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Startujemy na planetę Portfelik i Skarbonka 

W ciągu galaktycznej podroży uczniowie klasy II dotarli na kolejne planety Portfelik i 

Skarbonka. Przed uczestnikami kosmicznej drogi pojawiły się kolejne zadania, które trzeba 

wykonać. Na planecie Portfelik cele, które osiąga podróżnik to: 

 wymienia sposoby zarabiania pieniędzy przez dorosłych, 

 zapoznaje się z możliwościami zarabiania pieniędzy na drobne wydatki, 

 odkrywa wartość i potrzebę pracy, 

 dowiaduje się, że nie za każdą pracę trzeba otrzymać zapłatę, 

 podaje numery telefonów alarmowych, 

 utrwala pisownię wyrazów z trudnościami ortograficznymi, 

 wymienia sposoby zarabiania pieniędzy przez dorosłych oraz dzieci, 

 wypowiada się na temat wartości i potrzeby pracy, 

 opisuje wygląd karty płatniczej i zna jej zastosowanie, 

 radzi sobie w przypadku zagrożenia i wie, kogo poprosić o pomoc, 

 buduje wielozdaniowe wypowiedzi na temat kieszonkowego, 

 składa portfelik z papieru, 

 przedstawia improwizację ruchową w takt muzyki, 

 wykonuje zadania grupowe. 

  

A z kolei na Planecie Skarbonka osiąga uczeń następujące cele: 

 wypowiada się na temat przechowywania pieniędzy dawniej i dziś, 

 analizuje możliwości oszczędzania w różnych sytuacjach dnia codziennego, 

 dowiaduje się, że oszczędzanie to nie tylko gromadzenie pieniędzy, 

 stosuje nazwy złoty i grosz, liczy pieniądze, 

 wypowiada się na temat prawidłowego odżywiania, 

 uzupełnia piramidę żywieniową, 

 tworzy dekalog zdrowego stylu życia, 



 aktywnie uczestniczy w zabawach z rówieśnikami, 

 swobodnie wypowiada się na temat treści listu, komiksu, 

 argumentuje swoją ocenę postępowania Grosika, 

 doskonali liczenie pieniędzy, - wykonuje mapę mentalną "Oszczędzamy", 

 zgodnie współpracuje w grupie. 

Swoje uwagi i informacje o zdobytej wiedzy, osiągnięciach i ukształtowanych umiejętnościach 

uczeń zapisuje na karteczkach i wrzuca do rakiety - "kapsuły mądrości". Wiedzę utrwala 

przez zadania domowe uzupełniając "Dzienniki podróży". 

  

Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w zadaniach edukacyjnych przez co kształtują 

swoje umiejętności i poszerzają wiedzę w zakresie zarabiania i oszczędzania pieniędzy.   

Słuchaj przyrody - bądź Eko 

Dnia 11 marca 2015 roku o godz. 08:00 w Szkole Podstawowej w Chłaniowie zawitał clown 

Walduś. Gość zaprezentował dzieciom swój program: "Słuchaj przyrody - bądź Eko". 

Uczniowie mieli okazję w połączeniu z cyrkowymi sztuczkami uczyć się o ekologii poprzez 

zabawę i humor. Clown swoim występem oczarował wszystkie dzieci. Bawił swoim śmiesznym 

zachowaniem. Program wciągnął uczniów do wspólnej zabawy. Były sztuczki, zabawne skecze i 

psikusy, a wszystko splecione ważnymi zagadnieniami o ochronie środowiska, na które dzieci 

mają również wpływ _ zaśmiecanie przyrody i segregacja śmieci. Walduś przypomniał nam jak 

długo rozkładają się poszczególne rodzaje śmieci w przyrodzie: plastikowa reklamówka 

potrzebuje 100 lat, aluminiowa puszka 500 lat. Nie zabrakło również zabaw z czynnym 

udziałem dzieci, które zostały przez clowna obficie nagrodzone słodyczami. Raz po raz 

wybuchały salwy śmiechu spowodowane fantastycznymi strojami i rekwizytami, którymi 

posługiwali się uczestnicy zabawy. Uczniowie byli aktorami, brali udział w reklamie. Mieli 

również spotkanie z gwiazdami piłki nożnej. Walduś nie tylko nas bawił, ale i uczył jak być 

bardziej EKO. 

Program było naprawdę atrakcyjny i pouczający. Ciekawe było to, że oprócz sporej dawki 

humoru dzieci poznały ważne zagadnienia z ochrony środowiska. Pomysłowy i humorystyczny 

występ wszystkim się podobał. Dziękujemy Waldusiowi za wspaniały program i z 



niecierpliwością czekamy na jego następną wizytę. Clown Walduś obiecał, że z pewnością nas 

jeszcze odwiedzi. 

   

   

 Pierwszy Dzień Wiosny 

Dnia 20 marca 2015 r. w naszej szkole powitaliśmy wiosnę. Z tej okazji uczniowie klasy I oraz 

klas 4 i 5 przygotowali przedstawienie pt. Gdzie jesteś Wiosno? pod opieką pani Agnieszki 

Celińskiej i pani Magdaleny Małysz. Przedstawienie przypominało przyrodniczy program 

telewizyjny, w którym reporterzy (uczniowie klas 4-5) wyruszyli w różne miejsca, szukając 

oznak wiosny. Na koniec przedstawienia uczniowie klasy I zaśpiewali piosenkę w języku 

angielskim pt. Spring is here , czyli Wiosna jest tutaj.  

             



     

Po przedstawieniu wszyscy uczniowie szkoły wraz z nauczycielami udali się na boisko szkolne, 

by spalić Marzannę i w ten sposób pożegnać wreszcie zimę. 

Spotkanie z ilustratorką - panią Magdaleną Józefczuk – Dmitroca 

Dnia 24 marca 2015 r. o godz. 08:30 w Szkole Podstawowej w Chłaniowie uczniowie klas 0- III 

wraz z wychowawczyniami mieli spotkanie z panią Magdaleną Józefczuk-Dmitroca - 

ilustratorką książek dla dzieci. Na początku pani Maria Koprucha serdecznie przywitała 

wszystkich uczestników spotkania. Następnie pani Magdalena prezentowała książki dla dzieci 

do których wykonywała ilustracje. Były to: Wiersze dla dzieci znane i lubiane, Zaczarowany 
renifer, Najpiękniejsze baśnie Braci Grimm, Rymy na każdą okazję, Śpiewanki dla Janka i 
Hanki, Malowane dyktanda, ABC - Deutsche - podręcznik języka niemieckiego dla klasy I i II. 

Ciekawe ilustracje naszego gościa można również oglądać na okładkach płyty pod tytułem Skąd 
się biorą bajki? W dalszej części prezentacji pani Magdalena pokazywała i omawiała wykonane 

przez siebie barwne ilustracje. Przekaz jej był bardzo bogaty w treść. Oglądanie tak pięknych 

obrazów plastycznych było przyjemnością, dawało odprężenie, uczyło i bawiło wszystkich 

uczestników. Wielką zaletą prac pani Magdaleny jest to, że są one przyciągające, 

interesujące i zrozumiałe dla dzieci. Pobudzają aktywność umysłu ucznia i stają się bodźcem 

do ćwiczeń intelektualnych. Po ciekawej prezentacji każde dziecko otrzymało od pani 

ilustratorki humorystyczny wierszyk, który opisywał jakieś zwierzę. Wiersze opowiadały o 

zwierzętach takich jak: gęś, pies, zebra, słoń, małpa, żaba drzewna, krowa, świnia, kogut, koza, 

lew, papuga, koza, foka, owca, nosorożec, pingwin, niedźwiedź polarny, sowa śnieżna i zając 

bielak. Następnie uczniowie sami projektowali kolorowe ilustracje do otrzymanego wiersza. 

Prace wykonywali na blokach rysunkowych. 

 



            

Pani Magdalena to prawdziwy ilustrator i wychowawca - umie uszanować prostą i zdrową 

dziecięcą godność, szczerze kocha dzieci takie, jakie są rzeczywiście i dla nich rysuje. Bo 

ilustracja - to znajomość psychiki dziecka, poczucie odpowiedzialności za rozwój jego 

wyobraźni i człowieczeństwa. To służenie dziecku i dawanie mu tego, co artysta ma w sobie 

cennego i niepowtarzalnego. Dziękujemy pani Magdalenie za ubogacające spotkanie. 

Startujemy na planetę Zabawka 

Kolejna wyprawa, na którą razem z dziećmi wyruszamy to tym razem planeta Zabawka. Jest 

to wyjątkowa planeta, którą kochają i bardzo chętnie odwiedzają dzieci. Wszystko się może 

na niej wydarzyć. Spełniają się tam każde nawet niesamowite marzenia. Istnieje ona 

naprawdę! 

Podróż po planecie Zabawka poświęcona jest zagadnieniu wpływu reklamy na decyzję dziecka 

jako konsumenta. Kształtowana jest jego postawa sprzyjająca aktywnemu uczestnictwo w 

życiu rodziny i podejmowaniu samodzielnych decyzji. Podejmowane są też tematy 

bezpiecznych i niebezpiecznych zabawek. 

Poprzez aktywny udział w zadaniach edukacyjnych uczniowie poszerzają swoją wiedzę na 

temat reklamy i jej wpływu na ich decyzje dotyczące zakupów. Dowiadują się w jaki sposób 

"nie dać się reklamie". Poznają sposoby na racjonalne dokonywanie zakupów i kształtują 

świadomość wpływu reklamy na dokonywane zakupy. 

Na planecie Zabawka podróżnik: 

 pozna zasady udanych zakupów, 

 porozmawia o wpływie reklamy na dokonywane zakupy, 

 dowie się o potrzebie racjonalnego wydawania pieniędzy, 

 pozna pojęcia: reklama, marka, oferta, jakość, data ważności, produkt, konsument, 

 będzie doskonalić umiejętność liczenia pieniędzy rozwiązując różnorodne zadania, 

 zastosuje zdobytą wiedzę w praktyce, podczas symulacji zakupów, 

 pozna budowę roweru oraz przepisy ruchu drogowego dotyczące jazdy rowerem, 

 będzie się stosować do zasad bezpieczeństwa na placu zabaw, 

 porozmawia na temat bezpiecznych zabaw i zabawek, 

 będzie rozwijał umiejętność pracy w grupie. 



Odwiedziny na takiej ciekawej planecie i przeżycie przygody - uczenia się i zabawy są zawsze 

zachętą do dalszych podroży, co niebawem nastąpi. 

       

 Kiedy patrzę na Twój krzyż… 

Dnia 31 marca 2015 roku w naszej szkole odbyło się wielkopostne spotkanie przed 

Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego. Rozpoczęło się ono Drogą Krzyżową prowadzoną 

przez uczniów z klasy IV i V. Opiekunami tej uroczystości byli Ksiądz Proboszcz Jerzy Koma 

oraz panie: Renata Rząd i Maria Koprucha. Całej uroczystości towarzyszyły pieśni o 

charakterze pasyjnym, które przygotowała i śpiewała z uczniami pani Agnieszka Celińska. 

W centrum dziejów świata stoi krzyż Jezusa. Krzyż jest również w centrum naszego małego 

świata. Patrzymy na krzyż, patrzymy na tego, który został przybity. Ludzkie drogi krzyżują 

się z ostatnią drogą Jezusa. Idąc ulicami Chrystus mijał ludzi, obojętnych widzów lub 

agresywnych wrogów. Były też wyjątkowe spotkania: Maryja, Szymon z Cyreny, Weronika, 

płaczące niewiasty, dobry Łotr, Jan i Maria Magdalena. Odniesienie do współczesności miały 

rozważania Drogi Krzyżowej prowadzonej przez uczniów naszej szkoły. Ukazywały one 

historię współczesnych świętych ludzi, którzy w Ukrzyżowanym odnajdywali nadzieję, siłę, 

sens i miłość. Refleksje te pomagały nam popatrzeć na dramat krzyża ich oczami. Jezus wciąż 

idzie uliczkami miast i wsi, dźwigając swój krzyż. Jedni mijają Go obojętnie, inni przeklinają, a 

jeszcze inni nawracają się. Ja też jestem zaproszony, by stawać się jednym z nich. W którym 

miejscu odnajdę siebie? Jaka jest moja historia? Refleksje i poezje o krzyżu pomogły 

każdemu z nas głębiej zrozumieć i pełniej przygotować się na przeżywanie tajemnic 

paschalnych w kontekście codziennego życia. Dobrą pomocą dydaktyczną dla całej 

społeczności uczniowskiej była prezentacja multimedialna Drogi Krzyżowej. Obrazy świętych i 

ich osobiste historie ukazywały wartości chrześcijańskie, które często za cenę życia zostały 

w świecie ocalone. 

Na zakończenie spotkania każdy uczeń otrzymał kromkę chleba, którą dzielił się z innymi. 

Grono pedagogiczne wzajemnie składało sobie życzenia dzieląc się jajkiem wielkanocnym. Pani 

dyrektor szkoły Marta Magier słowami życzeń wielkanocnych zakończyła spotkanie z okazji 

zbliżającej się Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. 



       

 Sprawdzian szóstoklasisty 

1 kwietnia 2015 r. o godzinie 9:00 uczniowie klasy szóstej przystąpili do pisania testu 

przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Tegoroczni szóstoklasiści napisali 

sprawdzian w nowej formule. Sprawdzian składał się z dwóch części - pierwsza obejmowała 

zadania z języka polskiego i matematyki, druga - z języka angielskiego. Wyniki uczniowie 

poznają 29 maja. 

 

 

 

 

 
 

 



 
Rozstrzygnięcie powiatowych eliminacji do Ogólnopolskiego Konkursu 

Plastycznego "Zapobiegajmy Pożarom" 

W dniu 27 lutego 2015 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Krasnymstawie ogłoszono wyniki powiatowych eliminacji do Ogólnopolskiego Konkursu 

Plastycznego "Zapobiegajmy Pożarom". Konkurs został zaadresowany do dzieci, młodzieży a 

także twórców nieprofesjonalnych zainteresowanych tematyką pożarnictwa. Jego głównym 

celem było zaciekawienie problematyką strażacką, ochroną przeciwpożarową, tradycją i 

życiem środowisk strażackich. Obszar tematyczny konkursu objął uczestnictwo środowiska 

strażackiego w szkoleniach, zawodach, akcjach gaśniczo-ratowniczych, zwalczaniu klęsk 

żywiołowych, ekologicznych oraz zagadnienia wiążące się z historią pożarnictwa. Technikę 

wykonania prac pozostawiono do wyboru uczestnikom. Do kolejnego etapu konkursu, na 

szczeblu wojewódzkim, zakwalifikowało się 9 osób w 3 grupach wiekowych, w kategorii kl. I-

III zakwalifikowała się uczennica naszej szkoły - Natalia Szewczyk. 

Wszystkim zakwalifikowanym do dalszego etapu zmagań wręczono nagrody w postaci 

artykułów plastycznych, sprzętu sportowego oraz słodyczy. Miłą atrakcją było również 

zwiedzanie budynku PSP Krasnystaw, prezentacja sprzętu gaśniczo-ratowniczego i 

samochodów strażackich. 

   

Mały konkurs recytatorski "Radość ubrana w słowa" 

Dnia 18 marca 2015 roku o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej w Chłaniowie odbył się Mały 

Konkurs Recytatorski RADOŚĆ UBRANA W SŁOWA. Głównym celem tegorocznej edycji 

konkursu stała się popularyzacja twórczości Danuty Wawiłow - poetki, prozaika, autorki 

słuchowisk radiowych i licznych tekstów piosenek dla dzieci. W konkursie udział wzięło 17 

uczniów z klas 0-III, którzy przygotowali ciekawe i oryginalne interpretacje jej wierszy. 

Konkurs przygotowały wychowawczynie uczniów klas 0-III panie: Bożena Kwiatkowska, Anna 

Chmura, Maria Koprucha i Renata Rząd. Warunki uczestnictwa w konkursie były następujące: 

 każda klasa mogła zgłosić dowolną liczbę recytatorów, 



 repertuar uczestnika stanowił jeden wiersz Danuty Wawiłow, tematyka tekstów była 

dowolna, 

 uczestnik miał obowiązek podać tytuł wiersza, 

 czas występu był ograniczony do 5 minut. 

Konkurs ten stał się doskonałą okazją, aby: 

 rozwijać uzdolnienia artystyczne wśród dzieci oraz uczyć ich wrażliwości na słowo 

poetyckie, 

 zachęcać do występów na scenie, 

 prezentować umiejętności uczniów, 

 uczyć uczniów rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 

        

       

Recytację oceniało Jury w składzie: pani Dorota Kiełbasa i pani Ewa Kniaź- Pawelczyk. Komisja 

biorąc po uwagę interpretację utworu, kulturę mowy oraz ogólny wyraz artystyczny przyznała 

następujące nagrody: 

I miejsce - Zdybel Daniel (klasa I) 

II miejsce - Matyjaszek Dorota (klasa III) 

III miejsce - Podgórski Łukasz (klasa II) 



Wyróżnienia otrzymali: Daniło Joanna (klasa 0); Cimek Agata (klasa II); Berbeć Konrad (klasa 

II) i Duklewska Wiktoria (klasa III). 

Uczniowie, którzy zdobyli pierwsze trzy miejsca otrzymali nagrody książkowe, dyplomy i 

słodycze. Osobom z wyróżnieniem przyznano dyplomy i słodkie upominki. Pozostali uczestnicy 

otrzymali również dyplomy i upominki. Dzięki takim konkursom dzieci miały okazję 

zaprezentować swój talent przed większą publicznością, a to zapewne zaowocuje sukcesami w 

przyszłości. Uczniowie deklamując wiersze uszlachetniają swoje i publiczności dusze... 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania recytatorom i ich opiekunom, komisji 

oceniającej a także wszystkim tym, którzy pomogli w przygotowaniu konkursu. 

Filip Pawelec - finalistą Kuratoryjnego Konkursu z Historii! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrody w X Konkursie literackim "Mój Anioł" 

 

Celem konkursu było: 

1. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do języka ojczystego, zwrócenie 

uwagi na potrzebę jego pielęgnowania - dbałość o kulturę i czystość mowy polskiej. 

2. Stworzenie możliwości osobistego wyrażenia odczuć, jakie wywiera wiara w dobrego 

opiekuna. 

Jak co roku nasza szkoła bierze udział w 

Konkursie Przedmiotowym z Historii dla uczniów 

szkół podstawowych organizowanym przez 

Kuratora Oświaty. Filip Pawelec - uczeń klasy 

VI, który przystąpił do konkursu na etapie 

szkolnym i jego praca została pomyślnie 

zweryfikowana przez komisję konkursową, wziął 

udział w eliminacjach okręgowych, które odbyły 

się w Krasnymstawie. 

Po sprawdzeniu prac okazało się, że nasz uczeń 

ponownie zostaje zakwalifikowany do 

następnego etapu. 

W ostatnim etapie - wojewódzkim Filip 

reprezentował naszą szkołę. Po sprawdzeniu 

prac okazało się, że nasz uczeń został finalistą. 

Do tytułu laureata zabrakło mu jedynie dwóch 

punktów. 

Filipowi gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów! 

 

 

 



3. Artystyczne ukazanie w formie literackiej wizerunku "Anioła". 

4. Kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego, logicznego i sugestywnego 

formułowania myśli. 

5. Prezentacja najlepszych prac na łamach prasy krasnostawskiej oraz na stronie 

internetowej Młodzieżowego Domu Kultury. 

6. Odkrywanie młodych talentów oraz stworzenie im możliwości publicznej prezentacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Akcja "Twój Dar Serca dla Hospicjum" 

Nasza szkoła już po raz kolejny przyłączyła się do akcji charytatywnej "Twój Dar Serca dla 

Hospicjum". Celem tego przedsięwzięcia była zbiórka środków finansowych na rzecz 

Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Akcja trwała od 9 marca do 30 kwietnia 

2015 r. Zbiórka pieniędzy do puszki odbywała się w szkole, a także dzięki uprzejmości 

naszego ks. proboszcza Jerzego Komy w kościele w Chłaniowie.  

W tym roku otrzymane wsparcie finansowe Lubelskie Hospicjum im. Małego Księcia 

przeznaczy na zakup leków, środków higieniczno-opatrunkowych dla podopiecznych, zakup 

sprzętu medycznego, naprawy i zakup części zamiennych do sprzętu medycznego oraz pomoc 

socjalną dla podopiecznych i ich rodzin. 

Uczniowie z naszej szkoły, angażując się w to przedsięwzięcie, mieli możliwość lepszego 

zrozumienia potrzeb swoich rówieśników, terminalnie i nieuleczalnie chorych dzieci, które 

bardzo cierpią i potrzebują wsparcia. 

Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom: dzieciom, nauczycielom oraz mieszkańcom naszej 

parafii. 

 

Po zapoznaniu się z 58. nadesłanymi na 

konkurs utworami napisanymi prozą i 

wierszem jury w składzie: Andrzej 

Woźniak i Janina Młynek przyznało 

nagrody i wyróżnienia. 

W kategorii proza II nagrodę 

otrzymała Ilona Surowiecka ucz. kl. V 

za wzruszający utwór pt. "Anioły zawsze 

przy mnie", zaś w kategorii poezja III 

nagrodę przyznano Weronice 

Magier ucz. kl. VI za przepiękny cykl 

wierszy. Uczennice do konkursu 

przygotowała P. Marta Magier. 

 

 

 



   
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na wiosnę można ubierać się tak jak 

dziewczyna na zdjęciu obok, czyli w 

jasne kolory, co bardzo pasuje do tej 

pory roku.  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Jagoda Małysz i Aneta Chwałek 

 

 
 

Ciasto jogurtowe z truskawkami 

 
Składniki: 

Biszkopt: 

 3 jajka  

 1/3 szklanki cukru  

 1/3 szklanki mąki pszennej  

 1,5 łyżki mąki ziemniaczanej 

Masa jogurtowo-truskawkowa: 

 20 dag jogurtu naturalnego 

 20 dag śmietany kremówki 30%  

 2 łyżki cukru pudru  

 1 łyżka cukru waniliowego  

 10g żelatyny  

 20 dag truskawek 

 

Najlepszymi butami na wiosnę są trampki lub 

adidasy, które nie dość, że są bardzo 

wygodne, to do tego dobrze wyglądają na 

nogach. 

Na wiosnę można założyć pod bluzkę fajny i 

wygodny T-shirt, najlepiej z jakimiś 

kolorowymi zwierzętami, np. motylami, jak 

ten na zdjęciu obok.  

 

 



Sposób przyrządzenia: 

Białka ubić ze szczyptą soli i z cukrem, następnie dodawać po 1 żółtku. Przesiać obie mąki 

przez sitko. Następnie do białek dodać mąkę. Ciasto przełożyć do formy i wstawić do 

piekarnika nagrzanego do 175° i piec przez 25 min.  

Żelatynę namoczyć w zimnej wodzie i odstawić na ok. 10 min. Następnie dodać 3 łyżki gorącej 

wody i dokładnie wymieszać. Truskawki zmiksować. Śmietanę kremówkę ubić i dodać cukier 

puder. Następnie dodać jogurt i zmiksować. Dodać cukier waniliowy, zmiksowane truskawki i 

zmiksować mikserem do połączenia się składników. Do przestudzonej żelatyny dodać 2 łyżki 

masy truskawkowej i dokładnie wymieszać. Następnie powoli wlewać zabieloną żelatynę do 

masy truskawkowej i miksować na średnich obrotach miksera. Masę odstawić do lekkiego 

stężenia, do momentu, aby dała przelać się na biszkopt, a jednocześnie nie spłynęła. 

Na wystudzony biszkopt przelać tężejącą masę truskawkowo - jogurtową. Wstawić do 

lodówki, następnie ozdobić truskawkami i gotowe. 

 

Smacznego    

 

 
 

Hanna Pawelec 

 

 
 
 

 

Jaś przychodzi do taty i mówi: 

- Tato, miałem dzisiaj szczęście w szkole. 

- Co dostałeś 6? 

- Nie, pani chciała mnie postawić do kąta,  

ale wszystkie były już zajęte. 

 

********************************************************************************** 

 

 

 

 



Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok klasy, z której słychać straszny wrzask. 

Wchodzi do klasy, łapie za rękę najgłośniej wrzeszczącego, wyprasza go na korytarz i stawia 

w kącie.  

Po chwili z klasy wychodzi kolejnych trzech chłopców, którzy pytają: 

- Czy możemy już iść do domu? 

- A to z jakiej racji? – pyta dyrektor. 

- No… przecież skoro nasz nowy pan od geografii stoi w kącie, to chyba lekcji nie będzie, 

prawda?  

  

********************************************************************************** 

 

  

 

 

 

 

Ilona Surowiecka 

 

 

 

 

Rozwiąż krzyżówki matematyczne. 

                 

 

 

 

 

 

 

 



Rozwiąż krzyżówkę wiosenną. 

 

 

 


