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W tym
numerze:
Witaj, wiosno!
Dzień Teatru
Wkrótce
Wielkanoc
Spotkanie 
z filmem,
książką Za drzwiami wiosna!

Zwiastuny wiosny

Pierwszy motylek

Pierwszy motylek wzleciał nad łąką,
w locie radośnie witał się ze słonkiem.
W górze zabłądził w chmurkę i mgiełkę
sfrunął trzepocząc białym skrzydełkiem.

A gdy już dosyć miał tej gonitwy
pytał się kwiatków, kiedy rozkwitły?
Pytał się dzieci, kiedy podrosły?
Tak mu upłynął pierwszy dzień wiosny.

Co roku przed Wielkanocą
Samorząd Szkolny ogłasza
konkurs na wiosenno-
świąteczny wystrój sal 
i korytarzy. W dekorowanie
szkoły zawsze bardzo
angażują się nie tylko
uczniowie, nauczyciele, 
ale także rodzice i panie
sprzątaczki.W szkole się
zazieleniło, zakwitło,

rozćwierkało… W tym roku
komisja oceniała wystrój
24 marca. Dyplomy i drobne
upominki zostaną wręczone
3 kwietnia.
Jury poza zwykłymi
nagrodami postanowiło
przyznać dwie nagrody
specjalne! Otrzymują je
klasy: OA i OB oraz klasa
V b. Gratulujemy!

Witaj,
wiosno!

Zerówki przygotowały występ zatytułowany „Wiosenne
spotkanie”.  27 marca zaprezentowały się przed starszymi
kolegami z klas I-III. Po południu następnego dnia dały
występ przed rodzicami i zaproszonymi gośćmi.
Przedstawienie związane było z pożegnaniem zimy 
i powitaniem wiosny. Każdy wierszyk i piosenka były gorąco
oklaskiwane przez publiczność. 

Astronomiczna wiosna przeszła w tym roku 20 marca, to wtedy właśnie nastąpiła u nas  tak
zwana równonoc wiosenna.Bo pierwszy dzień wiosny przypada zawsze
 po równonocy wiosennej, która zależnie od miejsca na Ziemi jest obserwowana 
od 20 do 22 marca. Z upływem lat, wraz ze starzeniem się naszej planety, jej ruchem wokół
słońca wiosna przychodzi coraz szybciej. Nie czeka na spotkanie z kalendarzową, która
nieodmiennie zjawia się 21 marca.
Wszystkie kolejne pierwsze dni wiosny do roku 2047 będą obchodzone wyłącznie 20 marca,
a od 2048 roku - 19 albo 20 marca. Według wyliczeń naukowców kolejny początek wiosny w
dniu 21 marca nastąpi dopiero w roku 2102.
                                                                            Tylko kto z nas to sprawdzi?!

Pożegnanie zimy

T.J.

T.J.T.J.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_krakowskie_(1975%E2%80%931998)
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Międzynarodowy Dzień
Teatru

Grupa teatralna "PstryK"

Występują "Brzdące"

Teatr w szkole
27 marca spotkaliśmy się na sali gimnastycznej i
świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru.
Występowały dwa zespoły teatralne ,,Brzdąc"
klas1-3, którzy zagrali "W Narnii" oraz ,,Pstryk"
klas 4-6, który przedstawił "Duchy". 
Młodsza grupa aktorów przedstawiła moment, 
w którym Łucja odkrywa Narnię. Bardzo ciekawy
moment był, gdy Edmund spotkał Białą
Czarownicę. Uczniowie przebrani byli w stroje
dzieci z połowy XX wieku, Biała Królowa miała
długą, białą suknię, a jej sanie były to zwykłe
sanki.
Starsza grupa aktorów przygotowała
przedstawienie o duchach, które imprezowały
w jednym z opuszczonych domów. Nagle
przyszły dzieci, które się zgubiły i nie mogły
wrócić  do swojego domu. Duchy zaczęły je
straszyć, a później gonić. Na końcu duchy
przeprosiły dzieci, pobawiły się z nimi 
i zaprowadziły je do domu. Duchy były ubrane w
białe szaty z dziurkami na oczy.
Występy były ciekawe i zostały nagrodzone
wielkimi oklaskami. Przedstawienia nie trwały
długo, niecałą godzinę lekcyjną. 
Aktorzy otrzymali dyplom i słodką niespodziankę. 

24 marca w naszej szkole odbył się konkurs
wiedzy o teatrze zorganizowany przez bibliotekę
szkolną. Brały w nim udział klasy 4-6, 
a dokładniej 22 uczniów. 
Każdy indywidualnie rozwiązywał test składający
się z czterech części, w tym każda
z nich zawierała w sobie około pięciu zadań. 
Na końcu znajdywał się tekst. Miał w sobie kilka
pustych miejsc, które trzeba było uzupełnić
poprawnymi wyrazami, również związanymi 
z teatrem, głównie – obsługą teatru i ludźmi,
którzy przygotowują aktorów do późniejszego
wystąpienia na scenie. 
Największą trudność sprawiło mi właśnie to
zadanie. Ukończyłam test prawie jako ostatnia.
Skupiona nad pytaniami nawet nie zauważyłam,
że pomieszczenie opuściła już połowa osób.
27 marca po wystąpieniach dwóch grup
teatralnych, zostały ogłoszone wyniki konkursu. III
miejsce zajął Mateusz Żurawski, II Oktawia
Sawicka, natomiast I Patrycja Wyka. 
Wszyscy otrzymali dyplomy, nagrody książkowe
i serdeczne gratulacje od pani wicedyrektor.

Patrycja W.

Oj, ciężko!

Międzynarodowy Dzień Teatru jest obchodzony
na całym świecie od 1961 roku na pamiątkę
otwarcia Teatru Narodów w Paryżu. 
Obchody tego święta w 1973 roku zorganizowano
27 maja, ale w latach kolejnych obchodzono je w
marcu. 
W tym dniu co roku rozsyłana jest wiadomość 
od wybitnego człowieka teatru zawierająca jego
przemyślenia na temat teatru i światowej
harmonii. Pierwszą taką wiadomość wysłał Jean
Cocteau w 1962 roku. To orędzie jest tłumaczone
na ponad 20 języków i przygotowywane przez
Międzynarodowy Instytut Teatralny. Jest
adresowane do całego "teatralnego świata", jego
autorami są postaci istotne dla światowych scen.
W poprzednich latach byli to m.in. Jean Cocteau,
Vaclav Havel, Dario Fo i Krzysztof Warlikowski.
W ubiegłym roku autorką "polskiego orędzia" była
Anna Augustynowicz.
W tym roku o orędzie poproszono francuską
aktorkę Isabelle Huppert, a także Polaka Leszka
Mądzika- reżysera, scenografa, malarza. 

"Teatr wszystko przetrzyma, jest drogą do
uratowania człowieka" - to cytat z
tegorocznego orędzia.

T.J.

T.J.

T. J.
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Nasze wywiadyNasze wywiadyNasze wywiady

W każdym numerze naszej gazetki pojawia się rozmowa z wybranym nauczycielem 
lub uczniem. Tym razem postanowiliśmy przeprowadzić wywiad z księdzem Pawłem Ratajczakiem. 
Interesuje nas jego codzienne życie, a dzięki tej rozmowie poznaliśmy go lepiej, zaspokoiliśmy naszą
ciekawość. Zresztą przeczytajcie sami.

Echo Szkoły: Dzień dobry! Czy mógłby nam ksiądz udzielić odpowiedzi na kilka pytań?
Ksiądz Paweł Ratajczak: Tak, oczywiście, że mogę.
Echo Szkoły: Czy jest to jedyna szkoła, w której uczy ksiądz religii?
Ksiądz Paweł: Nie, to nie jest jedyna szkoła. Uczę jeszcze religii w gimnazjum w Michalu.
Echo Szkoły: Pracował ksiądz wcześniej w innych szkołach?
Ksiądz Paweł: Dotychczas nie pracowałem w szkole ani nie miałem jeszcze okazji uczyć religii.
Echo Szkoły: Jaki był księdza ulubiony przedmiot szkolny?
Ksiądz Paweł: Geografia, przez jakiś czas także matematyka (w szkole podstawowej).
Lubiłem też język polski, wtedy gdy omawialiśmy jakąś ciekawą lekturę szkolną.
Echo Szkoły: Jak pracuje się księdzu z uczniami w klasach 4-6?
Ksiądz Paweł: Jest to dla mnie nowe doświadczenie. Czasem jest to przyjemna praca,
gdy uczniowie są zainteresowani i aktywni. Czasem jest odwrotnie i wtedy jest ciężko.
Echo Szkoły: Jakie wrażenia u księdza wywarł pierwszy dzień w naszej szkole?
Ksiądz Paweł: Pierwszy dzień w nowej szkole jest zawsze trudny, dla mnie też taki był. Musiałem się
wiele rzeczy nauczyć i przełamać stres. Na szczęście mogłem zawsze liczyć 
na pomoc uczniów i nauczycieli.
Echo Szkoły: Czy od dziecka ksiądz myślał o tym, by w przyszłości zostać duchownym?
Ksiądz Paweł: Byłem ministrantem przez wiele lat w swojej parafii, nie myślałem o kapłaństwie,
miałem inne plany, chociaż interesowałem się sprawami duchowymi, życiem kościoła,
wiarą katolicką.
Echo Szkoły: W jakim wieku ksiądz poczuł powołanie do tego, by zostać duchownym?
Ksiądz Paweł: Swoje powołanie odkrywałem powoli, nie spieszyłem się z decyzją, aby zostać
duchownym. O kapłaństwie myślałem dopiero kilka lat po maturze.
Echo Szkoły: Ma ksiądz rodzeństwo?
Ksiądz Paweł: Tak. Dwie młodsze siostry: Magdę i Anię.
Echo Szkoły: Ma ksiądz jakieś hobby?
Ksiądz Paweł: Niewiele mam czasu na hobby. Teraz to tylko długie spacery gdzieś w lesie, jazda
rowerem, przeczytanie jakiejś ciekawej lektury. Książki zawsze lubiłem.
Echo Szkoły: Czy pamięta ksiądz jakąś śmieszną historię z czasów szkoły lub dzieciństwa?
Ksiądz Paweł: W dzieciństwie przeżyłem wiele śmiesznych historii, tak samo w szkole podstawowej.
Przychodzi mi do głowy jedno wydarzenie. W szóstej i siódmej klasie chłopcy 
z  mojej klasy urządzali prawie na każdej przerwie gonitwy i różne zabawy. Ja też w tym
uczestniczyłem. Pewnego razu podczas takiej zabawy przewróciłem się i uderzyłem głową
w futrynę drzwi. Nic złego się nie stało, ale przez wiele dni chodziłem do szkoły z podbitym okiem.
Wszyscy w klasie śmiali się ze mnie, bo moje oko zmieniało swoje kolory każdego dnia. Podbite oko od
razu się nie zagoi. Dla wszystkich kolegów i koleżanek było to bardzo zabawne, dla mnie też, nawet dla
nauczycieli.
Echo Szkoły: Musi ksiądz na co dzień nosić koloratkę?
Ksiądz Paweł: To jest znak tego, że jestem księdzem, więc właśnie tak się ubieram.
Echo Szkoły: Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi!
Ksiądz Paweł: Proszę bardzo! Życzę wszystkim uczniom i nauczycielom Błogosławieństwa Bożego i
wiele radości w życiu!

Na lekcji religii

Dlatego

Nie dlatego że wstałeś z grobu
nie dlatego że wstąpiłeś do nieba
ale dlatego że Ci podstawiono nogę
że dostałeś w twarz
że Cię rozebrano do naga
że skurczyłeś na krzyżu jak czapla
szyję
za to że umarłeś jak Bóg niepodobny
do Boga
bez lekarstw i ręcznika mokrego na
głowie
że najchętniej nie modliłeś się pod
sufitem
za to że miałeś oczy większe od wojny
jak polegli
w rowie z niezapominajką
dlatego że brudny od łez podnoszę
Ciebie stale we mszy
jak baranka wytarganego za uszy

Ks. Jan Twardowski

T. J.
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Wkrótce Wielkanoc

Wielkanoc

Jajka wielkanocne

                Coś o Wielkanocy...

Te święto obchodzone jest tylko
 przez chrześcijan, ponieważ upamiętniamy
wtedy mękę, śmierć i zmartwychwstanie
Jezusa. 
Wielkanoc jest świętem ruchomym, co roku
przypada w inny dzień marca lub kwietnia.
 Od dnia Wielkanocy zależą inne święta
ruchome. 
Okres kościelny wielkanocny trwa od niedzieli
św. Trójcy. 
Wielkanoc jest poprzedzona Wielkim Postem
40- dniowym, którego ostatni tydzień nazywa
się Wielkim Tygodniem. Okres ten to czas
wspominania najważniejszych dla wiary
chrześcijańskiej. 
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową.
Kiedyś nazywano ją kwietną
 lub wierzbną.
 Po poświeceniu palemki biło się nią lekko
domowników, by zapewnić im szczęście na
cały rok. Połkniecie jednej poświęconej bazi
wróżyło zdrowie
 i bogactwo. Zatknięte za obraz
 lub włożone do wazonów palemki chroniły
mieszkanie przed nieszczęściem.

          Kolorowe pisanki
Zwyczaj malowania jajek znany był 
w czasach cesarstwa rzymskiego. 
Na ziemiach polskich najstarsze pisanki,
pochodzące z końca X wieku, odnaleziono
podczas wykopalisk archeologicznych w
pozostałościach grodu na opolskiej wyspie
Ostrówek.  Obecnie pisanki wykonuje się
przed Wielkanocą. Mają symbolizować
rodzącą się do życia przyrodę, 
a w chrześcijaństwie dodatkowo nadzieję
wynikającą z wiary 
w zmartwychwstanie Chrystusa. 
W zależności od techniki zdobienia,
świąteczne jajka mają różne nazwy:
·drapanki - powstają przez drapanie ostrym
narzędziem zewnętrznej barwionej powłoki
jajka, technika spotykana głównie w Polsce i
Austrii;
· kraszanki - powstają przez gotowanie jajka w
wywarze barwnym, np. z buraków czerwonych
czy cebuli;
· pisanki - mają różnobarwne desenie;
powstają przez rysowanie na skorupce
gorącym roztopionym woskiem,
a następnie zanurzenie jajka w barwniku; jako
narzędzi do pisania używano szpilek, igieł,
szydeł, słomek i drewienek.
· oklejanki - są przyozdobione sitowiem,
płatkami bzu, skrawkami kolorowego,
błyszczącego papieru, tkaniny, również nicią
lub włóczką wełnianą
· nalepianki– popularne zwłaszcza
w dawnym województwie krakowskim
 i w okolicach Łowicza; powstają
przez ozdabianie skorupki jajka
różnobarwnymi wycinankami z papieru.
· pisanki ażurowe – są wykonywane   
z wydmuszek jaj kurzych, kaczych, gęsich i
strusich; technika polega 
na nawiercaniu w skorupce otworów 
przy pomocy wiertarki i malutkiego wiertła.
Wydmuszka z nawierconymi wzorami jest
malowana najczęściej farbą akrylową.
· znane są jeszcze rysowanki i skrobanki.

Sami możecie zrobić świąteczne ozdoby,
wybierając jeden z podanych wyżej sposobów.
Do dzieła!

Wielkanoc w innych krajach...

Anglia

Brytyjczycy robią zakupy, organizują wypady
do parku czy wyjazdy za miasto.

Ciekawą tradycją jest tzw. Egg Rolling, 
który polega

na wyścigach jajek.

Niemcy

W Niemczech głównym symbolem
wielkanocnym jest zając, który zostawia jajka.

Szukanie wspomnianych jajek,
a oprócz nich również małych prezentów

i czekoladowych zajączków. 
Ważną tradycją jest dekorowanie domów
świątecznymi drzewkami. Tradycją, która
zanika jest rozpalanie wielkich ognisk, 

przy których zbierali się mieszkańcy i żegnali
zimę, witając wiosnę.

T. J.

T. J.

https://pl.wikipedia.org/wiki/X_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opole
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lilak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_krakowskie_(1975%E2%80%931998)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81owicz
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Spotkania z książką,
filmem

Kadr z filmu

Znajdziesz na półce w bibliotece

Jedną z moich ulubionych serii książek jest cykl
opowiadań o Wiedźminie autorstwa Andrzeja
Sapkowskiego. Według mnie, autor posiada
wspaniałą wyobraźnię jak i talent, dzięki czemu
czytelnikowi łatwo wciągnąć się w opisaną
historię. Głównym bohaterem jest Geralt z Rivii,
który w dzieciństwie pomyślnie przeszedł Próbę
Traw, czyli mutację, która pozbawiała młodych
wiedźminów ludzkich słabości, jak i niektórych
emocji, lecz za to niesamowicie wyostrzała im
zmysły (np. węchu i słuchu). Życie Wiedźmina w
większości opiera się na wykonywaniu zleceń,
pobieranych od zwykłych mieszkańców wsi, aż
po władców. Najczęstszym zadaniem Geralta jest
zabijanie potworów. Do tego służą mu dwa
miecze, które zawsze znajdują się na jego
plecach. Srebrny - do pokonywania potworów
oraz stalowy - do zwykłej walki, głównie
przeciwko ludziom. Seria ,,Wiedźmin" doczekała
się adaptacji w grach (Wiedźmin, Wiedźmin 2:
Zabójcy Królów i Wiedźmin 3: Dziki Gon), w które
miałam okazję nawet zagrać. Całkiem możliwe
jest, że już niedługo doczekamy się kinowej wersji
Wiedźmina, która ma pojawić się pod koniec 2017
roku. Wszystkim fanatykom fantastyki serdecznie
polecam serię ,,Wiedźmin". Pełne emocji
fantastyczne wydarzenia na pewno przypadną
wam do gustu!

Ostatnio bardzo popularny stał się film 
pt. "Piękna i Bestia", gdzie główną rolę grała
Emma Watson i Dan Stevens. Wiele osób udało
się na oczekiwaną premierę tego oto filmu.
Uczniowie naszej szkoły również byli bardzo
zainteresowani wyjazdem do kina. Mnie osobiście
film przypadł do gustu
 i z chęcią obejrzałabym go jeszcze raz.
Najbardziej zaskoczyło mnie to, że film nie różnił
się aż tak od bajkowej wersji Disney'a,
 co bardzo mi się spodobało. 
Chociaż Bella była postacią najważniejszą 
w całym filmie, mnie najbardziej zainteresowała
Bestia.
 Przed filmem byłam bardzo, bardzo ciekawa, jak
ta Bestia będzie wyglądać. Zupełnie nie
wiedziałam, jak ją sobie wyobrazić i czego się
spodziewać. 
Bestia jednak przebiła moje oczekiwania
 i byłam bardzo zaskoczona jej wyglądem.
Ogromny, futrzany stwór
z rogami, wyglądający bardzo groźnie, 
który mieszkał ( oczywiście jak to w bajce) 
w dużym, opuszczonym zamku. 
Za to Bella  wyglądała ślicznie. Najbardziej
spodobała mi się w rozpoznawalnej oczywiście
"żółtej, balowej sukni". 
Jeżeli ktoś lubi stare sukienki, chce usłyszeć 
wpadające w ucho piosenki albo po prostu jest
ciekaw filmu, to niech nie  traci czasu, tylko jak
najszybciej uda się do kina, 
bo film jest godny obejrzenia. 

Laureaci konkursu

 X Międzyszkolny Konkurs
Czytelniczy w Dragaczu

W tym roku konkurs odbywał się pod hasłem: "W
magicznej krainie baśni H. CH. Andersena".
Uczestniczyło w nim  łącznie pięć dwuosobowych
drużyn trzecioklasistów
 z naszej szkoły i ze Szkoły Podstawowej 
w Dragaczu.
Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny 
w składzie: I - Dominika Kryształ z klasy IIIb 
i Wiktoria Zielaskowska z klasy IIIc, a II - Amelia
Kaźmierczak i Nikodem Sierakowski, oboje 
z klasy IIId.
W konkursie trzeba było wykazać się
znajomością ponad 10 baśni Andersena, których
tytuły podane zostały wcześniej 
w regulaminie.
Zawody przebiegały szybko i sprawnie,   
konkurencje były różnorodne i ciekawe.
Po ponad dwugodzinnych zmaganiach jury
ogłosiło wyniki. Nasze drużyny zajęły
odpowiednio  II  i III miejsce. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody
książkowe, które sami sobie wybrali.

Nieznany

T.J.T.J.
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Co to może być?

Co to może być?

Odpowiedzi do zadań z numeru 1:

1.C
2. Lena-20, Emilia i Pola- po 3,
Wiktoria 10.
3.18 cm
4. 27 pudełek
5. Jedna krowa w ciągu jednej
godziny zje 500 g trawy.
6. Dziadek zabrał swojego syna, czyli
tatę, a tata zabrał swojego syna. 
W efekcie na ryby poszły 3 osoby.
7. Pan Niebieski-koszula czerwona
Pan Czerwony- koszula biała
Pan Biały-koszula niebieska
8. a)Napełnij 5 litrowa miskę i wypełnij
za jej pomocą miskę 4 litrową, którą
potem opróżniamy, Przelej pozostały
litr do 4 litrowej miski. Ponownie
napełnij 5 litrową miskę a następnie
wlej wodę do 4 litrowej miski, w której
jest już litr. Wleje się 3 litry, a w 5
litrowej misce zostaną 2 litry.
b)Napełnij 3 litrowa miskę i przelej
całą wodę do miski 4 litrowej.
Ponownie napełnij 3 litrowa miskę i
napełnij do pełna 4 litrową miskę. W 3
litrowej misce zostały 2 litry.
9. 1218
10. Piotruś- 4 latka
Bliźniaki- po 6 lat
Krzysiek- 16 lat
11. Hania

TEST DLA GENIUSZY

1. Co oznacza skrót H2O?

a) tlen  b) wodę  c) wodór

2.Czy serce pompuje krew?

a) tak  b) nie  c) nie wiem

3.Który kraj ma największą populację
ludzi?

a) Indie  b) USA  c) Chiny

4.Na którym kontynencie znajduje się
Sahara?

a) Azja  b) Afryka  c) Europa

5.Czy światło przemieszcza się
szybciej niż  dźwięk?

a) tak  b) nie  c) nie wiem

6.Która z wymienionych rzek jest
najdłuższa?

a) Nil  b) Amazonka  c) Kongo

               QUIZ

Zaczynamy od liczby 1000. 
Dodaj do niej 40.

                 ****
Następnie dodaj do wyniku 1000.

                 ****
Do otrzymanej liczby dodaj 30.

                ****
Znów dodaj do otrzymanego wyniku
1000.

                ****

Następnie dodaj do liczby cyfrę 20.

                ****
Znów do otrzymanego wyniku dodaj
1000

                  ****

Jaki wynik otrzymałeś?

a) 5000

b) 4550

c) 6000

d) 4100

e) 4200

f) inny

Rusz głową!
Tutaj wyćwiczysz swój umysł!

Nieznany

Nieznany
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Uśmiechnij się!
Ze śmiechem należy obchodzić się ostrożnie: jest
zaraźliwy.    
Mikołaj Gogol

Nasz ułan

Stopka redakcyjna
Marianna Han  - redaktor naczelny
Natalia Łazarska - zastępca redaktora naczelnego
Natalia Gizot - redaktor
Wojtek Kędziora - redaktor
Zuza Paczkowska  - redaktor
Karolina Szopińska - redaktor
Tosia Jakielska - fotoreporter
Patrycja Wyka - korekta

Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów
Wielkopolskich w Grupie
ul. Szkolna 2
86-134 Dragacz
tel. 523325528 (wew. 30)
e-mail: bibliotekagrupa@onet.pl

- Dlaczego rzeki wylewają, a morza nigdy?
- Dlatego, że w morzu są gąbki...

                             *

- Czy marchewki są dobre na oczy?
- Oczywiście! Czy ktoś kiedyś widział królika w
okularach?

                             *

Nauczycielka pyta Jasia:
- Kim chciałbyś być, gdy dorośniesz?
- Policjantem, bo mógłbym bawić się na środku
ulicy, a mama nie mogła by mi nic powiedzieć.

                             *
Nauczycielka przepytuje Jasia:
- Co będziemy mieli, jeżeli dodamy 2 do3?
- Nie wiem.
- A 2 do 2?
- To remis - mówi Jasio.

                             *

W szkole podczas lekcji:
- Czym będzie wyraz " chętnie" w zdaniu: " Po
feriach zimowych uczniowie chętnie wracają do
szkoły"? - pyta nauczyciel.
- Kłamstwem! - odpowiada Jaś.

                             *

Dzieci piszą wypracowanie na temat: Jak
wyobrażam sobie bycie informatykiem? Nie pisze
tylko Jaś.
- Dlaczego nie piszesz? - pyta polonistka.
- Czekam, aż mi się otworzy edytor tekstu.

                               *

            Niemądre pytania

 - Dlaczego ptaki na zimę odlatują do ciepłych
krajów?
                                 *

Co to jest gniazdko elektryczne?

                                 *

- Jaką szkołę musi ukończyć polityk, aby spełnić
wszystkie swoje obietnice?

                                 *

Co mówi dentysta do policjanta, który nie chce
dać sobie wyleczyć zębów?

                                   *

Co myśli żaba, kiedy tuli się do jeża?

            
Odpowiedzi 
do niemądrych pytań:

 
 Bo na piechotę nie zdążą.
 Teleport do    szpitala.
 Hogwart.  
W imieniu prawa, proszę otworzyć
buzię! 
 Miłość jest cierpieniem.

Nieznany
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