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  TŁUSTY CZWARTEK    W tym numerze:

  Pączkowy zawrót głowy

Dzień jak co dzień - cóż za
bzdura?!
W mojej kuchni pączków
góra...
Dzisiaj tylko liczy się, to,
kto ile pączków zje.
Siedem, dziewięć czy
piętnaście...
Jak ktoś nie zje, to nie
zaśnie.
Cóż za święto? Czy ktoś
wie? Cieszysz się?

    *       *         *
Jak tradycja stara każe
w domu, sklepie, biurze,
w barze,
wszędzie pączek dziś
króluje,
każdy chętnie go smakuje.
Z dżemem, z cukrem,   
 z wisienkami,
wszędzie pączek dzisiaj 
z nami.
Dziś kalorii nikt nie liczy,
Wszędzie moc pysznych
słodyczy.
W Tłusty Czwartek 
przez dzień cały
słodkim królem – pączek
mały!
       

Rozmowa pączków

Palce lizać!

Smacznego!

Tłusty czwartek
Dzień Kota
Nasze wywiady
Wycieczki,
wycieczki...
Dzień Kobiet
Bale w karnawale
Rusz głową
Uśmiechnij się

W ten wyjątkowy czwartek
co roku w naszej szkole
Samorząd Uczniowski
przygotowuje akcję
sprzedaży pączków. 
W ten dzień uczniowie
biegną jak najszybciej,
żeby zająć dobre miejsce
w kolejce. 
Do sprzedaży są
angażowane również
panie z obsługi, które
sprzedają pączki na
dolnym piętrze naszej
szkoły.
Wszyscy ulegają
słodkiemu szaleństwu: od
dyrektora po
najmłodszych uczniów
czekają  w kolejce po
pyszne pączki. 
Każdy w ten dzień musi
zjeść chociaż jednego

pączka, bo to podobno
zapewni dobrobyt.
Ach, żeby to tylko zależało
od pączków?!

Nieznany

T.J.

Nieznany
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DZIEŃ KOTA

W związku z tym dniem 17 lutego biblioteka
zorganizowała konkurs czytelniczy dla klas II na
podstawie książki „Przygody Filonka Bezogonka”.
Wzięło w nim udział 14 uczniów. Zadaniem
uczestników konkursu było wykazanie się dobrą
znajomością treści książki. Należało rozwiązać
test, który składał się z pytań, rebusów i
krzyżówki. 
Wyniki konkursu: I miejsce - Maciej Jonac kl. IIB;
II miejsce - Marysia Drozdowska kl. IIB; III
miejsce - Bartek Pieterwas kl. IIB i Maja Gulbicka
IIB. Zwycięzcy w nagrodę dostali dyplomy i
książki. 

Ciekawostki 
o kotach...
 

  Blisko milion kotów jest zjadanych każdego
roku w krajach azjatyckich.
  Kot spędza średnio 2/3 doby na drzemce.
Oznacza to, że dziewięcioletni kot przespał
całe sześć lat swojego życia.
  Koty blisko 1/3 czasu, w którym nie śpią,
wykorzystują na mycie się.
  W przeciwieństwie do psów, koty nie
rozpoznają słodkiego smaku.
Koty przesypiają 2/3 swojego życia.
Kocury są zazwyczaj lewołapkowe, podczas
gdy większość kotek używa częściej swojej
prawej łapki. Co ciekawe, większość
leworęcznych wśród ludzi stanowią również
osobniki płci męskiej.
  Koty z łatwością wdrapują się na drzewa,
lecz zejście z powrotem na ziemię stanowi
dla nich problem. Haczykowate pazurki
wygięte są tylko w jedną stronę, dlatego
zejście z drzewa musi odbywać się w tej
samej pozycji co wejście, tj. łebkiem w górę.
  Koty ocierają się o ludzkie nogi nie tylko
dlatego, że to lubią, ale również po to, aby
zaznaczyć swoje terytorium gruczołami
zapachowymi zlokalizowanymi w okolicy
pyszczka.
  W 1888r. w Egipcie odnaleziono ponad 300
tyś zmumifikowanych kotów. Zostały one
przewiezione do USA i Anglii i użyte jako
nawóz na tamtejszych farmach.
  W większości miotów znajduje się od 1 do 9
kotków. W rekordowym miocie było 19
kociąt, z których aż 15 przeżyło.

Jaki słodki!

NAJBARDZIEJ POPULARNE  RASY KOTÓW:
- Kot brytyjski
- Kot syjamski
- Kot perski
- Kot amerykański
- Kot abisyński
- Kot burmski
- Kot egzotyczny
- Kot birmański

Krystalicznie białe zęby :)

Jaki zez!Pan Kot Kromeczka

Najpiękniejsze
"imiona" dla kotów
"Chłopcy": Dropsik, Simba, Leon, Narcyz,
Maurycy, Gucio, Bursztyn, Baron,
Baryłka, Garfield, Azyl, Simon, Tymon, Kuki

"Dziewczynki": Milka, Yoko, Bajka, Fiona, Kicia,
Felka, Zazu, Majka, Duśka, Kitka, Masza
                                                           

Oj, trudny ten test!

Trudny ten test!

- Kot ragdoll
- Kot sfinks
- Kot japoński bobtail
- Kot manx
- Kot balijski
- Kot nebelung
- Kot snowshoe
- Kot egzotyczny
- Kot norweski  

Nieznany

T. J.
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Natalia w bibliotece

                            WYCIECZKI, WYCIECZKI...
W naszej szkole odbyła się wycieczka do aquaparku w Redzie. Pojechało na tę
wycieczkę 45 osób. W aquaparku spędziliśmy trzy godziny. Było tam mnóstwo
basenów, również dla dzieci. Były tam 4 zjeżdżalnie: rodzinna biała,
jednoosobowa niebieska, wieloosobowa czerwona,  zielona oraz zjeżdżalnia z
rekinami, akurat nieczynna. Niestety zielona była od lat 14, więc nie mogłam na
nią pójść. Tam również można było wejść do jacuzzi oraz na basen, do którego
należało wejść   na pontonach. W nim była ogromna kula, która powodowała 
fale,  więc trudno było się utrzymać na pontonach. 
W drodze powrotnej wstąpiliśmy do restauracji Mc Donalds na obiad.                
    Na szczęście  była tam maszyna do zamawiania dań, ale i tak  kolejka była
bardzo długa i  długo czekało się na zamówienie. 
Według mnie wycieczka była bardzo ciekawa.

Ale zabawa!

                                     Nasze wywiady
Tym razem postanowiliśmy zrobić wywiad z jedną z naszych koleżanek.
Natalia chodziła do naszej szkoły w klasach 1-3, później przez dwa lata uczyła
się w Grudziądzu i w klasie 6 znowu do nas.
Echo Szkoły: Czy byś mogła się przedstawić?
Natalia: Nazywam się Natalia Gizot, mam 12 lat.
Echo Szkoły: W tamtej szkole dobrze się uczyłaś?
Natalia: Mniej więcej tak jak teraz.
Echo Szkoły: Dobrze się uczysz w naszej szkole?
Natalia: Tak, bardzo dobrze.
Echo Szkoły: Dlaczego wróciłaś do naszej szkoły?
Natalia: W tamtej szkole rówieśnicy (szczególnie dziewczęta) mnie wyzywały i
szykanowały.
Echo Szkoły: Podoba Ci się w naszej szkole?
Natalia: Tak, Jasne! Nauczyciele są mili, pomagają mi, a koleżanki nie
wyśmiewają się 
ze mnie.
Echo Szkoły: Jak jest mieć rodzica nauczyciela, który uczy Cię przedmiotu?
Natalia: Na początku było to dziwne, ale z czasem się przyzwyczaiłam.
Zdarzają się także śmieszne sytuacje.
Echo Szkoły: Jak zwracasz się do mamy na lekcji?
Natalia: Nie mówię „mamo”, ale też nie mówię „proszę pani”. Po prostu mówię
bezosobowo, ale rzadko się zgłaszam.
Echo Szkoły: Jak się zachowujesz w stosunku do innych nauczycieli?
Natalia: Normalnie, tak jak inni uczniowie.
Echo Szkoły: Lubisz się uczyć?
Natalia: Tak jak inni, muszę się uczyć, by w przyszłości zdobyć dobry zawód.
Są takie przedmioty, których lubię się uczyć, innych nie.
Echo Szkoły: Jaki jest Twój ulubiony przedmiot szkolny?
Natalia: Większość lubię, między innymi w-f, muzyka, plastyka i matematyka.
Echo Szkoły: Masz w tej szkole przyjaciół?
Natalia: Tak, między innymi Oliwię, Natalię i Kingę.
Echo Szkoły: Dziękujemy za rozmowę.
Natalia: Również dziękuję.

T.J.

Nieznany
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Chciałabym taki dostać...

Święto Kobiet
Ryszard Przymus

Dzisiaj dzień piękny, uroczysty!
Taki dzień raz się w roku zdarza,
gdy 8 marca z gwarem wiosny
wytryśnie z kartek kalendarza.
Tak, to wspaniałe, wielkie Święto,
więc śpieszą chłopcy i panowie
z bukietem życzeń w barwach kwiatów -
Uśmiechnąć się do Wszystkich Kobiet.

                ***

8 marca
Czesław Janczarski
Chłopcy, kto ozdobił klasę barwnym szlakiem
wycinanek?
Odpowiecie bez wahania: ręce naszych
koleżanek.
Kto w doniczkach wyhodował pelargonie
najczerwieńsze?
Kto dba o to, żeby w klasie było pięknie 
jak w piosence?
Kto ma uśmiech dla nas miły? Przyznajcie się,
bądźcie szczerzy:
czyście zawsze za ten uśmiech odpłacali 
jak należy?
Żeby wszystko złe naprawić, jest okazja na to
właśnie:
Święto Kobiet dzisiaj, chłopcy, urządzimy 
w naszej klasie.
A jak — to już wasza sprawa, powiedziałbym:
sprawa męska.
Dopomoże wam na pewno kwiat, i uśmiech,
 i piosenka.

"Kobieta w swej zmienności jest stała jak
wodospad."
George Bernard Shaw

Ach, szaleć, szaleć...

Cyrk w szkole
Nie myślcie sobie, że u nas dzieją się jakieś
straszne rzeczy, po prostu szkołę niedawno
odwiedzili artyści  z cyrku „Szok”.   
Występujących było tylko dwoje, ale na prawie
godzinę zdołali przykuć uwagę widzów.
Zaszokowali wszystkich, małych i dużych,
swoimi popisami. Była żonglerka maczugami
i piłeczkami, popisy klauna oraz występy
zwierząt.
Najwięcej emocji wzbudził ogromny wąż, którego
wybrani uczniowie mogli trzymać 
na rękach. 
Sympatię i aplauz widzów wywołały dwa brązowe
pudelki. Podobał się również występ 
z gołębiami. Spotkanie zakończyły taneczne
popisy „niedźwiedzia polarnego”. 
Nie uwierzycie, ale niektóre młodsze dzieci
naprawdę myślały, że to prawdziwy miś.

 Co roku w naszej szkole odbywa się bal
karnawałowy dla klas 0-III. W ten dzień mali
uczniowie nie mają lekcji tylko przebierają się
za najróżniejsze postacie z baśni i filmów. Hitem
wśród dziewczynek była postać księżniczki i
wróżki, za to chłopcy najczęściej przebierali się
za postać Spiderman'a. Sala była pięknie
przystrojona. W tym roku do szkoły przyjechali
DJ'eje, którzy prowadzili gry i zabawy. Na końcu
dzieci rozeszły się do klas po drobny
poczęstunek

***. 
Jak zwykle w karnawale w szkole odbywają się
zabawy taneczne.  Najpierw na dyskotece
zorganizowanej przez klasy VIa i VIb bawili się
uczniowie klas IV-VI.  Zabawa trwała od 1700 
do 2000 . Nad sprawnym przebiegiem imprezy
czuwało kilkoro nauczycieli. Bufet i atrakcje
zapewnili rodzice i wychowawcy klas, które były
organizatorami imprezy.
Potem swój bal karnawałowy mieli  uczniowie klas
O-III. Starsi uczniowie z podziwem patrzyli na
młodszych kolegów, którzy przyszli do szkoły
kolorowo przebrani. Zabawa  w sali gimnastycznej
przebiegała pod okiem wychowawców, a 
kierował nią zawodowy DJ.

Nieznany

T.J.
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Rusz głową!
Na tej stronie wygimnastykujesz swój
umysł!

Co to może być?

Chłop musi przewieźć na drugi brzeg rzeki kozę,
wilka i kapustę. Niestety, posiada łódkę, która
może pomieścić tylko jego i jedno z trzech (kozę,
wilka albo kapustę). Na jednym brzegu nie mogą
zostać bez opieki chłopa: wilk z kozą (bo wilk zje
kozę), ani koza z kapustą (bo koza zje kapustę).
Co ma zrobić chłop?

***

Mama Hania kupiła prezenty Idze, Kasi, Emilce
i Zuzi. Komu mama kupiła różowego misia? Skoro

wiemy, że:
A) Emilka nie bawi się zabawkami

B) Kasia nie dostała misia
C) Zuzia jest najmniejsza

D) Iga lubi tylko kolor pomarańczowy

***
    Na urodzinach u Leny spotkały się 4   
koleżanki. Było tam 36 balonów, które Lena
podarowała dziewczynom, zostawiając sobie
także pewną ich ilość. Solenizantce zostało o 16
balonów mniej niż na początku przyjęcia. Emila
i Pola dostały po tyle samo balonów, a Wiktoria
otrzymała ich dwa razy mniej niż Lena.
Ile balonów dostała każda z dziewcząt?

                              ***

 Żył sobie zarozumiały kot, który chwalił się,
 że jego ogon mierzy 12 centymetrów i jeszcze
pół ogona.  Jaką długość mierzy ogon kota?

***
Było jedno czerwone pudełko. A w tym pudełku

były dwa niebieskie pudełka. A w obu niebieskich
pudełkach były cztery zielone pudełka. A we
wszystkich zielonych pudełkach były dwa

pomarańczowe pudełka.
  Ile jest wszystkich pudełek?

***
Jeżeli każda krowa w ciągu godziny je tyle samo,
a dwie krowy w ciągu dwóch godzin zjadły dwa kg
trawy, to ile trawy zje jedna krowa w ciągu jednej

godziny?

 ***

   Dwaj ojcowie zabrali swoich synów na ryby.
Każdy ojciec i syn złapali po jednej rybie, 

ale kiedy wrócili do obozu zastali tylko trzy ryby.
Jak to mogło się stać?

 (Żadna ryby nie została zjedzona, zgubiona lub
wyrzucona)

***

 W pewnej restauracji na obiedzie spotkali się Pan
Czerwony, Pan Niebieski i Pan Biały.

Pod garniturami mieli koszule albo białą albo
niebieską albo czerwoną, każdy z nich innego

koloru niż jego nazwisko. 
  Pan Niebieski mówi: „Czy zauważyliście, 
że nosimy koszule o różnych kolorach”.      

 Pan z białą koszulą mówi: „Rzeczywiście, Panie
Niebieski, ma Pan rację”.

  Czy możesz odgadnąć, który Pan jakiego koloru
nosił koszulę?

***
Należy zmierzyć dokładnie 2 litry wody, mając:

a. 4- i 5-litrowe miski
b. 4- i 3-litrowe miski

    
***

  Dziadek obchodzi urodziny.
Czteroletni Piotruś pyta: 
- Dziadku, ile masz lat? 

Dziadek zastanawia się i odpowiada:
 - To możecie bez trudu obliczyć sami. Krzysiek,

ty masz tyle lat co trójka twojego rodzeństwa
wspólnie. Bliźniacy, Bartek

 i Tereska, mają razem trzy razy więcej lat
 niż mały Piotruś.

 A ja mam dwa razy tyle lat niż wy wszyscy.
 Dzieci zastanawiają się. Krzysztof, który jest

najstarszy, szybko znajduje rozwiązanie zagadki. 
Jak ono brzmi?

Ile lat mają Krzysztof, bliźniacy, Piotruś 
oraz dziadek?

***

Ojciec Hani ma 5 córek: Nana, Nene, 
Nini, Nono i ... 

Jak ma na imię piąta córka?

Ćwiczymy, ćwiczymy...Ćwiczymy, ćwiczymy...

 Rozwiązanie tej zagadki jest oczywiste tylko dla
50% ludzi? A ty wiesz, jak rozwiązać to zadnie?
                              
                           6+4=210
                           9+2=711
                           8+5=313
                           5+2=37
                           7+6=113
                          10+6=416
                          15+3=?

Nieznany

NieznanyNieznany
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Nasz ułan
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Nieznany

Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj
koledzy:
- Ile zrobiłeś zadań?
- Ani jednego.
- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy
 od siebie. 

                          *

- Co mam zrobić? Zaginął mi kot!
- Jak to co? - Daj ogłoszenie do gazety!
- Nie bądź niemądry, on nie umie czytać!

                          *

Leci wrona przez las i drze się:
- Kra! Kra! Kra! Kra!
Nagle wpada na drzewo. Osuwa się, ale zaraz
wstaje i mówi
- Ko, ko, ko? Ćwir, ćwir? Jak to było?

                          *
   
- Jasiu, jakie zęby pojawiają się u człowieka
najpóźniej?
- Sztuczne!

                            *
           
- Dlaczego słonie nie używają komputerów?
- Ponieważ boją się myszy.
  
                              *

- Powtórzmy tabliczkę mnożenia – mówi ojciec do
syna.
- Pewnie wiesz, że dwa razy dwa to cztery. 
A ile jest dziewięć razy osiem?
- Tato – odpowiada syn – dlaczego ty zawsze
rezerwujesz sobie łatwiejsze przykłady?

                                *

- Jasiu, co to jest nieskończoność?
- Rok szkolny.

                              *

Przedszkolaki rozmawiają na podwórku:
- A wiesz, mój tata pływa w łodzi podwodnej!!!
- A mój pływa w kolorowych kąpielówkach.

                               *

                 Niemądre pytania

- Chcesz jagodziankę?
- A z czym?
- Wydaje mi się, że z truskawkami.

                               *
- Dlaczego w morzu jest woda?
                           *

- Co to jest: kto o nią dba -ten jej nie ma, a kto o
nią nie dba - ten ją ma?

                                *

- Co robi policjant przed wypiciem kawy?

                                *
-Czego nie da się zrobić?

                                *
Odpowiedzi:
( Żeby statki nie kurzyły przy hamowaniu;
Pajęczyna; Otwiera usta; Przykryć się kocem na
suficie)

Uśmiechnij się!
„Śmiech jest dla duszy tym samym, czym tlen
dla płuc."

Louis de Funes

Nieznany

To śmieszne
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	WYCIECZKI, WYCIECZKI...
	W naszej szkole odbyła się wycieczka do aquaparku w Redzie. Pojechało na tę wycieczkę 45 osób. W aquaparku spędziliśmy trzy godziny. Było tam mnóstwo basenów, również dla dzieci. Były tam 4 zjeżdżalnie: rodzinna biała, jednoosobowa niebieska, wieloosobowa czerwona,  zielona oraz zjeżdżalnia z rekinami, akurat nieczynna. Niestety zielona była od lat 14, więc nie mogłam na nią pójść. Tam również można było wejść do jacuzzi oraz na basen, do którego należało wejść   na pontonach. W nim była ogromna kula, która powodowała  fale,  więc trudno było się utrzymać na pontonach.
	W drodze powrotnej wstąpiliśmy do restauracji Mc Donalds na obiad.                     Na szczęście  była tam maszyna do zamawiania dań, ale i tak  kolejka była bardzo długa i  długo czekało się na zamówienie.
	Według mnie wycieczka była bardzo ciekawa.

	Cyrk w szkole
	Święto Kobiet
	Ryszard Przymus

	***
	8 marca
	Czesław Janczarski

	Rusz głową!
	Na tej stronie wygimnastykujesz swój umysł!
	Uśmiechnij się!

	Niemądre pytania


