
    
 
 

        Kaziu, czy umyłeś już uszy?    
        - Nie, ale jeszcze słyszę!  

            Wpada chłopiec do sklepu i mówi: 
           - Ble blebubu woao bleble PEPSI. 
            A sprzedawca do niego: 
             - Dwie butelki czego?  

        Nauczyciel na lekcji polskiego pyta się Stasia: 
        - Jaki to czas? Ja się kąpię, ty się kąpiesz, on się kąpie... 
         - Sobota wieczór, panie profesorze.  
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Wszystkich   Nauczycieli  bardzo  gorąco  witamy, 
Z  szacunkiem  nisko  się  kłaniamy, i  duzi – i  mali, 

Bo  ogromną  prośbę  do  Was  mamy, 
Abyście  nas  uważnie  posłuchali. 

Drodzy  Nauczyciele! 
W  wyjątkowym  dniu  Święta   Waszego 

Chcieliśmy  złożyć   Wam  Najgorętsze, szczere  życzenia: 
Szczęścia, uśmiechu, zdrowia   najlepszego 

I  z  uczniów  samego   zadowolenia . 
Dużo  miłych  chwil  i  radości, pieniędzy, powodzenia  i  dostatku. 

W  rodzinie  miłości  i  pomyślności,  i  długich  lat   życia   w  
dostatku ! 

Dziękujemy  szczerze, miło  za  opiekę, za   cierpliwość, 
Za  te  wszystkie  dobre   chwile, 

Co  się   w  szkole  wydarzyły – wspominamy   bardzo   mile. 
I   prosimy  wszystkich   Was  o  troszeczkę   zrozumienia, 

Czasem  odrobinę  cierpliwości, aby  świetnie   minął  czas – w  szczęściu   

i   radości! 
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Mama pyta się swego synka: 
- Kaziu, jak się czujesz w szkole? 
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, 
a ja o niczym nie wiem.  

 

- Mamo, ile jest pasty do zębów w tubie? 
- Nie mam pojęcia, syneczku. 
- A ja wiem! Od telewizora do kanapy!  

 Mama pyta się Jasia: 
- Jasiu, jaki przedmiot w szkole najbardziej 
lubisz? 
- Dzwonek, mamo.  

 



Migawki z Dnia Nauczyciela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele dziękują uczniom i 

administracji naszej szkoły za 

przyjemną atmosferę swięta, mile 

spędzone chwile 

 oraz niespodzianki, ktore 

zostawiły tylko dobre 

wspomnienia!  

 

DZIĘKUJEMY! 

 

 

24 października w naszej szkole odbyła się otwarta integrowana lekcja z 

fizyki i informatyki w klasie 9-ej na temat: ,,Obliczanie ilości ciepła”. 

Lekcję obserwowali 20 nauczycieli z całego rejonu wileńskiego. 

 

Wrażenia uczniów 9 klasy: 

Otwarta lekcja fizyki była zachwycająca i ciekawa, ponieważ mieliśmy 

okazję wykazać swoje wiadomości z fizyki i informatyki jednocześnie. 

Lekcja otworzyła dla nas horyzonty nowej wiedzy w dziedzinie zjawisk 

fizycznych. Ucieszyliśmy się z dobrych ocen. 
Wirginia Sokołowska 

Na początku otwartej lekcji mnie było strasznie, ale potem ośmielałem. 

Strasznie było, dlatego że było bardzo dużo nieznajomych twarzy. 
Edgar Dorofej 

Test był ciekawy, ale niektórym się nie powiodło za pierwszym razem. 

Mieli szansę się poprawić. W takiej lekcji jeszcze chciałabym uczestniczyć. 
Łaura Naruszewicz 

Na początku lekcji przyszło się powtórzyć wszystkie wzory i określenia. 

Jak dostałem dziesiątkę, to mnie bardzo ucieszyło. Mam dobre wrażenie z 

tej lekcji. 
Darek Rapcewicz 

Myślę, że wszyscy jeszcze nieraz na takiej lekcji chętnie uczestniczyliby. 
Mirosław Żylewicz 

Było ciekawie dlatego, że było złączone z informatyką. 
Dorota Pietrowska 

Gdy na lekcji  byli goście, to mnie trochę onieśmielało, ale jednocześnie 

było ciekawie. 
Waldemar Boronowski 

Temat był ciekawy, dlatego wszyscy pilnie i starannie pracowaliśmy. 

Mimo wielkiej ilości gości, uczniowie śmiało wypowiadali swoje zdanie i 

zadawali pytania, a ponieważ mieliśmy na tej lekcji do naszej dyspozycji 

(aż!) dwie Panie, to wszyscy otrzymali odpowiedzi na swoje pytania i 

mogliśmy wyjaśnić niejasności. Lekcja mi się spodobała, ponieważ 

wszyscy otrzymali tylko dobre i bardzo dobre oceny. 
Rajmund Pawłowicz 
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OWOCOWE ZAGADKI 

Z grządki w ogródku  
zrywamy je co rano, 
Najlepiej nam smakują  
z bitą śmietaną. 

 

Skórka fioletowa  
a miąższ pod nią złoty. 
Smakuje wybornie  
wszyscy wiecie o tym. 

 

 

Ma gruby brzuszek  
i kolor żółto-zielony. 
Będzie z niej w zimie  
kompot wymarzony. 

 

Od literki "M" 
nazwę swą zaczyna. 
Ma skórkę włochatą  
lecz to nie malina. 

 

Przeważnie jestem żółty 
z wielkim pióropuszem. 
W szkole gdy go widzę 
to omijać muszę. 
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TEST 

 

 

     1.Po okropnym tygodniu w szkole nadchodzi weekend i... 

a) Wypoczywam aktywnie. 

b) Uczę się do sprawdzianu, który odbędzie się w przyszłym 

tygodniu. 

c) Umawiam się z przyjaciółmi do kina, ale dopiero w 

sobotę wieczorem. 

d) Cały dzień śpię i nie odbieram telefonów. 
 

 

 

2.Mama prosi cię o 

wyrzucenie śmieci. Co 

robisz? 

a) Robię to od razu, aby 

mieć problem z głowy. 

b) Wynoszę ociągając się i 

marudząc. 

c) Czekam, aż mama się 

rozmyśli lub sama je wyniesie. 

d) Czekam, aż może brat lub sąsiad pójdzie i wyniesie. 

 
 

 

 

 

 

-3- 



3.Pies budzi cię w nocy, chce iść na spacer. 

a) Wstaję, przecież to nie wina zwierzaka. 

b) Zastanawiam się, kto chciał mieć psa. 

c) Wyprowadzam go z pokoju i zamykam drzwi. 

d) Pies musi zrezygnować ze spaceru. 
 

      4.Trzy tygodnie temu nauczycielka  języka polskiego 

zadała  Ci wypracowanie. 

a) Mam je napisane od dwóch tygodni. 

b) Dobrze napiszę je dzisiaj wieczorem. W telewizji grają 

fantastyczny film. 

c) Mam ciekawsze rzeczy na głowie, ale postaram się je 

przepisać od klasowego kujona. 

d) Jakie wypracowanie? Nic nie było zadane. 
 

      5.Dostajesz cztery bezpłatne wejścia na  basen  w 

Ustrzykach  Dolnych . 

a) Chodzę tam raz w tygodniu przez cały miesiąc. 

b) Idę raz czy dwa i rzucam karnet w kąt. 

c) Nie mogę się zdecydować czy pójść sama czy z 

przyjacielem. Wreszcie mija termin bezpłatnych wejść. 

d) Oddaje je przyjaciółce, wolę leżeć na kanapie z miską 

chipsów oglądając telewizję. 
 

 
0-6 pkt.                                             7-10 pkt.                                        11-15 pkt. 

Osiągnąłeś szczyty!                          No cóż, aniołem nie jesteś              Na szczęście                  

Mogą się od ciebie uczyć                 ale na skali lenistwa tkwi                nie dotarłeś 

                                                                                                                          jeszcze 

przyszli adepci sztuki                       gdzieś pośrodku. Nawet dobrze       na planetę   

                                                                                                                          leniwców                

„nic nierobienia w 48 godzin”         ale bardziej się postaraj!                Gratulujemy!!! 
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Kresy 
Laureatki na etapie szkolnym, które reprezentowały naszą szkolę w 

Niemenczynie: 

Augustyna Driukaitė 

Ewelina Worobjowa 

Wioleta Armacka 

Agata Sadowska 

Do eliminacji rejonowych trafiły: 

Augustyna Driukaitė,  Ewelina Worobjowa,  Agata Sadowska. 

Do konkursu na szczeblu rejonowym przystąpiło w tym roku 67 

uczniów. Rywalizowali między sobą w trzech grupach wiekowych: 

najmłodszej – do lat 12, średniej – lat 12-16 i najstarszej – młodzież i 
dorośli powyżej 16 lat. 

Grupa wiekowa 12 -16 lat: 

I miejsce - Agata Sadowska, Szkoła Średnia im. św. Stanisława 

Kostki w Podbrzeziu, nauczyciel Anna Bartoszko. 

WINSZUJEMY AGATCE i jej PANI! 
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Stało się już tradycją, że w ramach obchodów Dnia Konstytucji Republiki 

Litewskiej nasza szkoła bierze udział w republikanskim egzaminie wiedzy 

z Konstytucji Republiki Litewskiej. Najlepszą wiedzą podczas egzaminu 

wykazała się Kornelia Jankowska. WINSZUJEMY! 
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KOLOROWANKA   DLA 

    NAJMŁODSZYCH 
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Różaniec 

Miesiąc październik – miesiącem różańcowym. Przez pięć poniedziałków 

uczniowie i nauczyciele naszej szkoły odmawiali różaniec w Podbrzeskim 

kościele pod wezwaniem Serca Jezusowego, prosząc Boga o wszelkie dla 

nas łaski i Matkę Bożą o wstawienie się za nami. Dziękujemy 

szanownemu księdzu Markowi, naszym katachetom oraz wszystkim za 

wspólną modlitwę.  
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Różaniec w nauczaniu Papieży 

      Pośród wszystkich form nabożeństwa do Najżwiętszej Maryi Panny 

Różaniec jest najbardziej znany i rozpowszechniony. Przykład i słowa 

Jana Pawła II są potężnym bodźcem dla wiernych, aby nabyli lub 

odzyskali zamiłowanie do tej tradycyjnej i wciąż aktualnej praktyki 

odmawiania różańca.  

Modlitwa różańcowa jako najlepszy środek przeciw złu uciskającemu 

świat dzisiejszy zarówno na płaszczyźnie jednostek i rodzin, jak i w 

stosunkach społecznych i miedzynarodowych. To rzeczywiście jest 

modlitwa wszystkich i każdy znajdzie w niej pokarm dla swojej 

pobożności osobistej według swych zamiłowań, zdolności i łask danych 

mu przez Boga. 
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