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Echo Szkoły 
                                Dwumiesięcznik Szkoły Podstawowej nr 78 w Krakowie           3/2019 

 

 

                              Redakcja „Echa Szkoły” 

 

Witajcie! 

 W tym roku, razem z nowym zespołem 

redakcyjnym, wznawiamy działalność gazetki 

szkolnej. Aby Was zaciekawić, dołożyliśmy do 

naszej gazetki nowe formy artykułów, więcej 

rysunków oraz kawały tematyczne. Mamy 

nadzieję, że chętnie będziecie sięgać po nasz 

dwumiesięcznik. Zapraszamy! 

                                          Redakcja  

 

W numerze: 

Co w szkole piszczy? 

Komiks 

Wywiad 

Dzień Chłopaka 

Kącik literacki , czyli coś dla duszy 

Dzień nauczyciela 

Kącik Naukowy 

Zagadki 
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Co w szkole piszczy? 

 

1. Bieg ekologa – po raz trzeci w naszej 

szkole odbył się bieg ekologa. Uczniowie 

klas 7 i 8 musieli rozwiązywać różne 

zagadki związane z ekologią. 

2. Wybory do samorządu uczniowskiego – 

wielu uczniów zgłosiło się na 

przewodniczącego lub przewodniczącą 

samorządu uczniowskiego. Zwyciężył nasz 

redakcyjny kolega – Mikołaj Żywioł z kl. 8 

b. Gratulujemy!!! 

3. Kl. 8 b zakończyła projekt dotyczący 

rodziny Mycielskich. 

4.  Kl. 8 a zakończyła projekt dotyczący 70-

lecia Nowej Huty.  

5. Dzień Chłopaka – w naszej szkole odbyło 

się bardzo wyjątkowe święto ,,Dzień 

Chłopaka’’, każdy z chłopców dostał 

wyjątkowy prezent od swoich koleżanek z 

klasy. 

6. Dzień Edukacji Narodowej – 15 

października  2019 r. odbył się apel 

szczególnie dedykowany naszym 

kochanym nauczycielom. 

7. Ślubowanie klas 1 miało miejsce 15 

października br. 

8. Konkurs na najlepszy instrument – 1 

października odbył się konkurs na najlepszy 

instrument muzyczny. 

 

 

 

 

 

 

9. Pomoc dla Pawła – w naszej szkole 

odbyła się zbiórka dla Pawła 

Rafałowskiego. Bardzo dziękujemy 

wszystkim za każdą daną złotówkę, 

ponieważ szkoła uzbierała na leczenie 

Pawła 2850 zł. 

 

Dominika Zając 

 

 

        

 

 

 

 

 

Nauczyciel języka polskiego pyta 

uczniów: 

- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika 

"niedziela"? 

- Wakacje, proszę pani.
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KOMIKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychodzi mężczyzna do księgarni i pyta? 

– Czy jest „Pan Tadeusz”? 

Sprzedawczyni woła na zaplecze: 

– Panie Tadziu, ktoś do pana. 

 http://www.booktwist.pl/dowcipy-o-ksiazkach-bibliotekach-

ksiegarniach/https://www.dowcipy.pl/k/1-wrzesnia/  

https://www.dowcipy.pl/k/1-wrzesnia/
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Czy Pani Sobczak lubiła 

się uczyć ? 

 

Oliwia, Gabriela- Jaką miała Pani ocenę na 

maturze z chemii? 

Pani Sobczak – Chemię zdawałam ustnie i 

zdałam na 4. 

O., G. - Czy Pani lubiła się uczyć? 

P.S. - Nie, ale to chyba jak każdy uczeń w 

szkole podstawowej mniej, a w liceum już 

mi zaczęło troszeczkę zależeć na 

przyszłości i już wiedziałam , że warto , 

więc zaczęłam się uczyć. No i uczyłam się 

tylko tych przedmiotów, które lubiłam. 

O., G. - Jakim przedmiotem interesowała 

się Pani w szkole najbardziej? 

P.S. - Najpierw w szkole podstawowej J. 

Polski mnie interesował, chemia od zawsze 

w szkole podstawowej i liceum. Biologia 

zaczęła mnie interesować dopiero tak 

naprawdę w 2klasie liceum i chyba jak 

wszyscy uczniowie uwielbiałam W-F. 

O., G. - Czy Pani jest szczęśliwa tym 

faktem, że została Pani opiekunem 

samorządu ? 

P.S. - Jestem , dziękuję uczniom za zaufanie 

no i to chyba świadczy , o tym, że darzą 

mnie sympatią, i że podoba im się moja 

praca, którą przez 2 lata wykonałam jako 

opiekun samorządu. 

 

 

 

O., G. - Jakie cechy musi mieć opiekun 

samorządu? 

P.S. - Trudne pytanie, bo to uczniowie 

wybierają opiekuna samorządu, ale to na 

pewno musi być osoba pracowita, 

zorganizowana, bo dużo pracy wymaga 

samorząd. Musi mieć charyzmę i poczucie 

humoru, i na pewno musi umieć dogadywać 

się z uczniami, znaleźć z nimi wspólny 

język. 

O., G. - Dobrze, dziękujemy, to były 

wszystkie pytania. 

P.S. - Ja również dziękuję. 

 

Wywiad z opiekunem samorządu 

przeprowadziły: Oliwia Nowak  

i Gabriela Zboroch 

 

 

Nauczyciel biologii pyta Jasia: 

-Po czym poznasz drzewo kasztanowca? 

-Po rosnących na nim kasztanach. 

-A jeśli kasztanów na nim nie ma? 

-To ja poczekam... 

https://potworek.com/dowcipy/pokaz/nauczyciel-biologii-pyta 

 

 

https://potworek.com/dowcipy/pokaz/nauczyciel-biologii-pyta
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Dzień Chłopaka 

Zgodnie z kalendarzem Dzień Chłopaka 

obchodzony jest 30 września. W naszej 

szkole każda z klas wymyśliła swój 

oryginalny sposób uczczenia tego 

wyjątkowego dnia. 

 

Oto przykładowe wierszyki na dzień 

chłopaka: 

 

 

Abyś był pomocny jak komputer  

Szybki jak japoński skuter  

sympatyczny jak maskotka  

i słodki jak szarlotka. 

Z okazji dnia chłopaka życzę Ci: 

Zdrowia, szczęścia pomyślności, 

mniej głupoty niechaj w głowach coś 

zagości!1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Źródło: Internet – www.instawierszyki.pl 

 

CIEKAWOSTKA 

Dzień chłopaka w innych krajach: 

-7 lutego Malta 

-5 kwietnia Wielka Brytania, Irlandia 

-5 maja Japonia 

-15 lipca Brazylia 

-7 października Norwegia 

-19 listopada Indie, Meksyk 

-25 listopada Kanada 

 

Opracowała: Ola Piskorz  
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Kącik literacki, czyli coś dla 

duszy 

 

WESOŁA KLASA 

 

Nasza klasa jest nietypowa. 

Rozumiemy się bez słowa. 

Codziennie śmieszne sytuacje mamy. 

Bo ciągle sobie w ,,skisłeś” gramy. 

Każdego dnia bawimy się razem. 

I tak było i tym razem. 

W pewien poniedziałek nietypowe rzeczy 

się działy. 

I wszystkie dzieci ubaw miały. 

Na początku była matematyka. 

Każdy patrzył, jak wiatr rusza patyka. 

Później była geografia. 

Wszyscy pytali: ,, Gdzie nasza parafia?” 

Na przerwie Grażyna, Janusz i Marlena, 

opowiadali kolegom jak fajna jest ich 

koleżanka Zena. 

Wszystkie dzieci jadły sobie kanapeczki, 

w których nie zabrakło szyneczki. 

Trzecia lekcja to biologia oczywiście. 

Pod mikroskopem gromadka oglądała 

liście. 

Na angielskim Lucjan gadał do Kornela, 

jak to mu szybko zleciała niedziela. 

Ryszard ciągle śmiał się z byle czego, 

a Wiesiu ukradkiem układał lego. 

Później dyżurni owoce przynieśli, 

no i rozpoczęła się o nie ,,wojna” aż 

wszyscy ze schodów zeszli. 

Na języku polskim ciągle zgłaszał się 

Stasiu, 

a Bolesław mamrotał pod nosem: ,,Asiu, 

Asiu, Asiu”. 

Długa przerwa to dopiero jest zabawa!!! 

Dla Krysi zaliczyć ją to bardzo ważna 

sprawa. 

Na długiej przerwie ORLIK jest otwarty, 

a to dopiero jest dla dziewczyn ,,taneczne 

party”. 

Maryśka z Celinką w pociąg się bawiły, 

a Halinka z Zenią gniazdo z plecaków 

uwiły. 

Na końcu historia była. 

Władziu z Józkiem zastanawiali się, czy 

kredka kiedyś żyła. 

Potem większość poszła do domu 

i teraz opowiemy wam historię, której nie 

mówimy nikomu. 

Co zrobił Czesław, nigdy nie zgadniecie! 

Pani na ucho powiedział, że w lecie 

chodził sobie z rodziną po górach 

i wtedy gadali o wielu różnych bzdurach. 

Marlena, Grażyna i Janusz zaczęli się 

śmiać, 

a pani chciała mu nauczkę dać. 

Ludzie, co się później zaczęło  dziać! 

Czesław zaczął jak kogut piać! 

Piał i piał, i piał, piania nie było końca!!! 
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Piał tak głośno, że jego głos chyba doleciał 

do słońca! 

Nie wiem, czy mi uwierzycie, ale Czesław 

zaczął szczekać, 

a przy tym strasznie bekać!!! 

Też nam przykro, ale kończy się historia, 

za to Czesław dalej woła: ,,Gloria! Gloria!” 

Musimy już kończyć, żeby pójść do szkoły, 

aby zdobyć znowu dla was jakiś ,,news” 

wesoły. 

Zobaczymy się niebawem, więc się nie 

żegnamy. 

Czesław teraz by powiedział: ,, Amen moje 

lamy”. 

 

Kamila Chmura i Kaja Bąk 

 

O szkole pół serio, pół 
żartem 

 

Chodzimy do szkoły 5 dni w tygodniu. To 

znaczy, że siedzimy w niej średnio 125 

godzin w miesiącu. Jak widać, spędzamy w 

szkole dużo czasu (w większości na nauce).  

Każdy z nas jest w czymś lepszy lub gorszy, 

jednak to, czy jesteśmy mistrzami w danej 

dziedzinie, nie musi rzutować na to, czy 

lubimy daną lekcję. To już zależy od 

nauczyciela. I mogłabym tu wymienić tak 

zwane „typy nauczycieli”, ale nie taki miał 

być sens tego artykułu, więc podejdę do 

tego od bardziej praktycznej strony. 

 Każdy z nas najbardziej docenia 

nauczycieli z pasją (a takich w naszej szkole 

nie brakuje, za co bardzo dziękujemy). 

Wiedza z ciekawie przeprowadzonej lekcji 

jest przez nas zapamiętana (aż do 

sprawdzianu).  

 Chociaż z naszej perspektywy 

ostrzy nauczyciele nie są czasami zbyt 

dobrze postrzegani, to ich zaangażowanie i 

chęć wbicia nam do głowy „wiedzy 

koniecznej” zwykle owocuje pomyślnie 

(lub zniechęca do życia, ale to tylko przy 

nawale kartkówek, jedynek albo uwag). 

 W Dzień Edukacji Narodowej 

chcemy podziękować wszystkim 

nauczycielom za przekazywanie nam 

(choćby młotem) wiedzy do naszych 

(często opornych) głów. Dziękujemy, że  

choć często jest to trudne staracie się nas 

zrozumieć, a nawet rozumiecie i 

pamiętacie, że sami też byliście uczniami 

(wiadomo o kim piszę<3).  

   Ola Sendor 

    

 

 

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 

- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz 

lekcje? 

- Po obiedzie. 

- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 

- Bo jestem na diecie. 
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http://www.strzegowo.edu.pl/index.php?option=com_content&v

iew=article&id=33:dowcipy-o-szkole-i-

uczniach&catid=23:gimnazjum&Itemid=44  

Kącik Naukowy 

 

W tym miesiącu miały miejsce dwie duże 

imprezy popularnonaukowe, a mianowicie: 

Małopolska Noc Naukowców oraz Pola 

Chwały w Niepołomicach. Jeśli chodzi o tę 

pierwszą, to miała ona miejsce (jak sama 

nazwa mówi) w nocy. Podczas tego 

wydarzenia mogliśmy wziąć udział w 

prelekcjach, wystawach oraz warsztatach i 

eksperymentach w muzeach, laboratoriach, 

a nawet kinach w całej Małopolsce. 

Natomiast podczas Pól Chwały 

zainteresowani mieli szansę zobaczyć 

inscenizacje historyczne przybliżające losy 

historii całego świata, od starożytnych 

Celtów do współczesnych wojsk 

specjalnych. 

 

                                           Mikołaj Żywioł 

 

 

 

 

Rok 1939, jedna z bitew kampanii 

wrześniowej. Do niemieckiego oficera 

podbiega szeregowy i mówi: 

- Panie! Melduję posłusznie, że mój czołg 

wykrył polskie działo! 

- Gratuluję Fritz, ale dlaczego przybywacie z 

meldunkiem pieszo? 

- Melduję, że to działo wykryło także mój 

czołg! 

 

 

Zagadki matematyczne 

Klasy 3-4 

1. Jeśli pomnożysz mnie przez inną 

liczbę, wynik zawsze będzie taki 

sam. Jaką jestem liczbą?  

 

2. Kiedy tata Jacka miał 31 lat, Jacek 

miał 8 lat. Teraz wiek taty jest 

dokładnie dwa razy taki jak wiek 

Jacka. Ile lat ma teraz Jacek? 

 

3. 3+8·6:2·4-16·3=?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli rozwiązaliście 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 25 października w czasie 

przerwy 8.50 – 9.00. Na czterech 

zwycięzców czekają nagrody! 

 

 

 

 

 

http://www.strzegowo.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=33:dowcipy-o-szkole-i-uczniach&catid=23:gimnazjum&Itemid=44
http://www.strzegowo.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=33:dowcipy-o-szkole-i-uczniach&catid=23:gimnazjum&Itemid=44
http://www.strzegowo.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=33:dowcipy-o-szkole-i-uczniach&catid=23:gimnazjum&Itemid=44
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Klasy 5-8 

1. Karolina wybraną przez siebie 

liczbę podzieliła przez 7. Do 

otrzymanej liczby dodała 7 i 

następnie tak otrzymaną liczbę 

pomnożyła przez 7. Otrzymała w 

ten sposób 777. Jaką liczbę wybrała 

Karolin na początku?  

 

2. Jak za pomocą dwóch cięć podzielić 

tarczę zegara w taki sposób, by 

suma liczb w każdej podzielonej 

cząstce była taka sama? 

 

3. Zegar elektroniczny wskazuje 

godziny, minuty i sekundy. Teraz 

jest godzina 19:58:47. W zapisie tej 

godziny wszystkie cyfry są różne. 

Po ilu sekundach po raz pierwszy 

powtórzy się podobna sytuacja, tzn. 

wszystkie cyfry będą różne.  

 

Przygotował Marek Wałęga 

  

 

 

 

W jakiej rybie znajduje się wynik dodawania ? 

W sumie. 

https://sucharry.pl/tag/matematyka/2  
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https://sucharry.pl/tag/matematyka/2
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