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Jesteś lekiem na całe zło, 
Twój uśmiech sprawia, że jestem szczęśliwy!  

                                                          
   

                                    

 

 
 
 

Przesłaliście zdjęcia, dziękujemy. 

Jest to recepta dla wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą, 

jak znajdować SZCZĘŚCIE w drobnych rzeczach 

i być RADOŚCIĄ dla SIEBIE i INNYCH . 
-BĄDŹ SZCZĘŚLIWY- 



 
 
  

 

Kot podczas głaskania mówi: - Rozpływam się... 
                             Autorka zdjęcia: Paulina Sieradzka, 7C 
 

Na  tapczanie  leży  leń ...  
                             Autorka zdjęcia: Zofia Radziejewska, 7D 
 



          

 

Zadanie: Ile palców widzisz na zdjęciu? 
 Autor zdjęcia – Michał Góźdź, zapalony rowerzysta z 8B 

Ostanie wakacje w Chorwacji. Wrócę tam  
                             Autorka zdjęcia: Paulina Sieradzka, 7C 
 



   

 
 

 

Ten kot nie lubi świąt, GŁUPOL  
                  Autorka zdjęcia: Paulina Sieradzka, 7C 
 

ZIELONA SZKOŁA – WRÓCIMY  

TAM  
                   
 



 
 
    
         

 

A teraz Krzysztof i jego drzewa 
                  Autor zdjęcia: Krzysztof Chmielewski, 7C 
 

Słońce zachodzi, noc już nastaje, 
 gdy się obudzisz, moc Ci oddaje. 
Autor zdjęcia: Krzysztof Chmielewski, 7C 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Drzewa ogromne, drzewa wysokie,                     
a nad drzewami nasze marzenia głębokie. 
                      Autor zdjęcia: Krzysztof Chmielewski, 7C 
 

Śnię o Tobie   



 
 
 

 
 

A może tęsknisz za śniegiem ?    



 

 

HUMOR  SZKOLNY 

 Wraca  Jaś do domu z wycieczki do zoo. 

-Mamusiu , kupisz mi małpkę ?  

-Nie Jasiu - postanawia mama . 

-Dlaczego ? - dopytuje się Jaś ze smutkiem. 

-Bo małpki strasznie dużo jedzą. 

- To kup mi taką z zoo, ich nie wolno karmić!. 

 Siostra Jasia mówi do niego:  

- Jasiu umyjesz mi jabłko? 

Jasio:  

- Jasne że tak!  

I poszedł. W końcu wrócił, dał siostrze jabłko: 

- Masz.  

Siostra: 

- Jasiu, czemu to jabłko ma taki dziwny smak? 

Jasio: 

- Mówiłaś żeby umyć, więc umyłem mydłem.  

 Pani od polskiego mówi do Jasia: 

- Ułóż zdanie z wyrazem cukier. 

Jasiu:  

- "Piję herbatę z cytryną." 

Pani pyta:  

- Gdzie wyraz cukier? 

A Jasiu na to: 

- Rozpuścił się.                                               

 Na zajęciach nauczycielka pyta: 

- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 

- To bardzo mądre ptaki. Odlatują,  

gdy zaczyna się rok szkolny. 

 
 

 
 

Zespół redakcyjny:                                      

J. Bucholc, A. Ciechocińska, D. Jabłońska, 

A. Stankiewicz , Z. Radziejewska  // 

opiekun: Mirosława Masłowska/ 

Super  fryzura,  a foch nie mija. 



 


