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ROZPOCZĘCIE ROKU INNE NIŻ DOTĄD 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 zorganizowane było  inaczej niż zwykle. 
W związku z trwającą pandemią, uczniowie musieli mieć na twarzach maseczki 
 lub przyłbice. Wraz z uczniem mógł przebywać tylko jeden rodzic- również w maseczce 
 lub przyłbicy. Wszyscy uczestnicy spotkania zobowiązani zostali do zachowania dystansu 
społecznego.  Każda klasa spotykała się ze swoim wychowawcą o ustalonej wcześniej 
godzinie,  zgodnie  z harmonogramem spotkać zamieszczonym na stronie szkoły.  Spotkania 
zorganizowane były na świeżym powietrzu. 
              A.Sadkowska 
 

BEZPŁATNE WARSZTATY PROGRAMOWANIA  

 

Zapisy wystartowały. W tym roku warsztaty będą się odbywać w terminach 12 - 13 oraz 19 - 20 
września w wybranych miastach w całej Polsce. Z uwagi na wyjątkową sytuację wywołaną 

pandemią koronawirusa, oprócz warsztatów stacjonarnych, uczniowie mają możliwość zapisu 
na interaktywne zajęcia online, które będą prowadzone w małych grupach. 

 
“Koduj z Gigantami” to wydarzenie o charakterze edukacyjnym, które jest doskonałą okazją do 

pogłębienia wiedzy o programowaniu i lepszego startu w przyszłość, a także bardziej 
świadomego korzystania z nowych technologii. 

 
Warsztaty “Koduj z Gigantami” to połączenie dużej dawki wiedzy ze świetną zabawą. Podczas 

nich, dzieci już od 7 roku życia mogą spróbować własnych sił w programowaniu i zacząć 
tworzyć własne gry czy aplikacje. 



· 

PAMIĘTAMY 

 Od 10 lat wspominamy Żołnierzy 21 - Warszawskiego Pułku Piechoty 

im. "Dzieci Warszawy" oraz Żołnierzy innych Jednostek Wojska Polskiego 

poległych pod Jabłonną 10 września 1939 r. Żołnierzy, Podoficerów i 

Oficerów poległych we wrześniu 1939 r., Generała Stanisława 

Sosabowskiego- dowódcę 21- Warszawskiego Pułku Piechoty im. Dzieci 

Warszawy. Pod pomnikiem poległych delegacje kombatanckie, 

przedstawiciele Wojska Polskiego i służb mundurowych, goście i 

przedstawiciele samorządu powiatowego, przedstawiciele Gminy Jabłonna, 

przedstawiciele instytucji Gminy Jabłonna- oświaty, delegacje sołectw, 

gospodarze - przedstawiciele władz Gminy Jabłonna złożyli wieńce, 

zapalono znicze. Złożono również wieniec na mogile dwunastu 

bezimiennych Więźniów Pawiaka. 

 

 



„OD NIEWIELKIEJ KROPKI WSZYSTKO SIĘ 

ZACZYNA…” 
 

 

 
15 września klasy 1-3 świętowały Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto 
kreatywności odwagi i zabawy. 

 

Patron Szkoły 
 Armia Krajowa (AK) powstała z PZP (Polski Związek Powstańczy), SZK (Siły Zbrojne w Kraju), 

Konspiracyjna organizacja wojskowa, ZWZ (Związek Walki Zbrojnej), działająca w okresie okupacji 

niemieckiej na obszarze Państwa Polskiego w granicach sprzed 1 września 1939 r. Stanowiła 

integralną część Sił Zbrojnych RP. 

 Powstała w wyniku przekształcenia powołanej 27 wrześni 1939 r. Służby Zwycięstwu Polski 

w utworzony 13 listopada 1939 r. Związek Walki Zbrojnej, przemianowany 14 lutego 1942 r. 

rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, generała W. Sikorskiego, na Armię Krajową. 

Podlegała Naczelnemu Wodzowi i Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. W 

zamierzeniach rządu miała być organizacją ogólnonarodową, ponadpartyjną, a jej Komendant 

 Główny jedynym, upełnomocnionym przez rząd dowódcą krajowej siły zbrojnej. 

Głównym zadaniem AK było prowadzenie walki o odzyskanie niepodległości przez organizowanie i 

prowadzenie samoobrony i przygotowanie armii podziemnej na okres powstania, które miało 

wybuchnąć na ziemiach polskich w okresie militarnego załamania Niemiec. 

Armią Krajową dowodzili generałowie: S. Rowecki "Grot", T. Komorowski "Bór", L. Okulicki 

"Niedźwiadek. 

 



 

Izba Pamięci 

 Izbę Pamięci poświęconą Patronowi Naszej Szkoły uczniowie i goście mogą zwiedzać w sali 

historycznej nr 115. W gablotach wyeksponowano pamiątki Żołnierzy Armii Krajowej, którzy 

walczyli na terenach Jabłonny i okolic w czasie II wojny światowej. 

 

 

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT "Z KULTURĄ MI DO 

TWARZY". 
 

Klasy 1 i 3 przystąpiły do ogólnopolskiego projektu "Z kulturą mi do twarzy". Projekt ten 
został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
W ramach projektu uczniowie zostaną wprowadzeni w świat wartości, w tym ofiarności, 
współpracy, solidarności i szacunku dla tradycji. Dowiedzą się jak wzmacniać poczucie 
tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej. Dzieci poznają 
sposoby kreatywnego spędzania czasu oraz będą czerpać satysfakcję z obcowania z kulturą. 

    
 
   
 

 

 



 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA 

 W tym roku nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania we 

współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Legionowie. Łącząc się za pomocą Internetu, 

panie Bibliotekarki czytały uczniom klas trzecich fragmenty opowiadań „Tata gotuje kisiel” i 

„Wielka księga Klary”.  

„Lektorki” stworzyły atmosferę aktywnego czytania, odwołując się do doświadczeń dzieci. 

Było sporo zabawy. 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY „SZKOŁA IM ARMII 

KRAJOWEJ ZA 100 LAT”. 
 W naszej szkole odbył się konkurs plastyczny pt. „Szkoła im. Armii 

Krajowej w Jabłonnie za 100 lat”. Adresowany był do uczniów klas II i III. 

Celem konkursu było m. in. utrwalenie i przechowanie unikalnych cech 

związanych z przeszłością i wizją przyszłości naszej szkoły a także 

pobudzanie wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej uczniów. Warunkiem 

uczestnictwa w konkursie było wykonanie pracy plastycznej, dowolną 

techniką. 

 Prace uczniowie składali do piątku 2 października. W dniu 5 

października koordynatorzy konkursu zapoznali się z pracami i dokonali 

ich oceny. Laureaci konkursu na poziomach klas: 

Klasy II 

1. Jakub Kalisz kl.2c 

2. Igor Goźliński kl.2c 

3. Krystian Sztyber kl.2d 

Klasy III 

1. Hubert Heinrich kl.3a 

2. Hanna Siwonia kl.3c 

3. Julia Kicka kl. 3e 

 

Laureatom gratulujemy! 

 

 
 



 

WARSZTATY "OBRAZY DO ZJEDZENIA". 
  

 Klasa 7G uczestniczyła w warsztatach pt: "Obrazy do zjedzenia", które odbyły 

się w ramach Festiwalu Nauki w jabłonowskim pałacu. Po wysłuchaniu prelekcji prof. 

Deptuły - historyka sztuki udaliśmy się na spacer alejkami parku. Wróciliśmy 

zrelaksowani, pełni nowej wiedzy. 

 

Wychowawca Barbara Grzywińska 

 

 

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA 
 

 W 2020 roku obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia 

przypadły na 

2 października (piątek). 

 Uczniowie kl. 4b sprawdzali się ze znajomości tabliczki 

mnożenia poprzez rozwiązywanie przygotowanego egzaminu i łamigłówek 

matematycznych. Każdy, kto odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania 

– otrzymał tytuł „Eksperta tabliczki mnożenia”. 



 
 

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH 

 
 

 

 

 

2 października odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania 

uczniów klas pierwszych. Uroczystość ta jest na stałe wpisana w 

kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko 

dla najmłodszych, ale również dla rodziców. W tym roku w związku z 

wytycznymi GIS ślubowanie było kameralne. 

 

 

 

 

 



 

ŚWIĘTO SZKOŁY 

W ramach obchodów tego dnia, na zajęciach muzyki uczniowie z zachowaniem 

należytej postawy śpiewali Hymn Szkoły. 

1. Dumny Kwiat Kraju staje przed Wami 

Dumni jesteśmy, że mamy gdzie 

Wiedzę pogłębiać, mówić językiem 

Który tak cenny dla nas jest 

 

Ref: To życie leży w naszych rękach 

Zawsze tak było i będzie tak, 

Że jeśli sercem walkę podejmiesz 

Pozwolisz by rozkwitał Kwiat. 

 

2. Czy dni są chłodne czy też pogodne 

Gdy spojrzę w niebo pamiętam, że 

Krajowa Armia walczyła abym 

Wolnym człowiekiem stać mógł się 

DZIEŃ ANIELSKI W NASZEJ SZKOLE 
 

 W tym roku Dzień Anielski obchodziliśmy wyjątkowo w inny sposób… Na 

lekcjach religii dzieci wykonywały prace plastyczne z Aniołami, które miały też 

wyjątkowy cel, bo cel charytatywny i zostaną przekazane dla osób starszych z 

2 Domów Opieki w Jabłonnie. Dzieci klas młodszych wykonywały laurki z 

Aniołami, a klasy starsze przygotowały witraże z Aniołami. Dziękujemy 

wszystkim uczniom za zaangażowanie i wielkie serce oraz wszystkim rodzicom 

za zrozumienie i pomoc w osiągnięciu tego pięknego celu.  

W imieniu katechetów 

s. Anna 

Witraże 

wykonane przez 

uczniów naszej szkoły. 



 

 

 

 

 

 



DZIĘKUJEMY 

 

 

CHÓR SZKOLNY 

 W roku szkolnym 2020/21 nastąpiła reaktywacja chóru  szkolnego. Z powodu 

Covid działamy w nieco okrojonym składzie, ale robimy wszystko, żeby za jakiś czas, 

gdy pandemia odpuści zaprezentować się na forum.  Do chóru należą uczniowie klas 

czwartych, szóstych i siódmych. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i czwartki 

na dziesiątej godzinie lekcyjnej, tj.16.40- 17.25. Repertuar jest różnorodny: piosenki 

młodzieżowe, turystyczne, pieśni patriotyczne, pieśni religijne, repertuar znanych 

zespołów. Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią, zachowujemy 

dystans społeczny, pamiętamy o dezynfekcji rąk. Na spotkaniach panuje miła 

atmosfera. Mamy nadzieję, że do chóru dołączą jeszcze chętni uczniowie z naszej 

szkoły  mający słuch muzyczny i lubiący śpiewać. 

Zapraszamy na nasze spotkania. 

       Anna Sadkowska 



 

W ŚWIECIE WYNALAZKÓW 

 

21 października klasa 6c, w ramach podsumowania lektury 

R. Kosika pt. „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”, 

wykonała projekt własnych wynalazków. Uczniowie przygotowali 

szczegółowy opis przedmiotów, a następnie przystąpili do 

konstruowania. Efekty zobaczcie sami!      

         Marta Pliszka 

 

 

 

 

 

 



Przerwa na czytanie 

 22 października nasza szkoła przystąpiła do: I Międzynarodowej 

edycji V Ogólnopolskiej akcji ,,Przerwa na czytanie – bicie rekordu w 

czytaniu na przerwie”. Projekt realizowany był w ramach Międzynarodowego 

Miesiąca Bibliotek Szkolnych (01.10.2020 – 31.10.2020) oraz kampanii 

społecznej ,,Cała Polska czyta dzieciom”. Celem akcji była promocja 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska szkolnego i 

przede wszystkim zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej 

sytuacji i w każdym miejscu. 

O godzinie 9.30 i 13.30 (uczniowie rozpoczynający zajęcia później) przez 

dziesięć minut oddali się czytaniu ulubionej książki. 

 

Komiksowo 

 Klasa 4d na lekcji języka polskiego poznała komiks Janusza Christy ,,Kajko, Kokosz i 

szkoła latania”. Uczniowie dowiedzieli się jak przygotowuje się komiksy i stworzyli swoje 

własne. Oto próbki ich talentu. 

                                                                                                                Anna Majewska 

 



W krainie powieści Tolkiena  

Uczniowie klasy 6g mieli za zadanie przebrać się za ulubioną 

postać powieści Tolkiena „Hobbit, czyli tam i z powrotem” oraz 

opowiedzieć najciekawszą przygodę danego bohatera.  

Marta Pliszka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NA WESOŁO 

Na lekcji polskiego: 
- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter? 
- Kiedy mamy słaby wzrok! 
 
 
Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów: 
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"? 
- Wakacje, proszę pani! 
 
 
Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "Uczniowie chętnie wracają do szkoły 
po wakacjach."? 
Zgłasza się Jasio: 
- Kłamstwem, panie profesorze! 
 
 
Nauczycielka pyta Kazia: 
- Gdzie jest podmiot w zdaniu: „Złodziej klejnotów został aresztowany”? 
- W więzieniu, proszę pani. 
 

– No, córeczko, pokażmy, jak się ładnie nauczyłaś nazw miesięcy: 
– Sty...? 
– Czeń! 
– Lu...? 
– Ty! 
– A dalej sama! 
– Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, sień, nik, pad i dzień! 
 
Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy: 
- Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą. 
Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek z adnotacją ojca: 
- To pestka, gdyby pan słyszał jej matkę! 
 

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 
- Otwórzcie zeszyty. 
- Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje? 
- Po obiedzie. 
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 
- Bo jestem na diecie.  

 
W szkole pani kazała narysować swoich rodziców. Po chwili podchodzi do 
małej Karolinki i pyta: 
- Dlaczego twój tata ma niebieskie włosy? 
- Bo nie mam łysej kredki. 
 
 

http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5395/nauczycielka-pyta-kazia---gdzie-jest-podmiot-w-zdaniu---8222-zlodziej-klejnotow-zostal-aresztowan.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5395/nauczycielka-pyta-kazia---gdzie-jest-podmiot-w-zdaniu---8222-zlodziej-klejnotow-zostal-aresztowan.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5395/nauczycielka-pyta-kazia---gdzie-jest-podmiot-w-zdaniu---8222-zlodziej-klejnotow-zostal-aresztowan.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5395/nauczycielka-pyta-kazia---gdzie-jest-podmiot-w-zdaniu---8222-zlodziej-klejnotow-zostal-aresztowan.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5395/nauczycielka-pyta-kazia---gdzie-jest-podmiot-w-zdaniu---8222-zlodziej-klejnotow-zostal-aresztowan.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5395/nauczycielka-pyta-kazia---gdzie-jest-podmiot-w-zdaniu---8222-zlodziej-klejnotow-zostal-aresztowan.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5298/-8211--no,-coreczko,-pokazmy,-jak-sie-ladnie-nauczylas-nazw-miesiecy--8211--sty-8211--cze.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5298/-8211--no,-coreczko,-pokazmy,-jak-sie-ladnie-nauczylas-nazw-miesiecy--8211--sty-8211--cze.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5298/-8211--no,-coreczko,-pokazmy,-jak-sie-ladnie-nauczylas-nazw-miesiecy--8211--sty-8211--cze.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5298/-8211--no,-coreczko,-pokazmy,-jak-sie-ladnie-nauczylas-nazw-miesiecy--8211--sty-8211--cze.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5298/-8211--no,-coreczko,-pokazmy,-jak-sie-ladnie-nauczylas-nazw-miesiecy--8211--sty-8211--cze.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5298/-8211--no,-coreczko,-pokazmy,-jak-sie-ladnie-nauczylas-nazw-miesiecy--8211--sty-8211--cze.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5298/-8211--no,-coreczko,-pokazmy,-jak-sie-ladnie-nauczylas-nazw-miesiecy--8211--sty-8211--cze.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5298/-8211--no,-coreczko,-pokazmy,-jak-sie-ladnie-nauczylas-nazw-miesiecy--8211--sty-8211--cze.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5298/-8211--no,-coreczko,-pokazmy,-jak-sie-ladnie-nauczylas-nazw-miesiecy--8211--sty-8211--cze.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5298/-8211--no,-coreczko,-pokazmy,-jak-sie-ladnie-nauczylas-nazw-miesiecy--8211--sty-8211--cze.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5298/-8211--no,-coreczko,-pokazmy,-jak-sie-ladnie-nauczylas-nazw-miesiecy--8211--sty-8211--cze.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5298/-8211--no,-coreczko,-pokazmy,-jak-sie-ladnie-nauczylas-nazw-miesiecy--8211--sty-8211--cze.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5298/-8211--no,-coreczko,-pokazmy,-jak-sie-ladnie-nauczylas-nazw-miesiecy--8211--sty-8211--cze.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5383/nauczyciel-napisal-w-dzienniczku-uczennicy---panska-corka-zosia-jest-nieznosna-gadulanazajutrz.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5383/nauczyciel-napisal-w-dzienniczku-uczennicy---panska-corka-zosia-jest-nieznosna-gadulanazajutrz.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5383/nauczyciel-napisal-w-dzienniczku-uczennicy---panska-corka-zosia-jest-nieznosna-gadulanazajutrz.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5383/nauczyciel-napisal-w-dzienniczku-uczennicy---panska-corka-zosia-jest-nieznosna-gadulanazajutrz.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5383/nauczyciel-napisal-w-dzienniczku-uczennicy---panska-corka-zosia-jest-nieznosna-gadulanazajutrz.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5383/nauczyciel-napisal-w-dzienniczku-uczennicy---panska-corka-zosia-jest-nieznosna-gadulanazajutrz.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5383/nauczyciel-napisal-w-dzienniczku-uczennicy---panska-corka-zosia-jest-nieznosna-gadulanazajutrz.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5383/nauczyciel-napisal-w-dzienniczku-uczennicy---panska-corka-zosia-jest-nieznosna-gadulanazajutrz.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4824/w-szkole-pani-kazala-narysowac-swoich-rodzicow-po-chwili-podchodzi-do-malej-karolinki-i-pyta--dla.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4824/w-szkole-pani-kazala-narysowac-swoich-rodzicow-po-chwili-podchodzi-do-malej-karolinki-i-pyta--dla.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4824/w-szkole-pani-kazala-narysowac-swoich-rodzicow-po-chwili-podchodzi-do-malej-karolinki-i-pyta--dla.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4824/w-szkole-pani-kazala-narysowac-swoich-rodzicow-po-chwili-podchodzi-do-malej-karolinki-i-pyta--dla.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4824/w-szkole-pani-kazala-narysowac-swoich-rodzicow-po-chwili-podchodzi-do-malej-karolinki-i-pyta--dla.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4824/w-szkole-pani-kazala-narysowac-swoich-rodzicow-po-chwili-podchodzi-do-malej-karolinki-i-pyta--dla.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4824/w-szkole-pani-kazala-narysowac-swoich-rodzicow-po-chwili-podchodzi-do-malej-karolinki-i-pyta--dla.html


 
Pani w szkole do Jasia:  
- Jasiu, twoje zachowanie jest skandaliczne! Jutro przyjdziesz do szkoły z 
ojcem! 
Jasio na to spokojnie. 
- Ja nie mam ojca.  
- A co mu się stało? - pyta zdziwiona nauczycielka.  
- Walec go przejechał.  
- No to niech przyjdzie matka.  
- Matkę też przejechał walec.  
- A dziadka masz? - powiedziała z odrobiną zwątpienia.  
- Nie.  
- Jego też przejechał walec?! - pytanie wykazywało nieomal zdumienie.  
- Tak.  
- A babcię?! - tu głos nauczycielki zaczął objawiać brak nadziei na uzyskanie 
pomyślnej odpowiedzi.  
- Też. - odpowiedział Jasiu.  
- Ale chyba masz jakiegoś wujka czy jakąś ciocię, którzy uniknęli tej strasznej 
śmierci? - zapytała pełna zwątpienia nauczycielka.  
- Nie. - Głos Jasia był tak samo spokojny jak na początku. 
- Wszystkich przejechał walec.  
- Biedny Jasiu! Co ty teraz zrobisz? - zaczęła się użalać nad nim nauczycielka.  
- Nic - odparł rezolutny Jasio. - Będę dalej jeździł walcem. 
 
 
Katechetka pyta się Jasia:  
- Jasiu, kiedy Adam i Ewa byli w raju?  
- Jesienią.  
- A dlaczego akurat jesienią? - pyta zdziwiona katechetka.  
- Bo wtedy dojrzewają jabłka. 
 
 

- Nasza nauczycielka mówi sama do siebie, czy wasza też? 
- Nie, nasza myśli, że jej słuchamy! 
  

 

 

Nauczycielka mówi do ucznia: 
- Ten rysunek jest bardzo dobry. 
Przyznaj się, kto ci go zrobił: ojciec czy matka? 
- Nie wiem, ja już spałem. 
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