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Dziękujemy mieszkańcom Werbkowic za tak życzliwe
przyjęcie naszej gazety - mówią młodzi dziennikarze

  W tym
numerze!

Koło Dziennikarskie pracuje na szablonach dzienników regionalnych.
Dzięki nowoczesnej platformie Junior Media tworzymy ,,News Szkolny’’.
Szablony do naszego miesięcznika udostępnił nam „Kurier Lubelski”. 
Dziękujemy redakcji za patronat nad naszą inicjatywą i współpracę!

Nasza nowa
gazeta
„News Szkolny”
została bardzo
przychylnie
przyjęta przez
mieszkańców
Werbkowic. Nie
spodziewaliśmy
się
tak
entuzjastycznego
odbioru. Jest to dla
nas olbrzymia
radość, motywacja
do dalszej pracy,

ale i wyzwanie.
Chcemy dalej się
rozwijać i
dostarczać naszej
społeczności
informacji ze
szkoły
i gminy.
Zamierzamy wyjść
do mieszkańców
Werbkowic oraz 
sołectw i z nimi
rozmawiać,
o tym co dzieje się
w naszej
miejscowości. Co

miesiąc
opublikujemy
aktualne 
wiadomości, 
 wywiady z
osobami
zaangażowanymi
w pracę na rzecz
naszego lokalnego
środowiska.
Będziemy pisać
dla
Was i o Was.
Dziękujemy za
zaufanie. Nie
zawiedziemy! 

- Relacja z
obchodów Święta
Żołnierzy
Wyklętych

- Dzień Kobiet w
Gminnym
Ośrodku Kultury

- Wywiad z
Wójtem Gminy
panem Lechem
Bojko
s. 10

- Targi
Edukacyjne

- s. 12 - Turniej
Cukrowników

- Dzień Otwarty w
naszej szkole

- W cyklu „Poznaj
swojego
nauczyciela”
odpowiada Pani
Zdzisława Kozioł i

Agata Czop

Koło Dziennikarskie z redaktor naczelną Elżbietą Bieńkowską Bulisz .



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Numer 2 04/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNews Szkolny

Edytorial redaktor naczelnej
SAMOTNOŚĆ LUDZI WSPÓŁCZESNYCH

W szerokim
dyskursie
kultury,
samotność
pojawia się w
coraz to
innych
kontekstach.
Przekonałam
się o tym
podczas
ostatniej lekcji
języka
polskiego. Moi
uczniowie w
czasie zajęć
poświęconych
kategorii
samotności
wskazywali, że
ludzie
współcześni
uciekają przed
nią w
pracoholizm, w
świat wirtualny,
w pogoń za
karierą, w
materializm i
pieniądz, który
daje chwilowe
poczucie
szczęścia.
Młodzież
zaskakująco
dojrzale ocenia

nas dorosłych,
pokazując, jak
w dobie
globalizmu,
telefonów i
powszechnie
dostępnego
Internetu,
nasza
komunikacja i
budowanie
relacji
pozbawione są
bezpośredniego
kontaktu.
Lektura szkoły
podstawowej
,,Przypadki
Robinsona
Crusoe’’
Daniela Defoe
porusza
problem
samotności
głównego
bohatera.
Robinson
samotnie
zmagając się z
naturą, przeżył
na wyspie
wiele lat w
odizolowaniu,
dzięki czemu
rozwinął
pozytywne

cechy swojego
charakteru.
Jednak nie
pozostał na
wyspie sam.
Ryzykując
życie, wypłynął
na tratwie na
przestworza
groźnego
oceanu, by
szukać
drugiego
człowieka.
Czy
rzeczywiście
ludzie XXI
wieku są
samotni? Na to
pytanie będą
szukać
odpowiedzi
bohaterowie
spektaklu 
,,Samotni w
tłumie’’
Narodowego
Teatru
Edukacji im. 
Adama
Mickiewicza. 
5 kwietnia br.
w
Hrubieszowskim
Domu Kultury
odbędzie

się
przedstawienie
poruszające
problemy
człowieka
współczesnego.
Czy  rozwój
techniki, 
szybkie tempo
życia
zmuszają nas
do ucieczki w
świat
wirtualny?
Rozmowy przy
pomocy
klawiatury,
zawieranie
znajomości
przez Internet,
zakupy i
rezerwacje
online – czy to
obraz
współczesnego
świata?
Scenariusz
spektaklu
porusza
powszechne
dziś zjawisko
eurosierot,
braku
otwartego
dialogu oraz
pozornie

bezpiecznej
anonimowości
w sieci.
Spotkanie z
bohaterami
,,Samotnych w
tłumie’’
powinno stać
się podstawą
dyskusji z
dziećmi i
młodzieżą na
temat
problemów ich
nurtujących.
Motyw
samotności
przewija się
przez
wszystkie
epoki.
Współczesna
literatura, film,
muzyka
pokazują
zjawisko
odosobnienia
w środowisku
pracy, w
wielkim
mieście, a
nawet wśród
osób pozornie
najbliższych.

Scena śmierci

Jezusa
Chrystusa
przedstawiona
w ,,Nowym
Testamencie’’
wypełniona jest
samotnością.
Syn Boży
umierając
wypowiada
słowa: ,,Boże,
mój Boże,
czemuś mnie
opuścił”.
Zastanówmy
się, co w tym
życiu jest
ważne? Może
warto
zatrzymać się
na chwilę i
pomyśleć? A
może warto
otworzyć się
na prawdziwe,
bezpośrednie
relacje twarzą
w twarz i
Facebook
zamienić na
face to face?

Redaktor
naczelna
Elżbieta
Bieńkowska
Bulisz

REDAKCJA „News Szkolny”  - piszemy dla Was i o Was!

Redakcję naszego miesięcznika tworzą zarówno uczniowie gimnazjum, jak i szkoły podstawowej. Do Koła
Dziennikarskiego należą: Ćmiel Wiktoria (3a), Jędrzejewski Łukasz (3a), Knap Jagoda (3a), Litwińczuk Kamila
(3a), Misiarz Sebastian (3 a), Mociak Joanna (3a), Musur Agata (3a), Musur Patryk (3a), Rajtak Szymon (3b)
Reszczyńska Natalia (3a), Skowyra Joanna (3a), Skowyra Joanna (3a). Do grona młodszych redaktorów należą:
Gnasiuk Martyna (V), Jóźwiak Maja (III), Kaliszczuk Emilka (IV), Kokoć Renata (V), Lal Iga (II),  Musur Milena
(IV), Pruś Kacpr (IV), Pruś Maja (IV), Sanek Kacper (IV), Szewczuk Magdalena (VI), Ślusarz Estera (II), Walat
Ewelina (V). 
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Narodowy
Teatr Edukacji
ma
przyjemność
zaprosić na
wyjątkowy
spektakl
poruszający
ważne i
aktualne
problemy,
mówiący o
pułapkach
cywilizacji XXI
wieku.

Spektakl
odbędzie się 5
kwietnia 2017r.
w Domu
Kultury w
Hrubieszowie.

Samotni w tłumie
"Samotni w tłumie"

"Samotni w tłumie"

UWAGA KONKURS! 5 kwietnia uczniowie naszej szkoły będą mieli okazję zobaczyć ten wyjątkowy spektakl pt.
"Samotni w tłumie". Korzystając z tej możliwości ogłaszamy konkurs na sprawozdanie z wydarzenia oraz na
recenzję ze spektaklu. Teksty można przynosić do Elżbiety Bieńkowskiej Bulisz lub wysyłać na adres e-
mail:news.szkolny@gmail.com do końca kwietnia. Najlepsze formy wypowiedzi zostaną opublikowane na
łamach naszego miesięcznika. Zachęcamy gorąco do sprawdzenia się w roli krytyka sztuki i sprawozdawcy!

Konkurs
Matematyczny
Pangea 2017

3 marca 2017 r.
w naszej
szkole odbył
się konkurs
matematyczny
Pangea,
którego
szkolnym
koordynatorem
jest pani Anna
Czarnecka.
Wzięło w nim

udział 18
uczniów z klas
piątych i
szóstych
szkoły
podstawowej
oraz z klasy
pierwszej i
trzeciej
gimnazjum.
Test składał się
z 15 zadań.
Miały one
formę testu
jednokrotnego
wyboru. Tylko

150
najlepszych
osób w każdej
kategorii
uzyska prawo
do
uczestnictwa w
etapie
finałowym,
który odbędzie
się w
Warszawie.
Celem
konkursu jest
rozwijanie
matematycznych

zainteresowań,
odkrywanie
uzdolnień,
propagowanie
matematycznego
rozumowania.
Konkurs ma
zasięg
ogólnopolski,
ale i także
międzynarodowy.
Przeprowadzany
jest także w
Australii, Belgii,
Czechach,
Danii, Francji,

Hiszpanii,
Irlandii, Litwie,
Niemczech,
Portugalii,
Słowenii,
Słowacji,
Szwajcarii,
Szwecji, na
Węgrzech i we
Włoszech.

Gratulujemy
uczestnikom i
trzymamy
kciuki!

AKTUALNOŚCI Z NASZEJ SZKOŁY
Ostatni miesiąc w naszej szkole był pełen uroczystych wydarzeń. Obchodziliśmy Święto Żołnierzy Wyklętych,
Dzień Kobiet i pierwszy Dzień Wiosny. Nasi koledzy i koleżanki brali udział w licznych konkursach naukowych!

.

Fot. Narodowy Teatr Edu.
Plakat NTE

Plakat TNE

.

mailto:news.szkolny@gmail.com
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AKTUALNOŚCI Z NASZEJ GMINY 
"ECHO WERBKOWIC"

PŁATNOŚCI MOBILNE W
URZĘDZIE GMINY

.

Konkurs
kulinarny
Czy masz może
talent kulinarny?
Jeśli tak, to
koniecznie
musisz zgłosić
się do udziału w
VI edycji
Konkursu
Kulinarnego,
którego
motywem
przewodnim w
tym roku będzie
"RYBA".
Konkurs
organizowany
jest przez
Gminny
Ośrodek Kultury
w
Werbkowicach
oraz Gminną

Radę Kobiet w
Werbkowicach.
22 kwietnia o
godzinie 14:00
odbędą się
kulinarne
zawody,
podczas których
jury wybierze
głównego
zwycięzcę oraz
finalistów.
Nagrody
otrzymają nie
tylko Ci, którzy
znajdą się na
kulinarnym
podium, ale
także 
przewidziano
nagrody
pocieszenia dla
wszystkich
uczestników

konkursu.
Honorowy
patronat nad
wydarzeniem
objął Marszałek
Województwa
Lubelskiego
Sławomir
Sosnowski oraz
Wójt Gminy
Werbkowice
Lech Bojko.
Zapraszamy do
podziwiania
kulinarnych
mistrzów!

Od kwietnia
2017 roku w
Urzędzie
Gminy
Werbkowice,
oprócz karty
płatniczej,
można będzie
dokonać
płatności za
pomocą
telefonu. Chcąc
skorzystać z
nowoczesnych
możliwości, nie
będziemy

ponosić
dodatkowych
opłat, które
mogłyby być
naliczone za
taką usługę.
Płatności
bezgotówkowe
będzie można
realizować w
kasie Urzędu,
która mieści się
w pokoju numer
18. Jako jedyny
samorząd z woj.
lubelskiego

spośród 134
jednostek w
całym kraju
nasza gmina
zakwalifikowała
się do udziału w
programie
dotyczącym
płatności
mobilnych.
Możemy być
dumni i już
możemy
zacząć
korzystać z
nowych
rozwiązań.

Czy wiesz, że w Urzędzie Gminy możesz
skorzystać z darmowych porad prawnych?

Mieszkańcy Gminy Werbkowice mają możliwość
zasięgnąć porady prawnej, które świadczy Kancelaria
Adwokacka Pana adwokata Andrzeja Deca. Terminy
dyżurów znaleźć można na oficjalnej stronie Urzędu
Gminy, w sekretariacie (pokój numer 2) lub pod
numerem telefonu 84 657 20 80 (wewnętrzny 45). Jeśli
masz problem natury prawnej, który Cię nurtuje, nie
czekaj, tylko skorzystaj z możliwości, które są
całkowicie bezpłatne. Władze Gminy Werbkowice
zapraszają. 

.

28 marca odbyła się sesja Rady Gminy poświęcona
sprawom bezpieczeństwa w ruchu drogowym, m.in.
akcji „Odblaskowa Gmina” oraz kampanii
informacyjno-promocyjnej na rzecz ochrony zdrowia
i życia rolników, którą przedstawił pan Tomasz
Abramczyk. Problematykę emerytur dla rolników
omówił pan Jacek Mielniczuk z KRUS. Radni zajęli
się także sprawą bezdomnych zwierząt.

.

.
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„Pamięć to nasz  
obowiązek”- 1 marca

Obchody
Narodowego
Dnia Pamięci
Żołnierzy
Wyklętych
rozpoczęto pod
pomnikiem
Marszałka
Józefa
Piłsudskiego. 
Młodzież z
Zespołu Szkół w
Werbkowicach,
dzieci z
Przedszkola
Samorządowego
,,Bajka’’,
mieszkańcy
Werbkowic, a
także władze

gminy
uczestniczyli w
święcie. Po
odśpiewaniu
,,Mazurka
Dąbrowskiego’’
został
odczytany apel
pamięci.
Następnie 
wszyscy udali
się do
Gminnego
Ośrodka Kultury
na część
artystyczną pt.:
„Pamięć to nasz
obowiązek”. 
Akademia
została

wykonana przez
uczniów
Zespołu Szkół w
Werbkowicach.
Pani Agnieszka
Brylewicz i pani
Bożena
Wolańczuk
przygotowały
uczniów do
części
artystycznej.
Pod koniec
uroczystości
został
wyświetlony film
"Żołnierze
Wyklęci". 

Władze Gminy

Akademia

Przedszkolaki

Dyrektor GOKHarcerze

Galeria GOK

Galeria GOK

Galeria GOK

Galeria GOKGaleria GOK
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„Babę zesłał Bóg…” 
8 marca w Gminnym Ośrodku Kultury

Kapela
"STAH"
rozbawiała
tego dnia
wszystkie
przybyłe
panie.

W Dniu Kobiet
wszystkie
Panie, które
przybyły 8
marca do
Gminnego
Ośrodka Kultury
w
Werbkowicach
mogły się
poczuć

naprawdę
wyjątkowo. 
Z okazji ich
święta odbyły
się wspaniałe
występy
artystyczne. Nie
zabrakło
dobrego
humoru!

Pokaz artystyczny

.

Swoim
głosem
bawiła
zebranych 
M.Drożdżak

.

.

.

.

Niespodzianką
była loteryjka,
podczas której
można było
wygrać
upominek na
usługi
fryzjerskie oraz
kosmetyczne,
które
ufundowały
właścicielki
salonów

fryzjerskich w
Werbkowicach -
pani Justyna
Cisek, pani
Dorota
Michalewska,
pani Anna Tyc
oraz pani Natalia
Nowak -
właścicielka
salonu
kosmetycznego

w
Werbkowicach.
Kilka zestawów
upominkowych
podarowała
firma Avon oraz
Sourve
Internatinale,
których
produkty można
było zakupić. 

„Przemyślenia dojrzałej kobiety” – pod takim
tytułem wystąpiły „Dziarskie Babki” z KGW w
składzie: J.Krawczyk, B.Mazurek, E.Majcher,
E.Ślusarz i A.Turek.

„Analiza chemiczna kobiety” to
humorystyczna prezentacja, która
bardzo spodobała się gościom.
Wszystkie panie opuściły imprezę
z wielkimi uśmiechami na twarzy.

.

W Dniu Kobiet nie zabrakło słodkiego poczęstunku.
Wszystkim naszym Paniom życzymy po stokroć tego co
najpiękniejsze i najradośniejsze. Niech nam żyją 100 lat!

.

.

.

.

.

.

.
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Dzień Kobiet w naszej
szkole był bardzo słodki ;)

Pani Dyrektor i Pani Wicedyrektor

Dzień Kobiet w IIIc

Dzień Chłopaka IIIc

Kwiaty z okazji
Dnia Kobiet

ARS Piekarnia
Cukiernia
Antoni Artur
Skrzypa
Pyszne torty z
werbkowieckiej
Cukierni pana
Antoniego Artura
Skrzypy  często
goszczą na
naszych
stołach. Rada
Rodziców i
uczniowie z
naszej szkoły
słodkim tortem

uświetnili Dzień
Edukacji
Narodowej, tym
gestem wyrazili
wdzięczność za
trud codziennej
pracy
dydaktycznej
naszych
nauczycieli.
Dzień Chłopaka
oraz Dzień
Kobiet w klasie
III c został
podkreślony

swą
wyjątkowością
także
smacznym
tortem z 
Cukierni ARS.
W naszej szkole
nie tylko się
uczmy. Jest
także czas na
zabawę i
świętowanie.

W Zespole
Szkół w
Werbkowicach
Dzień Kobiet
obchodzony był
w każdej klasie.
Chłopcy
pamiętali o
koleżankach
życząc im 100
lat życia

w zdrowiu,
szczęściu i
radości. Kwiaty i
słodycze
uświetniły tę
wyjątkową
uroczystość.
Samorząd
Uczniowski
wraz z
opiekunem

panem Markiem
Mazurem
również włączyli
się w obchody
święta. Dzień
Kobiet ma już
długą tradycję,
jest obchodzony
bowiem już od 8
marca 1910
roku. 

Wisława Szymborska "Portret kobiety"
Musi być do wyboru.
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
czarne, wesołe, bez powodu pełne łez.
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspersa i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym
skrzydłem,własne pieniądze na podróż daleką i
długą,tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha, albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską.

Fot. E. Bulisz

Cukiernia ARS

Cukiernia ARS

8 marca w IIIc
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X Otwarty Turniej
Tenisa Stołowego
dla Liturgicznej
Służby Ołtarza -
rozstrzygnięty

LSO

Dnia 18 marca
2017 roku w
hali sportowej
im.
 Olimpijczyków
Polskich w
Szczebrzeszynie
został
rozegrany
Turniej w
Tenisie
Stołowym dla
LSO. Do
Szczebrzeszyna
przyjechali
ministranci z
kilkunastu
Parafii wraz z
księżmi
opiekunami.

W turnieju brali
udział również
ministranci z
Parafii Św.
Michała
Archanioła w
 Werbkowicach,
pasjonaci
tenisa
stołowego w
składzie
sześcioosobowym:
Rafał Knysz,
Kacper
Kazański,
Piotr
Słotwiński,
Jakub
Fedońiuk,
Mateusz
Mazurek

i Mateusz
Magdziak.
Trzech z nich
stanęło na
podium. W
kategorii klasy
V i VI pierwsze
miejsce zajął:
Mateusz
Magdziak, II
miejsce zajął
Piotr Słotwiński
i w kategorii
Gimnazja III
miejsce zajął
Rafał Knysz.
Organizatorem
turnieju był Ks.
Piotr Szeptuch
- diecezjalny

duszpasterz
sportowców.
Sędzią
głównym
turnieju był Pan
Tadeusz
Chwiejczak ze
Szczebrzeszyna.
Cały turniej
przebiegał w
bardzo miłej
atmosferze,
chociaż nie
brakowało
emocji. Była
radość wśród
zwycięzców.
Po
zakończonym
turnieju

medalistom
wręczono
pamiątkowe
puchary,
dyplomy oraz
nagrody
rzeczowe.
Celem tego
turnieju była
popularyzacja
tenisa
stołowego, 
wyłonienie
reprezentacji
Diecezji na
Międzynarodową
Parafiadę
Dzieci i
Młodzieży w
Warszawie

oraz
nawiązanie
znajomości i
przyjaźni
między
uczestnikami.
Zwycięzcom
składam
gratulacje i
życzę
dalszych
sukcesów w
tenisie
stołowym. 

Ks. Krzysztof
Augustynek
opiekun

Liturgicznej
Służby Ołtarza

LSO

Turniej Tenisa Stołowego

Turniej Tenisa Stołowego
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Dzień otwarty dla przyszłych pierwszoklasistów
Przedszkolaki wraz z rodzicami gościli w murach naszej szkoły. Jak im się podobało? Zobaczcie sami naszą
relację z tego wydarzenia.

22 marca przedszkolaki odwiedziły uczniów z
edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół w
Werbkowicach. Rodzice wraz z dziećmi zostali
powitani przez Panią Dyrektor Martę Pietrusiewicz.
Maluchy miały okazję obejrzeć wyjątkowe
przedstawienie pt. ,,Witaj wiosno’’. Przedszkolaki z
,,Bajki’’ po raz pierwszy zobaczyły świetlicę szkolną
oraz salę multimedialną. Uczestniczyli w zajęciach
sportowo-rekreacyjnych i warsztatach plastyczno-
technicznych. Mamy nadzieję, że wizyta w naszej
szkole spodobała się najmłodszym i 1 września
chętnie i z uśmiechem przyjdą wraz z rodzicami na
początek nowego roku szkolnego.

.

.

.

.

.

.
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„Wójtem nie jest się od 7:30 do 15:30, tylko 24 godziny
na dobę” - wywiad z Panem Lechem Bojko

J. S.
Sprawowanie
funkcji
publicznej na
tak wysokim
szczeblu, to
także misja
społeczna.
Kiedy Pan
poczuł to
powołanie?
Od kiedy
zrodziła się w
Panu chęć
służenia
społeczeństwu?

Jeślibym
powiedziałbym,
że od dziecka
czułem
powołanie, to
bym skłamał.
Wychowanie
przez
rodziców,
szkoła oraz
wiara: to one
dały mi chęć
pomagania
drugiej osobie.
Gdy bacznie
obserwowałem

poprzedników,
zrozumiałem,
że również
chcę dać coś
od siebie temu
miejscu. I tak
w 2006 roku
pojawiła się
moja
kandydatura.
Ł. J.
Gospodarowa-
nie gminą to
wielka
odpowiedzial-
ność. A Pan

został
wybrany na
trzecią
kadencję. To
najlepsza
ocena Pana
działalności
potwierdzona
przez
mieszkańców
naszej gminy.
Z czym wiąże
się praca
Wójta?
Wójtem nie jest
się od 7.30

do 15.30 tylko
24 godziny na
dobę. Zawsze
staram się
znaleźć czas
na rozmowę z
mieszkańcami
gminy. Jeśli na
przykład
wybuchnie
pożar w
gminie, jestem
natychmiast
informowany
przez straż

o zaistniałej
sprawie.
Staram się
pomóc
poszkodowanym
na tyle, ile
mogę. Bardzo
proszę o
cierpliwość,znam
problemy
gminy, ale
czasami
musimy po
prostu
poczekać,

bo pomimo
chęci i..

„Bardzo proszę o cierpliwość, znam problemy gminy, ale czasami musimy po prostu
poczekać, bo pomimo wielkich chęci i zaangażowania po prostu brakuje środków” –
mówi Wójt Gminy Werbkowice.

Wójt Gminy Pan Leszek Bojko
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zaangażowania
po prostu
brakuje
środków.
J. S. W
ostatnich
latach wiele
się zmieniło
na lepsze w
Werbkowicach.
Nasza szkoła
ma elewację,
park cieszy
mieszkańców
swym
urokiem,
remont
przedszkola,
amfiteatr i
wiele innych
inwestycji. A
jakie ma Pan
plany na
przyszłość?
Są już plany,
aby zrobić m.
in.: kanalizację

ścieków i
wodociągi w
Hostynnem i
Kol. Hostynne,
panele
słoneczne do
ogrzewania
wody na
terenie gminy,
wzbogacenie
pracowni
przyrodniczej
w Szkole
Podstawowej
w
Werbkowicach
dla uczniów z
Sahrynia i
Werbkowic,
odnowienie ulic
na terenie
gminy. Planuję:
wybudowanie
bieżni,
targowiska,
remont świetlic
w Wilkowie

i Alojzowie,
plac zabaw w
Honiatyczach,
Peresołowicach
i Hostynnem,
monitoring i
oświetlenie w
centrum
Werbkowic. Na
konkurs Tik
Tak w Szkole
Podstawowej
w
Werbkowicach
otrzymamy
dofinansowanie
z Unii 473
tysiące
(podpisanie
umowy
wkrótce).
Cała redakcja
trzyma kciuki!
Ł. J. Czy ma
Pan
zainteresowania,
metody

regeneracyjne,
które
pozwalają na
odstresowanie
się po pracy
zawodowej?
Lubię po pracy
zjeść coś
lekkiego i
zdrzemnąć się
10 minut.
Potem wstaję,
przemywam
twarz  zimną
wodą i jestem
gotowy do
działania. To
właśnie
najlepiej
regeneruje mój
organizm.
Zainteresowania
natomiast to:
przejażdżki
rowerowe (nie
tylko w celu
odpoczywania,

ale naocznego
zobaczenia
terenu naszej
gminy).
J.S. Jakiej
muzyki
słuchał Pan w
dzieciństwie,
a jakiej w
ostatnich
latach?
Lubię zespół
rockowy
„Budkę
Suflera”,
„Brekaut”  i
„SBB” jak
również
muzykę
elektroniczną
oraz Czerwone
Gitary.
Natomiast
ostatnio
słucham
muzyki
klasycznej.

Ł. J. Czy lubi
Pan oglądać
kabarety,
filmy? Jeśli
tak, to jakie?
Lubię kabarety,
gdyż wytykają
błędy osób
rządzących.
Gatunki
filmowe to:
komedie
romantyczne i
filmy wojenne.
Jeszcze raz
dziękujemy
Panu Wójtowi
za
poświęcony
czas. Pomógł
nam Pan
zrozumieć, na
czym polega
praca na
stanowisku
Wójta. 

W dniu 6 marca nasi reporterzy: Łukasz Jędrzejewski i Jakub Surdacki razem z redaktor naczelną Panią Elżbietą
Bieńkowską Bulisz przeprowadzili wywiad z Wójtem Gminy Werbkowice – Panem Lechem Bojko. Padały
rozmaite pytania, na które Pan Wójt nam chętnie odpowiadał.
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XXXIV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
CUKROWNIKÓW

Witold Bieńkowski ZZPK Sp. Cukier Polski i Dyrekacja szkoły Marta Pietrusiewicz

W dniach 16 i
17 marca 2017
roku odbył się
halowy
Ogólnopolski
Turniej
Cukrowników.
Impreza odbyła
się w hali
sportowej

im. Bronisława
Malinowskiego
w
Werbkowicach.
Turniej
zgromadził
cukrowników z
całej Polski.
Było to
niebywałe
wydarzenie

dla naszego
lokalnego
środowiska,
które
przyciągnęło
zarówno
dorosłych
fanów piłki
nożnej, jak i
dzieci oraz
młodzież.

Spotkanie
zostało
uroczyście
otwarte przez
przedstawicieli
władz, którzy
serdecznie
powitali
przybyłe
zespoły oraz
zaproszonych

gości.Nie
zabrakło
słodkiej waty
cukrowej oraz
pysznego,
świeżego
popcornu! 

.

.

Media Art Media Art

Fot. Jacek Sas

.

.

Fot. Jacek Sas Fot. Jacek Sas
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Zespół
,,Iluzja’’
uświetniał
turniej
swym 
tańcem. 

Edward Wyłupek Media Art

Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej "O Puchar Przewodniczącego
Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu

Cukrowniczego w Polsce"

Media Art

Media ArtMedia Art

Media Art

Dyrektor Cukrowni Fot. Jacek Sas

Fot. Jacek Sas

Fot. Jacek SasFot. Jacek Sas

Fot. Jacek Sas
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WITAJ WIOSNO!
"Wiosna, wiosna, wiosna ach to ty!"

.

W dniach od 13 marca do 24
marca 2017 roku odbyła się
zbiórka zużytego sprzętu
elektrycznego i
elektronicznego na rzecz
Zespołu Szkół w
Werbkowicach. Coroczna
akcja przyczynia się do
ochrony środowiska.

.

.

Pierwszy Dzień
Wiosny w
szkole w
Werbkowicach
został powitany
przez uczniów 
z wielką
radością. 
Każda klasa
przygotowała
okolicznościowe 
logo, bukiet
wiosennych
kwiatów na
międzyszkolny
konkurs, a
podczas zajęć
edukacyjnych w
klasach I-III

głównym
tematem
oczywiście była
,,WIOSNA’’.
Samorząd
Uczniowski
zorganizował
grę w
kalambury, zaś
Teatr Spraw
Dużych i
Małych zaprosił
wszystkich
uczniów na
wspaniałe
przedstawienie
,,Witaj Wiosno’’. 

Wiosna to wyjątkowa pora roku,
której wszyscy wyczekują z
niecierpliwością przez całą długą
zimę. Pierwszy dzień
astronomicznej wiosny to
zapowiedź dłuższych, ciepłych i
słonecznych dni. Astronomiczna
wiosna przypada w dzień
równonocy wiosennej, co oznacza,
że dzień i noc trwają wtedy tyle
samo. Przyroda budzi się do życia,
rośliny pokrywają się pąkami,
listkami i kwiatami.

Nauczyciele 
pierwszego dnia
wiosny są
szczególnie
ostrożni i
bacznie
obserwują
uczniów, żeby
nikomu nie
przyszło do
głowy zrobić
sobie dzień
wagarowicza.
W tym dniu w
szkole jest
więcej atrakcji,
dlatego
uczniowie wolą
zostać w szkole

.

.

.

.

.

.

.
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Radna z Sahrynia Edyta Bieńkowska-Sołoducha z Beatą Wójcik z KGW

Palmy wielkanocne

Ozdoby wielkanocne

2 kwietnia 2017 roku przed Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Werbkowicach
odbył się wielki kiermasz tradycji
wielkanocnych. Corocznie celem
kiermaszu jest kultywowanie tradycji
ludowych, promocja lokalnego
rękodzieła i kulinariów. Swoje wyroby
prezentowali mieszkańcy całej gminy: z
Koła Gospodyń Wiejskich z Sahrynia, z
Hostynnego i Łysej Góry, a także
młodzież z Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Alojzowie oraz
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy
Werbkowice. Na kiermaszu można było
zakupić palmy i ozdoby wielkanocne
o r a z różne smakołyki. W akcję
promocyjną zaangażowali się dorośli
oraz dzieci i młodzież, a także
przedstawiciele władz naszej gminy.
Wydarzenie, jak co roku przyciągało
wielu zainteresowanych.

               Kiermasz Tradycji Wielkanocnych
                                       2017

Fot. M. Szewczuk

Fot. M. Szewczuk

Fot. M. Szewczuk
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.

Wielkanoc
obchodzimy w
pierwszą
niedzielę po
wiosennej pełni
księżyca,
dlatego jest ona
świętem
ruchomym.
Rozpoczyna się
rezurekcją
odprawianą
najczęściej w
niedzielny
poranek.
Dopiero po niej
można usiąść

do
świątecznego
śniadania, które
rozpoczynamy
od składania
sobie życzeń,
dzielenia się
jajkiem i
spożywania
święconki, z
którą w Wielką
Sobotę
wróciliśmy z
kościoła. W
ciągu wieków
obyczaje
wielkanocne

bardzo się
zmieniały.
Cukrowy
baranek – to
symbol
niewinności i
męczeńskiej
śmierci. Jajka i
pisanki
traktujemy jako
symbol nowego
życia i
zmartwych-
wstania.
Tymczasem w
słowiańskich
wierzeniach

ludowych jajko
symbolizowało
wszelką
pomyślność. Na
świątecznym
stole ważną rolę
zajmuje również
zajączek, który
w starożytności
był symbolem
odradzania się
przyrody.

.

.

Wielki Tydzień zaczyna się
Niedzielą Palmową. Palemki –
rózgi wierzbowe, gałązki
bukszpanu, malin, porzeczek –
ozdabiano kwiatkami, ziołami,
kolorowymi piórkami. Po
poświeceniu palemki biło się nią
lekko domowników, by zapewnić
im szczęście na cały rok. 

W XIV w. na ziemie
polskie przywędrował z
Wileńszczyzny śmigus-
dyngus. Oblewanie się
wodą nawiązuje do
symbolicznego budzenia
się przyrody do życia.

.

.

.

.

Świąteczne porządki przed
Wielkanocą mają  znaczenie
symboliczne. Służyć mają
wyrzuceniu z domu zła i chorób. 

.

.

.

.

.

.

.
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Triduum Paschalne

.

Triduum Paschalne to najważniejsze wydarzenie w
roku liturgicznym. Oznacza – trzy dni, w czasie
których Chrześcijanie wspominają mękę, śmierć i
zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczyna się
wieczorną Mszą w Wielki Czwartek (Msza
Wieczerzy Pańskiej), trwa przez cały Wielki Piątek i
Wielką Sobotę, a kończy nieszporami po południu w
Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

W Wielki Czwartek wieczorem odprawia się
uroczystą Mszę Wieczerzy Pańskiej, która
rozpoczyna Triduum Paschalne. Jest ona
sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy
podczas której Chrystus ustanowił dwa sakramenty –
kapłaństwo i eucharystię. Msza Wieczerzy Pańskiej
pozostaje "niezakończona" – nie ma podczas niej
błogosławieństwa wiernych i rozesłania, a
Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do
specjalnie przygotowanego ołtarza, gdzie rozpoczyna
się Jego adoracja. 

Wielki Piątek jest to dzień powagi, skupienia i postu,
w którym obchodzimy pamiątkę męki i śmierci
Chrystusa. Centralną częścią wielkopiątkowej liturgii
jest adoracja krzyża, któremu zgromadzeni oddają
cześć, składając pocałunek lub adorując w milczeniu.
W tym dniu nie sprawuje się Eucharystii. 

Wielka Sobota – dzień pełen skupienia i
modlitewnego oczekiwania na zmartwychwstanie
Chrystus. W Polsce i niektórych sąsiednich krajach
tradycyjnie wierni przynoszą w tym dniu w koszach
potrawy, aby je poświęcić na stół wielkanocny.

Wigilia Paschalna najbardziej uroczysta liturgia w
ciągu całego roku. Ogłasza zmartwychwstanie
Chrystusa. Sprawowana tej nocy liturgia składa się: z
liturgii światła, liturgii słowa, liturgii chrzcielnej i liturgii
eucharystycznej. Procesja rezurekcyjna to ostatni
element liturgii Wigilii Paschalnej. Może się ona
odbywać na zakończenie nocnej liturgii lub w
niedzielny poranek. 

.

.

.
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16 marca 2017 roku w
Gminnym Ośrodku
Kultury
odbyły się
WIELKANOCNE
WARSZTATY DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY, w
których wzięły udział
dzieci z Werbkowic,
Wilkowa i Podhorzec.
Dzieci przygotowały
kolorowe kartki
wielkanocne.
Własnoręcznie
wykonane prace
najmłodszych
można teraz podziwiać w
holu Gminnego Ośrodka
Kultury w
Werbkowicach.

         Wielkanocne warsztaty dla dzieci i młodzieży
                                    FOTORELACJA

Warsztaty

Warsztaty

Warsztaty Warsztaty

Warsztaty

Galeria GOK

Galeria GOK

Galeria GOK Galeria GOK

Galeria GOK
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Jestem nauczycielem....
Jestem nauczycielem od wielu
lat i bardzo kocham swoją pracę,
gdybym mogła cofnąć czas
również wybrałabym zawód
nauczyciela i właśnie
nauczyciela matematyki.
Najchętniej słucham...
Najchętniej słucham opowieści
ludzi starszych, cenię sobie ich
wiedzę i doświadczenie. Jeśli
chodzi o muzykę to lubię tę z lat
osiemdziesiątych.
Kraj, który chciałabym
zwiedzić…
Chciałabym,  pojechać do Włoch
i Wenecji. Żałuję, że nie udało mi
się to,  kiedy jeszcze żył Ojciec
Święty  Jan Paweł II.
Talent, który chciałabym
posiadać...
Jestem osobą skromną i
dziękuję Panu Bogu za to jaka
jestem. Starałam się przez całe
życie rozwijać i doskonalić
swoje umiejętności. Gdybym
mogła otrzymać jakiś talent, to
chciałabym mieć większą
śmiałość do wystąpień
publicznych.
W przyjaciołach najbardziej
cenię...
W przyjaciołach najbardziej
cenię lojalność i szczerość.
Prawdziwych przyjaciół poznaje
się w biedzie, to szczera
prawda….
Główna cecha mojego
charakteru…
Trudno dokonać obiektywnej
samooceny, z pewnością jestem
cierpliwa, rozważna,
zorganizowana i odpowiedzialna.
Lubię planować i wiedzieć czego
mogę się spodziewać.

Największym autorytetem dla
mnie jest…
Największym autorytetem dla
mnie byli moi rodzice,
szczególnie tata, który zawsze
mówił mi prawdę, motywował
mnie do pracy i wspierał w
dążeniu do celu. Mama była dla
mnie wzorem pracowitości i
dobroci.
Moje marzenie…
Jestem już w takim wieku, że
większość swoich marzeń
spełniłam. Teraz marzę o tym by
nie zmagać się z chorobami i
aby moi bliscy  byli zdrowi i
szczęśliwi.
Moja pasja….
Bardzo lubię tańczyć i
chciałabym zapisać się na kurs
tańca, kiedyś...
Ulubiony film…
Zapewne nie będę oryginalna
jeśli stwierdzę, że najbardziej
lubię komedie romantyczne
oraz  kino sensacyjne. Mój
ulubiony aktor to Richard Gere i
Patrick Swayze.
Ulubiona książka…
Jeśli czas mi pozwala to sięgam
po różne  pozycje.

Są to opowieści romantyczne
albo coś  ku radości duszy na
przykład autorstwa ks. Jana
Kaczkowskiego lub o. Adama
Szustaka. W wolnym czasie
przeglądam Internet wyszukując
interesujących informacji lub
słucham ciekawych i wielce
kontrowersyjnych kazań ojca
Adama.
Może przytoczę myśl Paula
Coelha  z książki  "Być jak
płynąca rzeka" 

„Co jest najśmieszniejsze w
ludziach:
Zawsze myślą na odwrót:
spieszy im się do dorosłości, a
potem wzdychają za utraconym
dzieciństwem.
Tracą zdrowie by zdobyć
pieniądze, potem tracą pieniądze
by odzyskać zdrowie.
Z troską myślą o przyszłości,
zapominając o chwili obecnej i w
ten sposób nie przeżywają ani
teraźniejszości ani przyszłości.
Żyją jakby nigdy nie mieli
umrzeć, a umierają, jakby nigdy
nie żyli.”

W naszym stałym cyklu „Poznaj swojego nauczyciela”
przedstawiamy Wam w tym numerze bliżej sylwetkę naszej pani
Wicedyrektor Zdzisławy Kozioł oraz pani psycholog Agaty Czop.

Zdzisława Kozioł, PARYŻ, FRANCJA Prywatne archiwum zdjęć

http://lubimyczytac.pl/autor/14849/paulo-coelho
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/34153/byc-jak-plynaca-rzeka
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Nietzsche
szlochał"
-

Irvin
David
Yalom

    Agata Czop
   - psycholog

Gdybym była ministrem
edukacji, to zmieniłabym w
szkole….
Zmieniłabym system oceniania,
chciałbym, aby uczniowie nie
uczyli się dla ocen tylko dla
siebie. Chętnie widziałabym
mniej liczebne klasy, wówczas
łatwiej zindywidualizować pracę,
dotrzeć do każdego ucznia,
wskazać mu drogę rozwoju,
uaktywnić jego mocne strony.
Gdybym nie była tym, kim
jestem, byłabym…
Gdybym nie była tym, kim
jestem, byłabym  księgową lub
maklerem.

.

Jestem…psychologiem
szkolnym
Najchętniej słucham (jakiej
muzyki?)… różnie zależy od
nastroju.
Kraj, który chciałabym
zwiedzić… kraje Ameryki
Południowej.
Talent, który chciałabym
posiadać… wznosić się ponad
wyżyny.
W przyjaciołach najbardziej
cenię… szczerość. 
Główna cecha mojego
charakteru... pracowitość. 
Największym autorytetem dla
mnie jest… ktoś, kto żyje wg
wyznawanych zasad i dąży do
spełniania swoich marzeń. 

Moje marzenie … skok ze
spadochronem.
Moja pasja… psychologia
człowieka.
Ulubiona książka… „Kiedy
Nietzsche szlochał".

Gdybym była ministrem
edukacji, to zmieniłabym w
szkole…. wprowadziłabym
więcej zajęć praktycznych,
uczących konkretnych
umiejętności i rozwijających
osobowość dzieci i młodzieży.
Gdybym nie była tym, kim
jestem, byłabym…
technologiem żywności.

.

.

.

.

.

.
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Zamojskie Edu Targi

Targom towarzyszył różnorodny i
bogaty program, prezentacje szkół,
panel dyskusyjny,  mediacje,
pokazy i konkursy z nagrodami.

21 marca 2017 roku  uczniowie
klas III gimnazjum wspólnie z
doradcą zawodowym  i
wychowawcami uczestniczyli w
Zamojskich Edu Targach.
Zorganizowano je z myślą o
młodych osobach, które stają
przed wyborem najlepszej drogi
kształcenia. Impreza
imponowała swoim rozmiarem i
rozmachem. Edu targi mają na
celu prezentację szerokiej oferty
szkół publicznych i
niepublicznych, zawodowych  i
ogólnokształcących oraz
placówek zajęć pozaszkolnych.
Każda ze szkół przygotowała
własne, wyjątkowe stoisko.
Można było poznać zasady
rekrutacji, dowiedzieć się, co w
danej placówce jest
wyjątkowego.

.

.

.

.

Uczniowie
odwiedzili
ZSP nr 1
oraz nr 5 w
Zamościu,
gdzie mieli
możliwość
bliżej
zapoznać się
z ofertą
edukacyjną i
bazą
dydaktyczną
szkoły oraz
poznać
nauczycieli. 

.

.

.

.
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·  Małpa jest to człowiek, któremu się nie powiodło.
·  Andrzej Radek myślał, że nauczyciel da mu w skórę.
Ale było odwrotnie.
·  Chemik pracuje dlatego w białym ubraniu, aby nie
wyżerać dziury w ubraniu.
·  Beniowski zabił 6 Kozaków. Jeden z nich umarł, inni
uciekli.
·  Chłop pańszczyźniany harował od świtu do świtu, a
później kładł się spać.
·  Chłop pańszczyźniany musiał znosić panu jajka.
·  Dawniej wszystkie prace na roli wykonywano ręcznie
za pomocą wołów.
·  Dopiero na ostatniej wycieczce nauczyłem się
odróżniać wronę i gawrona od siebie.
·  Franciszek Józef oprócz kobiet klepał również konie,
podczas gdy inni klepali biedę.
·  Góral ma na głowie kapelusz, spodnie i kierpce.
·  Górnik pogłaskał konia po głowie i  cicho zarżał.
·  Jak ryba szybko je, to jej się uszy trzęsą.
·  Jan Kochanowski zamieszkał w Czarnobylu.
·  Korsarze wyjeżdżali na bezludne wyspy i łapali
niewolników.
·  Ksiądz Robak strzelił do niedźwiedzia, który zwalił
się z hukiem i nie czekając na oklaski pobiegł do
domu.
·  Kukułka jest to ptak, który znosi jajo innego ptaka w
jego własnym gnieździe i vice versa.
·  Kwas solny żre wszystko co napotka na drodze i na
szosie.
·  Ludzie pierwotni mieli narządy z kamienia.
·  Ludzie pierwotni rozpalali ogień przy pomocy burz.
·  Moja koleżanka lubi jeść świeże, chrupiące bułeczki i
psy, zwłaszcza owczarki niemieckie.

·  Moja koleżanka lubi jeść świeże, chrupiące bułeczki i
psy, zwłaszcza owczarki niemieckie.
·  Mówiono wtedy tak: za króla Sasa jedz, pij,
popuszczaj i hasaj.
·  Na niektórych wyspach Indonezji ludzie chodzą
poubierani nago.
·  Na wsi panowała ciemnota, a także wójt.
·  Niektóre gazy są tak śmierdzące, jak spaliny
wydzielane przez człowieka.
·  Niewolnicy rzymscy byli używani do najcięższych
prac, niektórzy jako nauczyciele.
·  Pod broń powołano młodzież od 16 do 60 lat.
·  Radio jest wspaniałym wynalazkiem, który mogą
słuchać ślepi i oglądać głusi.

Humory z zeszytów szkolnych

Kiedy nauczyciel dyktuje, a uczeń jest rozkojarzony, to
aż dziw bierze, co przez nieuwagę potrafi zapisać w
zeszycie! Wybraliśmy kilka najlepszych zdań z
zeszytów uczniów, oto one:

.

Rodzicami Żeromskiego byli Józef i Wincenty Żeromscy.
Służący doił krowę nad stawem, a w wodzie wyglądało to odwrotnie.
Trójkąt Pitagorasa, to trójkąt kwadratowy.
Woda słona zwiera w sobie sól, a słodka cukier.
Zbliżała się pora śniadaniowa, krowy jadły trawę , a ja razem z nimi.

.

.

.

.
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Red. naczelna

DRODZY CZYTELNICY - BEZ
WASZEGO WSPARCIA TEN
PROJEKT BY SIĘ NIE UDAŁ

- DZIĘKUJEMY - 

      Dziękuję za pomoc w wydaniu pierwszego numeru wersji papierowej gazety „News Szkolny” pani Dorocie
Kędziorze, panu Ryszardowi Mazurkiewiczowi, a także pani Dyrektor Zespołu Szkół w Werbkowicach Marcie
Pietrusiewicz, która zorganizowała wydanie 50. egzemplarzy. 

    Wyrazy wdzięczności składam władzom naszej gminy za życzliwy odbiór naszej gazety i zamieszczenie
jej na oficjalnej stronie Urzędu Gminy. Pan Wójt Lech Bojko podczas udzielania wywiadu naszym młodym
reporterom dodał motywacji do pracy, mówiąc, że takie pismo jest potrzebne w naszej gminie. Życzliwe i
bardzo budujące słowa usłyszeliśmy także od pani Moniki Podolak, za co w imieniu Junior Dziennikarzy
dziękuję pięknie. 

     Za zdjęcia oraz materiały do kolejnego numeru gazety składam podziękowania:  pani Barbarze Majewskiej,
pani Barbarze Rafalskiej, pani Bożenie Oleszczuk, pani Annie Piluś, pani Marcie Mamełce, pani Bożenie Pruś,
pani Agacie Czop, panu Piotrowi Kapuście, pani Zdzisławie Kozioł, pani Beacie Wróbel, księdzu Krzysztofowi
Augustynkowi i księdzu Krzysztofowi Groszkowi oraz panu Ryszardowi Mazurkiewiczowi, panu Jackowi
Sasowi i GOK w Werbkowicach. 

  Podziękowania kieruję również do wszystkich mieszkańców Werbkowic za przychylne przyjęcie naszego
miesięcznika. Uczniowie usłyszeli od Państwa mnóstwo ciepłych słów. Ich uśmiechy i entuzjazm do dalszej
pracy, są dla mnie największą radością. Za każdy serdeczny gest dziękuję po stokroć!

Redaktor naczelna
Elżbieta Bieńkowska Bulisz

.
Fot. R. Mazurkiewicz

Elżbieta Bulisz

Fot. R. Mazurkiewicz
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HUMOR

Przed klasówką:
- Mam nadzieję, że dzisiaj
nikogo nie przyłapię na
ściąganiu!
- My również, proszę pani

- Nasza nauczycielka mówi
sama do siebie. Wasza też?
- Nie, nasza myśli, że jej
słuchamy!

W szkole: 
- Hej, ty tam, pod oknem - kiedy
był pierwszy rozbiór polski? Pyta
nauczyciel.
- Nie wiem. 
- A w którym roku była bitwa pod
Grunwaldem? 
- Nie pamiętam 
- To co ty właściwie wiesz? Jak
chcesz zdać maturę? 
- Ale ja tu tylko kaloryfer
naprawiam.

- Synku, kiedy w końcu
poprawisz tę pałę z matematyki?
- Nie mogę, mamo, bo
nauczycielka nie wypuszcza
dziennika z rąk.

W szkole nauczycielka pyta
ucznia:
- Jak się nazywa mitologiczny
bóg bogów?
- Zeus - odpowiada uczeń.
- A jak się nazywa słowiański
bóg bogów?
- ZUS - wykrzykuje mądre
dziecko

- Od dziś będziemy liczyli na
komputerach! - oznajmiła
nauczycielka
- Wspaniale! Znakomicie!! -
cieszą się uczniowie.
- No to kto mi powie, ile będzie
pięć komputerów dodać
dwadzieścia jeden
komputerów?...

Pani pyta się Jasia:
- Czemu ściągałeś od Małgosi?
Jasiu na to:
- Skąd pani wie?
- Bo przy tym ostatnim pytaniu
Małgosia napisała: nie wiem, a
Ty napisałeś: ja też.

Siedzą dwaj uczniowie:
- Wiesz, czasem ogarnia mnie
wielka ochota, żeby się
pouczyć.
- I co wtedy robisz?
- Czekam, aż mi przejdzie.

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

Jasiu chwali się mamie: 
- Dzisiaj jedyny podniosłem
rękę, jak pani pytała dzieci.  
- Tak? A jakie było pytanie?  
- Kto wybił okno na korytarzu?

Wraca Jasio z zakończenia roku
szkolnego, a tata mówi:
- No Jasiu pokaż świadectwo...
- Co tam świadectwo tato... -
ważne, abyśmy zdrowi byli!

Jasiu dzwoni do dyrektora i
mówi: 
- Jasiu nie przyjdzie dzisiaj do
szkoły, bo zachorował.
- A kto mówi?
- Mój tata.

Na przystanku autobusowym
spotykają się dwie blondynki.
- Jedna mówi do drugiej. - Jakim
jedziesz autobusem?
Na to ona odpowiada - "1"
A ty? - ja "2"
Po chwili jedna blondynka mówi
do drugiej. - Patrz jedzie autobus
numer "12". 
- To chyba jedziemy razem!

Pani pyta dzieci:
- Jakie macie zwierzątka w
domu?
- Ja mam kota - mówi Zuzia.
- A ja mam psa- mówi Wojtek.
Jasio mówi zadowolony:
- A ja mam kurczaka w
zamrażalniku!

. .
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