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       Dobry dowcip.A teraz troszkę humoru
:)

MATURA to bzdura. 

6.05.2014
Matura:
Matematyka
poziom
podstawowy.

7.05.2014
Matura: język
obcy, poziom
podstawowy

.

Maturzyści walczą ze stresem. 
A my życzymy im jak
najlepszych wyników.

5.05.2014
Matura j.
polski. 
Poziom
podstawowy.

.

Jak tam po maturze z
j.polskiego? -
Spytaliśmy ucznia
naszej szkoły, który
chciał zostać
anonimowym
rozmówcą.

Uczeń:Generalnie
myślałem,że będzie
gorzej, a tu nie było
takiej tragedii. 

Redaktor: A więc
pewnie zdasz.

Uczeń:Mam taką
nadzieję.
Redaktor: A co, jeśli się
nie uda?

Uczeń: Napiszę
poprawkę.

Redaktor:Dużo
się uczyłeś? 
Uczeń:
Wcale...

(śmiech)

Nauczyciel
sprawdza zadanie
domowe...
- Otwórzcie
zeszyty... Jagoda,
kiedy odrabiasz
lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej
pracy domowej
nie odrobiłaś?
- Bo jestem na
diecie.

Na katechezie ksiądz
pyta: - Jak wygląda
Matka Boska? Dzieci
się
zgłaszają i mówią:
-Matka Boska jest
bardzo piękna, ma
niebieskie szaty… -
mówi jeden
uczeń.
Na to drugi:
-Ma białe szaty!
-A ty, Jasiu, jak
myślisz? - pyta
ksiądz.
-Matka Boska ma
czarne szaty.
-Jasiu, co

Ty mówisz? - dziwi
się katecheta.
-Bo kiedyś, jak
przechodziłem obok
plebanii, to z okna
wychodziła jakaś
pani w czarnej
sukience i z czarnym
habitem na głowie, a
ksiądz stał w
oknie i krzyczał:
Matko Boska, żeby
Cię nikt nie widział!

.

.
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ZSRCKU W WOJSŁAWICACH OTRZYMAŁ CERTYFIKAT PaT WSPIERA
NAS PODCZAS II PRZYSTANKU PaT WOJSŁAWICE – SZADEK 11-12
KWIETNIA 2014 R.

W dniach 11-12
kwietnia 2014 r.
odbył się II
Powiatowy
Przystanek PaT
Wojsławice –
Szadek. 
To był dla nas
wyjątkowy
Przystanek
przynajmniej z trzech
powodów:
- po pierwsze ze
względu na
obecność
Pełnomocnika
Komendanta
Głównego Policji ds.
promocji
bezpieczeństwa
publicznego i
współpracy z
organizacjami
pozarządowymi,
autora programu,

szefa Akcji PaT,
człowieka
niezwykłego –
inspektora Grzegorza
Jacha;
- po drugie, że
„wyszliśmy” poza
teren powiatu
zduńskowolskiego
goszcząc grupę PaT
z Wielunia;
- po trzecie, że
zmienił się lider
naszej grypy -
kończącego
szkołę Kacpra
Przybylaka zastąpił
mianowany przez
pana
inspektora Andrzej
Kaczorkiewicz.
W Przystanku udział
wzięło 238 uczniów z
Wojsławic, Szadku,
Prusinowic, Zapolic,

Czech, Janiszewic i
Zduńskiej Woli, oraz
45 PaTowiczów z
Wielunia. 
Podczas Przystanku
młodzież
uczestniczyła w
zajęciach
warsztatowych,
takich jak: wokalne,
plastyczne, teatralne,
kulinarne,
dziennikarskie,
rzeźbiarskie,
samoobrony,
rękodzieła, zumby,
policyjno -
kryminalne i step-
aerobiku. Każdy
uczestnik brał udział
w wybranym przez
siebie warsztacie,
zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami. W
czasie

kiedy
„przystankowicze”
byli na warsztatach
w Zespole
Publicznego
Gimnazjum i Szkoły
Podstawowej w
Szadku pan insp.
Grzegorz
Jach realizował
PaT/R czyli edukację
dla rodziców uczniów
tej szkoły. Grupa z
Wielunia
przedstawiła tam
spektakl edukacyjno-
profilaktyczny
„Sekret”, na bazie
którego pan
inspektor
poprowadził
dyskusję na temat
profilaktyki
uzależnień i relacji
rodzic – dziecko.

W Wojsławicach po
zakończeniu
warsztatów
„przystankowicze”
zebrali się ponownie
na spotkaniu z
panem insp.
Grzegorzem
Jachem, podczas
którego obejrzeli
spektakl edukacyjno-
profilaktyczny „Bez
odwrotu” w
wykonaniu grupy
PaT z Wojsławic.
Pan insp. Grzegorz
Jach był pod
ogromnym
wrażeniem
przedstawienia, co
jest bardzo dla nas
cenne.
Piątkowe atrakcje w
Wojsławicach nie
miały jednak końca.

Na tyłach
wojsławickiego
pałacyku została
przygotowana
niespodzianka:
pokaz laserów oraz
interaktywna nauka
tańca. Gigantyczny
obraz wirtualnego
instruktora budził
ogromny zachwyt
wśród PaTowiczów.
Następnie
uczestnicy mogli
odpocząć przy
ognisku, upiec
kiełbaski oraz
wspólnie śpiewać
przy
akompaniamencie
gitar. 
I co dalej?, to już
sobota, godzina
01:00. Spanie? Nie!!!
PaT nie

śpi. Wszyscy
uczestnicy wraz z
opiekunami udali się
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Uczniowie naszego liceum najlepsi z
musztry w województwie łódzkim !!! 

Drużyna
z
ZSRCKU
w
Wojsławicach
wystąpiła
w
następującym
składzie:
dowódca
Dawid
Matusiak,

Kamil
Dobiecki,
Artur
Dobiecki,
Milena
Michalska,
Klaudia
Siwiak,
Ewa
Kulak,
Piotr
Mielczarek,

Karol
Leśniewski,
Sebastian
Golian,
Kartolina
Astriap,
Patrycja
Plucińska,
Kamila
Górska.
Układ
przygotował

opiekun
grupy
Jarosław
Bomba. 
W dniach
14-15
czerwca
reprezentacja
ZSRCKU
z
Wojsławic
będzie

reprezentowała
Województwo
Łódzkie
w finale
ogólnopolskim
w
Brzesku 
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	Drużyna z ZSRCKU w Wojsławicach wystąpiła w następującym składzie: dowódca Dawid Matusiak,
	Kamil Dobiecki, Artur Dobiecki, Milena Michalska, Klaudia Siwiak, Ewa Kulak, Piotr Mielczarek,
	Karol Leśniewski, Sebastian Golian, Kartolina Astriap, Patrycja Plucińska, Kamila Górska. Układ przygotował
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