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2011 rok                                              

DRODZY  CZYTELNICY !!!

Witamy serdecznie w naszej nowej  szkolnej 
gazetce !!! 

W tym numerze zamieszczamy specjalnie dla Was 
le ciekawych artykułów. Od dzisiaj, w kaŜdym  następnym    

numerze będziemy drukować  informacje o tym, co dzieje się        
naszej Szkole i Przedszkolu. Pojawi się kącik z publikacją Waszych artykułów

do którego będziecie mogli pisać o problemach, sukcesach.  

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; 
Jak dobrze mieć przyjaciela; 

� Rok 2011 Rokiem Czesława Miłosza;
� Karnawał  w naszej szkole
� Wokół Walentynek..

 

 
 

 

DRODZY  CZYTELNICY !!! 

merze zamieszczamy specjalnie dla Was 

        
z publikacją Waszych artykułów, 

Rok 2011 Rokiem Czesława Miłosza; 
awał  w naszej szkole; 
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W krainie bajek i laurekW krainie bajek i laurekW krainie bajek i laurekW krainie bajek i laurek

Barwnych historii z pouczającym zakończeniem wysłuchały przed-
szkolaki podczas wizyty w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni. 
Z okazji zbliŜającego się Święta tworzyły takŜe laurki.

    

     19 stycznia podczas spotkania w czy-
telni panie podjęły wyzwanie: jak uczyć i 
zachęcić naszych milusińskich do wysłu-
chania historii z pouczającym morałem 
czyli bajki? Wszystkie miejscowe grupy 
przedszkolne z ogromnym zainteresowa-
niem słuchały pań bibliotekarek. Lektorom 
udało się przenieść maluchów w świat fan-

tazji, a przy tym zaciekawić i ująć słucha-
jących prostymi historiami opowiedziany-
mi w bajkach. Po takiej lekcji i bagażu 
przesłań płynących z tych opowieści przed 
dziećmi stanęło kolejne wyzwanie.                                                    
Z okazji zbliżającego się Święta Babci       
i Dziadka przedszkolaki miały za zadanie 
zrobienie laurki .W ruch poszły kredki, 
mazaki, kolorowe kartki, bo czego nie robi 
się dla ukochanych „dziadków”. Efekty 
pracy były imponujące i  zachwyciły 
wszystkich. Dzieła przedszkolaków zostały 
zawieszone na wystawie w bibliotece, żeby 
każdy odwiedzający placówkę mógł nacie-
szyć nimi wzrok. Wszystkie prace zostały 
uhonorowane nagrodami. 

                                                           M. M. 

      Z  Ŝycia  przedszkolaków….. 
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    Prezenty, postacie z bajek i filmów 
dostarczyły dzieciom wielu niezapo-
mnianych chwil, a emocje jakie towa-
rzyszyły przygotowaniom głęboko za-
padły w pamięci uczestnikom zabaw. 

To, Ŝe Miko-
łaj przycho-
dzi do dzieci 
w grudniu 
wiadomo juŜ 
od dawna      
i nikogo do 
tego nie 

trzeba przekonywać. Nie omieszkał   za-
witać do przedszkolaków w Rząśni. 
Zgromadzone tłumnie maluchy  z rodzi-
cami wyczekiwały wizyty Świętego gościa 
z prezentami. Dzieci przygotowały nie-
spodziankę dla niego w postaci wierszy-
ków i piosenek. Po części artystycznej, 
kaŜdy przedszkolak odbierał  indywidu-
alnie prezent, zapewniając, iŜ w mi-
nionym roku był grzeczny  i nie spra-
wiał trudności.    

 

 

Atmosfera świątecznego spotkania                       
ponownie zawitała w  mury przedszkola 
11  stycznia, kiedy to odbyła się zabawa 
choinkowa. Dostarczyła uczestnikom nie-
zapomnianych przeŜyć.  Dzieci przebra-
ne w róŜnorodne kolorowe kostiumy od 
księŜniczek po piratów uroczyście bry-
lowały na  parkiecie. W czasie trwania 
imprezy milusińskich zabawiał wodzirej 
Kacperek.  

Magdalena Marciniak 
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                            Niezapomnianych wraŜeń mocNiezapomnianych wraŜeń mocNiezapomnianych wraŜeń mocNiezapomnianych wraŜeń moc

 
Radość wzruszenie i uśmiech Radość wzruszenie i uśmiech Radość wzruszenie i uśmiech Radość wzruszenie i uśmiech towarzyszyły towarzyszyły towarzyszyły towarzyszyły wszystkim wszystkim wszystkim wszystkim podczas obchodów podczas obchodów podczas obchodów podczas obchodów     

DniaDniaDniaDnia    Babci i Dziadka w PrzedszkoluBabci i Dziadka w PrzedszkoluBabci i Dziadka w PrzedszkoluBabci i Dziadka w Przedszkolu....    

 

Z okazji Święta 
Dnia Babci  i  
Dziadka nasze 
przedszkolaki 
przygotowały 

występy i upominki. Przybyłych gości uro-
czyście przywitała Krystyna Strzelczyk, 
dyrektor placówki. W przemówieniu zwró-
ciła szczególną uwagę na wychowanie 
młodego pokolenia, nie zapominając o se-
niorach rodu. Serdeczne życzenia i słowa 
uznania złożył również Tomasz Stolar-
czyk Wójt Gminy Rząśnia. Przedszkolaki 

złożyły babciom i dziadkom życzenia i za-
prezentowały program artystyczny.                         
Dzieci dały sobie radę na scenie dostarcza-
jąc   widzom wielu wzruszeń i niezapo-
mnianych wrażeń. Na zakończenie uroczy-
stości „dziadkowie” zostali obdarowani  
prezentami. Następnie wszyscy udali się na 
poczęstunek.           

                     M.M                                                  

 

  
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 



 

       Czesław Miłosz został uhonorowany przez Sejm.

         Z okazji 100 
       będzie obchodzony jako

Laureat Nagrody Nobla 
za całokształt twórczości

   Urodził się 30 VI 191 w 
niach nad Niewiażą (Litwa), zmarł 
14 VIII 2004 w Krakowie i został 
pochowany w Krypcie Zasłu
kościoła Na Skałce.  Dużą
cia spędził poza ojczystą
Urodził się na Litwie, a młodo
upłynęła mu na wędrówkach mi
Rosją, Wilnem, Warszawą
żem. Studiował na Uniwersytecie 
Stefana Batorego w Wilnie. Był 
związany z lewicową  grup
ką i pismem „Żagary”. Po wojnie 
krótko pracował w służbach dypl
matycznych  w USA i Francji. 
W 1951  roku zdecydował si
wracać do kraju w związku z 
jącym się reżimem ko
nym. Najpierw osiedlił się
cji, potem w Kalifornii. Wykł
teraturę i języki słowia
University of California w Berkeley
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Czesław Miłosz został uhonorowany przez Sejm.

Z okazji 100  rocznicy urodzin noblisty rok 2011
ędzie obchodzony jako Rok  Miłosza. 

 

Laureat Nagrody Nobla (1980)
za całokształt twórczości 

    
 30 VI 191 w Szetej-

 (Litwa), zmarł 
w Krakowie i został 

pochowany w Krypcie Zasłużonych 
żą część  ży-

dził poza ojczystą Polską. 
 na Litwie, a młodość 

drówkach między 
, Wilnem, Warszawą a Pary-

na Uniwersytecie 
Stefana Batorego w Wilnie. Był 

grupą poetyc-
agary”. Po wojnie 

żbach dyplo-
w USA i Francji.        

roku zdecydował się nie 
ku z nasila-
omunistycz-

dlił się we Fran-
fornii. Wykładał li-

zyki słowiańskie na 
ia w Berkeley.  

Do 1980, kiedy 
otrzymał Na-
grodę Nobla, 
jego twórczość 
była nieobecna 
w  Polsce         
i tylko niekiedy 
publikowana  
w antologiach. 
W czasie woj-
ny  brał aktyw-
ny udział w 
konspiracyj-
nym życiu kulturalnym. W wielu 
wierszach przywoływał obraz ok
powanej Warszawy i Wilna. Wojna
i zniszczenie stały się
tywem jego twórczoś
przekładał utwory T. S. Eliota i Wa
ta Whitmana na polski, 
na angielski. Pracował ró
tłumaczeniami „Pisma 
z języków oryginału na polski

Czesław Miłosz został uhonorowany przez Sejm. 

rocznicy urodzin noblisty rok 2011 
 

 
(1980) 

turalnym. W wielu 
ływał obraz oku-

nej Warszawy i Wilna. Wojna  
i zniszczenie stały się częstym mo-

wem jego twórczości. Miłosz 
kładał utwory T. S. Eliota i Wal-

mana na polski,  a swą poezję 
Pracował również nad 

tłumaczeniami „Pisma Świętego”      
zyków oryginału na polski.
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Wybrane utwory: 
 

 
Autor wielu    
tomików wierszy: 
 
 - „Trzy zimy” 
(1936); 
- „Ocalenie” (1945)– pierwszy  tom 
powojenny; 
- „Światło dzienne” (1953) – pierw-
szy tom emigracyjny 
 - „To” (2000); 
 

„Zniewolony umysł” – powstaje w 
1951, publikacja we Francji w 1953; 
 
– analiza postaw pisarzy polskich 
pod presją systemu  komunistyczne-
go; 
 

„Dolina Issy” 1955 – powieść 
wspomnieniowa; 
 

 

         Ojciec objaśnia

 

 

 

"Tam, gdzie ten promień równiny dotyka 

I cień ucieka, jakby biegł naprawdę, 

Warszawa stoi, ze wszech stron odkryta, 

Miasto niestare, ale bardzo sławne. 

 

 

Dalej, gdzie z chmurki wiszą deszczu struny, 

Pod pagórkami z akacjowym gajem, 

To Praga. Nad nią zamek widać cudny, 

Wsparty na górze starym obyczajem. 

 

To, co krainę białą pianą dzieli, 

To Alpy. Czarność - to są lasy jodły. 

Za nimi, w słońca Ŝółtego kąpieli 

Italia leŜy niby talerz modry. 

  

 

Z pięknych miast, których wznosi się tam         

wiele, 

Rzym rozpoznacie, chrześcijaństwa stolicę, 

Po tych okrągłych dachach na kościele, 

Czyli świętego Piotra bazylice. 

 

A tam, na północ, za morską zatoką, 

Gdzie mgły niebieskiej chwieje się równina, 

ParyŜ chce wieŜy towarzyszyć krokom 

I stado mostów ponad rzeką wspina. 

 

I inne miasta ParyŜowi wtórzą 

Szkłem ozdobione, okute Ŝelazem. 

Ale na dzisiaj byłoby za duŜo. 

Resztę opowiem kiedyś innym razem". 

 

 

 

 

    



 

KarnawaKarnawaKarnawaKarnawał    ----    

 

W naszej szkole, 

jak co roku, 

odbyła się 

zabawa choi

kowa. Dzieci 

przebrane za 

wróżki, motylki, batmanów, rycerzy, 

itd. – bawiły się  
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    czas czas czas czas     radoradoradoradości ci ci ci     iiii        rozrywkirozrywkirozrywkirozrywki

W naszej szkole, 

jak co roku,     

ła się       

zabawa choin-

kowa. Dzieci – 

przebrane za 

manów, rycerzy, 

 

wspaniale wspólnie z rodzicami

i nauczycielami. Bardzo dużym p

wodzeniem cieszyła się loteria fa

towa, przygotowana pr

Rodziców, na której można było w

grać ciekawe przedmioty, również 

piękne prace wykonane przez 

uczniów. 

rozrywkirozrywkirozrywkirozrywki……………………

wspaniale wspólnie z rodzicami         

Bardzo dużym po-

wodzeniem cieszyła się loteria fan-

towa, przygotowana przez Radę  

, na której można było wy-

grać ciekawe przedmioty, również 

piękne prace wykonane przez 



 

 

 

     Walentynki – święto zakochanych, 
dzone 14 lutego. Nazwa „walentynki” poch
dzi od imienia św. Walentego, patrona zak
chanych. Istnieje zwyczaj wysyłania w tym 

dniu listów zawieraj
cych wyznania miłosne 
(często pisane wie
szem). Współcze
święto to zyskało ba
dzo komercyjny ch
rakter.    

    Na terenie Polski 
walentynki konkurują o miano tzw. 
kochanych z miejscowym, rodzimym 
słowiańskim, zwanym potocznie Noc

Słowo  kocham  w  innych  językach:

 

Albańskim: Te dua  
Angielskim: I love you  
Arabskim: Ohiboka  
Bułgarskim: Obiczam te  
Brazylijskim: Eu te amo  
Chińskim: Wo ai ni  
Czeskim: Miluji te  
Duńskim: Jeg elsker dig  
Esperanto: Mi amas vin  
Estońskim: Mina armastan sind  
Filipińskim: Mahal ka ta  
Fińskim: Minä rakastan sinua  
Francuskim: Je t´aime  
Greckim: S´agapo  
Hebrajski: Anee ohev otakh  
Hindi: Mai tumse pyar karta hoon 
Hiszpańskim: Te Quiero  
Holenderskim: Ik houd van jou  

 

 

 

WOKÓŁ   WOKÓŁ   WOKÓŁ   WOKÓŁ   WALENTYNEK……WALENTYNEK……WALENTYNEK……WALENTYNEK……
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ochanych, obcho-
Nazwa „walentynki” pocho-

w. Walentego, patrona zako-
Istnieje zwyczaj wysyłania w tym 

dniu listów zawierają-
cych wyznania miłosne 

sto pisane wier-
szem). Współcześnie 

to to zyskało bar-
dzo komercyjny cha-

 

Na terenie Polski 
 o miano tzw. święta za-

kochanych z miejscowym, rodzimym świętem 
skim, zwanym potocznie Nocą Kupały 

lub Sobótką (obchodzonym w okresie przes
lenia letniego, w nocy z dnia 21 na 22 czer
ca). W przeszłości najsłynniejszym walenty
kowym upominkiem było jabłko pokryte r
żowym lukrem, ułożone w hebanowej szkatu
ce wysadzanej perłami - 
Henryk VIII podarował Annie Boleyn.
czaj wysyłania kartek -walentynek si
roku, gdy panna Esther Howland z Worcester 
w stanie Massachusetts zało
kującą specjalne kartki na dzie
go. Niezależnie od tego, czy wysyła si
żartu, czy daje upust swoim prawdziwym, 
skrywanym uczuciom - nadawca musi poz
stać anonimowy. 

Słowo  kocham  w  innych  językach: 

 

Hindi: Mai tumse pyar karta hoon  

 

Indonezyjskim: Saya cinta padamu 
Islandzkim: Eg elska thig  
Japońskim: Watakushi wa anata o aishinasu 
Łacińskim: Te amo lub Vos amo 
Niemieckim: Ich liebe dich 
Norweskim: Jeg elsker deg  
Portugalskim: Te amo  
Rosyjskim: Ja ljublju tiebja
Rumuńskim: Te jubesc  
Serbskim: Volim te  
Słowackim: Lubim ta  
Słoweńskim: Ljubim te  
Szwedzkim: Jag älskar dig 
Tureckim: Ben sni sviyorum 
Węgierskim: Szeretlek  
Włoskim: Ti amo 

WALENTYNEK……WALENTYNEK……WALENTYNEK……WALENTYNEK……    

 (obchodzonym w okresie przesi-
lenia letniego, w nocy z dnia 21 na 22 czerw-

i najsłynniejszym walentyn-
kowym upominkiem było jabłko pokryte ró-

one w hebanowej szkatuł-
 takie król brytyjski 

Henryk VIII podarował Annie Boleyn. Zwy-
walentynek sięga 1848 
r Howland z Worcester 

w stanie Massachusetts założyła firmę produ-
 specjalne kartki na dzień św. Walente-

nie od tego, czy wysyła się je dla 
artu, czy daje upust swoim prawdziwym, 

nadawca musi pozo-

Indonezyjskim: Saya cinta padamu  
 

Japońskim: Watakushi wa anata o aishinasu  
Łacińskim: Te amo lub Vos amo  
Niemieckim: Ich liebe dich  
Norweskim: Jeg elsker deg   

Rosyjskim: Ja ljublju tiebja  

Szwedzkim: Jag älskar dig  
Tureckim: Ben sni sviyorum  
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w naszej szkole  

  Szkoła nasza zebrała 1322,3 zł  

Celem Fundacji jest 
działalność w zakre-
sie ochrony zdrowia, 
polegająca na rato-
waniu życia chorych 
osób, w szczególno-
ści dzieci, i działanie 
na rzecz poprawy 
stanu ich zdrowia, 
jak również na dzia-

łaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki 
zdrowotnej. Cel ten realizowany jest poprzez 
zbiórki Finałowe, zakup sprzętu na oddziały 
medyczne szpitali w całej Polsce, a także przez 
prowadzenie czterech ogólnopolskich  

 

programów medycznych i jednego edukacyj-
nego. Fundacja najczęściej kojarzy się ze 
styczniową zbiórką pieniędzy zwaną Finałem 
WOŚP Pośród śniegów i mrozów na ulicę wy-
chodzą tysiące wolontariuszy i miliony Pola-
ków, by wspólnie zbierać na konkretny, wcze-
śniej wytyczony przez Fundację cel. Ucznio-
wie z Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły 
również brali udział w tej akcji. Wolontariu-
szami byli:  Joanna Olczak, Klaudia  Jastrzą-
bek, Joanna Herczyńska, Paulina Szkodzin,  
Anna Dobrzelak, Mateusz Łudczak. Wszyst-
kim którzy wsparli akcję dziękujemy za ich 
gorące serca. Koordynatorem szkolnym akcji 
była pani mgr Agnieszka Bzdak.

Jasełka 2010Jasełka 2010Jasełka 2010Jasełka 2010    

 

 

 

" Zwiastujemy Wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu, dziś narodził się Zbawi-
ciel, którym jest Chrystus Pan".

 

    Tegoroczne Jasełka, pod tytułem "Dzie-
cię nam się narodziło", jakie odbyły się     
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym, 
przygotowali uczniowie klas IV, V, VI,  
przy wielkim wsparciu chóru anielskiego, 
utworzonego z uczennic klas IV-VI 
(chłopcy niekoniecznie chcieli choć na ten 
czas przemienić się w anioły)! Przedsta-
wienie oglądali wszyscy uczniowie klas     
I-VI oraz nauczyciele , co pozwoliło, rów-
nież w naszej szkole, poczuć rodzinną    
atmosferę zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia i rozpocząć wspólne święto-
wanie narodzin Zbawiciela. Całość przed-
stawienia przeplatana była kolędami oraz 

zimowymi piosenkami świątecznymi         
w wykonaniu solistów i chóru anielskiego. 
Na koniec ks. Marcin Felczuk i Pani Dy-
rektor  złożyli wszystkim Bożonarodze-
niowe życzenia symbolicznie dzieląc się 
opłatkiem.  Po Jasełkach odbyły się wigilie 
klasowe. Składaniu życzeń i śpiewaniu ko-
lęd, które słychać było na korytarzu oraz w 
drodze powrotnej do domu nie było końca 
... . W tym świątecznym nastroju pożegna-
liśmy się aż do Nowego Roku, by na nowo 
z pomocą Małej Dziecinki stawić czoła na-
szej codzienności. 

Do zobaczenia na Jasełkach za rok !
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Przegląd sportowy 
 

      W naszej szkole w okresie ferii zimowych    

odbył się Zimowy Turniej Piłki Siatkowej            

o Puchar Wójta Gminy Rząśnia. Na zawody za-

proszono 4 drużyny: Dwie z Pajęczna , oraz   

drużyny z Siemkowic i Lipnika. Zawody  roze-

grano w dwóch grupach: 

Gr. „A” 

- Siemkowice 

- Pajęczno kl. VI 

- Rząśnia kl. VI 

Gr. „B” 

-Lipnik 

-Pajęczno kl. V 

-Rząśnia kl. V 

Dwie najlepsze drużyny z grup zagrały mecze 
półfinałowe: 

 Rząśnia kl. VI- Rząśnia kl. V (2:0) 

Pajęczno kl. VI- Pajęczno kl. V (1:2) 

W finale spotkały się drużyny z Rząśni kl. VI i z 

Pajęczna kl. V .Gospodarze wygrali spotkanie 

(2:0) 

 Końcowa klasyfikacja: 

1. Rząśni kl. V 

2. Pajęczno kl. VI 

3. Pajęczno kl. VI 

4. Rząśnia kl. V 

5. Lipnik 

6. Siemkowice 

 

Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali  

Piotr Nowak i Mateusz Łudczak. 
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Przyjaźń 
 to jedno z najwaŜniejszych i najbardziej potrzebnych uczuć w Ŝyciu kaŜdego 

człowieka. 
 
"Prawdziwy przyjaciel jest zwierciadłem, w którym (...) odbija się dusza nasza; on jest    
otwartą księgą naszych myśli, czynów i upodobań, podczas gdy inni, obojętni ludzie są księ-
gami w grubą skórę oprawionymi i zamkniętymi na kłódkę". 

                                                                                                 Bolesław Prus 

Być przyjacielem - to umieć patrzeć na dru-
giego w chwilach radości i w chwilach smutku 
oraz potrafić dzielić z nim te chwile. 

Być przyjacielem - to umieć dostrzegać dobro 
i piękno, które posiada każda istota, i potrafić 
je podziwiać. 

Być przyjacielem - to prosić o przebaczenie, 
przebaczać i umieć o tym zapomnieć. 

Być przyjacielem - to znaczy stanąć u boku 
tego, kto stracił wszelką nadzieję i darzyć go 
miłością. 
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Najlepsza rada na smutki i kłopoty? 

PRZYJACIEL! 

 

 

Dekalog przyjaźni, czyli dziesięć przykazań 
przyjaźni 

1. Zaakceptuj przyjaciela nawet z jego wa-
dami. 

2. Zrozum jego trudne momenty. 
3. Pamiętaj o jego urodzinach. 
4. Prześlij mu wyrazy swojej pamięci, kiedy 

jesteś daleko. 
5. Pożyczaj mu chętnie swoje rzeczy. 
6. Nie bądź zazdrosny. 
7. Nie twierdź, że istniejesz dla niego tylko 

ty. 
8. Nie bądź złośliwym wobec niego. 
9. Nie mów mu jednej rzeczy, mając na my-

śli drugą. 
10. Nie naigrywaj się z niego w towarzystwie 

starszych. 

 

Jeżeli ktoś cię nie lubi - zastanów się: 

1. Czy czasem sam sobie na to nie zasłuży-
łeś? 

2. Czy on nie ma racji? 
3. Co możesz zrobić, aby zmienił o tobie 

zdanie? 
4. Jak on widzi całą sprawę? 
5. Czy ogólnie jesteś lubiany? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warto nad sobą trochę popracować.  

Umiej być przyjacielem! 

 

Jak zjednywać sobie przyjaciół? 

1. Uśmiechajcie się. 
2. Rozmawiajcie. 
3. Szanujcie się. 
4. Pomagajcie sobie. 
5. Dzielcie się. 
6. Troszczcie się. 
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KULTURALNY UCZEŃ – GATUNEK ZAGROŻONY WYGINIĘCIEM??? 

 

Miej zawsze przy sobie 4 magiczne kluczyki. 

                  Otwierają  one drzwi do łatwiejszego życia wśród ludzi. 

 

 

 

 1. PROSZĘ 

              2. DZIĘKUJĘ  

3.PRZEPRASZAM 

4. UŚMIECH 

 

Uprzejmość jest cennym kluczem, który otwiera wszystkie drzwi.  
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Kącik  humoru 
 
Koleżanka do kolegi: 
- Franeczku, założę się że nie potrafisz zrobić 
pięciu błędów w jednym wyrazie. 
- A jaki to wyraz ? 
- Fzhut słońca. 
 
Na lekcji wychowania fizycznego nauczyciel 
poleca uczniom ćwiczyć "rowerek". Jeden z 
chłopców nie rusza nogami. 
- Dlaczego nie ćwiczysz ? 
- Bo ja teraz jadę z górki.. 

- Co to jest dziedziczność ? - pyta nauczyciel 
ucznia. 
- Dziedziczność jest wtedy, gdy uczeń dostaje 
dwóję za wypracowanie, które napisał jego oj-
ciec.  

W szkole na lekcji geografii pani pyta dzieci, 
w którym kraju jest najcieplejszy klimat. 
- W Rosji - odpowiada Jaś. 
 - Z czego to wnioskujesz ? - pyta zdziwiona 
pani. 
- Bo, proszę pani, do nas w styczniu znad 
Wołgi ciocia przyjechała w trampkach. 
 
 
Na lekcji religii: 
- Kto z was, dzieci, chciałby iść do nieba ? - 
pyta ksiądz katecheta. 
Wszystkie dzieci podnoszą ręce do góry, tylko 
Jaś siedzi bez ruchu. 
- A ty, mój chłopcze, nie chcesz iść do nieba ? 
- Chcę i to bardzo, ale obiecałem tacie, że za-
raz po lekcjach wrócę do domu. 
 

 

 

Zachęcamy do odwiedzania szkolnej strony internetowej : 

www.zsprzasnia.pl 

 

Zespół redagujący gazetkę szkolną : 
Marzena Otocka- Bednarek  
Katarzyna Urbańczyk 
Magdalena Marciniak 
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