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W kwietniu odbyło się kilka ciekawych wydarzeń w naszej szkole.
Dowiedzieliśmy się też kilku ważnych rzeczy.

 Oto ich podsumowanie :)

 

Co nowego?

Dnia 1 kwietnia w naszej szkole
odbył się Dzień bez Plecaka.

Uczniowie popisali się
niesamowitą kreatywnością

 i wielkim poczuciem humoru.
Pomysłów było wiele,

 a wszystkie fantastyczne.

Dzień bez Plecaka 
 

W dniach 1 – 2 kwietnia w sklepach w
całym kraju odbyła się Wielkanocna

Zbiórka Żywności. W tę akcję,
organizowaną przez Banki Żywności,

zaangażowali się również nasi
uczniowie z klas ósmych wraz

opiekunami. Zebrane produkty zostaną
przekazane osobom potrzebującym

wsparcia.

Wielkanocna
Zbiórka Żywności

 
 

Dnia 7 kwietnia w Auli Akademii Nauk
Stosowanych w Tarnowie odbyło się

uroczyste wręczenie nagród w konkursie:
CZYTAM, ZNAM, ROZUMIEM. Laureatem
konkursu została uczennica 8C Amelia
Danek. Finalistami zostali uczniowie:

Dominka Klimczak (7D), Julia Bielecka (8B),
Julia Bilińska (8C) oraz Mateusz Wrzos (7B).

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Sukces uczniów w
konkursie czytelniczym

 



DrugieDrugie
urodziny gazetkiurodziny gazetki

W tym miesiącu obchodziłyśmy już drugie urodziny
naszej gazetki! Bardzo się cieszymy, że udało nam się

wytrwać tak długo. 
Dziękujemy wszystkim, którzy czytają naszą gazetkę
 i nas wspierają, w szczególności pani Kindze Maj,

która jest naszym opiekunem merytorycznym.



Święta w maju



Ankieta





Quiz
Ile wiesz o swojej szkole?

POZIOM ŚREDNI

Pytanie 3: Ile filmików z życzeniami od naszej szkoły znajduje się obecnie
na YouTube?
                                          a) Jeden            b) Dwa

c) Trzy               d) Cztery

Pytanie 1: Jak nazywa się bibliotekarz w naszej szkole?
                           a) Janusz Nowiński      b) Adam Dudek

c) Mariusz Wcisło        d) Tomasz Piecuch

Pytanie 2: Które klasy dostają regularnie mleka w kartonach?
a) 1-8                      b) 1-5
c) 1-6                      d) 1-3

Pytanie 4: Którego z tych języków NIE uczymy się w naszej szkole?
                   a) Niemieckiego               b) Hiszpańskiego
                   c) Francuskiego                d) Angielskiego

Pytanie 5: Kto pilnuje szatni i pomaga, gdy ktoś zapomni kodu do swojej
szafki?
                   a) Pani Halinka               b) Pani Helenka
                   c) Pani Martynka            d) Pani Marysia

Pytanie 6: Przy jakiej ulicy znajduje się nasza szkoła?
                   a) Ul. Kopernika 5            b) Ul. Shopena 10
                   c) Ul. Mickiewicza 10       d) Ul Kopernika 2

Pytanie 7: Kto NIE jest opiekunem samorządu uczniowskiego?
                   a) Dagmara Sutkowska         b) Agnieszka Wrona
                   c) Katarzyna Wójcik               d) Kinga Maj



Odpowiedzi
Pytanie 1: Odpowiedź B

Pytanie 2: Odpowiedź 

Pytanie 3: Odpowiedź C

Pytanie 4: Odpowiedzi B

Pytanie 5: Odpowiedź A

Pytanie 6: Odpowiedź A

Pytanie 7: Odpowiedź D

Podsumowanie
Jeśli zdobyłeś/aś 7 punktów: 
Bardzo dobrze znasz naszą szkołę. Z pewnością już długo jesteś tutaj
uczniem albo masz niesamowicie dobrą pamięć. Gratulujemy!

Jeśli zdobyłeś/aś 6-5 punktów:
Znasz całkiem dobrze informacje na temat naszej szkoły, a nawet parę
szczegółów. Widocznie interesuje Cię dowiedzenie się nieco więcej na
temat swojej szkoły.

Jeśli zdobyłeś/aś 4-3 punktów:
Znasz podstawowe informacje na temat swojej szkoły, ale niespecjalnie
interesujesz się zgłębianiem swojej wiedzy na jej temat.

Jeśli zdobyłeś/aś 2-0 punktów:
Zdecydowanie nie jesteś długo uczniem tej szkoły albo zupełnie nie
interesuje Cię dowiedzenie się czegoś więcej na jej temat. Znasz jedynie
najbardziej podstawowe rzeczy.
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Żarty i dowcipy
Pani od biologii pyta

Kazia:
- Wymień mi pięć

zwierząt mieszkających
w Afryce!

Na to Kazio:
- Dwie małpy i trzy

słonie.
 

Przed sprawdzianem
nauczyciel oświadcza:

- Wierzę głęboko, że dzisiaj
nikogo nie przyłapię na

ściąganiu,
- I my też wierzymy! -

odpowiada chórem klasa.

Młody rolnik ogląda
 i poucza właściciela:

- Pan ciągle pracuje starymi
metodami, sąsiedzie. Będę

zdziwiony, jeśli z tego drzewa
uda się panu zebrać chociaż

10 kg jabłek.
- Ja też będę zdziwiony, bo

zawsze zbieram z niego
gruszki.

Przychodzi dyrektorka,
 idzie do gabinetu. Nagle

wbiega sekretarka i mówi:
- Proszę pani, Wiosna

przyszła!!
Na to dyrektorka:

- To niech wejdzie!!!
 

Eskimos ciągnie na
sankach lodówkę.

 Widzi go drugi i pyta się:
- Po co Ci ta lodówka,
jest minus 20 stopni?
- A niech się dzieciaki

trochę ogrzeją.
 



Sudoku



Nasze źródła

Żarty: humor.gomeo.pl, www.ciapek.pl,
kawaly.tja.pl, http://www.wyczytaj.pl, 

 
Memy: memy.pl, echodnia.eu,

gloswielkopolski.pl, gs24.pl, kwejk.pl, Polska
Times

 
Pozostałe grafiki: archiwum zdjęć Canva

 
Sudoku: dl004d, in blog form

 



Autorki
materiałów

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

Żarty i dowcipy:  Jagoda Zając 7B
Sudoku: Pola Krakowiak 7B

Ankieta: Pola Krakowiak, Ula Urbaś, Natalia Zaród 7B
Co nowego: Natalia Zaród 7B

Quiz: Natalia Zaród 7B
Drugie urodziny gazetki: Natalia Zaród 7B

Opieka merytoryczna - mgr Kinga Maj



Następny numer
już w czerwcu!


