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Bardzo dziękujemy za Wasze
dobre serca, wsparcie i empatię!

Życzymy wszystkim udanego NOWEGO ROKU! Niech
2019 rok przyniesie Wam spełnienie marzeń i planów :-)

Święta, święta... 
i po świętach. 

Święta minęły jak
zwykle- 
czyli szybko 
i w miłej
atmosferze. 
Teraz nie pozostaje
nam nic innego, 
jak czekać na
upragnione ferie
zimowe. W naszym
województwie
wypadają one 

w tym roku dopiero
w lutym. Już teraz
w imieniu całej
redakcji życzymy
Wam udanego,
wesołego 
i bezpiecznego
wypoczynku. 

Więcej o feriach już
w następnym
numerze.

W grudniu
potrzebna była
pomoc dla
schroniska przy
ulicy Marmurowej.
Zbliżała się zima,
bardzo ciężki czas
dla zwierząt w
schronisku, więc
zaczęliśmy zbiórkę

potrzebnych dla
nich rzeczy.
ZBIERALIŚMY:
Koce,ręczniki,
poszewki, karmę,
legowiska, ubranka,
metalowe
miseczki. Zbiórkę
zorganizowała i
dary do schroniska

dostarczyła  Pani
Dorota Janusik,
serdecznie
dziękujemy
wszystkim, którzy
wsparli akcję i
okazali serce.

Maria Duczek 5c
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             DOWCIPY O JASIU

- Twoje
wypracowanie
jest niezłe, -
mówi
nauczycielka do
małego
Fufalskiego - ale
jest identyczne
jak
wypracowanie
twojego kolegi z
ławki. Wiesz co
to znaczy? 
- Że jego też jest
niezłe..? 

Przybiega
dzieciak na
stację
benzynową z
kanistrem:
- Dziesięć litrów
benzyny,
szybko!
- Co jest? Pali
się?
- Tak, moja
szkoła. Ale
trochę jakby
przygasa.

                                    
                            H U M O R   S Z K O L N Y

Jasiu pyta
nauczycielkę:
- Proszę panią,
czy można
ukarać kogoś za
coś czego nie
zrobił?
- Oczywiście że
nie można,
Jasiu.
- Więc ja
zgłaszam, że
nie zrobiłem
pracy
domowej... 

Nauczyciel pyta
Jasia:
- Jasiu, co
rysujesz?
- Pana Boga.
- Ale przecież
nikt nie wie jak
on wygląda.
- No właśnie,
teraz będą
wiedzieć.


