniałe 

zapachy pieczonych ciast. Po paru chwilach 

mama zaczęła wyjmować: najpierw mazurki, 

potem serniki, następnie makowce, a na końcu 

babki. Najpiękniejsze były zajączki i wielki 

baranek wielkanocny. Po około godzinie dzieci 

skończyły malowanie. Pisanki były kolorowe i 

piękne. 

-Och… Jak dużo pracy przed tymi świętami- 

stwierdziła Zosia, gdy pomalowała ostatnią 

pisankę. 

-Ja już skończyłem ostatnią - odrzekł Karol, 

odkładając jajko z kolorowym kogucikiem. 

-Jutro włożymy je do koszyka z innymi 

smakołykami i pójdziemy je poświęcić - 

odparła z radością mama. 

                                                                            

  🐤🐤🐤 

Nazajutrz rodzice krzątali się w kuchni. Dzieci 

pomagały im w przygotowaniu świątecznego 

koszyczka. Włożyły do niego pachnące 

wędzone wędliny, chleb, jajka, cukrowego 

baranka, kawałek babki, słodycze, pomarańcze, 

chrzan, sól, a wszystko udekorowali 

bukszpanem. 

Następnego dnia cała rodzina zasiadła do 

świątecznego pysznego śniadania. 

-Podzielmy się jajkiem - zaproponował tata, 

kładąc przed każdym na talerzyku kawałek 

święconki. 

-Smacznego!- rzekła mama. 

-Jutro lany poniedziałek. Pojedziemy do cioci 

Kasi, wujka Marka i Dawidka - powiedział tato. 

-Nie zapomnijcie wziąć ze sobą sikawek, 

zrobimy im wielki śmigus - dyngus!- 

wykrzyknęła z radością mama. 

-Święta wielkanocne są bardzo fajne - 

pomyślała Zosia i popatrzyła na Karola, który z 

uśmiechem zajadał się smakołykami. 

                                                                            

 🐏🐏🐏 

W drugi dzień świąt wielkanocnych, czyli w 

lany poniedziałek, po dojechaniu na miejsce 

Zosia i Karol byli  przygotowani. Gdy 

wujostwo z Dawidem wyszli im na przywitanie, 

to Zosia i Karol z zaskoczenia polali ich wodą. 

Cała rodzina w tym dniu świetnie się bawiła. 

Wszystkim udzielił się uśmiech i przepiękna 

świąteczna atmosfera. 

                                                                            

 🐣🐣🐣                                                            

Tymczasem w kurniku kury porozsiadały się 

wygodnie na grzędzie. 

-Ko, ko, ko!- zaczęły gdakać w sobie tylko 

zrozumiałym języku… 

                                                                            

 🐓🐓🐓 

 

Jakub Prosianowski 6a 
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Kuchnia naszych 

nauczycieli 

TORT Z SERKÓW 

HOMOGENIZOWANYCH 

 

               Składniki: 

- 2 serki homogenizowane 

- 2 kostki masła 

- 30 dag cukru pudru 

- 2 łyżki kakao 

- 2 galaretki 

- bakalie oraz biszkopty  

do wyłożenia tortownicy 

- 6 żółtek 

 

               Przygotowanie: 

Masło, cukier, żółtka utrzeć do 

białości. Do  

utartej masy dodać serki i 

dobrze wymieszać. 

Masę podzielić na dwie części. 

Do pierwszej  

dodać kakao, dobrze 

wymieszać i wyłożyć na  

wcześniej ułożone biszkopty, 

do drugiej  

natomiast dodać bakalie, 

dobrze wymieszać  

i ułożyć na wcześniej 

wyłożoną masę. Na  

wierzch położyć owoce i zalać 

galaretką. 

Brzegi tortownicy wyłożyć 

papierem. 

Smacznego! 

 

 

 

 

 

 

 
zebrały: Kaja Bąk, Ala Wójcik, 

Kamila Chmura 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CIASTO DROŻDŻOWE 

 

Składniki: 

Najpierw: 

- 3/4 szklanki mąki 

- 3/4 szklanki mleka 

- 3/4 szklanki cukru 

- 5 dag drożdży 

- cukier wanilinowy 

- szczypta soli 

- łyżka oleju 

- 10 dag margaryny 

 

Potem: 

 

- 3 szklanki mąki 

-2 całe jajka 

- 1 żółtko 

  

Przygotowanie: 

Zmiksować wszystkie 

składniki i zostawić do    

wyrośnięcia na 7 godzin (jeżeli 

jest ciepło, to nawet po 4 

godzinach jest gotowe). 

Następnie wsypać 3 szklanki 

mąki, 2   

całe jajka i 1 żółtko oraz garść 

rodzynków. Szybko wyrobić i 

wyłożyć na 

dużą prostokątną blaszkę lub 

na dużą okrągłą i na ciasto 

położyć dowolne owoce 

(sezamowe) albo masę 

sezamową. 

Wierzch ciasta posypać 

kruszonką. 

 

Przepis na kruszonkę: 

- 4 łyżki mąki 

- 2 łyżki cukru 

- pełna łyżka masła 

- cukier wanilinowy 

 

Piec około 50 minut w 

temperaturze 180 stopni 
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Wykreślanka 

Przeznaczona jest dla uczniów klas I - 

IV 

Znajdź 6 słów związanych z 

Wielkanocą. Słowa są poukładane 

poziomo i pionowo. 

   Opracował Norbert Gieras 
 

 

Jeżeli rozwiązaliście wykreślankę czy 

zagadki matematyczne, to zapiszcie swoje 

odpowiedzi na kartce podpisanej imieniem, 

nazwiskiem i klasą. Następnie dostarczcie 

odpowiedzi do Pani Anity Zakrzewskiej do 

s. 33 w dniu 16 maja w czasie przerwy 11.35 

– 11.45. Na czterech zwycięzców czekają 

nagrody! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagadki matematyczne 
Przeznaczone dla uczniów klas 5 – 8 

 
1. Wstaw odpowiednią liczbę w miejsce znaku 

zapytania. 

71 ; 75 ; 79 

62 ; 58; 54 

53 ; 57 ; ??? 

2. Mając 5 „2” należy uzyskać liczbę 28. Można 

tylko dodawać! 

3. Jeśli 5 kotów zjada 5 mysz w ciągu 5 minut 

to ile mysz zje 100 mysz w 100 minut? 

Mateusz Goździk 

P I S A N K A F D G T S B Z U 

P D Z H Q C V V B X L F A F G 

X I Q C H A G L J T B Z H U J 

Z F U I W H B J T W O Q K L A 

V R B A R A N E K Q R H R V J 

J R B H T A N O I J P A Ó E K 

K A V P A L M Y S H T A L H O 

A S V F E F T Z S W T  D I S A 

B K U R C Z A K F Q H U K P O 

X Q T H F H K N K E H O J M L 
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Zanim zdecyduję- muszę 

zobaczyć 
 

 

 
 

Wybór szkoły średniej to jedna z 

najważniejszych decyzji, jakie stoją przed 

współczesną młodzieżą – od niej wszak 

zależą przyszłe losy całego życia młodego 

człowieka. Dnia 31 stycznia 2019 roku oraz 

28 lutego 2019 roku klasy ósme wraz z 

wychowawcami pojechały na dni otwarte 

do szkół. Były to technika: Zespół Szkół 

Inżynierii Środowiska i Melioracji w 

Krakowie oraz Zespół szkół 

ekonomicznych nr 2.  w obydwóch 

technikach były jeszcze przedstawiciele z 

innych szkół. W pierwszym technikum 

jakie odwiedziliśmy zobaczyliśmy wiele 

profili jakie możemy sobie wybrać.  W 

drugim technikum było więcej 

przedstawicieli z innych szkół ni tylko z 

technikum. Takie dni otwarte dały nam 

doświadczenie dzięki któremu możemy 

zdecydować czy właśnie do tej szkoły 

chcemy iść. Od dnia 25.04.2019 możemy 

się logować  i wybierać dane szkoły od 

najbardziej wymożonej do mniej. Życzymy 

wszystkim dobrych, przemyślanych oraz 

słusznych wyborów szkół. 

Klaudia Śledziewska 
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Humor 
 

Późna noc. W domu profesora dzwoni 

telefon: 

- Śpi pan? - pytają studenci. 

- Tak, śpię - odpowiada zaspany profesor. 

- A my się jeszcze uczymy! 

 

 

Przychodzi student do wykładowcy oddać 

pracę na zaliczenie. Podaje mu kartkę, a 

ten wyrzuca ją przez okno z czwartego 

piętra i mówi: 

- Jeśli przyniesiesz mi to w 5 minut, to 

wstawię ci najwyższą ocenę.  

Student wyjmuje drugą kartkę i mówi: 

- Proszę, tamto było kolegi, ale nie mógł 

przyjść, bo jest chory. 

 

 

 

 

Trwa egzamin. Profesor chodzi po sali i 

sprawdza, czy nikt nie ściąga. 

Nagle mówi: 

- Wydaje mi się, że słyszę jakieś szepty. 

Na to głos z sali: 

- Mnie też, ale ja się leczę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W szkole pani kazała narysować swoich 

rodziców. Po chwili podchodzi do małej 

Karolinki i pyta: 

-Dlaczego twój tata ma niebieskie włosy? 

-Bo nie mam łysej kredki. 

 

 

 

Opracował: Norbert Gieras 

 

Redaktor naczelny: Klaudia Śledziewska (VIIIb) 

Zespół redakcyjny: Mikołaj Żywioł (VIIb), 

Aleksandra Sendor (VIa), Jakub Prosianowski (VIa), 

Karol Zięcina (VIa), Karolina Kolegowicz (VIb), Kaja 

Bąk (IVa), Alicja Wójcik (IVa) 

Przygotowanie do druku: Norbert Gieras (VIIIb) 

Opieka merytoryczna: Anita Zakrzewska 

Do użytku wewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 78 

w Krakowie 

 

http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4824/w-szkole-pani-kazala-narysowac-swoich-rodzicow-po-chwili-podchodzi-do-malej-karolinki-i-pyta--dla.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4824/w-szkole-pani-kazala-narysowac-swoich-rodzicow-po-chwili-podchodzi-do-malej-karolinki-i-pyta--dla.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4824/w-szkole-pani-kazala-narysowac-swoich-rodzicow-po-chwili-podchodzi-do-malej-karolinki-i-pyta--dla.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4824/w-szkole-pani-kazala-narysowac-swoich-rodzicow-po-chwili-podchodzi-do-malej-karolinki-i-pyta--dla.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4824/w-szkole-pani-kazala-narysowac-swoich-rodzicow-po-chwili-podchodzi-do-malej-karolinki-i-pyta--dla.html
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