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Gazetka szkolna  

Szkoła Podstawowa im. Bohatero w Wrzes nia 1939 r. w Czastarach 

Rok szkolny 17/18 

Co w numerze? 

 Dzień Sportu, s. 2 - 3 

 Rok szkolny w pigułce, s. 4 

 Gdzie na wakacje? s. 5 

 Humor, s. 6 

Czerwcowe kalendarium: 

1 czerwca - Międzynarodowy Dzień  

   Dziecka 

21 czerwca - pierwszy dzień lata 

22 czerwca — zakończenie  

    roku szkolnego 

23 czerwca - Dzień Ojca 



Szkolny  

  Dzień  

   Sportu 

 1 czerwca - Dzień Dziecka - uczcili-

śmy konkurencjami sportowymi. Do rywali-

zacji stanęły wszystkie klasy gimnazjum 

oraz klasy: VI i VII szkoły podstawowej.  

W tym roku Szkolny Dzień Sportu przebie-

gał pod hasłem „Dla Niepodległej”. 

 
 Niektórzy ćwiczyli mięśnie szczęki, jedząc 

kanapki albo sprawność palców podczas obsługi 

telefonu... 

 Rozgrywaliśmy konkurencje z różnych dzie-

dzin: skok w dal (bezkonkurencyjna była klasa 3b), 

żonglerka (wygrała 2a), hula - hop (najlepiej kręci-

ła obręczą 2a), jazda rowerem (najszybciej prze-

szkody omijała 2b). 



 Rywalizowaliśmy także  

w jeździe na rolkach (w tej nie-

bezpiecznej konkurencji wygrała 

3a), skakance (najlepsza 3a), wy-

ścigu w workach  (najszybsza by-

ła klasa VI), rzutach karnych 

(zwyciężyła 2b) oraz przeciąganiu 

liny (najsilniejsza 2a). 

 W tegorocznej rywalizacji 

najbardziej wysportowaną klasą 

okazała się 2a. 

  Gratulujemy!!! 





 A może kanioning czyli połącze-

niem wspinaczki, pływania i trekkingu? 

Chodzi o to, by pokonać kanion, brodząc 

w wodzie. Czasem trzeba zeskoczyć 

z półki skalnej, innym razem ześlizgnąć 

się z wodospadu. Dyscyplina cieszy się 

ostatnio dużą popularnością. 

 Do propozycji dorzucamy rejs 

po  jeziorze. O tej porze roku zaczyna-

ją kursować statki wycieczkowe. Rejs 

to ogromna frajda oraz możliwość po-

dziwiania budzącego się do życia świa-

ta z innej perspektywy. 

 Czy wybrać góry, czy może 

jednak nad morze? Oto pytanie, 

które właśnie analizowane jest  

w naszych domach... 

Gdziekolwiek będziecie,  

życzymy Wam  

niezapomnianych wrażeń :) 
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Wykładowca zwraca się do studentów: 

- Osoba, która odpowie na moje następne 

pytanie, ma zaliczone zajęcia i może iść  

do domu. 

Ktoś z sali rzuca w tym momencie długopis 

pod nogi prowadzącego. 

- Kto to zrobił?! 

- Ja. Dziękuję, do widzenia.  

Ksiądz do Jasia na lekcji religii: 

- Powiedz, Jasiu, kto wszystko widzi, 

wszystko słyszy i wszystko wie? 

- Nasza sąsiadka.  

Po zakończeniu roku Jaś wraca smutny do do-

mu. Zatroskana mama pyta się:  

- Co się stało Jasiu?  

- Spóźniłem się na zakończenie roku i zostało 

dla mnie najgorsze świadectwo....  

Jasiu dzwoni do dyrektora i mówi:  

- Jasiu nie przyjdzie dzisiaj  

do szkoły, bo zachorował. 

- A kto mówi? 

- Mój tata.  

Jasiu wraca do domu, 

tata pyta:  

- Jasiu zdałeś? 

- Tak tato, z 3a do 3b. 
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- Moja siostra jest chora na szkarlatynę - oznajmia Jasiu 

w szkole.  

- To wracaj do domu, bo mi zarazisz całą klasę - mówi 

wychowawczyni.  

Po dwóch tygodniach Jasiu pojawia się na lekcjach.  

- I co, siostra wyzdrowiała? - pyta nauczycielka.  

- Nie wiem, jeszcze nie pisała.  

- To gdzie ona jest?  

- W Niemczech.  


