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Witamy w jesiennym wydaniu naszej 
gazetki szkolnej! 

 

 

Co w numerze? 

 Znów w szkole.  

 Dlaczego nie warto ściągać? 

 Jesienne przysmaki. 

 Coś na szeroki uśmiech  

 Nasi ulubieńcy –ciekawostki z życia kotów. 

 Polubić szkołę – możliwe? 

Zachęcamy wszystkich uczniów do współpracy ze szkolną redakcja gazetki 

 „W krainie słowa”. Opublikujemy Wasze ciekawe artykuły, na łamach naszego 

pisma możecie również podzielić się swoim literackim dorobkiem, np. wierszami, 

opowiadaniami. 

Namawiamy gorąco! 

Redakcja: 

Uczniowie klas IV-VI 

Opracowanie graficzne: Pani Beata Juszczak 

Opieka: Pani Renata Czelny-Kawa 
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Znowu  w szkole! 

No i mamy kolejny rozpoczęty rok szkolny! Jeszcze wakacyjne 

wspomnienia nam w głowie, a już czas spakować plecak i 

powrócić w szkolne mury! 

Opaleni, wypoczęci, pełni letnich wrażeń dzielimy się 

wakacyjnymi przeżyciami z koleżankami i kolegami! 

Wszystkim uczniom życzymy powodzenia i samych wysokich 

ocen w nowym roku szkolnym! 
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Dlaczego nie warto ściągać? 

Odkąd istnieje szkoła, istnieje ściąganie. Karteczki, 

harmonijki, rureczki – ściągi przyjmują najróżniejszą 

formę. Ze ściągą w kieszenie, w piórniku uczeń czuje się 

pewnie. Czy na pewno? Czy ściąganie jest dobre? Okazuje 

się, że nie warto ściągać, ponieważ: 

1. Oszukujecie nie nauczyciela, lecz siebie. Dla przykładu: wyobraźmy sobie, że student 

medycyny (np. przyszły chirurg) ściąga na zaliczeniu z anatomii człowieka. Zdaje ten 

egzamin i dostaje pracę w szpitalu lub rejonowej przychodni. Ty przychodzisz do niego 

ze złamaniem, które on będzie nastawiał. Pytanie, czy chciałbyś, aby taki lekarz 

nastawiał Twoje złamanie? Ja nie. Dlaczego? Obawiałbym się, że wykona to źle i 

koniecznie będzie ponowne łamanie tej kości, gdyż źle się zrosła a zabieg ten jest 

oczywiście strasznie bolesny. 

2. Stres związany ze ściąganiem może wpływać nagannie na samopoczucie i stan 

psychiczny "ściągacza". Heh... pewnie nieraz ściągaliście i doskonale to pamiętacie. 

Pociły się Wam ręce, byliście nerwowi, czasami pojawiały się przy tym nudności czy 

bóle brzucha. 

3. Nie jesteście fair w stosunku do swoich koleżanek i kolegów. 

4. Ściąganie źle wpływa na oczy. Tak, tak moi drodzy. W ostatnich czasach, gdzie 

komputer stał się bardzo popularny i ogólnodostępny większość ściąg wykonywana jest 

na tych urządzeniach. Drukowane na kartce papieru czcionką 4,5 lub 5 zawierają dużo 

treści, ale odczytać taką ściągę przy często nienajlepszym oświetleniu i z dość znacznej 

odległości jest męczące dla oczu. 

5. Przyzwyczajenie do ściągania powoduje lenistwo i niechęć do zdobywania nowych 

umiejętności. Człowiek jest bardzo wygodną istotą i wszystko chciałby zdobyć jak 

najmniejszym nakładem pracy. Jednak gdzieś musi być granica. Wierzę, że doskonale o 

tym wiecie :-) 
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6.  

 

 

Jesienne przysmaki 

Jesień. Ta nielubiana przez wielu z nas pora roku, bo 

kojarząca się z chłodnym powietrzem i krótszymi dniami. 

Jest ciemno, smutno i jakoś tak samotnie.... 

I choć jesień bywa trudnym okresem do przystosowania, 

musimy niestety zapomnieć o wakacjach i intensywnych 

promieniach słońca na rzecz coraz zimniejszych 

wieczorów i widoku spadających liści. Jednak i w tej porze 

roku możemy znaleźć ciepło. Zarówno w kolorze 

złocistych liści jak i w smaku jesiennych przysmaków. 

Często nachodzi nas popołudniami ochota na coś 

słodkiego. Polecamy wspaniały przepis na przepyszny 

deser jesienny. 
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JABŁKOWA ŁÓDECZKA 

Będziesz potrzebować: 

- jabłko 

- nutellę 

- śliwkę 

- wykałaczkę 

Wykonanie: 

Jabłko kroimy na ćwiartki, usuwamy pestki.  

Śliwkę kroimy na połówki, które nabijamy na wykałaczkę.  

Łódkę ozdabiamy nutellą. 

  

I płyniemy przez brzuszek do serca :) 
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Mówią, że śmiech to zdrowie, więc zapraszamy do 

naszego kącika humoru!  

 Mama pyta Krzysia: 

- Krzysiu, dlaczego już się nie bawisz  z Zenkiem?  

A na to Krzyś:  

- Mamo, a czy ty byś chciała się bawić z kimś, kto przeklina i Cię wyzywa?          

A matka: 

-Oczywiście, że nie! 

A Krzyś: 

-Zenek też nie chce. 

 Idzie koń, patrzy, krowa siedzi na drzewie.  

– Ej, krowo, co ty robisz na tym drzewie?? 

- Śliwki jem. 

- Jak to, jesz śliwki? Przecież to sosna. 

-To nic. Śliwki mam w reklamówce 

 Przychodzi Krzyś do apteki i pyta :  

- Czy są jakieś środki uspokajające? 

- Tak, a co się stało? - pyta zza okienka pani magister. 

- Jeszcze nic, tata dopiero ogląda świadectwo. 

Policjant do kierowcy: 

- Już ósmy raz pana zatrzymuję, ponieważ 

podczas jazdy wciąż gubi pan ładunek. 

A ja panu ósmy raz tłumaczę, że jest 

gołoledź, a ja jeżdżę piaskarką! 
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HUMOR ZE SZKOLNYCH DZIENNICZKÓW 

 Wysłany w celu namoczenia gąbki wrócił z mokrą głową i suchą gąbką. 

 Stale obraża się na nauczycieli. 

 Przemek bawi się na lekcji wszystkim, nawet chorym palcem. 

 Śpiewa na lekcji muzyki. 

 Uczeń siedzi w ławce i zachowuje się podejrzanie. 

 

KICI, KICI… Miauczą, łaszą się, czasem drapią, polują na myszy, ale 

przede wszystkim są naszymi mruczącymi milusińskimi. Poniżej 

przedstawiamy kilka kocich ciekawostek. 
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1. Dobrze traktowane koty mogą dożyć dwudziestu lat lub nawet 

przekroczyć ten wiek.  

2. Kot nie widzi tego, co znajduje się bezpośrednio przed jego nosem. 

Dlatego często nie może znaleźć małych kawałeczków (np. 

jedzenia) na podłodze. 

3. W starożytnym Egipcie zabicie kota było przestępstwem, za 

które groziła kara śmierci. Jeżeli kot umarł śmiercią naturalną, na 

znak żałoby wszyscy członkowie rodziny, do której należał kot 

musieli golić brwi. 

4. Zadowolony kot trzyma ogon wysoko uniesiony do góry. 

5. Większość kotów nie ma rzęs. 

Przesądy o kotach 

 Kto nocą zobaczy białego kota, powinien mieć się na 

baczności. - przesąd amerykański. 
 Sen o białym kocie to zapowiedź szczęścia. - przesąd 

amerykański.  
 Jeżeli kot myje się za uszami, to znak, że będzie padało. - 

przesąd angielski. 
 Kichanie kota to dobry omen dla osoby, która je usłyszy. - 

włoski przesąd. 

Kocia galeria 
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Kilka  powodów na to, aby polubić szkołę  
Szkoła to nie tylko obowiązek, ale też i 
przyjemność, no i oczywiście… niezapomniany 

czas!  

1. Każdego dnia uczysz się czegoś, wzbogacasz swoją wiedzę, rozwijasz 

zainteresowania, kształtujesz swoje talenty. 

2. Spotykasz swoje koleżanki i swoich kolegów, razem z nimi uczysz się, bawisz, 

rozmawiasz, rozwiązujesz problemy. Zawierasz nowe znajomości, a nawet 

przeżywasz „pierwsze miłości”. 

3. Szkoła to lekarstwo na nudę. 

4. Chodzenie do szkoły to inwestycja na przyszłość! 

 

 


