
Witajcie :) 

To był dobry rok 

            W tym ro-

ku szkolnym 

udało nam się 

wydać 3 nume-

ry naszej 

szkolnej ga-

zetki. Dzięku-

jemy wszyst-

kim wiernym 

czytelnikom.  

       Życzymy 

udanych waka-

cji. Odpocznij-

my i zgromadź-

my siły na ko-

lejny rok 

szkolny.  

 

Do zobaczenia: 

Redakcja 

„Kleksa”  

Dn. 22.06.2021r. 
w naszej szkole 
gościł policjant – 
Pan Sebastian 
Watras, który 
przeprowadził 

lekcję edukacyj-
ną  
dla uczniów klas 
1-3 dotyczącą 

bezpiecznego 
spędzania cza-
su wolnego 
podczas waka-
cji.  
Mamy nadzieję, 

że wszyscy 
w wakacje za-
stosujecie się 
do rad. 

 
W starszych 
klasach rozmo-
wy z uczniami 
przeprowadzili 
ich wychowaw-

cy. 
 

 

Ważne tematy: 
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BEZPIECZNE WAKACJE  



01.06. Dzień Dziecka 

03.06. Dzień Chemika 

05.06. Dzień Środowi-

ska 

08.06. Dzień Oceanów 

09.06. Dzień Przyjacie-

la 

21.06. Pierwszy dzień 

lata 

23.06. Dzień Ojca 

25.06. Dzień Marynarza 

 

Dn. 13.05.2021 r. w naszej 

szkolnej bibliotece odbył się 

konkurs recytatorski dla 

uczniów klas 1-3. Wzięło w nim 

udział aż 31 uczestników. Każdy 

z uczniów przygotował interpre-

tację utworu polskiego poety 

dotyczącego tematyki wiosen-

nej. Wszystkie dzieci pięknie się 

zaprezentowały. Otrzymały pa-

miątkowe dyplomy i nagrody. 

Oto wyniki: 

I miejsce Klaudia Dorawa kl. 1a i Julia 

Zimoch kl. 3b 

II miejsce Magdalena Łącka kl. 1 a i We-

ronika Prądzińska kl. 2b 

III miejsce  Zuzanna Andrzejewska kl. 2b 

i Jan Reca kl. 3a 

Wyróżnieni: Nikodem Kosecki kl. 1b 

  Michał Główczewski kl. 2b 

  Natalia Płaczkiewicz kl. 2a 

  Oliwia Lew Kiedrowska kl.2b 

 

Konkurs zorganizowały: Anna Szulc i Ewa 

Kiedrowicz. 
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Uroczyste 

zakończenie 

roku       

szkolnego 
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Życzymy udanych wakacji ! 

Jeszcze do Ciebie zaj-
rzę! - chirurg 
Jak będziesz mieć pro-
blem, to dzwoń! - psy-
cholog 
Jeszcze się policzymy! 

- matematyk. 
 
Jak nazywa się twarz 
matematyka? 
- Oblicze 

 
Do Nowaków przyje-
chała w odwiedziny 
babcia: 
- Wnusiu, dobrze się 
chowasz? 
- Staram się - wzdycha 
Pawełek - ale mama i 
tak zawsze mnie znaj-

Koniec roku szkolne-
go. 
Synek przychodzi ze 
szkoły. 
- Tato, Ty to masz 
szczęście do pienię-
dzy. 
- Dlaczego? 
- Nie musisz kupować 
książek na przyszły 
rok - zostaję w tej sa-
mej klasie. 
 
 

Kto wymyślił pożegna-
nia? 
Do zobaczenia! - okuli-
sta 
Do usłyszenia! - laryn-
golog 

dzie i wykąpie. 

 
Babcia Jasia była głu-
cha, więc wnuczek ku-
pił jej na 80 urodziny 
aparat słuchowy. 
Miesiąc później: 
- Babciu, jak tam Twój 
aparat słuchowy? 
- Bardzo dobrze, wnu-
siu! Dzięki Tobie już 3 
razy zmieniłam testa-
ment! 

 
Źródło: 
https://kawaly.tja.pl
/  

 

Kleks 

Redaktorzy: 

Marta Strzelecka, 

Julia Majchrowska, 

Mochalina Mochol 

Opiekun:      

Anna Szulc 

Humor 

https://kawaly.tja.pl/dowcip,kto-wymyslil-pozegnania-do-zobaczenia
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kto-wymyslil-pozegnania-do-zobaczenia
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kto-wymyslil-pozegnania-do-zobaczenia
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kto-wymyslil-pozegnania-do-zobaczenia
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kto-wymyslil-pozegnania-do-zobaczenia
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kto-wymyslil-pozegnania-do-zobaczenia
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kto-wymyslil-pozegnania-do-zobaczenia
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jak-nazywa-sie-twarz
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jak-nazywa-sie-twarz
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jak-nazywa-sie-twarz
https://kawaly.tja.pl/dowcip,do-nowakow-przyjechala-w-odwiedziny
https://kawaly.tja.pl/dowcip,do-nowakow-przyjechala-w-odwiedziny
https://kawaly.tja.pl/dowcip,do-nowakow-przyjechala-w-odwiedziny
https://kawaly.tja.pl/dowcip,do-nowakow-przyjechala-w-odwiedziny
https://kawaly.tja.pl/dowcip,do-nowakow-przyjechala-w-odwiedziny
https://kawaly.tja.pl/dowcip,do-nowakow-przyjechala-w-odwiedziny
https://kawaly.tja.pl/dowcip,do-nowakow-przyjechala-w-odwiedziny
https://kawaly.tja.pl/dowcip,do-nowakow-przyjechala-w-odwiedziny
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kto-wymyslil-pozegnania-do-zobaczenia
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kto-wymyslil-pozegnania-do-zobaczenia
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kto-wymyslil-pozegnania-do-zobaczenia
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kto-wymyslil-pozegnania-do-zobaczenia
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kto-wymyslil-pozegnania-do-zobaczenia
https://kawaly.tja.pl/dowcip,kto-wymyslil-pozegnania-do-zobaczenia
https://kawaly.tja.pl/dowcip,do-nowakow-przyjechala-w-odwiedziny
https://kawaly.tja.pl/dowcip,babcia-jasia-byla-glucha-wiec-wnuczek
https://kawaly.tja.pl/dowcip,babcia-jasia-byla-glucha-wiec-wnuczek
https://kawaly.tja.pl/dowcip,babcia-jasia-byla-glucha-wiec-wnuczek
https://kawaly.tja.pl/dowcip,babcia-jasia-byla-glucha-wiec-wnuczek
https://kawaly.tja.pl/dowcip,babcia-jasia-byla-glucha-wiec-wnuczek
https://kawaly.tja.pl/dowcip,babcia-jasia-byla-glucha-wiec-wnuczek
https://kawaly.tja.pl/dowcip,babcia-jasia-byla-glucha-wiec-wnuczek
https://kawaly.tja.pl/dowcip,babcia-jasia-byla-glucha-wiec-wnuczek
https://kawaly.tja.pl/dowcip,babcia-jasia-byla-glucha-wiec-wnuczek
https://kawaly.tja.pl/dowcip,babcia-jasia-byla-glucha-wiec-wnuczek
https://kawaly.tja.pl/dowcip,babcia-jasia-byla-glucha-wiec-wnuczek
https://kawaly.tja.pl/
https://kawaly.tja.pl/

