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KLASY MŁODSZE
0

KLASY STARSZE
4

Michał OLECHNO
Dominik GRALAK
Filip ADAMCEWICZ
Filip RYCĄBEL

Dominika MACIEJSKA
Krzysztof ROGOWSKI

1

5
Maksymilan BOGDAŃSKI
Aleksander BOGDAŃSKI
Krzysztof DZIUK
Zuzanna JANIKOWSKA

Izabela ZĄBEK
Piotr HUTYRA

2

6
Damian NOWACZEWSKI
Marcin PUCZKO

Karolina ALBRYCHT
Martyna MATOGA
ŚREDNIE OCEN

3
Justyna SZWAJKOWSKA
Małgorzata MALISZEWSKA
Hubert BUŁA
Natalia FOREMNA
Marlena ZAŁUCKA

Stasio wrócił ze szkoły i mówi:
- Wiesz, mamo, Piotrek przyszedł brudny na
lekcję i pani za karę wysłała go do domu.
- I co pomogło?
- Tak, dzisiaj cała nasza klasa przyszła brudna na lekcje.

KLASA IV– 3,36
KLASA V - 3,56
KLASA VI—3,59

Na lekcji geografii nauczyciel pyta Jasia:
- Która rzeka jest najdłuższa: Ren czy Missisipi?
- Oczywiście, Missisipi.
- Doskonale, a czy wiesz, o ile dłuższa?
- Dokładnie o sześć liter.

Nauczyciel pyta ucznia:
- Jasiu w jaki sposób można uzyskać światło dzięki wykorzystaniu wody?
- Trzeba umyć okno, panie profesorze.
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Czy zdrowo się odżywiasz?
Jesteś głodny/a sięgasz po…
A) hamburgera.
B) soczyste jabłko.
C) czekoladę.
Przejeżdżasz przez miasto. Widzisz stojące obok siebie trzy restauracje. Do której wchodzisz??
A) Smak zdrowia
B) Pizzeria
C) McDonald’s
3.Jesteś w sklepie, kupujesz produkty na przyjęcie, które zorganizowałeś\aś dla przyjaciół. Co kupujesz?
A) frytki i hamburgery

B) warzywa i owoce
C) czekoladę
4.Jesteś spragniony/a, więc kupisz sobie…??
A) wodę niegazowaną.
B) kawę.
C) coca colę.
5.Jeśli skusisz się na ciastko, to wybierasz takie…
A) z dużą ilością bitej śmietany i czekolady.
B) z cukrem pudrem i to ci wystarczy.
C) z polewą czekoladową i z kawałkami orzechów laskowych.
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Jeśli masz 10-8:
Zdrowo się odżywiasz. Wybierasz dobre i zdrowe produkty żywnościowe. Trzymaj tak dalej. Powinnaś/
powinieneś zachęcać do zdrowego odżywiania się innych. Wiesz, że dobrze jesz J!
Jeśli masz 8-6.
Powinieneś/powinnaś zdrowiej się odżywiać. Wybieraj zdrowsze produkty i bezpieczniejsze dla zdrowia.
Będzie dobrze!
Jeśli masz 6-0.
Źle, źle, źle! Tak nie może dalej być. Musisz koniecznie zmienić swoją dietę L. Odżywiasz się bardzo
niezdrowo i musisz to zmienić. Poszukaj w Internecie wiadomości dotyczących poprawnego jedzenia.
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KTO SIĘ PRZEZYWA, SAM SIĘ TAK NAZYWA...

Czy spotkała Cię kiedyś taka sytuacja, że ktoś cię przezywał, a Tobie było tak bardzo,
bardzo przykro. Było Ci przykro, bo nikt nie stanął w Twojej obronie, a wszyscy śmiali się z
głupiego żartu. To zrozumiałe, że było Ci smutno i żal. Ten, kto Cię przezywał chciał celowo
wyrządzić Ci krzywdę. Tak, pomimo tego, że Cię nawet nie dotknął, wyrządził Ci krzywdę. Pół
biedy, gdy przezwisko było powiedziane ot tak sobie i w gruncie rzeczy do niczego się nie odnosiło. Gorzej, gdy wyśmiewano Twój wygląd (np.”ty grubasie, rudzielcu, piegusie”), Twoje
ułomności („ty jąkało, zezolu, okularniku”), Twoje nazwisko lub Twój stan posiadania
(„ubierasz się niemodnie”).
Co zrobić, gdy usłyszymy jak inni przezywają Twojego kolegę lub koleżankę? Jeżeli z
tymi osobnikami można dyskutować spróbujmy im wytłumaczyć, że tak się nie postępuje. Ale
pewnie jest tak, że nic nie dociera do ich tępych łepetyn. Jeżeli są agresywni, nie ryzykujmy
bójki, oddalmy się, zdrowie jest ważniejsze. Jest jeszcze jeden sposób, przezwać przezywającego boleśniej i ostrzej, ale czy to dobry sposób? — osądźcie sami.
Co zrobić, gdy ktoś uparł się i dręczy nas wyzwiskami? Pierwsza sprawa to
MIEĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI!
Myśl o sobie: jestem wspaniały, bo postępuję uczciwie. I nie jest ważne, że jesteś
słabszy czy brzydszy od innych. Jesteś sobą i to jest piękne, jesteś jedyny niepowtarzalny i
jeśli masz oddanego przyjaciela, to uśmiechaj się i nie zrażaj się niepowodzeniami.
ALE UWAGA!
Jeśli jesteś świadkiem, że ktoś dręczy inną osobę przezwiskami, poniża ją< to koniecznie zgłoś to zaufanemu nauczycielowi.
KTO SIĘ PRZEZYWA,
TEN TAK SAMO SIĘ NAZYWA!
PRZEZWISKO SIĘ ODWRACA
I DO CIEBIE WRACA!
WŁAŚCICIEL CHORUJE
I PRZEZWISK NIE PRZYJMUJE!
WŁAŚCICIEL WYZDROWIAŁ
PRZEZWISKA PRZYJMOWAŁ!
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NASZ ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Uczestnicy
kółka polonistycznego
pod opieką
B. Gaworeckiego

I wiesz , że musisz wiedzieć , czego nie wiesz
i poznać w sposób, którego nie znasz

CZYTAJ !

1. Co zrobić, gdy zobaczy się latającego sło-

nia ?
2. Dlaczego sułtan nosi zielone szelki ?
3. Pod jakim drzewem siada zając, gdy deszcz
pada ?
4. Jakie jajka podobne są do roślin ?
5. Co robi kogut, gdy podnosi jedną nogę ?
6. Dlaczego zebra jest w paski ?
1. Obudzić się.
2. Żeby mu
spodnie nie
spadły.
3. Pod mokrym.
4. Sadzone.
5. Stoi na
drugiej.
6. Bo wyszła z
więzienia.

Przykazania uczniów
1. Nie gryź ołówków, lasów coraz mniej!
2. Nie kuj na blachę, pamiętaj, że możesz wykorzystać tylko 10 % swojego mózgu.
3. Nie zgrzytaj zębami, przecież nie lubisz swojego dentysty.
4. Nie bój się rozdawać klasówek, przecież twoja zawsze może zniknąć.
5. Kiedy dostaniesz jedynkę, pożal się komuś, byle nie za mocno.
6. Nie bój się nauczycieli, to też ludzie.
7. Nie traktuj miejsca przy tablicy jak koniec świata, to dopiero początek.
8. Przerwa to krótkie święto, ciesz się n im.
9. Nie obgryzaj paznokci na lekcji, zostaw trochę na później.
10. Pamiętaj: palec i główka, to szkolna wymówka.

