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ODLICZAMY DO WAKACJI :)

.

Z okazji długo oczekiwanych, 
ale już pukających do drzwi, wakacji

życzymy Wam: 
wspaniałego i bezpiecznego

wypoczynku, 
mnóstwa niezapomnianych wrażeń oraz

zwiedzania wielu urokliwych miejsc 
w wyborowym towarzystwie, 

dużo słońca i uśmiechu na co dzień :)

Redakcja

Oceny już wystawione, można zacząć
odliczanie!
Aby uprzyjemnić Wam ostatnie dni roku
szkolnego, w bieżącym numerze
zamieściliśmy niesamowitą ilość humoru -
najczęściej dotyczącego szkoły, no i
oczywiście garść zadanek, do których
możecie podejść zupełnie na luzie;-) 

A zatem przyjemnej lektury :)

W numerze:

A może
wakacje na
bezludnej
wyspie?
Po
sprawdzianie
szóstoklasisty
Uśmiechnij
się:)
Czy jesteś
bystrzakiem?

.
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Kto wie, może podczas wakacyjnych wojaży,
wylądujecie na bezludnej wyspie? 
Można zatem trochę potrenować...  śledząc
poczynania rozbitków.

1. Po przeniesieniu na wyspę wszystkiego, co ocalało
ze sztormu, rozbitkowie przejrzeli uratowany dobytek.
Ocalało 0,125 ze 160 książek, 0,6 z 25kg jedzenia, a
także 0,5 z 49 par skarpetek. Policz uratowany
dobytek.

2. Kapitan rozbitego statku znalazł w kieszeni mokry
blankiet bankowy, którym przed rejsem wpłacił
wszystkie swoje oszczędności - całe 125 zł i 40
groszy :) Po 10 latach ma dostać dodatkowo 5%
zdeponowanej kwoty. Ile pieniędzy będzie mógł
wypłacić po 10 latach?

3. Jedna z papug kapitana bawi się wesoło,
przeskakując z gałęzi na gałąź. Każdy skok, do przodu
i do tyłu, zajmuje jej 0,05 minuty. Najpierw wykonuje 4
skoki do przodu, potem 1 do tyłu, znowu 4 do przodu i
1 do tyłu. Powtarza to tak długo, aż dotrze do ostatnie
gałęzi. Ile sekund zajęło papudze dotarcie z pierwszej
do ostatniej gałęzi?

4. Na wyspie rośnie więcej niż 80, ale mniej niż 85
drzew. Spośród nich czwartą część stanowią palmy
daktylowe, kolejne 25% palmy kokosowe, a reszta to
baobaby. Ile baobabów rośnie na tej wyspie?

5. Dzieci zbudowały na plaży zamek z piasku.
Niestety, fale go stopniowo zniszczyły. W pierwszym
dniu zabrały 0,5 budowli, w drugim 0,2 tego, co zostało,
a w trzecim - 0,5 reszty. Jaka część zamku dotrwała
do czwartego dnia?

6. Adaś zaprzyjaźnił się z pewnym mieszkającym na
wyspie pawianem, któremu dał na imię Dyzio.
Zwierzak ma ogon, który mierzy 20cm i 0,5 ogona. Ile
centymetrów mierzy ogon Dyzia?

7. Nawet na najbardziej bezludnej wyspie trzeba się
zdrowo odżywiać. Dlatego też rozbitkowie codziennie
zbierają owoce. Wczoraj mieli ich na podwieczorek 40
sztuk, z czego 0,25 stanowiły gruszki, 10% morele, a
resztę orzechy. Ile mieli orzechów i jaka to była część
wszystkich owoców?

8. W jednej z książek, która wyłowiono z morza po
katastrofie, brakuje 51 stron. Jaka jest to część
książki, jeśli pierwotnie miała ona 255 stron?

9. Dzieci wspominają smakołyki, które mama piekła w
domu. Najbardziej lubili ciasto francuskie, które bywa
nazywane "ciastem tysiąca płatków". Jaka byłaby
grubość jednego płatka (w centymetrach), gdyby
ciasto o wysokości 6cm rzeczywiście miało ich
dokładnie 1000?

10. Na drzewie eukaliptusowym mieszka mały miś
koala, który przesypia 0,25 doby. Ile to minut?

.

.

A MOŻE WAKACJE NA BEZLUDNEJ WYSPIE?

.

.
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UŚMIECHNIJ
SIĘ :)

Nauczycielka języka polskiego pyta
uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do
rzeczownika "niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!

:)
- Nie rozumiem, jak jeden człowiek
może robić tyle błędów? - mówi
polonistka do ucznia.
- Wcale nie jeden - odpowiada
uczeń. - Pomagali mi mama i tata :)

:)
Na lekcji języka polskiego
nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz "chętnie" w
zdaniu: "Uczniowie chętnie wracają
do szkoły po wakacjach."?
Zgłasza się Jasio:
- Kłamstwem, proszę pana!

:)
Dyrektor szkoły przechodzi
korytarzem obok klasy, z której
słychać straszny wrzask. Wpada,
łapie za rękaw najgłośniej
wrzeszczącego, wyciąga go na
korytarz i stawia w kącie. Po chwili
z klasy wychodzi kolejnych trzech
młodzianów, którzy pytają:
- Czy możemy już iść do domu?
- A z jakiej racji?
- No... przecież skoro nasz nowy
pan od matematyki stoi w kącie, to
chyba lekcji nie będzie, prawda?

:)
- Czym różni się uczeń dobry od
złego?
- Złego leją rodzice, dobrego -
koledzy.

- Proszę wskazać na mapie Morze
Czarne. 
Uczeń milczy. 
- To może Morze Czerwone. 
Uczeń na to: 
- Ależ panie profesorze - dziwi się
uczeń - na tej mapie wszystkie
morza są niebieskie.
                           :)
- Jasiu, ile to jest 2 - 2? 
- Nie wiem, proszę pani! 
- Jasiu, jeżeli masz dwa ciastka i
zjesz dwa, to co ci zostanie? 
Jasiu się zastanawia i po chwili
odpowiada: 
- Okruszki, proszę pani! 

.

 PO SPRAWDZIANIE
SZÓSTOKLASISTY

Szóstoklasiści poznali już wyniki
swojego sprawdzianu
zewnętrznego, który pisali w Prima
Aprilis, czyli 1. kwietnia. Średni
wynik punktowy szkoły jest wyższy
niż w ubiegłym roku, ale zawsze
mogło być lepiej :)
Poniżej zamieszczamy kilka
problemów matematycznych z
tegorocznego arkusza - być może
już teraz piątoklasiści spróbują się
z nimi zmierzyć. Powodzenia!

1. Prostokątna kartka papieru
samoprzylepnego ma wymiary 21
cm na 30 cm. Ile najwięcej
prostokątnych naklejek o
wymiarach 5 cm na 7 cm można
wyciąć z tej kartki?

2. Piotr wyszedł z domu o godzinie
17:35, a wrócił 15 minut po
dziewiętnastej. Ile minut był poza
domem?

3.Jaka jest łączna długość
wszystkich krawędzi
prostopadłościanu o wymiarach
40cm x 20cm x 10cm? 

- CO TO JEST LEKCJA? 
Lekcja to dłuższy okres czasu
potrzebny do przygotowania się do
krótkiej przerwy.
                         :)
- Jak według ciebie wyglądałaby
idealna szkoła? - pyta nauczyciel
ucznia. 
A on odpowiada: 
- Zamknięta, proszę pana.
                         :)
W szkole pani pyta Kasię: 
- Kasiu, co to jest litr? 
- To samo co kilogram, tylko na
mokro... 

.
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UŚMIECHNIJ
SIĘ :)

Szkolna pani psycholog mówi do
kobiety na wywiadówce:
- Pani syn ma kompleks Edypa.
- Kompleks, nie kompleks - ważne,
żeby mamunię kochał!

:)
Ojciec pyta syna: 
- Co robiliście dziś na matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego
mianownika. 
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w
szkole, też szukaliśmy wspólnego
mianownika! Że też nikt go do tej
pory nie znalazł...

:)
- Ech, ta 6A! Nie wytrzymam z tymi
artystami! Pytam ich kto wziął
Bastylię, a oni krzyczą, że to nie
oni!
- Niech się pan tak nie denerwuje -
uspokaja dyrektor - może to
rzeczywiście ktoś z innej klasy.
                          :)
- Przeczytałeś trylogię
Sienkiewicza?
- To trzeba było ją przeczytać?
- Tak, na dzisiaj.
- O kurczę, a ja przepisałem...
                          :)
Na zakończenie roku szkolnego
dyrektor zwraca się do uczniów.
- Życzę wam przyjemnych wakacji,
zdrowia i żebyście we wrześniu
wrócili mądrzejsi.
- Nawzajem - odpowiada młodzież.
                         :)
Nauczycielka zwraca się do
ucznia, patrząc mu wnikliwie w
oczy: 
- Zawsze, gdy jest klasówka, ciebie
nie ma, bo babcia chora, tak? 
- Tak, proszę pani, my też
podejrzewamy, że babcia
symuluje.                      

- Mamo, dziś na chemii uczyliśmy
się o materiałach wybuchowych. 
- Tak? To bardzo ciekawe. A na
którą jutro idziecie do szkoły? 
- Do jakiej szkoły? 

                         :)
Miecio, uczeń trzeciej klasy szkoły
podstawowej, wyjątkowo wcześnie
wraca do domu po lekcjach. 
- A cóż to się stało, nauczyciel
zachorował? - dziwi się mama. 
- Nie mamusiu. To dlatego, że
wczoraj Jasio przyszedł do szkoły
strasznie umorusany i pani
wyrzuciła go z lekcji. 
- I dlatego dzisiaj zwolnili was
wcześniej?? – dziwi się mama. 
- Tak, bo dzisiaj cała klasa przyszła
brudna!

:)
- Czym się różni bandyta od
nauczyciela ? 
- Bandyta mówi - To napad!, a
nauczyciel - To sprawdzian !

                          :)
- Dlaczego w szkole zawsze
czujemy się źle? 
- Bo trzeba oszczędzać zdrowie na
wakacje!

                          :)
- Kowalski! Do tablicy! - mówi
nauczycielka - Co to jest?! 
- Trójkąt, - odpowiada uczeń. 
- A nie widzisz tej kropeczki?
Nazwij go jakoś. 
- Stachu.

:)

Brat prosi brata: 
- Pobaw się ze mną w szkołę! 
- Dobrze, ale ja będę na wagarach!

.

PO SPRAWDZIANIE
SZÓSTOKLASISTY

4. Alicja przygotowała napój z 1 litra
wody i 0,1 litra soku. Następnie
wlewała do szklanek porcje po 0,15
litra tego napoju. Ile najwięcej takich
porcji napoju mogła przygotować? 

5. W restauracji jest 6 stolików
dwuosobowych i o 4 więcej
stolików czteroosobowych.
Stolików ośmioosobowych jest 2
razy mniej niż dwuosobowych i
czteroosobowych łącznie. Ile jest
wszystkich miejsc przy stolikach w
tej restauracji? 

6.Andrzej dostał od mamy 15 zł na
zakupy. Kupił 6 bułek po 0,45 zł za
sztukę i 2 kostki margaryny po 1,78
zł za kostkę. Za resztę pieniędzy
kupił jogurty owocowe po 1,80 zł
każdy. Ile najwięcej jogurtów mógł
kupić Andrzej? 

.

.

.
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UŚMIECHNIJ SIĘ :)
Pani od angielskiego pyta Jasia: 
- Jasiu, jak jest po angielsku księżniczka? 
- Princessa- odpowiada Jaś. 
- A książę? 
- Prince Polo…

                                     :)
Na przystanku stoją dwaj mali chłopcy. Nagle jeden
mówi: 
- Kojarzysz tą Martę z 1 klasy? 
Drugi na to: 
- Tak, a co? 
- Bo dostałem od niej kartkę na walentynki! 
- A co napisała? 
- Drogi Jasiu! Bardzo cię lubię i napisałabym ci jakiś
wierszyk, ale nie umiem pisać.

                                     :)
- Co robi kominiarz na dyskotece? 
- Daje czadu!

                                     :)
Klasa pojechała na wycieczkę . Nagle zepsuł im się
autobus . Nauczyciel wysiada i sprawdza co się
zepsuło . W pewnej chwili jakiś chłopiec wychodzi z
autobusu i mówi do nauczyciela : 

- Proszę pana , proszę pana, a Ja wiem co się zepsuło
! 
- Jasiu wracaj do autobusu, zimno jest! - odpowiada
nauczyciel . 
Za 15 minut sytuacja się powtarza : 
- Proszę pana, a ja wiem co się zepsuło! - krzyczy
Jaś. 
- Chłopcze, mówiłem ci wracaj do autokaru! - krzyczy
nauczyciel . 
Za 20 minut znów to samo : 
- Proszę pana , proszę pana ja wiem co się zepsuło! -
mówi Jaś. 
Zdenerwowany nauczyciel ulega : 
- No więc co się zepsuło ? 
- AUTOBUS ! - Krzyczy roześmiany Jaś. 

                                        :)
Uczeń protestuje: 
- Nie zasłużyłem na jedynkę! 
- Masz rację, moje dziecko, ale regulamin szkolny nie
przewiduje niższych ocen.

ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI

1. Tomek jest starszy od trzyletniej Basi o 4 lata, a
Julka jest o 5 lat młodsza od Tomka. Ile lat ma Julka?

2. Asia idąc z domu do szkoły robi 700 kroków. Każdy
jej krok ma długość 30 cm. Asia pokonuje tę drogę w
ciągu 5 minut. Ile kroków robi Asia w czasie 1 minuty?
O ile metrów oddalony jest ten sklep od jej domu?

3. Państwo Kowalscy mają dwie córeczki. Każda z
nich ma 3 braci. Ile dzieci mają państwo Kowalscy?

4. Połowa pasażerów, którzy wsiedli do tramwaju na
początkowym przystanku zajęła miejsca siedzące. Na
pierwszym przystanku nikt nie wysiadł, ale wsiadło 20
osób. Na drugim przystanku wysiadło 9 osób, a
wsiadło 17 i  wtedy w tramwaju było 100 osób. Ile osób
zajęło miejsca siedzące na przystanku początkowym?

5. Maciek ma o 15 zł więcej niż Paweł. Maciek dał
Pawłowi 7 zł. Który z chłopców ma teraz więcej
pieniędzy i o ile?

6. Przyjacielska zabawa kota i myszy polega na tym,
że kot goni mysz. Za każdym razem podczas pogoni
kota za myszą, gdy mysz pokonuje drogę długości 3
metrów, to kot przebywa 5 metrów. W momencie
rozpoczęcia dzisiejszej pogoni mysz znajduje się 18
metrów od dziury, a kota dzieli od myszy 20 metrów.
Czy kot dogoni mysz?

. .
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UŚMIECHNIJ
SIĘ :)

Kto ty jesteś? 
Polak mały.
Mam w dzienniczku same pały,
jedną dwóję, jedną tróję,
bo tak ładnie się rymuje!

:)

     SZKOŁA JEST JAK FILM
             I TELEWIZJA!!! 

Geografia - Discovery Channel 
WF - Szkoła przetrwania 
Religia - Dotyk anioła 
Chemia - Szklana pułapka 
Fizyka - E=mc2 
Historia - Sensacje XX-wieku 
Język polski - Magia liter 
Muzyka - Jaka to melodia? 
Lekcja wychowawcza - Na każdy
temat 
Poprawka - Stawka większa niż
życie 
Nowy w klasie - Kosmita E.T 
Ostatnia ławka - Róbta co chceta 
Pan konserwator - MacGyver 
Wyrwanie do odpowiedzi -
Losowanie Lotto 
Wywiadówka - Z archiwum X 
Wakacje z rodzicami - Familiada 
Woźny - Strażnik Teksasu 
Korytarz szkolny - Ulica
Sezamkowa 
Powrót rodzica z wywiadówki -
Wejście smoka 

:)

- Tato, masz dzisiaj takie małe
zebranie rodziców w szkole. 
- Co masz na myśli ,mówiąc
,,małe''? 
- No, ja, ty, wychowawczyni i
dyrektor...

:)

Pani pyta Jasia: 
- Jasiu, jak wysoka jest szkoła? 
- No… ma pewnie z metr… 
- A skąd Ci coś takiego przyszło do
głowy? 
- Bo ja mam jej po dziurki w nosie!

:)

Pani na lekcji religii : 
- Czy jest coś, co się nigdy nie
skończy? 
- „Moda na Sukces”! 

:)

Pisze syn do ojca: 
„Tato, Berlin jest naprawdę piękny,
mili ludzie i kultura, tylko wstyd mi,
kiedy podjeżdżam moim złotym
Ferrari pod szkołę, podczas gdy
inni dojeżdżają pociągiem. „
                        Kochający Syn 

Ojciec: 
„Synu, proszę, nie zawstydzaj nas
tak. Przelałem na twoje konto kilka
milionów, też kup sobie pociąg.”

. .

.

.

Pani pyta Małgosię w szkole: 
- Jak ty śpiewasz, to mówisz... 
- Ja śpiewam. 
- Jak mama śpiewa, to mówisz... 
- Ona śpiewa. 
- A jak tata śpiewa, to co mówisz? 
- Przestań!
                          :)
- Mamo, dziś dostałem pałę, choć
jako jedyny znałem odpowiedź na
pytanie, jakie zadała pani. 
- A jakie to było pytanie synku?
- Kto zbił szybę na korytarzu?

SPRAWDZIAN: 
- uczysz się na 5, 
- umiesz na 4,
- piszesz na 3, 
- spodziewasz się 2, 
- a dostajesz 1!
                        
                          :)

Na lekcji polskiego:
- Dlaczego smród piszemy przez
"ó" zamknięte ? 
- Żeby się nie rozchodził...

. .

.

.
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UŚMIECHNIJ SIĘ :)

Pani w szkole mówi:
- Ma być taka cisza, żeby było
słychać jak bąk przeleci. 
Nastała oczekiwana cisza. 
Nagle Karolek pyta:
- A kiedy wreszcie ktoś puści tego
bąka?

:)

- Jakie są ulubione ryby
matematyków? 
- Sumy!

:)

Nauczyciel pyta Marcina gdzie leży
Kuba.
A Marcin mówi:
- Kuba jest chory, leży w łóżku.
                          :)
W szkole nauczycielka zwraca się
do ucznia: 
- Kowalski! Miałeś poprawić oceny! 
- Chciałem, ale pani trzymała
dziennik! 
                         :)
- Co jesteś taki smutny? 
- Wyrzucili mnie z uczelni... 
- A za co?! 
- A skąd mam wiedzieć? Pół roku
mnie tam nie było!

Wyższa uczelnia. Wściekły
profesor wchodzi do sali
wykładowej i mówi: 
- Wszyscy nienormalni mają wstać!
Nikt się nie rusza. Po dłuższej
chwili wstaje jeden student. 
- No proszę! - mówi ironicznie
profesor i pyta studenta. - Czemu
uważa się pan na nienormalnego? 
- Nie uważam się za
nienormalnego, ale głupio mi, że
pan profesor tak sam stoi...

:)

- Jasiu, jak długo Adam i Ewa byli
razem w raju? -pyta ksiądz na lekcji
religii. 
- Do jesieni! 
- Dlaczego, Jasiu? 
- Bo Ewa czekała, aż dojrzeją
jabłka!

                       :)
Ola spóźniła się znowu do szkoły. 
Nauczycielka się jej pyta: 
- Olu, dlaczego się znowu
spóźniłaś? 
Ola na to: 
- No bo kilka metrów od szkoły jest
znak: "Uwaga! Szkoła! Zwolnij!"

                       :)
Jasiu wraca ze szkoły i krzyczy: 
- Mamo, Mamo umiem liczyć do
10! 
A mama na to:
- Tak? No to policz! 
Jasio:
- 2,3,4,5,6,7,8,9,10! 
- A gdzie 1? 
- W dzienniczku!

                       :)
- Czy zdajesz sobie sprawę z tego,
ile kosztuje twoja nauka? 
- Tak, tato. Dlatego staram się
uczyć jak najmniej i jak najkrócej!

                       :)
Nauczyciel pyta się dzieci, czy
umieją liczyć po włosku. Do
odpowiedzi zgłasza się Jaś. 
- Jeden włosek, drugi włosek, trzeci
włosek ...

                      :)
Do dyrektora przychodzi
wychowawczyni kl. IIIa i mówi: 
- Dyrektorze, w mojej klasie są
bardzo muzykalne dzieci.
Wszystkie grają mi na nerwach. 
- Tak? To trzeba wysyłać je na
konkursy muzyczne... 

                       :)

.

.

.

.

.

.
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