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BECZKA ŚMIECHU

Cześć. Oto kolejny numer beczki śmiechu. Tym razem jednak będzie to specjalne
wydanie z okazji… Macie rację,bez okazji. No,a teraz:
Żart na rozgrzewkę:
- Po co pies wchodzi do wody?
- Po kostki.
Dobra rozgrzewka to podstawa…
- Dlaczego ta kurka nie gdacze?
- A widziałeś grzyba, który by gdakał?
No. Zaczynamy żarty.
Ojciec strofuje syna: 
–Jeśli nie będziesz co drugie słowo mówił "do diabła", dostaniesz pięć złotych.
 –Tato,ja znam słowa, które są warte pięćdziesiąt złotych.
***
–Panie profesorze, czy można być karanym za to, czego się nie zrobiło?
 – Nie,chłopcze, w żadnym wypadku. 
–To dobrze, panie profesorze, bo ja nie zrobiłem na dziś zadania...
***
Na lekcji geografii nauczyciel odpytuje Jasia: 
–A teraz podaj mi łączną długość linii kolejowych w Polsce. 
–W którym roku? 
- W którym chcesz. 
–A więc w 1410 roku wynosił a zero.
***
Matka gniewa się na synka: 
–Krzysiu,masz takie brudne ręce i siadasz do obiadu.Co byś powiedział, Gdybym to ja
miała takie brudne ręce? 
–Nic mamusiu, jestem za dobrze wychowany,żeby komuś zwracać uwagę.
***
Wnuczek poszedł z babcią do kościoła w Zaduszki. Słucha jak ksiądz czyta: 
–Za duszę Jana, Marcina, Henryka,za duszę Adama, Andrzeja, Teofila... 
Chłopiec słucha i w końcu zaniepokojony ciągnie babcię za rękaw:
- Babciu chodźmy stąd, bo on nas wszystkich zadusi.
***
reszta dowcipów na stronie 5

Niko 8b
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RUBRYKA SPORTOWA

Cześć, tu Nikodem i witam Was w rubryce sportowej po wakacjach. Sporo działo się przez wakacje, ale
postaram się Wam wszystko opisać. Od maja wiele się wydarzyło, więc postanowiłem, że podzielę numery. W
tym numerze pojawią się tematy wakacyjne, a w kolejnym opowiem co wydarzyło się w świecie sportu od
września do października. Będą to tematy:
-IgrzyskaOlimpijskie w Tokio, czyli o naszych 14 medalach wywalczonych w japońskiej metropolii.
- Euro 2021, czyli o zwycięskich Włochach i niedosycie polskich kibiców.
-VitalHeynenodchodzi, czyli o końcu współpracy Belga z naszą męską reprezentacją Polski w siatkówce.
- Liga Mistrzów, czyli co nas czeka w nadchodzącym sezonie.
Miłego czytania!

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE W TOKIO – 14 MEDALI POLAKÓW

Igrzyska Olimpijskie w Tokio można śmiało nazwać sukcesem polskich reprezentantów. Zdobyli oni 14 medali –
4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowe. Na igrzyskach polska kadra liczyła 216 osób.Złote medale zdobyli:
-sztafeta mieszana 4 × 400 mw składzie:Karol Zalewski,Natalia Kaczmarek,Justyna Święty-Ersetic,Kajetan
Duszyński,Iga Baumgart-Witan,Małgorzata Hołub-Kowalik,DariuszKowaluk. Pobiegli naprawdę fenomenalnie i
w finale padł rekord olimpijski -3:09,87min.
- Anita Włodarczyk w rzucie młotem kobiet. Anita po raz kolejny nie zawiodła Polaków i po raz trzeci z rzędu
zdobyła złoty medal w swojej konkurencji.
- Wojciech Nowicki w rzucie młotem mężczyzn. Zapewne nikt z polskich kibiców nie liczył na dwa medale w
rzucie młotem dla Polski. A jednak tak się stałoi rzut młotem po raz kolejny poprawił nasz dorobek medalowy.
- Dawid Tomala w chodzie na 50 km mężczyzn. To już była absolutna sensacja igrzysk – Polak wygrał chód na
50km jednocześnie pozostając na zawsze mistrzem olimpijskim w tej dyscyplinie. Czemu? Otóż chód na 50 km
nie będzie już dyscypliną olimpijską.
Zamykamyjuż krągzłotych medalistów, przejdźmy do srebrnych:
-wioślarskaczwórka podwójna kobietw składzie:Agnieszka Kobus-Zawojska,Marta Wieliczko,Maria
Sajdak,KatarzynaZillmann
-K-2 500 m kobietw składzie:Anna Puławska,KarolinaNaja
-Zawody w klasie 470 kobietw składzie:AgnieszkaSkrzypulec,Jolanta Ogar-Hill
-MariaAndrejczykw rzucie oszczepem kobiet
- sztafeta 4 × 400 m kobietw składzie:Natalia Kaczmarek,Iga Baumgart-Witan,Małgorzata Hołub-
Kowalik,Justyna Święty-Ersetic,AnnaKiełbasińska
No i zostali nam brązowi medaliści. Są to:
-Tadeusz Michalikw zapasach -styl klasyczny do 97 kg
-MalwinaKopronw rzucie młotem kobiet
-PawełFajdekw rzucie młotem mężczyzn
-Patryk Dobekwbieguna 800 m mężczyzn
-K-4 500 m kobietw składzie:KarolinaNaja,Anna Puławska,JustynaIskrzycka,Helena Wiśniewska
Gratulujemy wszystkim polskim reprezentantom i życzymy powodzenia w Paryżu za trzy lata!
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EURO 2020 ZAKOŃCZONE

11 lipca zakończyło się największe święto piłkarskie w Europie. Euro 2020 dobiegło końca i wraz z nim
zakończyły się zmagania o panowanie w Europie. Wygrały Włochy,a Anglicy musieli obejść się smakiem. Po
serii rzutów karnychAzzurrimogli podnieść puchar. Trzecie miejsce wywalczyły Dania i Hiszpania, bowiem na
Euro nie ma meczu o trzecie miejsce. Cofnijmy się jednak o miesiąc wstecz. Jak wyglądała rywalizacja w grupie
Polski i jak wyglądała ostatecznie tabela polskiej grupy? Na pewno nie po myśli polskich kibiców. Już pierwszy
mecz Polacy przegrali ze Słowacją (1:2). Nadzieję tchnął w kibiców remis zHiszpanią(1:1), ale legła ona w
gruzach po meczu ze Szwecją (2:3). Na pewno nie poszło po myśli PauloSousyi jego zespołu. Czemu zatem
Polacy nie wyszli z grupy? Gra Biało-Czerwonych wyglądała bardzo źle. W meczu ze Słowacją nie byliśmy w
stanie stworzyć zbyt wielu okazji bramkowych i szybko traciliśmy piłkę. W meczu z Hiszpanią i tak mieliśmy
sporo szczęścia, bo w drugiej połowie Hiszpanie nie wykorzystali rzutu karnego oraz zmarnowali wiele okazji.
Ze Szwecją Polska już grała bardzo nerwowo – presjabraku awansu zmiażdżyła Polaków. Na szczęście w
Eliminacjach do Mistrzostw Świata idzie im już trochę lepiej. Ale o tym będzie w następnym numerze.

VITAL HEYNEN KOŃCZY PRACĘ TRENERSKĄ Z BIAŁO-CZERWONYMI

Po trzech latach owocnej współpracyVitalHeynenodchodzi z funkcji trenera reprezentacji Polski mężczyzn w
siatkówce. Wygrał z reprezentacją dużo m.in.: 
- złoty medal MŚ w siatkówce
- dwa brązowe medale mistrzostw Europy
- jeden złoty i jeden srebrny medal Ligi Narodów 
Belgijski trener miał pasmo świetnych sukcesów z polską kadrą. Czemu więc odszedł? Z powodu nieudanych
igrzysk wTokiogdzie przegrał w ćwierćfinale. Zdecydował się więc zakończyć współpracę z polską kadrą. Na
zawsze nie zapomnimy jego świetnego stylu gry i radości jaką czerpał z trenowania polskiej reprezentacji.
Dziękujemy za te chwile, panie trenerze!

LIGA MISTRZÓW- CO NAS CZEKA?

Pod koniec sierpnia odbyło się losowania grup Ligi Mistrzów.Powstało wiele ciekawych grup i w fazie grupowej
prawdopodobnie będzie się działo. O przebiegu Ligi Mistrzów będę informował w każdej kolejnej rubryce.A oto
grupy powstałe w wyniku losowania:

GRUPA A
1.Paris Saint-Germain
2.ClubBrugge
3.Manchester City
4.RB Lipsk
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GRUPA B
1.Liverpool
2.AtléticoMadryt
3.FC Porto
4. ACMilan

GRUPA C
1.Ajax
2.BorussiaDortmund
3.BeşiktaşJK
4.SportingCP

GRUPA D
1.SheriffTyraspol
2.Real Madryt
3. Inter Mediolan
4.SzachtarDonieck

GRUPA E
1.Bayern Monachium
2.SLBenfica
3.DynamoKijów
4.FC Barcelona

GRUPA F
1.AtalantaBergamo
2.Manchester United
3.SC YoungBoys
4.VillarrealCF

GRUPA G
1.Red Bull Salzburg
2.Sevilla FC
3.VfLWolfsburg
4.Lille OSC

GRUPA H
1.Juventus
2.Zenit Petersburg
3.Chelsea
4.Malmö FF

To wszystko na tą rubrykę sportową. Na razie!
Niko
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BECZKA ŚMIECHU - ciąg dalszy ze strony 1

Mama pyta Jasia: 
–Jasiu,dlaczego płaczesz? 
–Bo śniło mi się, że nasza szkoła się paliła.
- Jasiu,nie płacz,to tylko sen!
 –Właśnie dlatego płaczę… 
***
–Tatusiu, ty kiedyś mówiłeś, że bardzo dobrze zapamiętujesz twarze.Czy to prawda? 
– Tak,synku. 
–W takim razie nie ma powodu do zmartwienia, że przed chwilą stłukłem twoje
lusterko do golenia.
***
Piotruś był już na tyle duży, że można go było samego posłać na plebanię, by
dostarczyć coś księdzu.Mama tłumaczyła mu, jak ma się zachować: 
–Jak tylko ksiądz proboszcz otworzy drzwi, powiedz:„Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus”.
Po powrocie synka,mama pyta: 
– Zrobiłeś wszystko, co ci powiedziałam? 
– Nie, bo księdza nie było w domu.Otworzyła gospodyni więc powiedziałem:„Zdrowaś
Maryjo,łaski pełna”.
***
Mała Matylda robiła się przed lustrem na bóstwo.Nie mogła jednak rozczesać swoich
gęstych włosów.Poprosiła więc o pomoc babcię, wręczając jej do ręki grzebień. 
–Pogrzeb mnie, babciu – wypaliła.

To wszystko na to wydanie beczki. Życzę
wszystkim wspaniałego prima aprilis i wesołych
świąt. Na razie!



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 77 11/2021 | Strona 6  
www.juniormedia.plKAMYKOWO

Recenzja filmu:
Jakiś czas temu obejrzałam film Silent Voice. Jest to dwugodzinna japońska animacja.
Została stworzona w 2016 na bazie mang “Kształt twojego głosu”. Reżyserką jest
NaokoYamada. Gatunek jest określany jako dramat oraz romans. 
Film opowiada o chłopaku imieniem Shoya, który w podstawówce znęcał się wraz
kolegami nad niesłyszącą dziewczynką. Miała cyfrowy aparat słuchowy. Po jakimś
czasie wszyscy obrócili się przeciw Shoyowii cała wina straumatyzowania
Shoukospadła na niego. Od tamtej pory chłopak był prześladowany w szkole. Przez
całe życie żałował swojego wcześniejszego zachowania w podstawówce. Miał nawet z
tego powodu problemy psychiczne, bał się ludzi, nie miał do nich zaufania. W pewnym
momencie nie widział już sensu dalszego życia. Zapisał się na naukę języka
migowego, chciał tak odpokutować swoje winy. W ośrodku, gdzie chodził na zajęcia
spotkał Shouko. Kiedy ją zobaczył, chciał za wszystko przeprosić. Czy mu się to uda?
Sprawdź to sam.
Napisałam recenzję o tym filmie, ponieważ, niedawno był międzynarodowy dzień
języków migowych. Animacja przedstawia problemy, z którymi mogą się spotkać
osoby niesłyszące. Porusza on również temat znęcania się dzieci nad innymi dziećmi
w szkołach, który jest dużym problemem w Japonii.

Ola Wasiak

. .
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. Nowak Aleksandra 8a
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