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Co nowego w naszej szkole? 

 

Wybory do samorządu uczniowskiego 

W środę 20 września w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu 

Uczniowskiego. Wszyscy kandydaci zostali zaprezentowani kilka dni wcześniej, aby każdy  

z uczniów mógł zastanowić się, na kogo chce oddać swój głos. Po zakończeniu kampanii 

nadszedł dzień wyborów. Każdy mógł wypełnić kartę do głosowania oraz wrzucić ją do urny 

wyborczej. Po przeliczeniu głosów wiemy już, że nasz Samorząd Uczniowski tworzą 

następujące osoby: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący: Julia Ogiela 

Zastępca: Kacper Adamczyk 

Sekretarz: Aleksandra Szczepaniak, Kamil 

Potaczała 

Skarbnik: Karol Zapała 

Członkowie Samorządu: Kamil Kowalczyk, 

Martyna Wojciarczyk, Martyna Wojtyczka, 

Piotr Kowalczyk, Piotr Kaim, Krzysztof 

Wójcik, Mateusz Palac, Krzysztof 

Złydaszyk. 

Opiekunkami samorządu zostały: p. Natalia Kuziel oraz p. Grażyna Dawiec. 

Serdeczne gratulacje! 

 

 

A teraz coś o najmłodszych... 

17 października w naszej szkole odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Uczniowie 

przygotowywali się do tej uroczystości już od wielu dni, dzięki czemu wszystko było dopięte 

na ostatni guzik. Miny pierwszaków zdradzały, że byli oni trochę przestraszeni i zestresowani, 

ale trema na szczęście nikogo „nie zjadła”. Wszystkie recytowane wiersze, śpiewane piosenki 

oraz „Hiszpański taniec” udały się idealnie, nie dziwi więc, że cały występ artystyczny został 

nagrodzony gromkimi brawami. Po zakończeniu części artystycznej nadeszła wyczekiwana 

przez wszystkich pierwszaków najważniejsza chwila. 
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Po wspólnym wygłoszeniu treści ślubowania, pani dyrektor Jadwiga Baran-Stożek wielkim 

ołówkiem pasowała każdego z pierwszoklasistów na ucznia szkoły, a nasz gość honorowy –  

o. proboszcz Piotr Głód poświęcił plecaki, podręczniki oraz przybory szkolne. Po skończonej 

uroczystości na twarzach małych wykonawców pojawiła się widoczna ulga. Dzięki pięknym 

zdjęciom, które robiła pani Natalia Kuziel, wszyscy mają wspaniałą pamiątkę z tej 

uroczystości   

Red. Wiktoria Wątor 
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Akcje i atrakcje. 

 

Wycieczka do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej  

w Nowym Sączu 

27 września 2017 roku cała nasza klasa wybrała się z odwiedzinami do Komendy 

Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Nasza, czyli po prostu klasa 4. 

Naszymi opiekunkami w tym dniu były pani Natalia Kuziel oraz pani Ewa Drabik. Już od 

samego rana byliśmy niecierpliwi i podekscytowani tą wycieczką. Po raz pierwszy mieliśmy 

zobaczyć na żywo pracę strażaka oraz sprzęt, którym posługuje się podczas wyjazdu na tak 

zwaną „akcję”. 

Kiedy dojechaliśmy na miejsce czekały na 

nas liczne atrakcje, wraz z największą – 

wozem strażackim. Musieliśmy jednak 

trochę poczekać, zanim mogliśmy go 

obejrzeć z bliska. Na początku jeden  

z naszych kolegów miał za zadanie odegrać 

scenkę, w jaki sposób zachowałby się 

podczas pożaru. Pan strażak zwrócił nam 

uwagę, jak ważna jest znajomość 

numerów alarmowych – 998 do straży 

pożarnej oraz 112. Następnie mieliśmy 

możliwość obejrzenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skutków pożaru w domu. Pan strażak 

specjalnie dla nas odtworzył przygotowany 

wcześniej film, który uświadomił nam, jak 

groźny może być ogień. Widok był 

straszny. Po prezentacji mogliśmy się 

dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, na 

które sami powinniśmy zwracać uwagę, 

np. dlaczego tak ważna jest wentylacja 

pomieszczeń, a także w jaki sposób 

możemy sprawdzić, czy za zamkniętymi 

drzwiami znajduje się ogień. 

Pan strażak zademonstrował nam również zjazd z rury, czyli to, co do tej pory widzieliśmy 

tylko na filmach. Ostatnią atrakcją był wóz strażacki. Każdy z nas sprawdził jego najgłębsze 
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zakamarki. Wszyscy otrzymali certyfikaty „Dzielny Mały Strażak”, które miały być pamiątką 

tej wizyty. Jestem pewna, że całą wycieczkę zachowamy na długo w naszej pamięci. 

Red. Anna Łagosz 
 

 

Chcemy pomagać! 

Prężnie działające w naszej szkole Szkolne Koło Wolontariatu już kolejny raz 

zaangażowało wszystkich uczniów do niesienia pomocy potrzebującym. W połowie września 

została zorganizowana akcja pt. „Kup pan szczotkę”. Jej celem było zebranie jak największej 

ilości szczoteczek oraz past do zębów, które następnie zostały przekazane dla dzieci z 

misyjnych szkół i przedszkoli w Kamerunie w Afryce. Zbiórka cieszyła się dużą popularnością, 

dzięki czemu udało nam się zebrać pokaźną ilość potrzebnych przedmiotów higienicznych. 

  

Ponadto wolontariusze co środę organizują inną ciekawą akcję, pod nazwą „Środa  

z babeczką”. Co tydzień w tym dniu możemy kupić przepyszne domowe wypieki, 

przygotowane przez naszych uczniów, a tym samym wesprzeć „Szlachetną Paczkę”, na którą 

zostaną przekazane wszystkie zebrane w ten sposób pieniądze. Oczywiście nie są to jedyne 

formy pomocy, w jakich uczestniczą nasi wolontariusze, a dzięki czemu i my. O wszystkich 

formach pomocy i wsparcia, w których możemy wziąć udział, przeczytamy na naszej stronie 

internetowej, w artykule pt. „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich 

najmniejszych, mnieście uczynili”. Młodzi wolontariusze z naszej szkoły zapewniają, że nie są 

to jedyne akcje, w jakich chcą wziąć udział w ciągu tego roku szkolnego. Także i my zwróćmy 

uwagę, jak ważna jest pomoc skierowana drugiemu człowiekowi. Chciejmy pomagać! 

Red. Paulina Bielin 
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Sprzątanie świata 

Już po raz kolejny uczniowie z naszej szkoły wzięli udział z ogólnopolskiej Akcji 

Sprzątania Świata. Tym razem pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. Najważniejszą 

myślą, która towarzyszyła tegorocznej zbiórce, było zwrócenie uwagi na możliwość 

powtórnego wykorzystania tych śmieci, które zostają przez nas wyrzucone. Dlatego też 

bardzo ważna jest segregacja odpadów, aby nigdy nie trafiały one w rowy przydrożnych ulic, 

w trawy oraz rzeki i chodniki ulic, ponieważ można je powtórnie wykorzystać i przez to 

zadbać o nasze środowisko. Dwukrotnie - we wrześniu, a także i w październiku uczniowie 

naszej Szkoły, pod opieką swoich nauczycieli, udali się na ratunek naszej małej Ojczyźnie. 

Uzbrojeni w ciepłe kurtki, buty, rękawice, a także duże worki i kamizelki odblaskowe zadbali 

o porządek w najbliższej okolicy. Każdy był bardzo zaangażowany oraz uważnie przeszukiwał 

wszelkie zakamarki, chcąc pozbierać wszystkie śmieci, które szpeciły trawniki, ulicę oraz 

chodniki w okolicy naszej Szkoły. A było ich naprawdę co niemiara! Wszystkie zebrane śmieci 

posegregowano i przygotowano do odbioru przez zamówioną firmę. 

Red. Paulina Bielin 

 

„Miś Tymoteusz” w Teatrze Lalek Rabcio. 

19.10.2017 r. w piękny, słoneczny dzień, dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz  

z nauczycielami i opiekunami wybrały się autokarem do Rabki Zdroju. W Teatrze Lalek 

„Rabcio” przedszkolaki miały możliwość obejrzenia wspaniałego przedstawienia pt. „Miś 

Tymoteusz”. To jedna z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających historii dla dzieci 

napisanych przez Jana Wilkowskiego, mówiąca o przyjaźni odpowiedzialności i poszukiwaniu 

zrozumienia. Dzieci z zaciekawieniem przeżywały losy „Misia Tymoteusza” oraz innych 

bohaterów bajki. Ten dzień pełen wrażeń długo zostanie w naszej pamięci.  

Red. Anna Babuśka 
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Z życia naszej szkoły 

 

Dzień Edukacji Narodowej 

14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, inaczej zwany Dniem 

Nauczyciela. Dzień bardzo ważny dla każdego pracownika szkoły, ponieważ szczególnie  

w tym dniu z każdej strony płyną podziękowania dla pedagogów i wychowawców za ich trud  

i poświęcenie. Niektórzy zastanawiają się wówczas, na czym polega praca w szkole. Także  

i nasi uczniowie chcieli dowiedzieć się czegoś więcej o pracy nauczycieli, a także o ich 

zainteresowaniach, dlatego zadali kilka pytań naszym dwóm nauczycielkom – p. Józefie 

Nachman oraz p. Annie Niżnik. Oto rezultat tych wywiadów: 

Rozmowa z p. Józefą Nachman. 

Pytanie: Jaki jest ulubiony przedmiot, jaki Pani uczy? 

Odpowiedź: Moim ulubionym przedmiotem jest oczywiście wychowanie fizyczne. 

P: Ile lat uczy Pani wychowania fizycznego? 

O: W-F uczę już 24 lata. 

P: Czy uczy Pani jeszcze w innych szkołach? 

O: Nie, uczę tylko tutaj, w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubomierzu. 

P: Co Pani robi w wolnym czasie? 

O: Bardzo lubię czytać książki. 

P: Co Pani najbardziej lubi jeść? 

O: Devolay z frytkami, marchewką, a opróćz tego bardzo lubię czekoladę. 

P: Jakie są Pani zainteresowania: 

O: Sport, moda i uroda. 

P: Jaki jest Pani ulubiony gatunek filmowy? 

O: Uwielbiam filmy przygodowe. 

P: Dlaczego wybrała Pani akurat zawód nauczyciela wychowania fizycznego? 

O: W dzieciństwie bardzo lubiłam w-f i dlatego wybrałam taką drogę. 

P: Jakie miejsca zwiedziła Pani już do tej pory? 

O: Było ich kilka, między innymi byłam w: Londynie, Pradze, Budapeszcie, Lisbonie, we 

Włoszech, w Anglii, Austrii, Warszawie, oraz na Węgrzech i na Słowacji. 

P: Którą klasę lubi Pani najbardziej? 

O: Oczywiście klasę V! 

P: Jakie kwiaty lubi Pani najbardziej? 

O: Moje ulubione kwiaty to frezje. 

P: Czy lubi Pani jeździć na łyżwach? 
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O: Oczywiście, że tak. 

Bardzo dziękujemy za wywiad! 

 

 

Wywiad z p. Anną Niżnik: 

Pytanie: Jaki jest Pani ulubiony przedmiot, którego Pani uczy? 

Odpowiedź: Zdecydowanie chemia. 

P: Co lubi Pani robić w wolnym czasie? 

O: Bardzo lubię chodzić po górach, a także czytać książki. 

P: Ile lat uczy Pani w szkole? 

O: Uczę już od 5 lat. 

P: Jaką kuchnię lubi Pani najbardziej? 

O: Głównie włoską oraz naszą polską. 

P: Jaki kolor podoba się Pani najbardziej? 

O: Uwielbiam kolor czerwony. 

P: Czy lubi Pani jakiś sport? 

O: Tak, lubię pływać. 

P: Umie Pani jeździć na nartach? 

O: Tak, umiem. 

P: Jakie miejsca zwiedziła już Pani do tej pory? 

O: Byłam już w Irlandii, we Włoszech, w Hiszpanii, Danii, Niemczech i na Słowacji. 

P: Ma Pani w domu jakieś zwierzęta? 

O: Owszem, mam psa i kota. 

P: Dziękujemy, że zgodziła się Pani z nami porozmawiać. 

O: Mnie również było miło.  

 

Red. Natalia Złydach, Klauda Babuśka, Agata Kaim, Weronika Kołodziejczyk 
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Ważne daty 

 

Ciszą cmentarną ukołysani,  

z dala od życia i znoju,  

dobiwszy wreszcie cichej przystani,  

odpoczywają w pokoju.  

 

Elżbieta Daniszewska "Zaduszki" [fragm.] 

 

1 XI – Dzień Wszystkich Świętych– Pamięć o zmarłych towarzyszy ludzom w każdym 

czsie, w każdym miejscu, w każdej religii i tradycji świata. Dzień Wszystkich Świętych 

obchodzony w tradycji katolickiej już od IX wieku był wspomnieniem tych, którzy odeszli, ale 

swoimi dobrymi uczynkami zapisali się w ludzkiej pamięci. Dzień Zaduszny, który obchodzimy 

2 XI, pojawił się w kolejnym, X wieku. Obecnie przychodzimy na cmentarze, aby wspomnieć 

tych, którzy odeszli już od nas, których nam brakuje i z którymi chcemy choć przez chwilę 

pobyć. Przynosimy kwiaty oraz znicze, które są wyrazem naszej pamięci. Stara legenda głosi, 

że w noc pomiędzy Dniem Wszystkich Świętych, a Zaduszkami blask zapalonych na grobach 

zniczy wskazuje właściwą drogę zagubionym i nieszczęśliwym duszom, błąkającym się 

pomiędzy niebem a ziemią. Ale należy pamiętać, że nie jest to tylko czas smutku, lecz czas 

nadziei. Nadziei, że Ci, którzy pozostali w naszych myślach i wspomnieniach, czekają na nas  

w innym, lepszym miejscu.  

 

A tak opowiadają o tym dniu nasi uczniowie: 

W dniu 1 listopada, jak co roku, Polacy obchodzą święto Wszystkich Świętych. Każdy 

przeżywa ten dzień w inny sposób, dlatego chcę opisać, jak to wygląda w mojej rodzinie. Jak 

co roku w tym dniu bierzemy udział w uroczystej Mszy św. Po zakończeniu ceremonii 

udajemy się na cmentarz, gdzie odmawiamy modlitwy za dusze oczekujące naszej pomocy.  

Z całą rodziną zawsze dłużej pozostajemy przy grobach naszych bliskich, aby w spokoju i 

zadumie wspomnieć ich oraz odmówić modlitwy. Po powrocie do domu spotykamy się z całą 

rodziną, wspólnie jemy obiad, rozmawiamy i wspominamy. O godzinie 21 udajemy się 

ponownie na cmentarz, który o tej porze wygląda przepięknie. Gdy zapadnie zmrok, cały jest 

rozświetlony przez dziesiątki, a nawet setki palących się jasnym płomieniem zniczy.  

Dla mnie jest to dzień wyjątkowy, ale chciałbym zwrócić się również do Was. 

Pamiętajcie, jak ważny jest ten dzień, ale nie myślcie tylko o sobie. Może ktoś czeka na waszą 

modlitwę, albo chociaż dobrą myśl. Na to, abyście się na moment zatrzymali i  wspomnieli…  

Red. Piotr Kowalczyk 
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11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości – Jest to jedno znajważniejszych 

polskich świąt państwowych, które obchodzone jest, aby upamiętnić rocznicę odzyskania 

przez Polaków niepodległości po 123 latach okupacji. Jest to dzień, w którym nasze myśli 

powinny biec ku tym wszystkim dzielnym żołnierzom, prostym ludziom i wszystkim, którzy 

poświęcili się, aby walczyć o wolność. 

A tak widzą to nasi uczniowie: 

 11 listopada obchodzimy święto, które ma nam przypominać o osobach, które 

walczyły o to, aby Polska była niepodległa. Jest to święto narodowe, które powinien ochodzić 

i o którym powinien pamiętać każdy Polak. W naszej Szkole 13 listopada odbędzie się 

uroczysty apel przypominający nam o tych, którzy nie bali się walczyć i oddać życie za naszą 

Ojczyznę. W tym dniu warto także udać się do Kościoła oraz wspomieć dzielnych żołnierzy  

i ich rodziny. Każdy z nas pownien także udać się w tym szczególnym czasie na cmentarz, aby 

pomodlić się nie tylko za swoich bliskich, ale także za nieznajomych, czasem bezimiennych, 

którzy wiele lat temu poświęcili wszystko, żebyśmy my mogli żyć w wolnej Polsce, dumnej ze 

swojej historii oraz waleczności.  

Red. Piotr Adamczyk, Kacper Adamczyk 
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Czytamy, oglądamy – polecamy! 

 

„Nela i polarne zwierzęta” – kolejna już odsłona książek  

o małej reporterce. W tej części podróżniczka zabiera 

nas na niezwykłą mroźną wyprawę. Pakujcie ciepłe 

ubrania i ruszajcie wraz Nelą w świat niedźwiedzi 

polarnych, fok, a także na spotkanie z rekinem 

olbrzymim! Wyprawa nie ograniczy się tylko do 

lądowych podbojów. Nela zabierze was także w głąb 

mroźnego morza, gdzie czeka wiele ciekawostek i …… 

Sam się przekonaj, co przygotowała mała podróżniczka!  

 

 

 

 

 

 

„Gwiazd naszych wina” – propozycja dla trochę starszych 

czytelników. Główna bohaterka, Hazel, jest chora.  

Bardzo poważnie chora. Już podczas stawiania diagnozy 

bohaterka wie, że to już ostatni rozdział jej krótkiego 16-

letniego życia. Ale Hazelnie jest sama. Razem z Philipem i 

Augustusem tworzą niezwykłe trio. A może raczej parę? 

Czy uda im się napisać tę historię całkiem na nowo? 

Książka to zdecydowany numer 1, musthave dla każdego.  

Opowiada o codziennym zdobywaniu własnego Mont 

Everestu.O walce o każdy dzień i spełnianie marzeń wbrew 

tej jednej złej diagnozie, jaką jest …. rak.
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„Potworna rodzinka” – Przerażająco śmieszna i 

strasznie porywająca opowieść o rodzinie przemiłych, 

choć dość niezdarnych potworów. Fay Sielska, jej 

młodszy brat Max oraz ich rodzice to główni 

bohaterowie filmu. Pewnego dnia Fay zabiera całą 

rodzinę na bal przebierańców. Sama przebiera się za 

mumię, Max za wilkołaka, mama za wampirzycę a tata 

za samego Frankensteina. Zabawa jest wyśmienita aż do 

chwili, kiedy okazuje się, że ... . Zapraszamy do kin! 

 

red. Paulina Bielin 
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Andrzejkowy wieczór 

 

 Z roku na rok coraz intensywniej i nachalniej wszelkie media społecznościowe próbują 

nas wciągnąć do zabawy Halloween. Przebrane dzieci, kolorowe dynie, duszki, cukierki 

ofiarowane zamiast psikusów możemy spotkać za każdym rogiem, za każdą witryną 

sklepową, na ulicach, w domach znajomych, rodziny, a także i własnym. Zapominamy jednak 

o tym, że w naszej rodzimej tradycji także mamy magiczne rytuały, bardzo bogate  

i urozmaicone, przepowiadanie przyszłości i wróżby. Jak co roku na przełomie listopada  

i grudnia obchodzimy andrzejki, czyli ten szczególny okres, w którym wierzono, że uchyla się 

nam kurtyna między światami rzeczywistym a duchowym. Dłuższe wieczory sprzyjają 

przekonaniu, że oto nadszedł czas magiczny, w którym dusze zmarłych przenikają do naszego 

świata i pomagają wywróżyć przyszłość. Jak co roku w wieczór andrzejkowy próbujemy 

uchylić rąbka tajemnicy, co nas czeka w miłości, życiu, przyjaźni. Z Ciekawości i dla zabawy 

zaglądamy w głąb szklanej kuli, układamy karty zadając ważne dla nas pytanie, czy lejemy 

wosk i odszyfrowujemy kształt w nim zawarty.

 

 

 

 

 

 

 

Jak to było dawniej? Częściej dziewczęta 

niż chłopcy próbowały dowiedzieć się, co 

ich czeka w miłości, małżeństwie, 

przyszłości. Dla chłopców takim 

wieczorem były nie andrzejki, lecz 

katarzynki, które jednak  okazały się mniej 

atrakcyjne i zostały zapomniane. Z czasem 

jednak magiczny wieczór stawał się coraz 

rzadziej okazją do wróżb i czarów, a coraz 

częściej powodem do urządzenia hucznej 

imprezy towarzyskiej, która poprzedza 

czas adwentowy. 

Nie zapominamy jednak o tym tradycyjnym przesłaniu wieczoru andrzejkowego. Poniżej 

prezentujemy kilka ciekawych wróżb. Oczywiście będą to głównie wróżby miłosne, próba 

przewidywania przyszłości, ale mamy nadzieję, że każdy z zainteresowanych znajdzie u coś 

dla siebie. 

1. Lanie wosku – najpopularniejsza z wróżb. Wosk należy lać przez dziurkę od klucza do 

miski z zimną wodą. Na podstawie cienia rzucanego przez kształt naszej woskowej 

figury, przewiduje się przyszłość. Oto przykładowe objaśnienia: 

 Figury geometryczne 

O sobie: lubisz życie spokojne, bez trosk i komplikacji; masz duże zdolności. 
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O przyszłej sympatii: spotkasz go w najbliższym otoczeniu; naturę będzie miał pogodną, w 
działaniu zdecydowany i rozsądny 

 Drzewa, rośliny, kwiaty 

O sobie: masz sentymentalną naturę, marzysz o prawdziwej miłości; duże zdolności 
artystyczne 

O przyszłej sympatii: spotkasz go w placówce naukowej lub kulturalnej; będzie piastował 
ważny urząd,  

 Psy, koty, inne zwierzęta 

O sobie: przyjazna, szczera dusza, potrafisz załagodzić każdy konflikt 

O przyszłej sympatii: poznasz go podczas wakacji; będzie wierny do grobowej deski 

 Warzywa, owoce, drzewa 

O sobie: niecierpliwy kapryśnik; wciąż zaczynasz coś od nowa, więcej wymagasz od innych 
niż od siebie 

O przyszłej sympatii: spotkanie będzie przypadkowe, początkowo tylko przyjaźń, potem 
gorąca miłość 

 Góry, skały, bryły  

O sobie: gwałtowna, wybuchowa natura, przepadasz za niespodziankami i przygodami 

O przyszłej sympatii: połączy was jakieś wspólne przeżyte wydarzenie; będzie nieprzeciętnie 
uroczy 

 Domki, meble, przedmioty domowe 

O sobie: jesteś wzorem pracowitości, dokładności i wytrwałości, nie lubisz bałaganu i 
zamieszania 

O przyszłej sympatii: znasz go już teraz; będzie domatorem 

 Serce 

O sobie: nie potrafisz żyć bez miłości, często zmieniasz zainteresowania 

O przyszłej sympatii: poznasz go podróży; to będzie miłość od pierwszego wejrzenia, 
absolutny ideał 

 

2. Buty– Panny ustawiają buty z lewej nogi jeden za drugim – od okna do progu pokoju, 

przestawiając ostatni na początek kolejki do momentu aż pierwszy dotknie progu – 

jego właścicielka pierwsza wyjdzie za mąż! 

 

3. Obierki – Popularne jest również wróżenie z obierków jabłka. Każda osoba obiera 

jabłko jak najdokładniej, tak aby obierki się nie przerwały. Następnie skórkę rzuca się 

za siebie. Kształt, jaki przybierze, to pierwsza litera imienia przyszłej miłości. 
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4. Filiżanki – Odwracamy trzy filiżanki dnem do góry i wkładamy pod nie kolejno: 

monetę, obrączkę i różaniec. Przesuwamy filiżanki na stole, tak aby osoba, której 

wróżymy, nie wiedziała, co się pod którą znajduje. Jeśli wybierze monetę, czeka ją 

bogactwo, obrączka zwiastuje szybkie małżeństwo, a różaniec – pójście do zakonu. 

 

5. Serce– Na papierowym sercu wypisujemy po jednej stronie imiona męskie. Panny 

nakłuwają szpilką odwrócone serce, a następnie jedna osoba odczytuje na głos imię, 

w które trafiła szpilka. Oczywiście w wersji dla mężczyzn przygotowujemy imiona 

damskie. 
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Rusz główką! 

 

Zagadka nr 1: 
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Zagadka nr 3: 

Przełóż jedną i tylko jedną zapałkę aby 
równanie stało się prawdziwe. 
Przekreślenie znaku równości nie jest 
poprawnym rozwiązaniem. Nie wolno 
dokładać, łamać ani zabierać zapałek. 
  

 
Są przynajmniej 2 poprawne odpowiedzi. 

 

Zagadka nr 4: 

Rozwiąż równanie. 
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Humor 

 

Nauczyciel pyta dzieci w klasie: 

- Czy wiecie dzieci, jaki ptak nie buduje 

gniazd? 

- Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka! 

- Nauczyciel: A czemu nie buduje? 

- Jasio: No bo mieszka w zegarach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? – 
pyta nauczycielka Jasia. 
- Bo nie mogę obudzić się na czas… 
- Nie masz budzika? 
- Mam, ale on dzwoni wtedy, gdy śpię. 
 
 
 
 
 
 
- Mamo, ile jest w tubce pasty do zębów? 
Nie mam pojęcia synku. 
- A ja wiem! Od telewizora aż do kanapy! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Powtórzmy tabliczkę mnożenia –mówi 
ojciec do syna – na pewno wiesz, że dwa 
razy dwa to cztery. A ile to będzie sześć 
razy siedem? 
- Tato, dlaczego ty zawsze rezerwujesz dla 
siebie łatwiejsze przykłady? 
 
 
 
 
Przychodzi królik do sklepu i pyta: 
- Są marchewki? 
- Nie ma. 
Przychodzi kolejnego dnia i pyta: 
- Są marchewki? 
- Nie. 
I tak przez dwa kolejne dni. 
Piątego dnia sprzedawca zdenerwował się 
na pytanie królika: 
- Jeszcze raz przyjdziesz zapytać o 
marchew, to przybiję ci uszy do ściany. 
Królik przychodzi mimo gróźb szóstego 
dnia: 
- Są gwoździe? 
- Nie. 
- A są marchewki? 
 


