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Nasz nowy Samorząd Uczniowski

Bardzo serdecznie witamy Was w nowym roku szkolnym
2021/2022. Przed nami dni nauki, ale i wspólnej rozrywki.
Życzymy wszystkim wielu sukcesów oraz miłych chwil
spędzonych wspólnie. A co u nas? Nadal możecie liczyć na
relacje z najważniejszych wydarzeń, które będą miały miejsce
w szkole, jak i poza nią.
W dzisiejszym numerze „Szkolniaka” informacje o tym, co
wydarzyło się we wrześniu i w październiku. Dowiecie się, jak
integrowali się przedstawiciele „Karmelki” i co zobaczyli
ósmoklasiści podczas wycieczki do Warszawy. Nasz redakcyjny
kolega opowie Wam o naszym pięknym mieście i zaproponuje
przepis na pyszna rybę. Na zakończenie, jak zwykle, szczypta
humoru i krzyżówka. Już nie możecie się doczekać? Zaczynamy!

PAMIĘTAMY!
1 września przywołujemy w pamięci wyjątkową i jakże tragiczną
datę w historii naszego narodu. 82 lata temu o godzinie o 4:45
niemiecki pancernik "Schleswig-Holstein" oddał bez ostrzeżenia
strzały w kierunku Westerplatte, rozpoczynając II wojnę światową
- największą i najkrwawszą w dziejach ludzkości.

W te wakacje Rafał odwiedził Westerplatte

MAMY NOWY SAMORZĄD
SZKOLNY

W wyborach wzięło udział 712 uczniów
z klas III-VIII. W wyniku głosowania
wyłoniono nowy Samorząd Uczniowski,
który będzie reprezentował uczniów naszej
szkoły w roku szkolnym 2021/2022.
Skład nowego Samorządu Uczniowskiego
przedstawia się następująco:
Hanna Gałązka kl. 8c – przewodnicząca
SU
Adam Wysok kl. 8d – zastępca
przewodniczącej SU
Szymon Gliwka kl. 5e – sekretarz

Członkowie Rady Samorządu
Uczniowskiego:

Wiktoria Baran 8g, 
Kaja Wróblewska i Pola Janeczek 8h,
Patryk Woliński i Julia Bożym 7e.
Gratulujemy i życzymy powodzenia
w pracy!
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JUBILEUSZ SEJMIKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Dnia 28 września 2021 roku w Lubartowskim Ośrodku Kultury odbył się
jubileusz XX-lecia Sejmiku Dzieci i Młodzieży, podczas którego
uczestnicy mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną przybliżającą
działalność Sejmiku.
Naszą szkołę reprezentowała delegacja (pod opieką Pani Aliny
Zarzyckiej i Pani Małgorzaty Wysoczyńskiej), w skład której wchodziły
uczennice klasy 8i - Ola Tarnowska, Karina Pożak i Maja Grądek. Pani
Alina i Pani Małgorzata, w ramach podziękowania za wieloletnią
działalność w Sejmiku, otrzymały upominki.
Po spotkaniu delegaci z lubartowskich szkół zostali zaproszeni na słodki
poczęstunek w galerii LOK-u.                                     Karina i Maja

GRAJMY FAIR, GRAJMY
RAZEM!

Uczniowie naszej szkoły, wspólnie
z Polskim Komitetem Olimpijskim
i innymi szkołami z całej Polski,
włączyli się w akcję promowania
postawy fair play w sporcie i życiu.
W dniach 7-10 września br.,
podczas lekcji wychowania
fizycznego, uczniowie uczestniczyli
w biegach na dystansie od 300 do
1000 m. Wydarzeniu temu
towarzyszyły inicjatywy
o charakterze edukacyjnym
(pogadanki, wystawa prac
plastycznych, plakaty).
Hasło „Grajmy fair, grajmy razem”
i oficjalne olimpijskie motto: „Citius,
Altius, Fortius – Communis”, czyli
„Szybciej, wyżej, silniej – razem”,
podkreśla, jak ważna jest
solidarność międzyludzka
i wspólne działanie.

Uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego 2010/2021

Nagrodzeni opiekunowie
samorządów lubartowskich
szkół

KRÓTKO I NA TEMAT

Wrzesień
1 września 2021 r. o godz. 9:00
uroczyście rozpoczęliśmy rok
szkolny 2021/2022, w którym

uczestniczyły jedynie dzieci klas I
oraz oddziału przedszkolnego.

Pozostali uczniowie spotkali się ze
swoimi wychowawcami w salach

lekcyjnych.

Nasza szkoła włączyła się
w promocję postawy fair play

i przystąpiła do akcji „Grajmy fair,
grajmy razem!”. Więcej obok.

15 września 30-osobowa grupa
spółdzielców z "Karmelki"

integrowała się na wycieczce.
Więcej s. 3-4.

Szkolny Klub Wolontariusza
rozpoczął akcję ekologiczno-
charytatywną "Zbiórka małych

różności". I Ty także możesz wziąć
w niej udział! "Małe różności"

przynosimy do 14 stycznia 2022 r.

27 i 28 września ponad 200
uczniów klas ósmych uczestniczyło

w 61. Pokazach z Fizyki
organizowanych przez Instytut

Fizyki UMCS oraz Oddział Lubelski
Polskiego Towarzystwa

Fizycznego. Uczniowie oglądali
doświadczenia z działów:

akustyka, ciśnienie
(nie)atmosferyczne, mechanika

i elektromagnetyzm.

Nasi uczniowie świetnie spisali się
w Indywidualnych i Drużynowych
Biegach Przełajowych w kategorii

Igrzyska Dzieci Dziewcząt
i Chłopców i Igrzyska Młodzieży

Chłopców. Sportowcy zdobyli
w każdej z kategorii złote medale.

Gratulujemy!
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INTEGRACYJNY WYJAZD „KARMELKI”
15 września br. trzydziestoosobowa grupa „karmelkowiczów” (wraz
z opiekunami) spędziła wyjątkowe chwile na łonie natury. 

KRÓTKO I NA TEMAT

Uczniowie klas 8 wzięli udział, za
pośrednictwem platformy Microsoft
Teams, w programie edukacyjnym
o Polskim Państwie Podziemnym

i Żołnierzach Wyklętych.
Otrzymaliśmy też do biblioteki
bezpłatny pakiet 17 książek

dotyczących historii Polski okresu
II wojny światowej i działalności

Żołnierzy Wyklętych. Zapraszamy
do lektury.

W dniach 27-28 września miał
miejsce piknik językowy
zorganizowany z okazji

Europejskiego Dnia Języków.
Piknikowi towarzyszyły: quiz

językowy z nagrodami, wystawa
pokonkursowa promująca naukę

języków obcych (Dawid Białousow
8c – I miejsce, Filip Baran 7p –
II miejsce, Amelia Woźniak 8d –
III miejsce; wyróżnienia: Nikola

Kossak i Lena Szczygieł 8c oraz
Kamil Misiak 7a), można też było

"poczęstować się" słodką
ciekawostką językową, a także

zapoznać się z poradami
dotyczącymi efektywnej nauki

języków.

Na przełomie września
i października w naszej bibliotece

szkolnej odbywała się akcja
głośnego czytania „To warto

przeczytać!”, w której wzięli udział
uczniowie wszystkich klas szkoły.
Więcej o akcji - w bibliotecznym

numerze specjalnym, który ukaże
się jeszcze przed świętami.

Październik
13 października nasza szkoła

awansowała do Mistrzostw Rejonu
w Piłce Nożnej Chłopców

w kategorii "Igrzyska Młodzieży
Szkolnej" po wygranej

w pólfinałach i finale tych
rozgrywek. Trzymamy kciuki!

Pierwszym punktem wycieczki było
poznanie bogactwa ekosystemów
wodno-torfowiskowych Poleskiego
Parku Narodowego. Wybraliśmy

ścieżkę przyrodniczą „Dąb
Dominik”. Naszą wędrówkę

rozpoczęliśmy w miejscowości
Łomnica. 

Oprócz potężnego dębu
zobaczyliśmy zarastające jezioro
Moszne, owadożerne rosiczki, bór
bagienny, ols kępkowo-dolinkowy,
lasy grądowe i torfianki, a nawet
zaskrońca i licznie występujące

jaszczurki. 

Obowiązkowa też była sesja
zdjęciowa z jednym z symboli
parku - wielkim łosiem. Pobyt

w Poleskim Parku Narodowym
zakończyliśmy w Urszulinie, gdzie

znajduje się Ośrodek Ochrony
Żółwia Błotnego.
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KRÓTKO I NA TEMAT

21 października 2021 roku drużyna
chłopców wywalczyła II miejsce
w mistrzostwach województwa

w sztafetowych biegach
przełajowych. Skład drużyny: Alan
Domański, Bartosz Gajos, Dawid

Falkowicz, Kacper Kozicki,
Szymon Kozicki, Filip Baran,

Oliwier Szczygieł i Maksymilian
Lipski. Gratulujemy!

22 października 2021 roku
uczniowie naszej szkoły, pod

kierunkiem nauczycieli katechezy,
uczcili pamięć św. Jana Pawła II

w ramach obchodów Dnia
Papieskiego. Została wykonana

tematyczna gazetka ścienna,
wystawa dzieł naszego Papieża,
a także kiermasz charytatywny.

Uczniowie ze Szkolnego Klubu
Wolontariusza zorganizowali

kiermasz charytatywny „Uczynek
dla Hospicjum”. Utarg (825,89 zł)
ze sprzedaży 720 sztuk precelków
wolontariusze przekazali na rzecz
Hospicjum św. Anny w Lubartowie.

Korzystając z pięknej jesiennej
pogody wiele klas wyruszyło na
wycieczki podziwiać najbliższą

i trochę dalszą okolicę. Klasy 5c
i 5d po krótkiej wędrówce po
Poleskim Parku Narodowym

odwiedziły też Chełm i podziemie
kredowe. Klasa 7d zwiedziła

Muzeum Narodowe na Zamku
Lubelskim i Strefę Wysokich Lotów.
Szlakiem bohaterów „Kamieni na
szaniec” Aleksandra Kamińskiego
udali się uczniowie klas: 8a, 8g, 8d

i 8h, na ich trasie było także
Muzeum Powstania

Warszawskiego. O wyprawie do
stolicy na s. 7-8.

Oprac. Redakcja

 Drugim punktem naszej wycieczki
był park linowy w Jedlance. Po

krótkim przeszkoleniu,
dopasowaniu i założeniu uprzęży

oraz kasków ochronnych
rozpoczęliśmy naszą

„alpinistyczną” przygodę. Emocji
było co niemiara! Pod okiem

wykwalifikowanych pracowników
parku „walczyliśmy” na trzech

różnych trasach, które udało nam
się pokonać.

Legitymacje członkowskie
"Karmelki" odbierają Laura i
Natalia

Wśród wielu atrakcji nie mogło zabraknąć ogniska z tradycyjnym
pieczeniem kiełbasek, podczas którego wicedyrektor pan Daniel Cieśla

wręczył legitymacje nowym członkom spółdzielni. Do Lubartowa
wracaliśmy szczęśliwi i naładowani energią na czekający nas rok nauki

i pracy.
Dziękujemy naszym opiekunom - pani Małgorzacie Wysoczyńskiej

i panu Sławomirowi Zdunkowi za organizację tej wycieczki.
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TYDZIEŃ NIEMIECKI
W dniach 18-22 października uczniowie klas ósmych pod kierunkiem p. Sylwii Lipiec zabrali swoich kolegów
z klas siódmych, którzy od tego roku szkolnego rozpoczęli naukę języka niemieckiego, w niezwykłą podróż po
Niemczech. Zapraszamy Was do obejrzenia fotorelacji z tego niesamowitego tygodnia.

W oczekiwaniu na
zwiedzających... Stroje mamy
super, oby nam tylko wszystko
wyszło!

Podczas naszej "wycieczki"
poznawaliśmy kulturę Niemiec,
odwiedzając 10 tematycznych
stacji. Dowiedzieliśmy się, jak
wygląda tradycyjna kuchnia
niemiecka i jakiej muzyki słuchają
nasi koledzy zza Odry. Poznaliśmy
wybitne postaci związane
z literaturą, sztuką, muzyką
i sportem. Zobaczyliśmy
najsłynniejsze niemieckie marki
i produkty, a nawet tradycyjne
stroje z Bawarii, w które ubrani byli
nasi koledzy z klas 8 wraz z panią
Sylwią.
Punktem kulminacyjnym „Tygodnia
Niemieckiego” był Powiatowy
Konkurs Wiedzy o Krajach
Niemieckojęzycznych dla uczniów
klas 7 i 8 ze szkół podstawowych
naszego powiatu zorganizowany
we współpracy z ambasadą RFN
w Warszawie. Uczniowie z naszej
szkoły (Antek Wierzchoń i Antek
Obodziński) zajęli II miejsce ex
aequo. Dzięki współpracy
z wolontariuszami próbowaliśmy
przysmak Niemców - słone precle.
Pod kierunkiem p. Małgorzaty
Wysoczyńskiej przygotowano
także tradycyjne tańce, które stały
się okazją do wspólnej zabawy.

Kącik kulinarny cieszył się
bardzo dużym powodzeniem.
Ciekawe, dlaczego? Chyba to
"wina" słynnych niemieckich
precelków!.

A to strój sportowca zza Odry

Konkurs powiatowy czas
zacząć... Obok cała nasza grupa
w oryginalnych strojach

Po zmaganiach konkursowych
nasi goście także z wielką
przyjemnością "udali" się w
podróż po Niemczech
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ŚLADAMI "KAMIENI NA SZANIEC”

22 października uczestniczyłem wraz z moją klasa 8d
oraz klasą 8h w wycieczce do Warszawy. Tematem
przewodnim naszej wyprawy było poznanie miejsc
historycznie związanych z bohaterami Kamieni na
szaniec Aleksandra Kamińskiego.
Pierwszym punktem wycieczki był zbieg ulic Długiej
i Bielańskiej w Warszawie - w pobliżu budynku
Arsenału. Tam właśnie grupy szturmowe Szarych
Szeregów odbiły z rąk gestapo 22 więźniów, w tym
Jana Bytnara „Rudego” – jednego z głównych
bohaterów lektury.
Kolejnym punktem naszej wycieczki był Pawiak, który
w czasie II wojny światowej pełnił funkcję więzienia
śledczego gestapo. Pobyt w muzeum wywarł na nas
wstrząsające wrażenie. Szacuje się, że na około 100
tysięcy więźniów, którzy przeszli przez to miejsce
kaźni, jedna trzecia zginęła podczas egzekucji,
w czasie przesłuchań na Szucha albo zmarła
w więziennym szpitalu.
Podczas pobytu w Warszawie obowiązkowym
miejscem do odwiedzenia i chwili zadumy jest
Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Wśród
skromnych grobów odnaleźliśmy miejsce pochówku
„Zośki”, „Alka” i „Rudego” – bohaterów Kamieni na
szaniec oraz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego -
uczestnika Powstania Warszawskiego, wybitnego
poety.
Ostatnim miejscem, które odwiedziliśmy, było
Muzeum Powstania Warszawskiego. Jest ono hołdem
złożonym mieszkańcom Warszawy, którzy walczyli
i ginęli za wolną Polskę w 1944 r. Pobyt w tym
szczególnym miejscu pozostawił niezatarte wrażenia
i był okazją do poznania trudnych dziejów naszej
historii.

Wiktor Kowalski, kl. 8d

WRAŻENIA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

„Podczas pobytu na Pawiaku, gdy czytano listy
więźniów do bliskich, łzy stanęły mi w oczach (chociaż
jestem osobą twardą). Świadomość, że zginęło tam
tyle ludzi, jest bardzo przygnębiająca… Również
wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego
pozostawi na zawsze w mojej pamięci obrazy
walczącej stolicy… Mam nadzieję, że jeszcze tam
wrócę.”

Martyna

„Wycieczka do Warszawy bardzo mi się podobała,
ciekawym punktem programu było Muzeum
Powstania Warszawskiego. Odbyliśmy cenną lekcję
historii, dowiedzieliśmy się wiele o losach naszej
stolicy.”

Amelia

„Wycieczka była bardzo ciekawa. Wiele się
dowiedziałem. Zostanie na długo w mojej pamięci
wizyta na Pawiaku i w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam
pojadę”.

Dawid U.

Niemi świadkowie historii

Fot. Wiktor K.
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„Wycieczka była bardzo ciekawa. Wiele się
dowiedziałem. Zostanie na długo w mojej pamięci
wizyta na Pawiaku i w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam
pojadę”.

Dawid U.

„Temat wycieczki był bardzo interesujący. Szczególnie
ciekawym punktem programu była wizyta w Muzeum
Powstania Warszawskiego. Warto pamiętać o tych,
którzy oddali życie za ojczyznę.”

Dawid G.

„Wycieczka do Warszawy była ciekawa, ale
największe wrażenie wywarł na mnie pobyt na
Pawiaku, gdzie mogliśmy zobaczyć przedmioty
codziennego użytku więźniów, ich ubrania,
świadectwa. Również wizyta na Powązkach, gdzie
leżą bohaterowie Kamieni na szaniec, pozostanie
długo w mojej pamięci.”

Jan

„Wycieczka super! Muzea bardzo interesujące. Gdy
będę kiedyś w Warszawie, to chciałbym wrócić do
Muzeum Powstania Warszawskiego i spędzić tam
więcej czasu.”

Kacper Sz.

„Uważam, że wycieczka była naprawdę interesująca.
Według mnie, warto było na nią pojechać, niektóre
rzeczy zapadną mi w pamięci na długo.”

Zuzia

W podobnej wycieczce do Warszawy uczestniczyli
tego dnia także uczniowie z klas: 8a i 8g. 

W Mauzoleum Walki i Męczeństwa

W Muzeum zbieraliśmy materiały
źródłowe

Z zainteresowaniem słuchaliśmy o powstańcach

Niektórzy z nas przenieśli się do tamtych czasów

Muzeum Pawiak Słuchaliśmy też "bijącego" serca
Warszawy
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LUBARTÓW, JAKI CUDNY!

Odwiedziłem ostatnio nowo otworzony, ale prężnie działający Punkt
Informacji Turystycznej w Lubartowie, który mieści się przy ulicy Farnej 4.
Nieprzypadkowo położony jest on w centrum miasta, a także w bliskim
sąsiedztwie Lubartowskiego Ośrodka Kultury (jest jego częścią
organizacyjną). Pani Natalia Górna, pracownik punktu, opowiedziała mi
o działalności, udostępniła także szereg materiałów i informacji
o Lubartowie oraz innych pobliskich miastach na Lubelszczyźnie.
Otrzymałem materiały o pałacu Sanguszków, Muzeum Zamoyskich
w Kozłówce, Muzeum Historii Kocka i wielu innych miejscach wartych
zobaczenia i odwiedzenia.
Na miejscu można również zakupić pamiątki i publikacje dotyczące
Lubartowa - tym sposobem stałem się szczęśliwym posiadaczem
obszernej monografii dziejów Lewartowa oraz pięknie wydanego albumu
o moim mieście.
Pani Natalia Górna zachęciła mnie do uczestnictwa w cyklicznych
spacerach historycznych po Lubartowie prowadzonych przez dr Ewę
Sędzimierz - dyrektora Muzeum Ziemi Lubartowskiej oraz autorkę wielu
publikacji o dziejach Lubartowa. Zapisy na spacery są możliwe drogą
telefoniczną lub mailową właśnie poprzez Punkt Informacji.
Jak widać na załączonych zdjęciach z mojej wizyty, wnętrze punktu jest
ciepłe i przyjazne, ale też bardzo eleganckie. Wystrój zaprojektowała
artystka lubartowska pani Małgorzata Wronowska.
Zachęcam do odwiedzania Punktu Informacji Turystycznej w Lubartowie
z rodziną i gośćmi spoza Lubartowa. Warto polubić stronę internetową,
na której punkt zamieszcza aktualne działania promocyjne. Strona
powiązana jest także z lokalną gastronomią, bazą noclegową i innymi
rodzimymi firmami. Wstąpcie do PIT Lubartów podczas spacerów po
mieście. Jestem przekonany, że każda wizyta w punkcie wzbogaci Was
o nową wiedzę na temat naszego rejonu i zainspiruje do atrakcyjnego
spędzania czasu.
Udanego zwiedzania! - jak zawsze życzy Wiktor Kowalski 
Dla przypomnienia - garść obowiązkowych informacji o Lubartowie

Nazwa miasta pochodzi od jego właścicieli: Firlejów (Lewartów od
herbu Lewart) i Sanguszków (Lubartów od legendarnego przodka
Lubarta).
Lubartów to 10. co do wielkości miasto powiatowe w województwie
lubelskim pod względem liczby mieszkańców.
Wizytówką miasta jest zespół pałacowo-parkowy utrzymany w stylu
francuskim.
Sanguszkowie wybudowali dwa barokowe kościoły w Lubartowie:
kościół św. Anny oraz kościół św. Wawrzyńca.
Koniecznie należy odwiedzić Muzeum Ziemi Lubartowskiej oraz
Muzeum Parafialne w Lubartowie.

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE...

Drodzy Czytelnicy "Szkolniaka"! W tym numerze gazetki rozpoczynamy cykl artykułów
przybliżających Wam turystycznie naszą najbliższą okolicę.

Wiktor z panią Natalią Górną

Foto: Wiktor
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SZKOLNIAKOWY PRZEPIŚNIK

Przepis na pyszną rybę
Ryby to bardzo cenna i smaczna potrawa. Dziś na pewno Was
przekonam, że przygotowanie fenomenalnej rybki jest bardzo proste
i szybkie. Poniżej dwa sprawdzone przepisy, które trafią w podniebienia
Wasze i Waszych gości.

DORSZ GRILLOWANY
Składniki:
• dorsz (lub inna ulubiona ryba)
• pieprz
• sól
• cytryna
• koper
• czosnek
• oliwa
Rybę umyć i osuszyć ręcznikiem papierowym. Natrzeć przyprawami oraz
roztartym czosnkiem, skropić cytryną. Tak przygotowaną rybkę
wkładamy do lodówki na pół godziny. Następnie rybę skrapiamy oliwą
i grillujemy 10 minut z jednej strony, przekręcamy i grillujemy kolejne
10 minut drugą stronę. Podajemy z ulubionymi dodatkami. Ja najbardziej
lubię dorsza z grillowanymi warzywami oraz sosem czosnkowym.

DORSZ W CHRUPIĄCYM CIEŚCIE
Składniki:
• 1 kg dorsza (lub innej ulubionej ryby)
• ½ szklanki mąki
• 1 jajko
• sól
• pieprz
• pół łyżeczki proszku do pieczenia
• koperek
• natka pietruszki
• olej
Rybę umyć i osuszyć ręcznikiem papierowym. Podzielić na równe
kawałki. Przygotowujemy ciasto: łączymy mąkę, jajko, przyprawy,
proszek do pieczenia i odrobinę zimnej wody. Ciasto powinno mieć gęstą,
lepką konsystencję, dużo gęstszą niż naleśnikowe. Zanurzamy kawałki
ryby w cieście i smażymy na rozgrzanym oleju, na średnim ogniu, z obu
stron, łącznie około 25 min. Moim ulubionym dodatkiem do ryby jest
„charakterna” i zdrowa sałatka trzyskładnikowa, tj.: marchewka, ogórek
kiszony i cebula. Marchewkę i ogórek ścieramy na grubych oczkach,
a cebulę drobno szatkujemy.
                                                                         Życzę smacznego! Wiktor

Wiktor przy grillu

Mniam, mniam, mniam
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SZKOŁA NA WESOŁO

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

Ojciec sprawdza, czego syn
nauczył się w szkole.
- No proszę, zastanów się dobrze.
Miałeś dziesięć jabłek, zjadłeś
dwa, ile ci zostało?
- Nie wiem, my w szkole liczyliśmy
na śliwkach.

- Pani syn nie powinien chodzić na
lekcje gry na skrzypcach. On nie
ma za grosz słuchu - mówi
nauczycielka.
Na to mama:
- On nie ma słuchać, on ma grać.

Nauczycielka pyta dzieci:
- Jakie macie zwierzęta
w domach?
- Ja mam psa.
- A ja mam kota.
- A ja mam kurczaka
w zamrażarce... - mówi Jaś.

Nauczyciel wyjaśnia na lekcji:
- Ciepło sprawia, że rzeczy
zwiększają swoją objętość,
a zimno, że się kurczą. Możecie
podać jakieś tego przykłady?
- Wakacje są dłuższe od ferii
zimowych.

Nauczycielka w greckiej szkole: 
- Dzieci, nauczymy się całego*
naszego hymnu.

* Księga rekordów Guinnessa
wymienia go jako najdłuższy hymn
(158 zwrotek).

Wybrała: Justyna Kościołek 7e
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Oprac. Rafał 7e
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