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Co nowego?
W październiku odbyło się całkiem dużo ciekawych wycieczek i wydarzeń

w naszej szkole. Oto ich podsumowanie :)

 

Zajęcia szachowe
dla klas 2

Spotkanie z policjantem
 i rozmowa o

cyberprzemocy klas 7 i 8.

7B na warsztatach
teatralnych w Centrum

Sztuki Mościce

 

Dnia 6 października 2021 roku klasa

7B Szkoły Podstawowej Nr 24

wybrała się na warsztaty teatralne w

Centrum Sztuki Mościce.

Dnia 15 października 2021 roku
uczniowie Szkoły Podstawowej z

klas 7 i 8 uczestniczyli w spotkaniu
z Panem dzielnicowym na temat

„Cyberprzemoc i
odpowiedzialność karna

nieletnich”.

Od dnia 6 października 2021
roku w Szkole Podstawowej Nr

24 z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Tarnowie rozpoczęły się

bezpłatne zajęcia szachowe dla
uczniów klas drugich

prowadzone przez pana
Maciąga.
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Święta w listopadzie
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Żarty i dowcipy
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Pani od Biologii pyta
Kazia:

- Wymień mi pięć
zwierząt mieszkających

w Afryce!
Na to Kazio:

- Dwie małpy i trzy
słonie.

 

 Wywiadówka w szkole:
- Państwa dzieci są bardzo

muzykalne.
- Dlaczego? - pyta się mama

Filipa.
- Ciągle grają mi na nerwach!

 

W szkole:
- Hej ty tam, pod
oknem-kiedy był

pierwszy rozbiór Polski?
- pyta nauczyciel

- Nie wiem.
-A w którym roku była

bitwa pod Grunwaldem?
- Nie pamiętam.

- To co ty właściwie
wiesz? Jak chcesz zdać

maturę?
- Ale ja tu tylko

kaloryfer naprawiam....
 

Przybiega dziecko na stację
benzynową z kanistrem:

- Dziesięć litrów benzyny, szybko!
- Co jest? Pali się?

- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby
przygasa.

 

Eskimos, będąc w Kanadzie, kupił
sobie lodówkę.

Zdumiony sprzedawca pyta:
- Po co panu ta lodówka, przecież na

Grenlandii mróz trzyma cały rok?
- To proste. Tam na dworze jest

minus 60 stopni, w domu minus 40
stopni, w łóżku minus 30 stopni. W

lodówce przynajmniej będę mógł się
ogrzać.

 



Udało nam się znaleźć kilka plotek, dlatego
postanowiłyśmy wstawić cztery z nich w tym numerze :)

1.W toalecie dla dziewczyn na 2 piętrze
(jeśli ktoś liczy główne wejście jako

parter, a nie jako 1 piętro) jest urwana
klamka do jednej z kabin.

2. Na schodach na
parterze jest błąd z 3

formami
czasowników po

angielsku.

3. Niektóre z klas w tym
miesiącu mają już kilka dni

edukacji zdalnej, a
niezaszczepione osoby mają

kwarantannę. 

Plotki szkolnePlotki szkolnePlotki szkolne

4. W tym miesiącu
część klas udała się

na cmentarz i
sprzątała bardziej
zaniedbane groby.

Jeśli znacie jakieś plotki
i chcecie, by znalazły się
w następnym numerze,

napiszcie do nas:
koperniczki@gmail.com.

Możecie się podpisać
lub nie .
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Memy
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Sudoku

str. 8



Komiks

Niestety, w tym numerze nie udało
nam się wstawić komiksu. 

W związku z tym, że miesiąc temu były
jego urodziny, postanowiliśmy wstawić
na naszą stronę na Facebooku zbiór

wszystkich dotychczasowych
komiksów.

 Zachęcamy do przypomnienia sobie
poprzednich historii z Archiem! 
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Nasze źródła
 

Sudoku: sudoku-presseservice.de,
ensiwiki.ensimag.fr

 
Żarty: Żarty,Dowcipy,Kawały...po prostu

humor  na maksa www.pl
 

Memy: śmieszne.pl, Dziennik Polski, gp24.pl,
memy.pl

 
Pozostałe grafiki: archiwum zdjęć Canva
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https://www.sudoku-presseservice.de/preise
https://ensiwiki.ensimag.fr/index.php?title=Fichier:Algo1_Soutien_Sudoku_Init.png


Autorki
materiałów

Okładka: Ewa Skalska 7B
Spis treści: Jagoda Zając 7B
Memy: Pola Krakowiak 7B

Żarty i dowcipy:  Jagoda Zając 7B
Sudoku: Ula Urbaś 7B

Wywiad:
Przedstawienie autorki komiksów: Natalia Zaród

Komiks: Hanna Gawlik 7B
Opieka merytoryczna - mgr  Kinga Maj
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Następny numer
już we wrześniu!
Miłych wakacji!
Następny numer
już w grudniu!


