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Papa Smerf – klasowy 
opiekun. Zawsze uprzej-
my, potrafi załatwić rze-
czy, które są niemożliwe. 
Ulubieniec nauczycieli 
i kolegów z klasy. Nieste-
ty rzadko występuje 
w naturze... 

Laluś – wygląd ponad wszystko. Karie-
ra w szołbizie zależy od looku ;) 
W przypadku męskiego przedstawicie-
la: żel na włosach, odprasowana koszu-
la od GUCCI. A dziewczyny: codzien-
na gruba warstwa nakładanych na twarz 
barw ochronnych skutecznie zniekształ-
ca oryginalny wygląd - to Pani Laluś.  

Śpioch – o ile uda mu się do-
trzeć do szkoły na trzecią lekcję, 
to kontynuuje swoje drzemki 
podczas lekcji. Zawsze siedzi 
wostatniej ławce, często z głową 
skrytą między rękami. W ekstre-
malnych przypadkach z jego 
ławki słychać pochrapywanie.   

Ciamajda –  zawsze coś 
zgubi, czegoś zapomni. 
Wiecznie ulega przypad-
kowym zderzeniom z in-
nym uczniem, drzwiami, 
nauczycielem czy samym 
sobą. Nie za bardzo ogar-
nia co się wokół dzieje. 

Łasuch – wiecznie coś żuje. 
Pierwsze śniadanie zjada 
w domu, drugie w drodze do 
szkoły, a trzecie na pierwszej 
przerwie. Na lekcjach jego 
głowa co chwilę ląduje pod 
ławką, aby uszczknąć kolejny 
kawałek smakowitej kanapki.  

Zgrywus – klasowy żartowniś. 
Będzie chory, gdy czegoś nie 
zmaluje. Nie oszczędza rów-
nież swoich pobratymców. Za 
jego sprawą, w twoim plecaku 
znajdzie się  zeszyt starszego 
kolegi, a twoja kanapka wylą-
duje na biurku nauczyciela. 

 Czy zastanawiałeś się jakim jesteś uczniem? Czy je-
steś typem klasowego Zgrywusa, czy może jednak bliżej ci 
do Śpiocha? Zapoznaj się z naszym artkułem, a dowiesz się 
kim jesteś!  :) 

Ważniak –  wszystko wie, 
na wszystkim się zna. Podczas lekcji 
każdego poprawia, pokazując kto 
wie lepiej.  Z reguły nie bardzo lu-
biany przez kolegów. Wychwytuje 
z podręczników lub encyklopedii 
najmniejsze szczegóły, by później 
zaatakować nauczyciela podchwytli-
wym pytaniem.  

Osiłek – napakowany kla-
sowy siłacz. Uważa się za 
mistrza walk wszelakich. 
W związku z brakiem wy-
kształcenia się ośrodka 
mowy, Osiłek wszelkich 
odpowiedzi udziela 
za pomocą pięści... 

Pracuś – ulubieniec nauczycieli, czarna owca w stadzie ucznia. To osobnik 
zawsze przygotowany do lekcji, z odrobioną pracą domową, nauczony na kla-
sówkę. Jego motto życiowe „nie daj się zaskoczyć”. Jeżeli nauczyciel zapomni 
o zapowiedzianej kartkówce, on mu o tym przypomni. Pierwszy biegnie poka-
zać odrobione zadania domowe, wykona każdą dodatkową pracę.  



Bohaterowie Września 1939 roku 
   - Bohaterami naszej szkoły 

 1 września  2009 roku 
nasza szkoła przyjęła imię 
Bohaterów Września 1939 
roku. Od tego czasu wrzesień 
jest dla nas miesiącem pamię-
ci o tych, którzy polegli 
w obronie naszej Małej Oj-
czyzny.  
 Apel poświęcony wo-
jennym wydarzeniom przy-
gotowali uczniowie klasy Va. 

 Nasz kolega Błażej opowie-
dział historię swojego pradziadka, 
który podczas II wojny światowej 
walczył nie tylko na terenie Polski, 
ale też za granicami naszego kraju.
 Pan Adolf Wypych został uho-
norowany wieloma medalami, m.in. 
Brązowym Medalem za Zasługi dla 
Obronności Kraju oraz Krzyżem 
Partyzanckim.  

 W bitwie pod Kra-
janką we wrześniu 1939 
roku zginęli:  

por.  Wiktor  Sas,  

ppor.  Tadeusz Zajdel,  

kapr. Stefan Dębski, 

szer. Leon Drezner,  

szer.  Stefan  Zimoch,    

żołnierz  nieznany.   

Występ wo-
kalnie uświet-
niły koleżanki 
z klasy VII: 
Ola, Karolina 
i Jagoda. 
Dziewczynom 
bardzo ser-
decznie dzię-
kujemy! 

My też sprzątaliśmy!!! 

 Sprzątanie Świa-
ta to akcja, która odby-
wa się na całym świe-

cie. Polega na wspólnym sprzątaniu naj-
bliższej okolicy. W tym roku  akcja odby-
wała się pod hasłem „Akcja - Segregacja!  
2 x więcej, 2 x czyściej”. Sprzątanie Świa-
ta  zapoczątkowano w Australii w 1989 r., 
natomiast w Polsce na ulice naszych miej-
scowości wyruszyliśmy po raz pierwszy  
w 1994 r. 
 Uczniowie naszej szkoły, jak co ro-
ku, również włączyli się do akcji. 20 wrze-
śnia wspólnie posprzątaliśmy wszystkie 
ulice Czastar i pobliskich wsi. 



Za cierpliwość, za uśmiech, za wsparcie… 

        Dziękujemy!!! 

 Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowali 
uczniowie klas  VIIa i VIIb. Uroczystość odbyła się  
12 października. 

 Obejrzeliśmy zabawne (ale 
jakże prawdziwe!) sceny z nie-
zwykle trudnego życia ucznia. 
Biedni  żakowie cierpią katusze 
zarówno w szkole jak i w domu...   

 Tym apelem chcieliśmy po-
dziękować naszym kochanym na-
uczycielom za cierpliwość,  
za niewpisane uwagi, za wyrozu-
miałość oraz za wszystko, co dla 
nas robicie! 

XVII Dzień Papieski 

 14 października obchodziliśmy XVIII Dzień Papieski. W tym roku prze-
biegał on pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa”. Słowa te nawiązują do nau-
czania Jana Pawła II, który wielokrotnie podkreślał rolę ojcostwa we współ-
czesnym świecie.  
 O Papieżu Polaku i jego największych dokonaniach opowiedzieli ucznio-
wie klasy Vb.  



 Anime - to słowo, które ostatnio stało się bardzo modne. 
Młodzież ogląda anime i tworzy anime. A czym tak naprawdę 
jest anime?  

 Każdy na pewno choć raz oglą-
dał anime. Przykładem może być 
chociażby popularna Pszczółka Maja! 
Pewnie nie każdy wie, że jest to pro-
dukcja austriacko-niemiecko-japoń-
ska. Więc serial można zaliczyć 
do anime. Jakieś czas temu ogromną 
popularność uzyskały też Pokemony. 
Charakterystyczne stworki pojawiły 
się w grach, filmach i kreskówkach. 

 Jednym ze znanych anime jest „Attack On Titan”. 
Historia opowiada o walce ludzi z wielkimi istotami - ty-
tanami. Ludzie, by ochronić się przed tytanami, które za-
częły zagrażać planecie, wybudowali mur. Pewnego dnia, 
tytan mierzący 50 m zniszczył zabezpieczenie i wdarł się 
do miasta. Ci, którym udało się ewakuować rozpoczynają 
heroiczną walkę o planetę... 

 Anime może być też formą komiksu, 
czyli mangi. Mangi bardzo często są czar-
no-białe. Ponieważ są to komiksy, bohate-
rowie nie ruszają się. Wydarzenia poznaje-
my z obrazków, a słowa postaci pojawiają 
się „w dymkach”.  

 Anime to filmy animowane, pochodzące  
z Japonii. Pierwsze anime powstało w 1917 roku 
i trwało 5 minut! Początkowo anime było rysowane 
ręcznie, teraz najczęściej komputerowo.  



- Co to jest dziedziczność? - pyta nau-
czyciel ucznia. 
- Dziedziczność to jest wtedy, gdy 
uczeń dostaje dwóję za wypracowanie, 
które napisał jego ojciec. 

Nauczyciel biologii pyta Jasia: 
- Po czym poznasz drzewo kasztanowca? 
- Po rosnących na nim kasztanach. 
- A jeśli kasztanów na nim jeszcze nie 
ma? 
-To ja poczekam...  

- Nie zasłużyłem na jedynkę! 
- Masz rację moje dziecko, ale regula-
min szkolny nie przewiduje niższych 
ocen.  

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...  

Jasiu wraca ze szkoły do domu.  
- Tato, tato, pani zadała pytanie i tylko ja się zgłosi-
łem.  
- Tak? Brawoooo, a jakie to było pytanie?  
- Kto nie odrobił zadania domowego? 

Jaką ocenę otrzymasz ze sprawdzianu?  
Sprawdzian:  
♦ Uczysz się na 5.  
♦ Umiesz na 4.  
♦ Piszesz na 3.  
♦ Spodziewasz się 2.  
♦ Dostajesz 1... 
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Nauczyciel pyta ucznia: 
- Jasiu w jaki sposób można uzyskać światło dzięki 
wykorzystaniu wody? 
- Trzeba umyć okno, panie profesorze.  
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