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                      Witamy 
          po wakacyjnej przerwie!
                             

 Redakcja
"Szkolnego Patrolu"
powraca do
działania! Będziemy
opisywać
najważniejsze
wydarzenia w
naszej szkole,
przypominać

o ważnych
świętach i
uroczystościach,
bawić i
przeprowadzać
ciekawe wywiady.
W tym roku pisać
dla Was będą: Julia,
Wiktoria,

Maja, Kasia i
Grzegorz. Mamy
nadzieję, że kolejne
numery gazety
spełnią Wasze
oczekiwania. 

                                   
       W tym numerze: 

- wakacyjne
wspomnienia;
- wybory do
Samorządu
Szkolnego;
-akcja "Sprzątanie
Świata";
-relacja z wyjazdu
do kina na film pt.
"Dywizjon 303.
Historia prawdziwa"
- powitanie jesieni.

Zapraszamy do
lektury.
Redakcja



www.gazetalubuska.plGazeta Lubuska | Numer 39 09/2018 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzkolny Patrol

Wybory do Samorządu
Szkolnego

Dzień 
wyborów

Dowcipy

- Krzysiu,
dlaczego masz
w dyktandzie
te same błędy
co twój kolega
z ławki?
- Bo mamy
tego samego
nauczyciela
języka
polskiego...

Dowcipy

Nauczycielka
pyta Jasia:
-Co wiesz o
bocianach?
-To bardzo
mądre ptaki,
odlatują gdy
tylko
rozpoczyna się
rok szkolny.

Na lekcji
polskiego:
- Jasiu,
powiedz nam,
kiedy używamy
wielkich liter?
- Kiedy mamy
słaby wzrok.

Wybory odbyły
się 19 września.
Każdy mógł
oddać swój głos
na wybranego
kandydata.

Byli nimi:
Julia,
Agata,
Ola,
Paulina,
Wiktoria,
Basia,
Grzesiu,
Aleksander,

Karolina,
Gabriela i
Natalia.

Wyniki:
przewodniczą-
ca - Julia,
zastępca-Basia,
skarbnik -
Karolina.

.

Nauczyciel
napisał na
tablicy wzór
chemiczny i
otworzył
dziennik:
-Małgosiu, co to
za wzór?
-To jest... No,
mam to na
końcu języka...
- Dziecko,
wypluj to
szybko!- mówi
nauczyciel.-To

kwas
siarkowy...

Nauczyciel pyta:
- Jasiu, ile
miałeś lat w
ostatnie
urodziny?
- 7
- A ile będziesz
miał w
następne?
- 9
- Siadaj, pała!
- Niech to, pała

w urodziny...

.

.

.
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                  Jak wspominamy wakacje?

    Wspomnienia       Wakacyjne  
        pamiątki

Mąż: Chciałbym
te wakacje
spędzić tam,
gdzie jeszcze
nigdy nie
byłem....
Żona:
Świetnie...Co
powiesz na
kuchnię?

   Dowcipy

- Jak ci się
podobało nad
morzem? - pyta
brunetka
blondynkę.
- Strasznie się
wynudziłam.
Wszystkie fale
były do siebie
takie podobne...

Mały Jasio
pisze: „Kochani!
Dziękuję za
długi list.
Wkrótce
odpiszę, jak
tylko go
przeczytam”.

.

.

W te wakacje
wielu z nas
pojechało nad
morze, inni do
Warszawy,
drudzy do
Poznania.
Na korytarzu
słyszeliśmy
wiele opowieści
co kto zwiedził i
sobie kupił.
Jeździliśmy nad
jezioro,
spotykaliśmy

się z
przyjaciółmi.
Późne
wstawanie i
późne
chodzenie spać
to dopiero była
sielanka...

Na wakacjach
kupiliśmy sobie
breloczki z
imionami, nowe
ubrania,
biżuterię, nową
wyprawkę
szkolną, mamy
wiele
wspaniałych
pamiątkowych
zdjęć, magnesy,
pocztówki, a
także nie-
zapomniane
widoki, które

pozostały nam
w głowie. Te
pamiątki
posłużą nam na
lata i będą nam
zawsze
przypominać
nasze
niezapomniane
wakacje.

.

.
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SPRZĄTANIE ŚWIATA

    20 września DZIEŃ ZIEMI 
CO TO JEST

-Co mówi kabel
do kabla?
-Nie wiem?
-Jesteśmy w
kontakcie

Pamiętajcie!!

Dnia 20
września w
naszej szkole
odbyło się
Sprzątanie
Świata.
Uczniowie klas
4-8 i 3
gimnazjum
sprzątali teren
naszej
mniejscowości.
Bardzo za to
Dziękujemy!

ZAWSZE
SPRZĄTAJCIE
PO SOBIE
ŚMIECI.
SZANUJCIE
ŚRODOWISKO

.

.

Dzień Ziemi
znany też jako
Światowy Dzień
Ziemi lub
Międzynarodowy
Dzień Ziemi –
akcje
prowadzone
corocznie
wiosną, których
celem jest
promowanie
postaw
ekologicznych w
społeczeństwie.
Organizatorzy

Dnia Ziemi chcą
uświadomić
politykom i
obywatelom, jak
kruchy jest
ekosystem
planety ludzi.

Jasiu z kanistrem
przybiega na stację
benzynową:
- Dziesięć litrów
benzyny, szybko!
- Pali się, czy co?
- Tak, moja szkoła...
ale już zaczyna
przygasać.

.

.
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   Dywizjon 303

O czym on jest?

- Jasiu! co ty
robisz?!
Przestań
natychmiast pić
wodę z tej
kałuży, tam się
roi od bakterii! 
- Już nie!
Przejechałem je
parę razy
rowerem!Bardzo warte

obejrzenia.

Wszyscy
zachęcają do
obejzenia
Dywizjonu 303

.

21 września
klasa 7,8 oraz 3
gimnazjum
wybrali się do
kina na film
Dywizjon 303.
Film opowiadał o
Bitwie o
Anglię.Dywizjon
był to dywizjon
samolotów biorących
udział w bitwie
powietrznej o
Wielką Brytanię.
W tym zbiorze

samolotów
wiekszą ilość
pilotów byli
Polacy.Wystąpili
tam między
innymi; Miroslaw
Ferić, Jan
Zumbach,
Witold
Urbanowicz,
Stefan Karubin,
Kazimierz
Daszewski

Pilot Jan
Zumbach 
przebywa w
sanatorium, w
którym dochodzi
do siebie po
nieudanym
lądowaniu. W
tym samym
czasie wybucha
II wojna
światowa, a
lotnik musi
ewakuować się
z kraju.

Mężczyzna
razem z
instruktorem
pilotażu
Witoldem
Urbanowiczem 
dociera do
Wielkiej Brytanii.
Na obcej ziemi
kontynuują
walkę z
okupantem i
walczą w
eskadrach RAF-
u.

- Jasiu, idź do
lekcji! - mówi
mama. 
- Nie mogę, bo
słońce razi w
oczy - mówi
Jasiu. 
- I dobrze
właśnie
zostałeś
oświecony,
więc teraz idź
do tych lekcji!

                       Wyjazd do kina
          "Dywizjon 303. Historia prawdziwa"

.



www.gazetalubuska.plGazeta Lubuska | Numer 39 09/2018 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzkolny Patrol

        JUŻ JESIEŃ 

CZY TO JESIEŃ?

KIEDY SIĘ
ZACZYNA
JESIEŃ?

JESIEŃ JEST
PRZEPIĘKNYM
ZJAWISKIEM.
LIŚCIE SĄ
WTEDY
KOLOROWE.
WSZYSTKO
STAJE SIĘ
WTEDY
PRZEPIĘKNE.
JESIEŃ JEST
JEDNĄ Z
PIĘKNYCH
PÓR ROKU

JESIEŃ
ZACZYNA SIĘ
23 WRZEŚNIA,
A KOŃCZY SIĘ
21 GUDNIA
GDY ZACZYNA
SIĘ ZIMA

Jesień – jedna z
czterech
podstawowych
pór roku w
przyrodzie, w
strefie klimatu
umiarkowanego.
Charakteryzuje
się
umiarkowanymi
temperaturami
powietrza z
malejącą
średnią dobową,
oraz
stosunkowo

dużym w skali
roku opadem
atmosferycznym
W świecie roślin
i zwierząt jest to
okres
gromadzenia
zapasów przed
zimą.

.

.

- Dlaczego
masz
obwiązane oko?
- Sąsiadka
mieszkająca w
przyległym
pokoju ukłuła
mnie szpilką.
- Przez
przypadek?
- Nie, przez
dziurke od
klucza.

- Kochanie,
zobacz, co jest
pod choinką!
Żona
przybiega, 
rozgląda się za
prezentem  
- No i  co tam
dla mnie
masz?
- Patrz, ile tam
jest kurzu

.

.
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