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Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

2021/2022 

 

            Nauka zdalna spowodowana 

pandemią koronawirusa towarzyszyła 

nam bardzo długo. Większą część 

ubiegłego roku szkolnego uczyliśmy się z 

pomocą internetu, spotykając się z 

nauczycielami on-line. W czerwcu na 

szczęście wróciliśmy do szkoły. Mogliśmy 

wówczas popracować jeszcze nad 

ocenami i spokojnie zakończyć rok szkolny 

2020/2021. 

            Nowy      rok       rozpoczęliśmy  

w    formie    stacjonarnej     w      dniu  

1 września. Już po raz drugi nie odbyło się 

jednak tradycyjne spotkanie wszystkich 

uczniów i nauczycieli z panią Dyrektor. 

Pomimo tego, że wróciliśmy do szkoły, 

nadal obowiązują nas obostrzenia 

sanitarne. 

             Uczniowie każdej klasy spotkali się 

ze swoim wychowawcą. Odświeżyliśmy 

sobie, znane nam od dawna, zasady 

bezpieczeństwa i higieny. Mieliśmy 

również okazję podzielić     się    swoimi    

wrażeniami   z wakacji. 

              Wychowawcy   zapoznali    nas 

z planami lekcji oraz z nauczycielami,  

z    którymi     będziemy      pracować  

w nowym  roku   szkolnym. 

              Wszyscy,  zarówno uczniowie   jak  

 i nauczyciele, wyrazili swoją nadzieję, że 

w szkolnym budynku zagościmy na dłużej. 
 
                                                    Aleksander Szylko, kl.7e 
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Święto Patrona Szkoły 

 

             17 września każdego roku 

obchodzimy  Dzień Patrona Szkoły. 

Niestety, z powodu panującej epidemii, w 

tym roku musieliśmy uczcić postać 

Franciszka Juszczaka inaczej niż to bywało 

wcześniej. 

            Tego dnia przyszliśmy do szkoły w 

strojach galowych, a uczniowie każdej 

klasy przygotowali w swoich salach 

gazetki okolicznościowe. Podczas lekcji 

przypomnieliśmy sobie sylwetkę    

Franciszka    Juszczaka,     a w holu szkoły 

pięknie udekorowano tablicę z Prawdami 

Polaków i złożono kwiaty pod portretem 

naszego Patrona. 

            Pomimo trudnej sytuacji nie 

zapomnieliśmy o 132. rocznicy urodzin 

Franciszka Juszczaka oraz 

potwierdziliśmy, że niezależnie od 

okoliczności, pamiętamy o 

najważniejszych dla naszej społeczności 

szkolnej wydarzeniach. 

 
                                  Aleksander Szylko, kl. 7e 
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Narodowe Czytanie 

 

         We wrześniu uczniowie klas 

ósmych naszej szkoły po raz 

kolejny            wzięli               udział  

w ogólnopolskiej  akcji 

NARODOWE CZYTANIE. Tym 

razem bohaterem akcji był 

dramat Gabrieli Zapolskiej 

„Moralność Pani Dulskiej”. 

Ponieważ utwór nie należy do 

kanonu lektur szkoły 

podstawowej, nauczyciele języka 

polskiego wprowadzili uczniów w 

jego  tematykę oraz 

zaprezentowali im najciekawsze 

fragmenty. Następnie chętni 

uczniowie przygotowali się do 

pięknego przeczytania wybranych 

scen i zaprezentowali je na 

lekcjach języka polskiego swoim 

koleżankom i kolegom.  

              Niektórzy tak się zapalili do 

projektu, że postanowili niektóre 

sceny odegrać, wcielając się w 

bohaterów lektury. 
                                                                   Redakcja 

 

 

 

 
 

 

 
 

Uczennice klasy 8d podczas inscenizacji fragmentów lektury 

„Moralność Pani Dulskiej” 

 

NARODOWE CZYTANIE 

               Akcję zapoczątkowano w 2012 roku z okazji 200-lecia 

Drugiej Wojny Polskiej i najazdu Napoleona na Rosję, podczas 

którego miał miejsce, opisany w „Panu Tadeuszu” Adama 

Mickiewicza, ostatni zajazd na Litwie. Pomysłodawcą  była 

Agnieszka Celeda, dyrektor Biura Kultura, a akcję zorganizował 

prezydent Polski Bronisław Komorowski. Pomysłodawcy 

pragnęli, aby literatura narodowa nie była tylko przedmiotem 

nauczania szkolnego, ale by stała się obecna w szeroko 

rozumianym życiu społecznym. Publiczne czytanie „Pana 

Tadeusza” odbyło się 8 września w dziesiątkach miejscowości 

z udziałem wielu słuchaczy. 

              Od tego czasu przedsięwzięcie powtarzane jest co 

roku. Bierze w nim udział para prezydencka, a następnie akcja 

przenoszona jest do różnych instytucji i szkół, w których to 

uczniowie prezentują wybrane fragmenty obowiązującej w 

danym roku lektury. 

              W tym roku przypada 10- jubileuszowa edycja tej akcji.  

 
                                                                              Źródło: Wikipedia 

 

Do tej pory czytano następujące utwory: 

 

 

2012r.  – Adam Mickiewicz  „Pan Tadeusz” 

 

 
 

 

2013r.  – Aleksander Fredro  

                  fragmenty    dzieł 
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2014r.  – Henryk Sienkiewicz  „Trylogia” 

 
 

 

 

2015r.  – Bolesław Prus  „Lalka” 

 
 

 

 

2016r.  – Henryk Sienkiewicz  „Quo vadis” 

 
 

 

 

2017r.  – Stanisław Wyspiański „Wesele” 

 
 

 

 

 

2018r.  – Stefan Żeromski  „Przedwiośnie” 

 
 

 

 

2019r.  – nowele polskie 

 

 

 

 

 

 

2020r.  – Juliusz Słowacki  „Balladyna” 
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Wyjścia i wycieczki klasowe 
             Wrzesień i październik obfitują zawsze w wycieczki i wyjścia klasowe. Staramy się dobrze 

wykorzystać ciepłe jeszcze dni i ładną pogodę, aby naładować akumulatory przed zimowymi miesiącami. 

W tym roku szczególnie spragnieni jesteśmy wspólnych wyjść i wyjazdów, gdyż ubiegły rok szkolny 

musieliśmy, z powodu pandemii, spędzić w domach na zdalnym nauczaniu. Nie było więc mowy, aby 

zorganizować jakiekolwiek wspólne imprezy. Tym  chętniej wychodziliśmy tej jesieni poza mury szkoły, 

aby nadrobić zaległości i popracować nad integracją w klasach. 
                                                                                                                                                            Redakcja 

 

Uczniowie klasy 7f pod opieką wychowawczyni 

wybrali się na kręgle. Wszyscy bawili się znakomicie. 

Uczniowie klasy 4a postanowili obejrzeć ciekawy 

film w kinie. 
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Młodzież z klasy 6c postanowiła pojeździć na łyżwach, dlatego wybrała się na lodowisko 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

Uczniowie klasy 7c wybrali szlak historyczny i odwiedzili Osówkę. 
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Klasa 8g już w zimowych klimatach w Szklarskiej Porębie 

 

 

 
 

 

                               
 

 

                               
 

 

 

 

Panie Zyta Sendecka i pani Małgorzata Gumienna wybrały się ze swoimi klasami na dwudniową wycieczkę do 

Myśliborza 
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Sprawozdanie z wycieczki do Myśliborza 

W dniach 11 - 12 października 2021 roku odbyła się 

wycieczka do Myśliborza, w której uczestniczyli 

uczniowie dwóch klasy naszej szkoły: 8f  i  7h wraz  

z wychowawcami. Celem wycieczki był czynny 

udział w zajęciach przyrodniczych oraz integracja 

zespołów klasowych. 

11.10.2021r. o godzinie 8:30 wyruszyliśmy 

autokarem spod naszej szkoły. Dwugodzinna 

podróż przebiegła w miłej atmosferze. Po dotarciu 

na miejsce zostaliśmy rozlokowani w pokojach 

CEEiK Salamandra w Myśliborzu. Następnie 

spotkaliśmy się wszyscy na korytarzu i zostaliśmy 

podzieleni na grupy, które uczestniczyły na zmianę 

w poszczególnych zajęciach grupowych: robienie 

mydła   (zajęcia chemiczne),   nauka    o      ptakach  

i nauka o robakach. Grupy zmieniały się tak, że 

przed obiadem każda z nich miała zaliczone 

wszystkie zaplanowane lekcje. 

Około godziny 14.30 wszyscy udaliśmy się 

na obiad do baru Kaskada, położonego blisko 

naszego ośrodka. Posiłek wszystkim smakował, 

gdyż po kilku godzinach zajęć zgłodnieliśmy. 

Czas po obiedzie  przeznaczono na zajęcia  

z wychowawcami. Obie klasy poszły do lasu, gdzie 

zbieraliśmy kasztany w ramach akcji „Kasztanki dla 

Hospicjum”. Był to rodzaj pomocy Fundacji  

„Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”. Każdy z nas 

bardzo starał się nazbierać jak najwięcej 

kasztanów, żeby pomóc innym, potrzebującym 

dzieciom. Po powrocie do ośrodka rysowaliśmy 

podobizny    naszych    wyjazdowych     opiekunów  

z okazji zbliżającego się Dnia Nauczyciela. Było 

wesoło, gdyż nasze zdolności artystyczne nie są 

najlepsze. 

          Około godziny  18.00   odbyło    się   ognisko,  

na którym,  ciepło  ubrani,   smażyliśmy     kiełbasę 

 

 

 

  

 

 

i pianki. Był to czas na rozmowy, integrację i grę 

w siatkówkę. 

Po około trzech godzinach wróciliśmy w 

radosnej atmosferze do naszych pokoi. Do 

godziny 22.00 musieliśmy być wszyscy 

przygotowani do spania, a potem  mieliśmy 

jeszcze czas wolny i mogliśmy go spędzić do 

północy, jak chcieliśmy. W mniejszych grupach 

graliśmy w szachy, rozmawialiśmy o różnych 

sprawach, a ci, którzy zgłodnieli, smażyli w kuchni 

naleśniki. O północy wszyscy byliśmy już w 

swoich pokojach i zasypialiśmy. 

Kolejnego dnia  obudzono nas o godzinie 

7.00. Po porannej toalecie szybko spakowaliśmy 

się i przenieśliśmy swoje bagaże do stołówki. 

Śniadanie przygotowywaliśmy sobie sami. W 

mniejszych grupach każdy jadł to, co przywiózł ze 

sobą i przygotował na miejscu.  

Po śniadaniu udaliśmy się na zajęcia 

terenowe. Spacerowaliśmy w Wąwozie 

Myśliborskim i opisywaliśmy w parach na kartach 

pracy drzewa. Czas upłynął nam   bardzo    szybko    

i już około godziny 13.30 mieliśmy obiad w 

naszym barze. Po posiłku spakowaliśmy  bagaże 

do autokaru i wyruszyliśmy w drogę powrotną do 

Wrocławia. Na miejsce przybyliśmy o godzinie 

16.30 i po krótkim pożegnaniu rozeszliśmy się do 

domów. 

Naszą wycieczkę wspominam bardzo 

miło. Był to czas łączący naukę z przyjemnością. 

Najbardziej podobały mi się zajęcia robienia 

mydła, które mogliśmy sobie wziąć na pamiątkę. 

Dobrze wspominam spacery i rozmowy w gronie 

rówieśników. Z tego wyjazdu będę miała wiele 

niezapomnianych wspomnień. 

                  
                               Wiktoria Wiesiołowska, kl.8f 

 

 



                                                                                                                                   MUCHOBORSKIE NOWINKI 

 
 str. 11 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 
 

 Tegoroczne wybory do Samorządu 

Uczniowskiego wyglądały podobnie jak  

w latach ubiegłych. Jak co roku, na przełomie września 

i października odbyła się w naszej szkole kampania 

wyborcza. Kandydaci rozwiesili na korytarzach szkoły 

swoje plakaty, w których umieścili program oraz 

pomysły na działalność społeczno-kulturalną w szkole. 

Plakaty można było oglądać na korytarzach przez dwa 

tygodnie. Po tym odbyło się spotkanie, na którym 

opiekun Samorządu Uczniowskiego Pani Joanna 

Liguzińska wyjaśniła, jak będą wyglądać wybory i w 

jakim terminie się odbędą. Następnie przewodniczący 

klas     przekazali    tę     informacje      uczniom  

i wychowawcom.  

            11.10.2021 roku odbyły się wybory do 

Samorządu Uczniowskiego na ustalonych wcześniej 

przerwach między lekcjami. Komisja wyborcza rozdała 

karty do głosowania przewodniczącym poszczególnych 

klas, którzy następnie rozdali je uczniom. Na karcie 

należało zaznaczyć, na kogo  oddaje się głos. Gdy ktoś 

dokonał wyboru i zagłosował, wrzucał zgiętą na pół 

karteczkę do specjalnego kartonu na głosy. 

       15.10.2021 r. ogłoszono wyniki wyborów: 

PRZEWODNICZĄCY SU: 

Filip Groch klasa 8e – 205 głosów 

Oliwia Szczykowska klasa 8f – 107 głosów 

Maja Obrocka klasa 8d – 85 głosów 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO SU: 

Jan Rewak klasa 7c – 140 głosów 

Aleksander Szylko klasa 7e- 98 głosów  

Krzysztof Idaszek klasa 7a – 93 głosy  

CZŁONEK ZARZĄDU SU: 

Paula Dolasińska klasa 6c – 256 głosów 

Barbara Michałowska klasa 4g – 141 głosy 

 

 

 

             

 

        Od rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 

prowadzona jest przez Samorząd Uczniowski Liga 

Klas.  Tak jak w ubiegłych latach, polega ona na tym, 

że klasy rywalizują z sobą i zdobywają punkty. Ocenie 

podlegają np. gazetki tematyczne, tworzone przez 

poszczególne klasy z różnych okazji, świąt itp., 

konkursy oraz dni tematyczne np. Dzień Życzliwości, 

Dzień Pluszowego Misia. Klasa, która wygra, 

otrzymuje w nagrodę puchar.  

         

 
 

                                                  

Samorząd Uczniowski spełnia wiele ważnych 

funkcji w szkole, ulepsza szkołę i wspomaga uczniów. 

Jego celem jest to, by wszyscy czuli się tutaj 

bezpiecznie. Potrzebujemy w naszej szkole takich 

miłych,      pomocnych,       zaradnych,     przyjaznych   

i pomysłowych uczniów, jak ci, którzy udzielają się w 

Samorządzie Uczniowskim!   

                  Paula Dolasińska, klasa 6c 
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   Rozmowa z panią Joanną Liguzińską, opiekunką Samorządu Uczniowskiego. 

 

 Uczniowie klas czwartych są bardzo ciekawi wszystkich nowości, które 

spotkały ich po przejściu z edukacji wczesnoszkolnej do klas starszych.  Od 

września poznają nauczycieli, kryteria i zasady oceniania. Chcieli również 

dowiedzieć się czegoś na temat pracy Samorządu Uczniowskiego klas starszych. 

Postanowili w tym celu porozmawiać z opiekunką- panią Joanną Liguzińską. 

 

15 października 2021 r. rozmawialiśmy z panią Joanną Liguzińską, która 

jest opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Interesowało nas, skąd w naszej 

szkole pojawiły się sofy i pufy. Dowiedzieliśmy się, że uczniowie klas ósmych 

wzięli udział w projekcie o nazwie Akademia Demokracji z Centrum Edukacji 

Obywatelskiej. Jedno z zadań polegało na wyborze tego, co chcieliby, aby 

znalazło się w szkole. W głosowaniu wybrali kącik wypoczynkowy, który 

zasponsorowała Rada Rodziców. I tak na pierwszym i drugim piętrze w 

najnowszej części szkoły pojawiły się pufy, które służą uczniom do wypoczynku 

podczas przerw.  

Zapytaliśmy również o to, czy takie siedziska pojawią się na trzecim 

piętrze, ponieważ przejście przez całą szkołę na lekcję języka polskiego czy 

historii jest dość męczące i przydałoby się odpocząć po takim wysiłku.  Pani 

Liguzińska zapewniła nas, że rodzice uczniów z jej wychowawczej klasy zakupią 

siedziska i na to piętro. Tak więc, koleżanki i koledzy, będziemy mogli odpocząć 

i tutaj.  

I jeszcze jedna informacja. Od września tego roku panią Joannę 

Liguzińską w prowadzeniu SU wspiera pan Jacek Duszak.  

Z niecierpliwością czekamy na kolejne ciekawe inicjatywy. 

                                                                                                                                     Dominika Churzępa kl.4e 

                                                                                                                                     Weronika Ciesielska kl.4e 

                                                                                                                                    Mikołaj Suprynowicz  kl.4f 
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 Dzień Edukacji Narodowej  
      14 października jest dniem, w którym 

możemy szczególnie wyrazić wdzięczność 

naszym       nauczycielom,         wychowawcom   

i wszystkim pracownikom szkoły za ich trud 

włożony w naszą edukację oraz w to, żeby 

szkoła dobrze funkcjonowała. 

Ten dzień był w naszej szkole dniem wolnym od 

zajęć edukacyjnych, co nie znaczy, że 

uczniowie nie spotkali się z nauczycielami. 

Wychowawcy poszczególnych klas wspólnie ze 

swoimi  podopiecznymi  mogli świętować ten 

szczególny dzień. Nie zabrakło swobodnych 

rozmów,      żartów,      serdecznych       życzeń  

i słodkiego poczęstunku. 

      Uczniowie, którzy przyszli tego dnia do 

szkoły, spędzili go na zabawach integracyjnych, 

graniu w planszówki oraz oglądaniu ciekawych 

filmów. 
          

 
 

 
 

 

                                                  Uczniowie klasy 7f 

  

       Po spotkaniach wychowawców z 

uczniami w naszej szkole odbył się 

uroczysty apel, na który zostali zaproszeni 

wszyscy nauczyciele. Uroczystość została 

podzielona na dwie części. W pierwszej z 

nich uczestniczyli nauczyciele przedszkola 

oraz edukacji wczesnoszkolnej, natomiast 

w drugiej nauczyciele klas 4-8. 

     Uroczystość rozpoczęły dzieci z 

przedszkola, które pod opieką Pani 

Wicedyrektor Małgorzaty Jędryczek  

zaprezentowały wiązankę tańców 

ludowych. Następnie przedstawiciele 

Samorządu Uczniowskiego złożyli życzenia 

i podziękowania    wszystkim  nauczycielom 

i pracownikom szkoły oraz przedszkola. 

      W dalszej części programu 

artystycznego  uczniowie klasy 3f pod 

kierownictwem nauczycielki muzyki pani 

Karoliny Janik przygotowali występ mini 

orkiestry. Później uczniowie z klasy 5e 

zaśpiewali piosenkę pod tytułem 

„Wyśpiewać życzenia”. 

      Następnie przedstawiciel Rady 

Rodziców podziękował wszystkim 

nauczycielom. Wręczył Pani Dyrektor oraz 

Paniom Wicedyrektorkom kwiaty. 

     Na koniec głos zabrała  Pani Dyrektor 

Jolanta Dołęgowska, która złożyła życzenia 

nauczycielom oraz wręczyła im przyznane 

Nagrody Dyrektora.  

     Uroczystość zakończona została 

krótkim filmem, nagranym przez uczennice 

klasy 7d, które w ten sposób postanowiły 

złożyć podziękowania i życzenia wszystkim 

nauczycielom. 
                                               Olga Pawlik z klasy 8e 
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Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

   

 

         Wyśpiewać dziś chcemy wam życzenia,                                               W tym dniu życzenia łączą się 

         Z serc naszych płynie dzisiaj pieśń.                                                        Jak kwiaty w wielobarwny bukiet. 

         Przyjmijcie ją tak, jak ziemia ciepły  deszcz                                          I płyną do tych, którzy uczą nas  

         Niech zakwitną bukiety naszych serc.                                                   Jak się wspinać na szczyt przeznaczenia. 
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

 
          Tegoroczne Święto Niepodległości wyglądało 

inaczej niż   w   ubiegłych   latach.   Z   powodu   pandemii  

i obostrzeń nie mogliśmy uczcić tego dnia uroczystym 

apelem. Został on odwołany z powodu pogarszającej się 

sytuacji epidemiologicznej w kraju i w naszej szkole - część 

klas przebywała w tym okresie na nauczaniu zdalnym.  

          Nie znaczy to, że nie pamiętaliśmy o tak ważnej dla 

nas  rocznicy    11 LISTOPADA.    Uczniowie    przygotowali   

w klasach gazetki okolicznościowe, a cała szkoła była w 

tych dniach odświętnie udekorowana barwami 

narodowymi. 

                                                                                     Redakcja 
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Nasze osiągnięcia w konkursach  

i zawodach sportowych 

 
        Jak w każdym roku szkolnym,  uczniowie naszej 

szkoły od września brali udział w wielu konkursach  

i  zawodach sportowych. Niektórzy odnieśli  sukcesy na 

szczeblu miejskim lub zakwalifikowali się do etapów 

pozaszkolnych. 

 

14.09.2021r. Mistrzostwa Wrocławia 

 w Indywidualnych Biegach Przełajowych: 

- Damian Garbaciak z kl. 7a, II miejsce w biegu 

  na 1000m w kategorii Igrzyska Dzieci 

- VI miejsce reprezentacji chłopców  

  w klasyfikacji drużynowej 

 

23.09.2021r. Mistrzostwa Wrocławia  

w Sztafetowych Biegach Przełajowych: 

- II miejsce reprezentacji chłopców 

  i dziewcząt, awans do Mistrzostw Dolnego  

  Śląska 

Reprezentacja dziewcząt: 

Martyna Szmyd kl. 5a 

Milena Szmyd  kl. 5a 

Agata Głowacka kl. 6a 

Matylda Żuk  kl. 6a 

Zuzanna Herbut  kl.6e 

Milena Kwapiszewska  kl.6e 

Marta Maniewska  kl. 6e 

Zuzanna Małecka  kl. 7c 

 

Reprezentacja chłopców: 

Damian Garbaciak kl. 7a 

Dominik Nowak  kl. 7b 

Eryk Olawiński  kl.  7f 

Michał Płaczek  kl. 7f 

Cezary Ciesielski  kl.6e 

Gustaw Podlejski  kl.6e 

 

6.10.2021r. Mistrzostwa Strefy Zachód w Piłce Nożnej: 

- II miejsce reprezentacji naszej szkolnej   

  drużyny w składzie: 

  Damian Garbaciak z kl. 7a 

  Igor Jezierski z kl. 7a 

 

 

 

 

  Dominik Nowak z kl.7a 

  Julian Trela z kl. 7d 

  Gustaw Podlejski z kl. 7d 

  Artur Zarzycki z kl. 7e 

  Karol Iwański z kl. 7f 

 

 
       W dniach 18 – 22.10.2021r. 

przeprowadzone zostały szkolne etapy 

konkursu zDolny Ślązak. Do etapów 

powiatowych zakwalifikowali się 

uczniowie: 

-matematyka: Wojciech Budakowski, kl.8g 

-język angielski: Maja Balicka, kl.8a 

                             Katarzyna Margiel, kl.8a 

                             Nela Kłaczek, kl.8c 

                             Martyna Penar, kl.8c 

                             Nina Przybył, kl.8g 

                             Zofia Śliwińska, kl.7g 

 

       Miejski konkurs plastyczny BĄDŹMY 

EKO   DLA WROCŁAWIA: 

- Oliwia Stambulska, kl.7e , I miejsce 

- Jerzy Świerczewski, kl. 1e,  III miejsce 
Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów. 

                                                                   Redakcja 
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Kącik rozrywki, humoru i relaksu 
Krzyżówka 

 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

 
1. W znanym przysłowiu przyganiał mu kocioł 

2. „……………    wigilijna”  Dickensa 

3. Wynik mnożenia 

4. Zbierały je bohaterki  „Balladyny” Juliusza Słowackiego 

5. Adaś ……………..   jeden z uczniów Akademii Pana Kleksa 

6. Ostatni na Litwie   w „Panu Tadeuszu” 

7. Czworokąt foremny 

8. Ukochana Marka Winicjusza w „Quo vadis” 
       Litery z wyróżnionych pól utworzą hasło. 

 

Rebus 

 

-eczka 

 

-grys  

 

-ś 

 

-o  

 -ę- -łaj 

 

Humor  szkolny: 
Jasiu pokazuje nauczycielowi języka polskiego swój zeszyt i mówi: 

- Nie mogę odczytać, co mi pan tutaj napisał. 

- Napisałem: Pisz wyraźniej. 

 

Nauczyciel wyjaśnia na lekcji: 

- Ciepło sprawia, że rzeczy zwiększają swoją objętość, a zimno że się kurczą. Możecie podać jakieś tego przykłady? 

- Wakacje letnie są dłuższe od ferii zimowych. 

 

Ojciec do syna: 

- Jak tam postępy w szkole? 

- W porządku. Kontrakt z piątą klasą przedłużony na następny rok. 

 
Podpowiedzi do strony tytułowej: 

Most Tumski Ostrów Tumski 

Ogród Japoński Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego 
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