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Dzień Edukacji Narodowej, dawniej Dzień Nauczyciela,
obchodzony jest 14.października w rocznicę powstania
Komisji Edukacji Narodowej, czyli pierwszego
w Europie ministerstwa oświaty. Jest to uznanie
dla wszystkich pracowników oświaty, którym życzymy
optymizmu, wytrwałości, zdrowia i uśmiechu każdego
dnia.

Dziękujemy, że jesteście!

Gazeta Lubuska | Numer 29 10/2022 | Strona 2

www.gazetalubuska.pl

M jak
Makusy

www.juniormedia.pl

CO W SZKOLE
PISZCZY?
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29. września odbyły się wybory do Samorządu
Uczniowskiego. Miło nam ogłosić, że
przewodniczącym został Szymon Popucewicz,
uczeń klasy 8c. Gratulujemy!
Z okazji Dnia Języków Obcych zorganizowany
został konkurs, w którym najlepsza okazała się
uczennica klasy 8f, Emilia Kucińska. Gratulujemy!
5. października odbyły się Mistrzostwa Powiatu w
Sztafetowych Biegach Przełajowych. Drużyna
chłopców z naszej szkoły zajęła I miejsce!
Gratulujemy!
10. września w Parku Ryb rozgrywane były
międzyszkolne zawody sportowe pod nazwą
„Boletus”. Nasza szkoła zajęła w nich I miejsce i
otrzymała czek na 2000 zł. Gratulujemy!

.

.

Jakie przedmioty lubicie
najbardziej?

Jesienne
ciekawostki:
Dlaczego drzewa zrzucają
liście?
Drzewa zrzucają liście, aby nie
tracić przez nie wody w czasie
zimy. Sygnałem do zrzucenia liści
jest dla drzew długość dnia. Gdy
jesienią dni stają się krótsze,
między liściem a gałązką drzewa
tworzy się przegroda, która
sprawia, że do liścia przestaje
dopływać woda. Liść usycha i przy
podmuchu wiatru odpada od
gałęzi.
Dlaczego ptaki odlatują na zimę
do ciepłych krajów?
Główną przyczyną ptasich odlotów
jest brak możliwości zdobycia
pokarmu. Dlatego tak
ważne jest dokarmianie tych
ptaków, które zostają w Polsce.

Sondę korytarzową przeprowadziły uczennice klasy 8b,
Natalia Łagowska i Hania Kupińska

.
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Szymon został nowym przewodniczącym
Samorządu Uczniowskiego. Zadaliśmy mu kilka
pytań:
1. Jakie działania podejmiesz w szkole jako
przewodniczący?
Sz.P.: Jako przewodniczący samorządu chciałbym
zorganizować przede wszystkim dyskotekę dla
uczniów. Chcę też zaangażować ich w różne
zbiórki charytatywne oraz zrobić fajne dni
specjalne, aby w szkole było trochę przyjemniej.
2. Jakie masz plany na przyszłość?
Sz.P.: Po szkole podstawowej chciałbym pójść do
1. liceum w Gorzowie na rozszerzoną biologię i
chemię. Po szkole średniej raczej będę chciał
kształcić się w którymś z kierunków związanych ze
zdrowym odżywianiem albo w kierunku chirurgii.
3. Jak spędzasz czas wolny?
Sz.P.: Zwykle wolny czas spędzam z moimi
przyjaciółmi, wychodząc z nimi na dwór bądź
grając w gry. Gdy mam chwile dla siebie, lubię
posłuchać muzyki, a jednym z moich głównych
hobby jest tenis, gram od 6-7 lat z przerwami.

Wywiad z Szymonem
Popucewiczem

.
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Dziękujemy, gratulujemy i życzymy powodzenia!

NA JESIENNE WIECZORY PANI ANNA
STASZ POLECA SERIĘ Z ENOLĄ
HOLMES AUTORSTWA
NANCY SPRINGER.
BOHATERKA CHCE ODNALEŹĆ
ZAGINIONĄ MATKĘ...

Cynamon i Irys
w błotnej kąpieli
Nie wszyscy wiedzą, że parę miesięcy temu do
naszej rodziny dołączył koń, Irys. Zwierzęta od razu
bardzo się polubiły, gdyż mają podobne
temperamenty. Uwielbiają brykać razem na
pastwisku, co wygląda jak zabawa w berka.
Cynamon bardzo lubi wizyty w stajni, co okazuje w
dynamiczny sposób. Szybko wyskakuje z
samochodu i biegnie w poszukiwaniu Irysa.
Ostatnio, kiedy moi pupile szaleli na łące, spotkał
ich niespodziewany prysznic. Gdy lunął deszcz,
Irys natychmiast rzucił się na grzbiet i zaczął się
tarzać. Oczywiście Cynamon z entuzjazmem
dołączył do zabawy. Widok tak spontanicznej i
szczerej radości, gdy oboje taplali się w błocie, był
naprawdę rozczulający. Po kilku minutach
Cynamon i Irys zamienili się w błotne figurki.
.
Lena Cisowska-Środecka

.
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Nauczyciel pyta
dzieci w klasie:
- Czy wiecie dzieci
jaki ptak nie buduje
gniazd?
- Tak! To kukułka!
- A czemu nie
buduje?
- No bo mieszka w
zegarach.
Małgosia i Jaś
spostrzegają na
spacerze w parku
całującą się parę.
- Dlaczego oni to
robią? - pyta
Małgosia.
- Nie wiesz? On jej
chce ukraść gumę
do żucia!
Mama tłumaczy
Jasiowi:
- Trzeba być
grzecznym, żeby
pójść do nieba!
- A co trzeba zrobić,
żeby pójść do kina?
Na lekcji przyrody
nauczycielka pyta:
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- Jasiu, co wiesz o
jaskółkach?
- To bardzo mądre
ptaki. Odlatują, gdy
tylko rozpoczyna się
rok szkolny!
Jasio przychodzi do
domu. Mama
krzyczy:
- Dlaczego masz
takie brudne
ręce???
- Bo bawiłem się w
piaskownicy!!!
- Ale dlaczego masz
czyste palce???
- Bo gwizdałem na
psa!!!
- Wiesz, mamo,
Kazio wczoraj
przyszedł brudny do
szkoły i pani go
wysłała do domu!
- I co pomogło?
- Tak, dzisiaj cała
klasa przyszła
brudna.

Kaziu, czy umyłeś
już uszy?
- Nie, ale jeszcze
słyszę!
Mamo, to jest Kazio!
Przyjrzyj mu się
uważnie!
- Dlaczego?
- Bo on się uczy
jeszcze gorzej niż ja!
- Karolinko, czemu
płaczesz?
- Bo wujek spadł z
drabiny i połamał
szafkę i stłukł
wazon....
- I co, żal Ci wujka?
Stało się coś
wujkowi?
- Niee, ale mój brat
to widział, a ja
nieee.....
- Kaziu, jeśli powiem:
"Jestem piękna", to
jaki to czas?
- Czas przeszły,
proszę pani!

- Jasiu - pyta
nauczyciel. - Jaki to
będzie przypadek jak
powiesz "lubię
nauczycieli"?
- Bardzo rzadki,
panie profesorze.

środki
przeciwbólowe?
- A co cię boli
chłopcze?
- Jeszcze nic, ale
ojciec właśnie
ogląda moje
świadectwo.

Mama pyta się Jasia:
- Jasiu, jaki
przedmiot w szkole
najbardziej lubisz?
- Dzwonek, mamo.
Mała dziewczynka
właśnie skończyła
mówić wierszyk.
- Czy lubisz
recytować
wierszyki? - pyta
jeden z gości .
- Nie,. ale mama
zawsze mnie do tego
zmusza, kiedy chce,
żeby goście
wreszcie poszli do
domu...
Do apteki wpada
chłopiec i
zdenerwowany pyta:
- Czy ma pani jakieś

.

