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Krzyżówka 
(Kupon należy przekazać na ręce A. Sobczaka z klasy VI do dnia 10.11.11r.) 
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1. Tak nazywał się sklepik w szkole 
2. Imię jednego z woźnych 
3. Jeden z projektów realizowanych w szkole 
4. Tam można pograć w UNO 
5. Imię pani bibliotekarki  
6. Nazwisko jednej z nauczycielek matematyki 
7. Sala nr 7 
8. Ulubione miejsce szkolnych ,,głodomorów’’ 
9. Może być gimnastyczna 
10. Nad aulą… 
11. Śpiewany podczas apeli 
12. Może być np. celująca lub niedostateczna 

 

Zespół redakcyjny: Maria Kuźniacka, Maja Michalak, Daria Pietrzak, 
Urszula Ptak, Zuzanna Klusak, Kamila Banaszyńska, Marta Balcer, 
Paulina Matysiak, Julia Kaminiarczyk, Weronika Wykrętowicz, 
Weronika Banachowska, Adrian Sobczak 

 
Nr 1/2 wrzesień/październik 2011 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W numerze: 

- rozmowy (nie)poważne – s.2 
- szkolne wywiady – s. 3 
- szkoła dookoła świata – s. 4 
- z życia szkoły – s. 5-9 
- szkolny humor – s.10 
- horoskop – s.11 
- krzyżówka – s.12 

Imię i nazwisko …………………………………………………… 
Hasło ……………………………………………………………… 
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Rozmowy (nie) poważne 

Z czym kojarzy ci się słowo ,,szkoła”? 
 

 
Krystyna Wykrętowicz, kl. IIa 

Szkoła kojarzy mi się z nauką oraz 

ze spotkaniem przyjaciół. 

 
Kacper Wachowiak kl. IIa 

Mnie się kojarzy z czymś fajnym, 

ze spotkaniem z przyjaciółmi. 

 
Jaś Balcer kl. IIb 

Mnie się kojarzy z siostrą, bo 

dobrze się uczy i chodzi do tej 

samej szkoły. Lubię się z nią 

spotykać na przerwie. 

 
Dawid Kois kl. III 

Mnie się kojarzy z latem, bo po 

nauce są wakacje. A w święta są 

klasowe prezenty! 

 
Igor Walczak kl. III 

Mnie kojarzy się z odrabianiem 

lekcji oraz z kolegami. 

Opracowały: Wer@ , Jul@ 
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HOROSKOP – Co Cię czeka w szkole: 
 
Rak 

- Uważaj, bo przed świętami spotka Cię nie miła niespodzianka 
z polskiego. 
Lew 

- Bądź ostrożny na lekcjach wychowania fizycznego w kwietniu, bo 
doznasz małej kontuzji. 
Panna 

- Na plastyce w listopadzie zaimponujesz pani. 
Waga 

- W grudniu, powiedzie ci się sprawdzian z matematyki. 
Skorpion 

- Niestety, nie uda ci się w tym miesiącu napisać kartkówki z historii. 
Strzelec 

- W styczniu, na lekcji muzyki, okropnie zaśpiewasz piosenkę. 
Koziorożec 

- W lutym zapomnisz zadania domowego 
z przyrody 
Ryby 

- W lutym, na technice, zawalisz rysunek. 
Baran 

- W marcu, na historii, źle zrobisz zadanie 
domowe. 
Byk 

- W kwietniu dobrze napiszesz sprawdzian 
z informatyki. 
Wodnik 

- W styczniu na religii zaimponujesz 
kolegom z klasy. 
Bliźnięta 

- W maju idealnie napiszesz prace klasową z j. polskiego. 
 
 

Opracowała: Nika 
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Szkolny humor 
 
SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA!  
Geografia - Discovery Channel  
WF - Szkoła przetrwania  
Religia - Dotyk anioła  
Chemia - Szklana pułapka 
Fizyka - E=mc2  
Historia - Sensacje XX-wieku  
J.polski - Magia liter  
Muzyka - Jaka to melodia?  
Lekcja wychowawcza - Na każdy temat  
Poprawka - Stawka większa niż życie  
Nowy w klasie - Kosmita E.T  
Ostatnia ławka - Róbta co chceta  
Pan konserwator – McGyver  
Wyrwanie do odpowiedzi - 
Losowanie Lotto  
Wywiadówka - Z archiwum X  
Wakacje z rodzicami - Familiada  
Woźny - Strażnik Teksasu  
Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa  
Powrót taty z wywiadówki - Wejście 
smoka  
Szkoła - Świat według Kiepskich  
 
 
Na lekcji matematyki pani do Jasia: 
-Jasiu nie ściągaj!!! 
 -Ale ja nie ściągam! – broni się chłopiec. 
- Nie kłam widziałam przed chwilą jak liczyłeś sobie żebra. 
 
 
 
 

Opracowała: Mana 
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Szkoła moich marzeń – szkolne wywiady 

 

 
Marysia Mikołajczak kl. IV 

Chciałabym ,żeby w mojej wymarzonej 
szkole przerwy trwały 45 minut, a lekcje 15 
minut, zamiast herbaty dostawalibyśmy 
soki, a meble byłyby z cukierków. 

 
Krystian Kois kl. V 

Chciałbym chodzić do szkoły, w której 
nauczyciele nie wymagają ponad nasze 
możliwości, a uczniowie nie prześladują 
się. 

 
Kamil Jelak kl. IV 

Moja szkoła jest fajna i nie chciałbym jej 
zmieniać. 

 
Asia Marciniak kl. VI 

Marzy mi się szkoła z małą ilością zadań 
domowych, z wyrozumiałymi 
nauczycielami. 

 
Mateusz Stępień kl. VI 

W mojej wymarzonej szkole są długie 
przerwy i krótkie lekcje, a obok sali 
gimnastycznej znajduje się basen i 
siłownia. 

 
Przygotowały: Martu:) i Pauli:D 
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Szkoła dookoła świata 
 

Wielka Brytania 
Wszystkie dzieci mieszkające w Wielkiej Brytanii - również polskie - są 

objęte obowiązkiem edukacyjnym, który obejmuje 11 lat. 

Etapy edukacji 
Nauka na Wyspach składa się z czterech etapów: primary school, secondary 
school, further education i higher education. W wieku 11 lat większość 
uczniów kończy primary school i kontynuuje naukę w secondary school. 
Nauka na tych etapach jest podzielona na cztery stopnie (key stages), z 
których każdy kończy się egzaminem. Dzieci zdają je w wieku 7, 11, 14 i 16 
lat. Ostatni z tych egzaminów to GCSE (General Certificate of Secondary 
Education), istotny zwłaszcza dla tych uczniów, którzy chcą kontynuować 
naukę i zdawać maturę (GCE A-level). 
Rodzaje szkół 
Najwięcej jest na Wyspach szkół państwowych (state schools) - uczęszcza do 
nich 90 procent dzieci. Te szkoły są bezpłatne.  
Oprócz szkół państwowych w Wielkiej Brytanii istnieją również szkoły 
prywatne, w których rodzice opłacają czesne. Zdolnym uczniom 
pochodzącym z gorzej sytuowanych rodzin szkoły oferują stypendia. 

Meksyk 

Dzieci, które mają 5 lat posyła się do jednorocznego przedszkola. Jest to 
przygotowanie do pójścia do szkoły. W wieku 6 lat rozpoczyna się szkoła 
podstawowa i tak jak w Polsce trwa 6 lat. Następnie, podobnie, jak w Polsce 
uczeń przechodzi do gimnazjum (3 lata). Po tym czasie wiele osób kończy 
swoją edukację i zaczyna pracować, albo na miejscu pomagając rodzicom 
albo wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Niestety, w niewielkich 
miejscowościach mała jest motywacja do kontynuowania edukacji. Wynika 
to z jednej strony z przyjętego modelu życia – rolniczego charakteru 
miejscowości, a z drugiej, z braku środków finansowych na posłanie dziecka 
do szkoły do większej miejscowości. Na 100 uczniów ze szkół średnich 
umieszczonych na prowincji średnio 2 osoby kontynuują edukację na 
wyższym poziomie. Większość po prostu wyjeżdża do Stanów 
Zjednoczonych w poszukiwaniu lepszego życia. Osoby te w dużej mierze 
utrzymują pozostawione we wsi rodziny, dosyłając z zagranicy środki 
finansowe. 
 

Zebrał: Adi 
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Z życia szkoły – Czwartek z Panem Kleksem 
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Z życia szkoły – uczniowie klas I – III w Teatrze w Kaliszu 
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Z życia szkoły – Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 
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Z życia szkoły – Urodzinowy kabaret BZIK 
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Z życia szkoły – wycieczka do Pleszewa 
        


