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„Kotki marcowe” 

Na wierzbie 
nad samym rowem- 
srebrne kotki marcowe. 
Na deszczu i na słocie 
srebrnieją im futra kocie. 
Plucha 
i zawierucha. 
Nie ma mamy, co wyliże brzuch do sucha. 
Ale kotki marcowe nie piszczą. 
Huśtają się na gałązkach. 
Mruczą: 
- Nareszcie wiosna! 
I sierść mają coraz srebrzystszą. 

 

Joanna Kulmowa

Kolorowych j ajeczek,  
Rozczochr anych owieczek,  
Rozkicanych król i czków, 
Pyszności  w koszyczku 
I  mokrego ubranka 
W dniu świąt ecznego lanka!  
Weso ł ych Świąt  życzy 

   Redakcja 



 
SUKCESY PLASTYCZNE 

Sporo nagród i wyróżnień przypadło uczniom naszej szkoły po podsumowaniu konkursu pla-

stycznego na temat „Tradycja i obrzędy świąt Bożego Narodzenia w malarstwie, rysunku 

i grafice 2007”, zorganizowanego przez LDK. 

Jury przyznało trzy nagrody, z których dwie pierwsze otrzymały:  

1. Klaudia Strauss z kl. 4b 

2. Klaudia Kawulska z kl. 5a 

Z wyróżnień cieszyli się: Patrycja Brukiew- 6a, Dagmara Cierpica- 5b, 

Justyna Niedźwiedzka- 5b, Adrianna Kawulska- 6a, Agnieszka Kowalska- 5b, 

Marcin Pietras- 5a, Wioletta Zaród- 5a. 

Zarówno młodym artystom plastykom, jak i ich opiekunowi, p. Danucie Gawron, serdecznie 

gratulujemy. 

 
SUKCESY MATEMATYCZNE 

PINGWIN 2007 

Klasa IV: Julia Mickiewicz- wyróżnienie, Radosław Korżel- laureat 
Klasa V: Aleksandra Krzesińska- laureat, Patrycja Sawron- wyróżnienie 
Klasa VI: Damian Kościk- laureat, Michał Pisarski- laureat 

TEST MATEMATYKA PLUS VIII EDYCJA- OXFORD EDUCATIONAL INTERNA-
TIONAL  
Klasa V: Justyna Niedźwiedzka- laureat I stopnia, Aleksandra Krzesińska- laureat II stopnia 
Klasa VI: Damian Kościk- laureat I stopnia 

OLIMPIADA MATEMATYCZNA ALBUS 
Klasa V: Dagmara Cierpica- laureat 

OLIMPIADA MATEMATYCZNA MULTITEST 
Klasa IV: Paulina Przygoda- laureat 
Klasa V: Aleksandra Krzesińska- laureat, Justyna Niedźwiedzka- laureat 
Klasa VI: Damian Kościk- wyróżnienie 

ALFIK 2007 
Klasa IV: Paulina Przygoda- wynik bardzo dobry 
Klasa VI: Michał Pisarski- wynik bardzo dobry 

SEZAM 2007 
Klasa V: Dagmara Cierpica- laureat, Dawid Bielecki- laureat 
Klasa VI: Michał Pisarski- laureat 
 
 



 

CARITAS - BOGATY BILANS DZIAŁALNOŚCI 
 

W tym roku Szkolne Koło Caritas miało pełne ręce pracy. Wyznaczyliśmy sobie ambitne zada-

nia i powoli je realizowaliśmy. Naszym priorytetem było wyłonienie uczniów potrzebujących pomo-

cy. Należało więc zgromadzić środki finan-

sowe, które pokryłyby rosnące potrzeby. 

Postanowiliśmy, że oprócz dochodów po-

chodzących z działalności sklepiku SKC 

oraz dobrowolnych składek członkowskich, 

zorganizujemy dochodowe imprezy szkol-

ne, takie jak: dyskoteki, kiermasze ciast, 

kiermasze rzeczy używanych oraz bal kar-

nawałowy. Zadbaliśmy również o owocną 

współpracę z Parafialnym Kołem Caritas, 

które niejednokrotnie wsparło SKC nie tylko finansowo, ale też dostarczyło ciepłe ubrania dla naszych 

najuboższych uczniów oraz ich rodzin. 

Dzięki tej współpracy mogliśmy zaopatrzyć siedem rodzin w nowe biurka, wersalki, a nawet 

opał na zimę. 

Dla dwojga dzieci kupiliśmy podręczniki szkolne. Zasponsorowaliśmy wyjazd na basen dla pię-

ciorga dzieci. Dofinansowaliśmy do paczek mikołajkowych dla 6 dzieci. Przekazaliśmy kwotę 200 zł 

dla kuchni szkolnej, która usmażyła 50 krokietów i 50 ryb na wigilię przy UM i G w Lubsku. Odnowi-

liśmy ławki w siedzibie SKC- gab. 43. 

Fajnie jest pomagać. Zapał do pracy rośnie, chętnych przybywa, a i potrzeby są duże. Wszystkim 

za każdą, nawet najmniejszą pomoc serdecznie dziękujemy. 

Grażyna Prodeus 

 

PIĘKNIE RECYTUJE, BO POEZJĘ CZUJE 

 
Tak można powiedzieć o Katarzynie Nowak z kl. 6 b, która będzie reprezentować naszą szkołę 

w powiatowych eliminacjach Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. Swój talent aktorski i sceniczny 

rozwijała na zajęciach kółka teatralnego, którego opiekunem jest p. Małgorzata Cichocka. 

Już od najmłodszych lat Kasia odnosiła sukcesy recytatorskie, prezentowała swe umiejętności na 

apelach i uroczystościach szkolnych.  

Przed nią kolejna szansa i wierzymy, że ją wykorzysta. 
 



REASUMUJĄC… czyli krótko o realizacji projektu 
„SZKOŁA NIE TYLKO DLA ORŁÓW” 

 
W ramach projektu „Szkoła nie tylko dla orłów” odbywały się zajęcia dwóch kół 

zainteresowań– Koła Informatycznego LOGOMOCJA– IMAGINE oraz Koła Fotogra-
ficznego OKO NA ŚWIAT. Odbywały się one w terminie od 15 września do 15 grud-
nia 2007 roku w godzinach popołudniowych– od 16.30 do 18.00. Obydwa koła pro-

wadziła p. Izabela Niedźwiedzka. Mogli w nich uczestniczyć uczniowie dojeżdżający, gdyż zorgani-
zowany był dojazd do szkoły i odwóz po zajęciach. Koła przeznaczone były przede wszystkim dla 
dzieci ze środowiska wiejskiego, rodzin wielodzietnych i znajdujących się w trudnej sytuacji finanso-
wej. Celem zajęć było umożliwienie dzieciom spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, rozbudze-
nie i poszerzenie ich zainteresowań. 

 

 

 

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem; uczniowie 
przychodzili na nie bardzo chętnie. Poznali na nich podstawową 
obsługę aparatów cyfrowych, wykonywali nimi zdjęcia, pobierali 
zdjęcia z aparatu do komputera, obrabiali zdjęcia w programach 
graficznych systemu Windows i Mac OS X oraz programie 
zakupionym specjalnie na te zajęcia. Efektem tych zajęć są piękne 
zdjęcia podzielone są na trzy bloki tematyczne: Nasza szkoła, 
Lubsko, Wokół nas. Każdy z nich to materiał na wystawę. Pierwsza- 
o szkole- miała miejsce w dniach, gdy obchodzimy święto patrona 
naszej szkoły. Naturę zaprezentujemy przy okazji Dnia Ziemi, a na 
Dni Lubska wystawimy zdjęcia naszego miasta. 

Galerie zdjęć i więcej informacji o tych zajęciach i ich 
przebiegu na stronach naszej szkolnej witryny: http://www.sp3.lubsko.pl/kolo_foto2007.htm 

                  



NASZYM BABCIOM I DZIADKOM 

 
 

Najmłodsi uczniowie z klas I- III nie zapomnieli o ważnych 
styczniowych świętach: Dniu Babci i Dniu Dziadka.  

Przygotowali kilka niespodzianek, czym sprawili ogromną ra-
dość swoim babciom i dziadkom, zaproszonym do szkoły przez 
wnuków i ich wychowawców.  

Uroczysty dzień rozpoczął się apelem, na którym goście po-
dziwiali występy swoich małych artystów, przeżyli wzruszające chwile po wysłuchaniu serdecznych 
i pełnych miłości życzeń. Obdarowani zostali też pięknymi laurkami.  

Następnie udali się do klas swoich wnuków, gdzie wspólnie spę-
dzili miło czas przy słodkim poczęstunku. Zadowoleni i uśmiechnięci 
żegnali się z wychowawczyniami, dziękując im za przygotowanie tych 
radosnych spotkań.  

 

WIZYTA W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM 

 
Uczniowie naszej szkoły pamiętali też o ludziach 

starych, schorowanych, często samotnych, którzy 
przebywają w hospicjum przy ul. Pokoju. Z okazji Dnia 
Babci i Dziadka złożyli im wizytę, która była dużym 
przeżyciem zarówno dla dzieci, jak i pensjonariuszy. 

Uczniowie klas: III a, V b, VI a zaprezentowali 
program artystyczny i wręczyli upominki, które 
sprawiły chorym ogromną radość. 

Wiersze, piosenki i tańce tak bardzo spodobały się 
pensjonariuszom, że ci, wzruszeni, prosili 
o powtórzenie programu.  

Zdaniem opiekunów, była to dla nich „wyprawa po złoto”. 
Program przygotowały panie ze świetlicy szkolnej - Dorota Merwa oraz Joanna Lisicka. 

 

   



 

FERIE ZIMOWE JUŻ TYLKO Z NAZWY 

Czy powoli mijającą porę roku można jeszcze nazwać zi-
mą? Nie było śniegu, mrozu, zjeżdżania z górki ani lepienia bał-
wana. Ale ferie były ! I to całkiem ciekawe dla uczniów naszej 
szkoły, którzy uczestniczyli w zorganizowanych zajęciach. Mo-
gły się one odbyć dzięki zebraniu dużej kwoty 1600 zł, jaką 
wspólnym wysiłkiem zdobyli: Szkolne Koło Caritas, Nauczycie-
le z Zespołu Wychowawczego oraz pani pedagog Sylwia Pazur. 

W pierwszym tygodniu ferii starszą grupą wiekową opie-
kowały się panie: Anna Walczak i Sylwia Pazur, którym po-
magali: p. Jerzy Niedźwiedzki, zabierając dzieci na strzelnicę 

oraz p. Izabela Niedźwiedzka, która prowadziła zajęcia w pracowni komputerowej. 
Opracowany bogaty program nie pozwalał nikomu się nudzić, były rozgrywki piłki siatkowej w SP-1, 

zajęcia sportowe na sali gimnastycznej, gry i zabawy rekreacyjne. 
Czwartek był najbardziej oczekiwanym dniem, dzieci z radością jechały na basen do Żar.  
Drugi tydzień ferii spędziła w szkole młodsza grupa 

wiekowa pod opieką pań: Joanny Duszeńko i Doroty Mer-
wy.  

Dużą pomoc uzyskały ze strony studentek - wolontariu-
szek: Moniki Merwy i Beaty Duszeńko. 

Ulubioną formą spędzania czasu były zajęcia sportowe, 
szczególnie gra w ping-ponga i w hokeja. Interesująca też była 
wycieczka do drukarni pana Dechnika, gdzie dzieci obejrzały 
etapy produkcji różnych druków od fazy projektowania aż do 
otrzymania gotowego druku.  

Dyskoteka, ciekawe zajęcia plastyczne oraz terapeutyczne w kręgu, wyjazd na basen- te wszystkie 
atrakcje sprawiły, że ferie w szkole minęły radośnie, szybko i przyjemnie. 

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będą naprawdę zimowe, choć i w tym były całkiem udane. 

LIST Z ZIMOWISKA 

Świbna, 30.01.2008 
Serwus Koleżanko ! 

Jak się miewasz ? Jestem z innymi dziećmi na obozie harcerskim w Świbnej. Wczoraj pojechaliśmy na wycieczkę 
w góry - do Karpacza. 

Niestety, przez to musieliśmy wstać o godz. 600, aby zdążyć się pozbierać i zjeść śniadanie. 
Wreszcie wyruszyliśmy, jechaliśmy około 3 godzin, ale szczęśliwie dotarliśmy do celu. Wkrótce przyszedł pan 

przewodnik i objaśnił nam, co będziemy zwiedzać. I poszliśmy za druhem i przewodnikiem, a po chwili byliśmy 
w świątyni Wang. 

Czy wiesz, że jest zbudowana z drewna, bez użycia jednego gwoździa ? Później ruszyliśmy do wyciągu i wje-
chaliśmy na Śnieżkę. Wszyscy podziwiali ze szczytu piękny górski krajobraz Polski i Czech. 

Byliśmy też przy źródełku św. Anny, czytaliśmy o tym miejscu piękną legendę. Mieliśmy oczywiście czas na 
kupno pamiątek, w końcu zmęczeni, ale zdrowi i zadowoleni wróciliśmy do autobusu. 

Powrotna droga minęła szybko, wróciliśmy do obozu i zjedliśmy smaczną kolację. 
A wieczorem mieliśmy jeszcze świecowisko, a na nim gry i zabawy. 
To był naprawdę super dzień, chociaż męczący, ale najciekawszy. 
Wkrótce Cię odwiedzę, ale teraz proszę, napisz do mnie. 

Pozdrawiam Cię serdecznie. 
Karolina Samonek 



 

MITYCZNY ŚWIAT GRECJI 
 

Dnia 21 stycznia klasa 6a zaprosiła uczniów i nauczycieli 
w podróż do odległej krainy. Gdy weszliśmy na salę gimna-
styczną, oczom naszym ukazała się góra Olimp, budowla 
z piękną kolumną, rozwieszona mapa Europy. 

Scenografia podpowiedziała nam, że znaleźliśmy się 
w czasach starożytnej Grecji. Rozpoczął się spektakl, w którym 
rozpoznawaliśmy bohaterów mitów – bogów, herosów i zwy-
kłych ludzi. Interesujące scenki, dialogi i monologi przeniosły 
nas w czasy mityczne, w których rządził Zeus i jego świta Ale 
poznaliśmy też obyczaje i zajęcia zwykłych ludzi, ich ulubiony 

sport – zapasy oraz umiłowanie do teatru.. 
Przedstawienie zakończył piękny taniec grecki w wykonaniu dziewcząt. Trzeba podkreślić, że 

apel był bardzo interesujący, uczniowie włożyli dużo wysiłku w jego przygotowanie, jak również 
zachwycili barwnymi i pomysłowymi strojami.  

Pracowali przez kilka miesięcy pod kierunkiem p. Danuty Gawron i p. Agnieszki Cierebiej, 
które są autorkami innowacji, czyli nowej formy nauczania – „Śladami starożytnych ku współczesno-
ści – Grecja”.  

Apel to był finał realizacji innowacji, wcześniej odbyły się w bibliotece konkursy wiedzy 
o Grecji, wystawy książek.  

Takie formy poznawania wiedzy są bardzo ciekawe, lubimy się uczyć, jeżeli przy tym możemy 
się pobawić. 
 

Dagmara i Nikola kl. V b 
 

W PODZIĘKOWANIU RODZICOM 

Zgodnie z tradycją szkoły, jak co roku, odbyła się dnia 26 lutego 
uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych rodzicom uczniów, któ-
rzy osiągnęli średnią ocen 4,75 i wyższą. 

To był ważny dzień dla zaproszonych gości, którzy tłumnie, 
całymi rodzinami przybyli po połu-
dniu do Lubskiego Domu Kultury. 

Przywitał ich dyrektor szkoły 
Dariusz Sidelnik, który pogratulo-
wał rodzicom wysokich osiągnięć 
edukacyjnych ich dzieci i podkre-
ślił, że sukcesy w nauce to wspólny 

wysiłek ucznia i nauczyciela. Następnie z pomocą pani dyrektor 
Joanny Działa wręczał listy gratulacyjne, z których dumni byli 
rodzice i uczniowie. Ci dodatkowo obdarowani zostali tabliczką 
czekolady.  

Wielu rodziców otrzymało także dyplom Przyjaciela 
Szkoły za duże zaangażowanie i działanie na rzecz klasy. 

A później już cała widownia podziwiała godzinny 
program artystyczny, przygotowany przez p. Małgorzatę 
Cichocką i p. Urszulę Pociechę. Był bardzo bogaty 
i barwny, a rodzice szczerze oklaskiwali każdy kolejny wy-
stęp. Na koniec wszyscy artyści otrzymali od dyrekcji słod-
ki upominek. 
 



REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
 
 

Tegoroczne rekolekcje trwały trzy dni - od 27 do 29 lutego, w środę, czwartek i piątek. Tematy-
kę oraz plan przygotowała p. Grażyna Prodeus. Prowadził je ksiądz Tomasz z Jasienia. Jak zwykle 
podzielono nas na dwie grupy: klasy I-III oraz IV-VI, które na zmianę miały zajęcia z wychowawcami 
oraz w sali gimnastycznej z księdzem rekolekcjonistą. Podczas zajęć w swoich gabinetach wykonywa-
liśmy prace plastyczne na różne tematy. 

W pierwszym dniu: „Powołanie pierwszych apostołów”, a w drugim: „Jestem uczniem Jezusa, 
gdy...”. 

Spotkania z księdzem w sali gimnastycznej okazały się niezwykle interesujące. Młodzież, która 
przyjechała z nim z Jasienia, przedstawiła kilka ciekawych i zmuszających do myślenia scenek. 
Ksiądz Tomasz był miły i wesoły, potrafił w sposób bardzo obrazowy przedstawić rzeczy trudne do 
pojęcia dla dzieci - tych młodszych i starszych. 

Pani katechetka Grażyna Prodeus przygotowała ciekawy konkurs wiedzy religijnej w formie gry 
„w statki”. Trzy osoby z każdej klasy walczyły o zwycięstwo. W młodszej grupie wiekowej wygrała 
klasa 2b, a w starszej 6b. 

W piątek 29.02. udaliśmy się do kościoła na mszę św. , podsumowującą rekolekcje. Pół godziny 
przed Eucharystią ksiądz przeznaczył na spowiedź. Tuż przed mszą dołączyli do nas uczniowie klas 
pierwszych i drugich. 

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego odbyło się 3 marca na apelu. Panie katechetki: Grażyna 
Prodeus oraz Joanna Lisicka, które czuwały nad przebiegiem rekolekcji, wyróżniły z każdej klasy po 
trzy osoby. Nagrodzone zostały również klasy, które przygotowały najładniejszą wystawkę wielka-
nocną: w kl. 1-3 IIIb , a w 4-6 Va. 

Te rekolekcje dały nam wiele do myślenia. Kolejny rok mieliśmy okazję do rozważenia swojego 
zachowania i spojrzenia na siebie w krytycznym świetle. 

 
 

Dagmara Cierpica 

 

PATRYCJA - FINALISTKĄ 

Ogromną radość sprawiła sobie i swoim nauczycielom- opiekunom Patrycja Brukiewa 

z kl. VI a, która w zawodach rejonowych Konkursu Humanistycznego zajęła bardzo wysokie 

3. miejsce i zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego, mając duże szanse na zdobycie tytułu 

laureata. 

Jak nam powiedziały panie, przygotowujące Patrycję do konkursu - Danuta Gawron i Danuta 

Łyczko – tak wysokie osiągnięcia swojej uczennicy są powodem do dumy i satysfakcji z pracy 

z uzdolnionym dzieckiem. 

Patrycja ma na swoim koncie jeszcze jeden ważny sukces - ciągle prowadzi w punktacji konkur-

su „Omnibus” organizowanego przez SP-1 w Lubsku dla szóstoklasistów szkół miasta i gminy. 

Co miesiąc musi wykazać się wiedzą z kilku przedmiotów i jak na razie jest świetna. 

Trzymamy kciuki za  zwycięstwo, do maja już niedaleko!. Wiedza Patrycji i jej postawa może 

zaimponować, cieszymy się, że reprezentuje naszą „Trojkę”. Należą jej się duże gratulacje. 

 



 

SUKCESY SIATKAREK 

Wspaniale spisują się nasze siatkarki w rozgrywkach minisiatkówki, przecho-

dziły jak burza przez kolejne etapy zawodów – gminne, powiatowe, by dotrzeć do 

zmagań rejonowych.  

27 lutego 2008 r. wyjechały ze swoją trenerką, p. Anną Walczak, do Szlich-

tyngowej, gdzie wywalczyły II miejsce w rejonowym turnieju minipiłki siatkowej 

dziewcząt w kategorii „trójek” i awans do półfinału Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży. To duże 

osiągnięcie, a my mamy nadzieję, że zdobędą jeszcze więcej. 
 

 
 

LIGA STRZELECKA 
Drużyna składa się z 9 uczniów. Raz w miesiącu odbywają się zawody strzeleckie, w których 

uczestniczą 2 dziewczyny i 3 chłopców. Od października do lutego strzelania odbywają się z broni 
długiej- wiatrówek, w marcu i kwietniu z broni krótkiej- pistoletu. Grupą opiekuje się p. Jerzy Niedź-
wiedzki 

Uczniowie, którzy systematycznie biorą udział w zawodach strzeleckich to: Majra Mazur-VI b, 
Katarzyna Nowak- VI b, Dominika Potapko- VI b, Paweł Płaczek- VI b, Mateusz Dąbrowski- V b, 
Adrian Kołodziejczuk- VI b i Robert Mycek- IV a. 

Po pięciu strzelaniach nasza szkoła zajmuje pierwsze miejsce, 
a niekwestionowanym liderem w naszej drużynie jest Paweł Płaczek; 
strzela on najrówniej i „wystrzelał” dla naszej szkoły najwięcej 
punktów. 

Podsumowanie zawodów strzeleckich i wręczenie nagród dla 
najlepszej drużyny oraz zawodników indywidualnych odbędzie się 
podczas obchodów Dni Lubska. 

Na zdjęciu od lewej:
Justyna Niedźwiedzka 
Dominika Rybicka 
Patrycja Sawron 
Dominika Zarzycka- Miazek  
Ilona Stemler 
Natalia Jaros 
Oliwia Gawrych 
Nikola Gawrych 
Klaudia Kawulska 



HUMOR Z ZESZYTÓW UCZNIOWSKICH: 

Dzięki prawom Archimedesa możemy pływać. 

Krzyżacy walczyli jak lwy, ale i tak padli jak muchy. 

Król Waza, jak sama nazwa wskazuje, lubił zupę. 

Egipcjanie balsamowali ludzi, żeby się człowiek nie rozchorował w trumnie..     

Chopin od dawna nie żyje, ale jego muzyka nadal prześladuje wielkich pianistów.  

Dzięki seppuku Japończycy mogli pokazać swoje prawdziwe wnętrze.  

*   *    *    *    *    *   * 
  
 

 

 

Poziomo: 
2. marynarskie łóżko 
3. zapasowe w aucie 
4. np. „ www.dzieciaki12.webpark.pl” 
6. kula ziemska 
7. stragan 
9. zamarznięta woda 
10. przynosi szczęście 
12. czerwony w polu 
14. zakazany owoc w raju 

Pionowo: 
1. tworzą go Byk, Waga, Ryby 
2.np. Rubika 
5. dzięki niemu widzisz 
6. trop 
8. uwielbia go Puchatek 
11. konkurent teatru 
13. zła ocena w szkole 
15. chmura 

 
 
 
 

 
 

Rozwiązanie dwuwyrazowe: ……………………………………………… 

W szkole na matematyce pani py-
ta Jasia: 
- Jasiu, co to jest kąt? 
Jasiu na to: 
- Kąt to najbrudniejsza część mo-
jego pokoju. 

∗ ∗ ∗              ∗ ∗ ∗              ∗ ∗ ∗ 

Mała dziewczynka stoi na ulicy 
i płacze. Ludzie ją pytają: 

- Dlaczego płaczesz? 
- Bo się zgubiłam. 
- A jak się nazywasz? 
- Nie wiem. 
- A jak się nazywa twoja mama? 
- Nie wiem. 
- A znasz swój adres? 
- Tak: wu-wu-wu-kropka-basia-

kropka-pe-el. 

∗ ∗ ∗              ∗ ∗ ∗              ∗ ∗ ∗ 

Nauczycielka pyta Zdzisia: 
- Odrobiłeś zadanie domowe? 
- Nie, bo mamusia zachorowała 

i musiałem sam wszystko w domu 
robić. 

- Siadaj, jedynka! A ty Krzysiu, 
zrobiłeś zadanie? 

- Ja, proszę pani, musiałem po-
magać ojcu w polu! 

- Siadaj, jedynka! A ty Jasiu, zro-
biłeś zadanie? 

- Jakie zadanie, proszę pani, mój 
brat wyszedł z więzienia, taka ba-
langa była, że szkoda gadać. 

- Ty mnie tutaj bratem nie strasz! 
Siadaj, czwóra. 

 

 
 

Zespó ł  redakcyjny:  cz łonkowie Koła Języka Polskiego i Koła Inf ormatycznego 


