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...i smacznie zjesz

U nas dobrze się zabawisz...

Tu nigdy nie ma nudy

Drodzy
szóstoklasiści!

Trzymacie w rękach pismo wydawane
corocznie dla uczniów takich jak Wy.
Znajdziecie w nim wiele informacji o naszej
szkole – co się w niej dzieje, jak
funkcjonuje, a także „strefę rozrywki”,
gdzie Wasi starsi koledzy przygotowali dla
Was ciekawe krzyżówki i zadania do
rozwiązania. Zachęcamy do zapoznania
się z treścią niniejszej gazetki i życzymy
miłej lektury! Mamy nadzieję, że lektura
pisma wpłynie na wybór naszej szkoły jako
miejsca Waszej dalszej edukacji.
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Ty też zostań jednym z nas!

DWÓJKA W PIGUŁCE

Już niedługo staniesz przed trudnym zadaniem - będziesz musiał wybrać,
które z lubartowskich, a może nawet lubelskich, gimnazjów będzie Twoim
kolejnym szczeblem edukacji. My, młode redaktorki, jesteśmy świadome,
jak wiele kłopotów, rozstrojów emocjonalnych i nerwowych niesie to za
sobą. Aby poniekąd umożliwić Ci świadomy wybór, przygotowaliśmy dla
Ciebie gazetkę promocyjną, w której znajdziesz najważniejsze informacje
o naszej szkole - po prostu taka wiedza o Dwójce w pigułce. 

Co sądzą o Dwójce
jej uczniowie?

Wiele zawdzięczamy tej szkole,
która każdego dnia uczy, jak żyć
w dorosłym świecie. Dzięki niej
stałam się bardziej pewna siebie
i świadoma swoich umiejętności.

Karolina, kl. IIIb

W tej szkole mogę swobodnie
rozwijać swoje pasje, by kiedyś
móc wykonywać je profesjonalnie.
Zdobywam wiedzę w szerokim
zakresie, dzięki czemu mogę lepiej
poznać i zrozumieć to, co mnie
otacza. Dzięki tej szkole stałam się
dojrzalsza, bardziej otwarta na
świat i świadoma tego, kim chcę
być w przyszłości.

Karina, kl. IIIb

Bardzo lubimy panów od wf-u
i fizyki. Można się z nimi pośmiać,
dlatego naszymi ulubionymi
przedmiotami są fizyka i wf.
Atmosfera na tych lekcjach jest
bardzo ciepła. Na wf-ie możemy się
wyszaleć i dobrze pobawić, gdyż
mamy do dyspozycji boisko
wielofunkcyjne.

Filip i Szymon, kl. IIIa

W Dwójce podoba mi się ogromna
możliwość rozwijania swoich pasji
i zdolności, a także miła atmosfera,
pomocni uczniowie i wyrozumiali
nauczyciele.

Ola, kl. Ib

W szkole podobają nam się akcje
organizowane przez Karmelkę oraz
to, że Dwójka organizuje wspaniałe
wycieczki.

Kasia, kl. IIb

Podoba mi się atmosfera szkolna –
jest ona bardzo miła. Lubię
uczniów, a najbardziej nauczycieli,
są to bardzo sympatyczni ludzie.

Wiktoria, kl. Ib

Zyskasz naprawdę wiele

Nasze gimnazjum to szkoła z długoletnią historią. Budynek został
wybudowany w 1913 roku i przez lata pełnił różne funkcje (nie tylko
oświatowe). Od września 1945 roku już nieprzerwanie stał się siedzibą
szkoły - najpierw Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego, później Szkoły Podstawowej nr 2, a od 1999 roku
Gimnazjum nr 2 w Lubartowie. Od 2003 szkoła nosi imię Henryka
Sienkiewicza. Obecny rok 2016 ogłoszony został rokiem naszego patrona.
W związku z tym będzie obfitował w wiele uroczystości związanych ze
170. rocznicą urodzin i 100. rocznicą śmierci tego znanego pisarza.
Mimo że wieku naszej szkole mógłby pozazdrościć niejeden zabytek
muzealny, to Dwójka zmienia się na lepsze z każdym rokiem i efektywnie
dostosowuje do wymagań ucznia XXI wieku. Jak to robi? Tego dowiecie
się z kolejnych stron niniejszej gazetki, a na razie zachęcamy do
zapoznania się z opiniami uczniów uczęszczających do naszej szkoły.
– Możemy poszerzać swoje zainteresowania i spełniać marzenia.
– Nie trzeba nosić mundurków.
– Panuje tu rodzinna atmosfera, nikt nie czuje się tu anonimowo.
– Każdy czuje się tu komfortowo.
– Bardzo dobre obiady.
– Mamy możliwość udziału w różnorodnych projektach.
– Duży wybór zajęć pozalekcyjnych.
– Sympatyczni i kompetentni nauczyciele.
– Mamy możliwość zawierania międzynarodowych znajomości.
– Bardzo miłe panie kucharki i szatniarki.
– Mamy możliwość współtworzenia historii szkoły oraz miasta.
– Wiele ciekawych imprez i wycieczek. 
– W łazienkach są lusterka!
– Możemy pracować w sklepiku szkolnym.
– Możliwość uczenia innych – praca z przedszkolakami.
– Tu człowiek nigdy się nie nudzi!
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RADY DLA
SZÓSTOKLASISTÓW

– nie bój się nowej szkoły, otoczenia, starszych
uczniów i nauczycieli,
– chętnie zapoznawaj się z nowymi kolegami
i koleżankami,
– nie przejmuj się opiniami innych na twój temat,
– nie wzoruj się na innych, po prostu bądź sobą,
a otoczenie cię polubi,
– nie martw się, że nie wiesz, gdzie jest jakaś sala,
początki są najgorsze,
– kiedy zabłądzisz, nie bój się zapytać o miejsce,
którego szukasz,
– nie martw się, że ktoś się z ciebie zaśmieje, musisz
znać swoją wartość.

Ola Lato

BIBLIOTEKA

Biblioteka to miejsce, gdzie można odkryć wiele
ciekawych historii zawartych w książkach - od
utworów najnowszych po klasykę. Do ich czytania
zachęcają mili i pomocni bibliotekarze, pani Ewa
Abramek i pan Adam Małecki, którzy co roku
organizują Ogólnoszkolne czytanie dzieł Henryka
Sienkiewicza. Nie brakuje także różnych wystaw.

Wystawa o pani Szymborskiej

KTO WAS MOŻE UCZYĆ?

Zapew ne jedno z pytań, jakie
nasuwa się Wam przy wyborze
gimnazjum, dotyczy nauczycieli -
jacy oni będą: mili, wymagający,
zabawni, surowi? Aby rozwiać
Wasze wątpliwości, prezentujemy
sylwetki nauczycieli, którzy od
przyszłego roku będą pomagać
Wam w poszerzaniu wiedzy. 

Dyrekcja
Dyrektorem naszej szkoły jest pan
Sławomir Zdunek, który w klasach
trzecich uczy EDB, oraz pani Anna
Rzezak - wicedyrektor.

Matematyka
Do nauki konstrukcji i wzorów
matematycznych mobilizują nas
panie: Elżbieta Kulesza oraz Ewa
Obroślak, które nie szczędzą
czasu i sił na wyjaśnianie zawiłych
zagadnień królowej nauk.

Przedmioty przyrodnicze
Chemia, biologia, geografia, fizyka
to dla Was nowe przedmioty. W ich
tajniki wprowadzą Was mili,
zawsze

Czytamy...

zawsze chętni do pomocy
nauczyciele: pani Anna Szymbor,
pani Anna Rzezak, pani Alina
Zarzycka, pan Daniel Cieśla oraz
pani Małgorzata Kukiełka, która
w naszej szkole uczy również
informatyki.

Język polski
Nasze polonistki to bardzo miłe
i ciepłe osoby, które zachęcają nas
do polubienia lektur szkolnych oraz
interpretacji dzieł literackich. Są to
panie: Jadwiga Dobosz-Chruścik,
Kinga Kasprzak oraz Małgorzata
Machnikowska.

Historia i WOS
Pani Barbara Kukier oraz pan
Andrzej Sekuła pomagają nam
zgłębiać dawne dzieje naszego
narodu oraz świata, nie tylko
poprzez ciekawe wykłady na
lekcjach, ale również spotkania ze
świadkami historii.

Technika, sztuka i religia
Zdolności artystyczne rozwijają
panowie: Jacek Grykałowski
(muzyka), Roman Denisiuk
(plastyka) i Marek Goleń (technika).

Pani Aneta Głębocka-Wysok to
nasza katechetka, z którą
zgłębiamy tajemnice wiary.

Język angielski i niemiecki
Dzięki paniom: Monice Smyl,
Elżbiecie Paździor i Małgorzacie
Machnikowskiej uczymy się języka
poprzez konwersację po angielsku,
nie tylko na lekcji, ale również
podczas spotkań ze studentami,
a wspólnie z panią Sylwią Lipiec
pogłębiamy wiedzę na temat krajów
niemieckojęzycznych.

Wychowanie fizyczne
To właśnie Ci nauczyciele dają nam
wytchnienie umysłowe pomiędzy
lekcjami zachęcając do gry
w siatkówkę, koszykówkę czy piłkę
nożną. A są to: pani Małgorzata
Wysoczyńska i pan Arkadiusz
Smolarz.

Pedagog i psycholog
Problemy wieku dojrzewania
pomagają rozwiązywać pani Janina
Maciejewicz, szkolny pedagog oraz
pani Joanna Pilarczyk, psycholog.

Wiki W. i Karolina B.
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CO SIĘ U NAS DZIEJE?
W ciągu roku w Dwójce organizowanych jest wiele
różnych imprez. O wielu z nich mogliście przeczytać
na str. 3, ale nie tylko. Co ciekawego i nietypowego
wydarzyło się do tej pory w tym roku szkolnym
w naszej szkole? Zobaczcie sami.

wrzesień 2015
- wycieczka do Lublina na dni otwarte

lubelskich uniwersytetów
- wieczorek historyczny 

Wojna widziana oczami nastolatka...
- wycieczka Karmelki do parku linowego w Jedlance

- ślubowanie w Woli Okrzejskiej
- obchody Europejskiego Dnia Języków

październik 2015
- Noc w szkole karmelkowiczów

- udział w programie profilaktycznym
Tu i teraz prowadzonym przez artystów-muzyków

- akcja szkolnego czytania dzieł Sienkiewicza
listopad 2015

- akademia z okazji 11 listopada
- wyjazd karmelkowiczów 
do Lublina na łyżwy i basen

- spektakle krakowskiego teatru Maska
- wyjazd na mecz

Legia Warszawa – Śląsk Wrocław
- wyjazd delegacji Karmelki do Krakowa

- wycieczka szlakiem bohaterów Kamieni na szaniec
- andrzejkowe zabawy (dyskoteka, wróżby)

grudzień 2015
- mikołajki w Lublinie

(Icemania, zwiedzanie Starówki i kino)

Warsztaty

- kiermasz oraz loteria gwiazdkowa
- Konkurs Świątecznej Piosenki Anglojęzycznej

- spotkanie opłatkowe w Karmelce
- jasełka oraz wigilie klasowe

- zbiórka żywności prowadzona przez wolontariat
styczeń 2016

- spotkanie z miłośnikami znaczków
- mistrzostwa szkoły w piłce siatkowej

luty 2016
- Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

- dyskoteka karnawałowa
- wyjazd redaktorów telewizji oraz gazetki szkolnej do

Lublina na warsztaty radiowe
- konkurs Pączkożerca 2016

- Walentynki 2016
marzec 2016

- Tydzień Angielski
- spotkanie wielkanocne zarządu Karmelki

kwiecień 2016
- mistrzostwa szkoły w koszykówce dziewcząt
- turniej piłki nożnej chłopców Piłkarski rozbójnik

- miejskie obchody 76. rocznicy zbrodni katyńskiej
- Dzień otwarty szkoły

Poza tym w najbliższym czasie planujemy
zorganizować także: imprezę sportowo-rekreacyjną
z okazji nadejścia wiosny, wieczorek poetycki
poświęcony poezji księdza Jana Twardowskiego, grę
szkolną z okazji święta 3 Maja, Wojewódzki konkurs
wiedzy o Henryku Sienkiewiczu dla szkół
sienkiewiczowskich, Konkurs Mistrz Fizyki, warsztaty
chemiczno-fizyczne dla uczniów klas trzecich szkoły
podstawowej, Konkurs ekologiczny, konkursy na
najlepszego anglistę i matematyka klas I-III, Sportowy
piknik rodzinny, wizytę członków organizacji AIESEC. 

Karolina Borówka

GDZIE SIĘ UCZYMY?
Nie mniej ważne od sposobu nauczania, klasy czy
nauczycieli, jest miejsce i wyposażenie, w którym
mamy się uczyć. Jeżeli chodzi o naszą szkołę, jest
ono dość bogate - prawie w każdej sali znajduje się
projektor, a w niektórych nawet tablica interaktywna.
Poza tym posiadamy specjalnie wyposażone
pracownie do: języka angielskiego, historii, WOS,
informatyki, chemii, biologii, fizyki, geografii i techniki.
Oprócz tego mamy także salę gimnastyczną, siłownię
oraz nowoczesne boisko wielofunkcyjne. Jest ono
również chętnie wykorzystywane podczas sportowych
imprez szkolnych.

Nie może zabraknąć także stołówki, w której wiodą
prym trzy panie kucharki gotujące chyba najlepsze
obiady, jakie podawane są w lubartowskich szkołach.
Nasza szkoła posiada także bibliotekę, gdzie
spragniony czytania uczeń zawsze znajdzie coś dla
siebie. Można tu także skorzystać z komputerów czy
obejrzeć aktualne wystawy. I to właśnie tu, pod okiem
pani Ewy - wykonana została gazetka, którą właśnie
trzymasz w rękach. Biblioteka to również siedziba
szkolnej telewizji i jej opiekuna - pana Adama.

Obiadek...Konkursy
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JAK DZIAŁAMY?
Po rozpoczęciu nauki w Dwójce zaskoczyło mnie tutaj
wiele rzeczy. Obawiałam się zachowania starszych
koleżanek względem nas, pierwszaków. Na szczęście
moje obawy były błędne. Starsi uczniowie mile
przywitali nas w nowej szkole. Rozumieli, że bycie
nową osobą w otoczeniu starszych nie jest proste.
Starsi koledzy pomagali nam znaleźć salę, kiedy nie
wiedzieliśmy, gdzie ona się znajduje.

Punkty z zachowania
Zaskoczyło mnie ocenianie zachowania na punkty.
Myślałam, że zdobycie punktów dodatnich będzie
o wiele trudniejsze, ale tak nie było. Punkty przychodzą
z łatwością. Niestety łatwo też dostać punkty ujemne,
dlatego trzeba uważać na swoje zachowanie.

Szatnia na numerki
Pamiętam mój pierwszy dzień – nie mogłam znaleźć
szatni, na szczęście koleżanka ze starszej klasy
pomogła mi do niej trafić. Nasza szatnia funkcjonuje

na zasadzie numerków. Co to znaczy? Po prostu
trzeba przyjść do szatni, zmienić buty, zdjąć kurtkę,
podać pani szatniarce, która powiesi nasze ubrania na
wieszaku i da nam numerek. Pewnie myślicie, że jak
każdy tak przyjdzie i da swoje rzeczy, to trzeba długo
czekać w kolejce. Nasze panie szatniarki sprawnie
wykonują swoją pracę, dzięki czemu nie ma kolejek do
szatni.

Przerwy
Przerwy również wyglądają nieco inaczej. Pierwsze
trzy trwają po 10 minut, kolejna ma 5 min. Przerwa
obiadowa ma 20 minut, a wszystkie po niej 5 min. Na
wszystkich - na łącznikowym telebimie, non stop
puszczana jest muzyka. Ten czas można spędzić na
korytarzach, w bibliotece czy kafejce w sklepiku
szkolnym.
Mimo że czytając ten artykuł, możecie pomyśleć, że
różnice między szkołą podstawową, a naszym
gimnazjum są ogromne i ciężko Wam będzie się
przestawić, to nie martwcie się. My bardzo szybko
przyzwyczaiłyśmy się do panujących tu zasad i  do
nowej codzienności.

Pierwszoklasistka Ola Lato

Nasze historyczki Zwycięzcy Top Songs Koszykarki z III miejscem

muzyczne (Ojczyzno moja najmilsza, Słowik, Top
Songs, Siódmy Talent) , Ogólnopolski Konkurs na
najlepiej działającą spółdzielnię uczniowską, gdzie
Karmelka zdobyła II miejsce. Największym
osiągnięciem w tym roku jest jednak zdobycie tytułu
laureata w konkursie kuratoryjnym z języka polskiego
i matematyki przez nasze koleżanki z klasy III.
W dziedzinie sportu jesteśmy na bardzo wysokim
poziomie, o czym świadczą: II miejsce drużyny
koszykarskiej chłopców oraz III dziewcząt, IV miejsce
piłkarzy (wszystko w mistrzostwach powiatu) czy
IV miejsce w rejonowych mistrzostwach w tenisie
stołowym. Ale nasza szkoła kształci nie tylko
zawodowych sportowców. Uczestniczymy też
w szkolnych zawodach organizowanych przez
wuefistów (halowa piłka nożna, kosz, siatka). Podczas
lekcji wychowania fizycznego korzystamy ze sprzętu
wysokiej jakości oraz nowoczesnego boiska
wielofunkcyjnego (do piłki nożnej, koszykówki, tenisa
oraz biegów na 100 metrów).

JAK SIĘ UCZYMY?
Mimo wielu obowiązków, jakimi życie obarcza nas
Dwójkowiczów, potrafimy dzielić naukę na lekcje
z nauką i pracą dla siebie, która czasem, po
przystąpieniu do konkursów, owocuje wysokimi
wynikami nie tylko na tle miejskim czy powiatowym,
ale również wojewódzkim. Są to konkursy: językowe
(olimpiada online z języka angielskiego), historyczne
(Losy żołnierza i dzieje oręża..., w którym do etapu
wojewódzkiego dostały się trzy nasze koleżanki),
wiedza o społeczeństwie (Kalejdoskop, Powiatowy
konkurs wiedzy o Unii Europejskiej – I i III miejsce),
matematyczne (Kangur, konkurs Jakóbczyka),
fizyczne (Mistrz fizyki) , recytatorskie (Recytacje z…
Noblem, XIX Jesienny Konkurs Recytatorski –
wyróżnienia), literackie (Opowieści Wigilijne czy
Wojewódzki Przegląd Poezji – wyróżnienia),
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ZAJĘCIA DODATKOWE
W naszej szkole każdy znajdzie coś dla siebie
poczynając od kółka z matematyki, aż po zajęcia
sportowe i chór szkolny. Miłośnicy przedmiotów
ścisłych mogą uczęszczać na koła zainteresowań
z matematyki, fizyki, chemii czy geografii. Zapaleni
chemicy i fizycy organizują co roku pokazy dla
uczniów szkół podstawowych, na których można
poeksperymentować i pokazać młodszym
koleżankom i kolegom jak to wszystko działa. Ale są
też inne zajęcia: koło z polskiego, angielskiego,
niemieckiego, historii i techniki. Sportowców
zachęcamy do udziału w zajęciach SKS. Śpiewacy
mogą uczęszczać na zajęcia chóru, który wzbogaca
uroczystości szkolne czy akademie. Chórzyści jeżdżą
także na konkursy. Uczestniczymy też w Szkolnym
Klubie Europejskim EuroGim, dzięki któremu możemy
dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat
innych krajów europejskich oraz różnych lubelskich
instytucji.

Osobom, które lubią pomagać innym i brać udział
w akcjach charytatywnych, dedykowany jest Szkolny
Klub Wolontariusza. Mamy również... Spółdzielnię
Uczniowską Karmelka, o której więcej na stronie 7.

Wiktoria Waśkowicz

TRADYCJE SZKOLNE
W naszej szkole od zawsze są tradycje, niektóre
bardzo stare, a inne nowe, ale wszystkie są
charakterystyczne i ciekawe. Oto kilka z nich:
Ślubowanie w Woli Okrzejskiej – ta tradycja
towarzyszy uczniom od kilku lat. Nowi uczniowie
przyjeżdżają do Woli Okrzejskiej, czyli miejsca
urodzenia patrona szkoły – Henryka Sienkiewicza, by
oficjalnie stać się uczniami naszego gimnazjum.
Szkolne dyskoteki – chyba mało kto nie lubi
szaleństwa na parkiecie do późnej nocy. Uczniowie
mogą miło spędzić czas ze znajomymi, potańczyć
przy muzycznych hitach i oderwać się od nauki.
Szczęśliwy numerek – jest to uczniowski wybawiciel
od odpowiedzi ustnej, lecz codziennie ratuje kogoś
innego.
Kolorowy dzień – uczniowie w wyznaczonym dniu
muszą ubrać się na wskazany kolor, dzięki czemu nie
są pytani.
Kupon na niepytanie – żeby go zdobyć, należy kupić
gazetkę szkolną.
Marsz po zdrowie – uczniowie wspólnie
z nauczycielami spacerem przemierzają najbliższą
okolicę naszego miasta, by potem wrócić i wziąć
udział w zawodach sportowych.

Jak myślicie, co się stanie?

Podczas szkolnych zawodów...

Strefa zdrowia z nabiałem

Zawody podczas Marszu po zdrowie

Strefa witamin – jest to najnowsza tradycja. Wybrana
grupa uczniów co pewien czas przygotowuje zdrowe
przekąski w różnych formach, które są za FREE.
Strefa kibica – ta tradycja przyszła razem z udziałem
naszej reprezentacji w Mistrzostwach Europy w Piłce
Ręcznej Mężczyzn.
Nasza szkoła organizuje także wiele wycieczek
jednodniowych m.in. do Lublina czy Warszawy,
a także dłuższych (głównie trzydniowych) na koniec
roku do różnych miejsc w kraju, i nie tylko.

Karina Zapora
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SZÓSTOKLASISTO, PRZECZYTAJ!

Przyszły gimnazjalisto! Okres dorastania, w który
wchodzisz, to ciężki czas dla Ciebie i Twojego
otoczenia. Dlatego polecamy, abyś przeczytał
poniższe pozycje książkowe, które pozwolą Ci na
oderwanie się od Twoich codziennych problemów.

C.C.Hunter, Urodzona o północy
(tom 1. z serii Wodospady Cienia)

Kylie Galenod od jakiegoś czasu widzi dziwną postać,
której nikt poza nią nie dostrzegł... Pewnego dnia ląduje
na nieodpowiedniej imprezie, z której jedzie na
komisariat policji. Stamtąd odbiera ją mama, mówiąc,
że całe wakacje spędzi w obozie Wodospady Cienia
dla trudnej młodzieży. Od tego dnia, jej życie zmienia
się całkowicie. Określenie trudna jednak nie pasuje do
współobozowiczów. Okazuje się, że wraz z nią chodzą
tu istoty nadnaturalne. Nikt niestety nie wie, jakie
uzdolnienia ma Kylie. Jakby tego było mało, w jej życiu
pojawia się dwóch chłopaków: Derek – półelf i Lucas –
wilkołak. Dziewczyna poznaje tajemnice obozu, a wraz
z nią i złą stronę, z którą przyjdzie jej się zmierzyć.

Alexandra Bracken, Mroczne umysły
(tom 1. z serii Moondrive)

Mam na imię Ruby i potrafię wejść do twojego umysłu,
a nawet wymazać z niego wspomnienia.
W bardzo młodym wieku została wysłana do obozu
rehabilitacyjnego. Chodzą tu: Zieloni, Niebiescy, Żółci,
Pomarańczowi. Mroczne umysły. Ruby została
przydzielona do Zielonych, ale w rzeczywistości jest
ostatnią z Pomarańczowych. Ukrywa to, żeby
przetrwać, jednak ktoś zna jej sekret. Jakby tego było
mało, chce jej pomóc żyć lepiej.
Jak zaufać komukolwiek, skoro każdy dba o swoje
dobro? Miała zaledwie dziesięć lat, kiedy zabrano ją
siłą z domu. Teraz ma szesnaście i wie, co to znaczy
nigdy nie wrócić do domu, mimo wszelkich obietnic.
Kiedy więc ktoś wyciąga do niej pomocną dłoń...
przyjmuje ją z chęcią, by wcielić w życie swój plan.
Plan ucieczki.
W międzyczasie, główna bohaterka poznaje przyjaciół
oraz po raz pierwszy się zakochuje. Jednak nie wie, że
jest to dla niej niedozwolone, a jej przyjaciele będą
przez to cierpieć.
Najbardziej niepokojąca książka od czasów Igrzysk
śmierci!

Poleca: Nikola Biskup, kl. Ib

KARMELKA – NASZA DUMA
Spółdzielnia Uczniowska Karmelka to skupisko pozytywnie zakręconej
młodzieży - tak mówi o nas nasza opiekunka, pani Małgosia
Wysoczyńska. Spółdzielnia na co dzień prowadzi sklepik szkolny, a od
czasu do czasu uczestniczy w różnych akcjach szkolnych oraz
pozaszkolnych. Dzięki temu uczniowie zawierają nowe znajomości oraz
zdobywają umiejętności. A w czym dokładnie bierze udział? Zobaczcie:

Prowadzenie sklepiku

Konkurs Pączkożerca 2016

Spotkanie opłatkowe

Kiermasz bożonarodzeniowy

Loteria gwiazdkowa

Noc w szkole

Wycieczki
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Data ważności kuponu

1. Biała część w jajku ptaka. 2. Ptak żyjący na
Antarktydzie. 3. Najmniejszy ptak świata, który pije
nektar z kwiatów. 4. Gromada lądowych kręgowców
zmiennocieplnych. 5. Największy wąż z Ameryki
Południowej. 6. Rybie jajeczka. 7. Żółta część w jajku
ptaka. 8. Narząd u ryb do poruszania się w wodzie.
9. Beznogi płaz. 10. Narząd służący rybom do
oddychania.

- Oglądasz Surowych Rodziców?
- Nie, Ugotowanych.

Przed egzaminem student pyta
studenta:
- Powtarzałeś coś?
- Ta.
- A co?
- Będzie dobrze, będzie dobrze! 

- Co mówi podłoga po remoncie?
- Jestem wykończona...

Chłopiec podpytuje mamę:
- Mogę dziś nie iść do szkoły?
- Jasne, synu…możesz pobiec!

Na podstawie: http://sucharry.pl

SUCHARY

Rozmawiają dwie liczby ujemne:
- Wiesz co, chyba usunę sobie
minusa.
- No co ty, chyba nie będziesz taka
bezwzględna.

- Jak beksy płacą podatki?
- RYCZałtem.

Pani na lekcji pyta Jasia:
- Czy wszystko jasne?
Na to Jaś:
- Nie, tablica jest ciemna.

Rozwiązanie: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. Dział matematyki. 2. Uczniowie piszą po niej kredą.
3. Królowa nauk. 4. Najgorsza kara dla niegrzecznego
ucznia. 5. Np.: IIIa, IIb. 6. Np.: gimnazjum, liceum.
7. W szkole np.: angielski, niemiecki. 8. Inaczej
przerwa. 9. Np. nowy … lekcji.

Autorzy: Michał Muzyka i Kacper Niedbalski
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