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                                      Polecamy: 

  Co piszczy w Szósteczce? 

  Łamigłówki dla każdej główki 

  Nasze zwierzaki… 

  Co u naszych juniorów? 

 

 

 



 
 

 

 Dzikie szczury uważane są za groźne szkodniki, wielu 

ludzi uprzedziło się do nich i traktuje wszystkie z jednakową niechęcią. Tymczasem 

udomowione szczury tak bardzo różnią się od swoich dzikich przodków, jak psy od 

wilków. Podobnie jak inne zwierzęta towarzyszące człowiekowi, szczury były hodowane 

i selekcjonowane pod względem przywiązania, łagodności i braku agresji (rzadko zdarza 

się, że gryzą).  

Są to zwierzęta bardzo czyste i pielęgnujące swą sierść podobnie jak koty.  Są to jednak 

przypadki bardzo rzadkie. Podobnie jak inne gatunki gryzoni utrzymywanych przez 

człowieka są to zwierzęta o niewielkich rozmiarach ciała, czyste, spokojne i łatwe w 

pielęgnacji, ale mające również pewne cechy charakterystyczne, które odróżniają je od 

innych gatunków. Po pierwsze są  

o wiele bardziej inteligentne i potrafią nauczyć się różnorodnych sztuczek. Podobnie jak 

psy i koty reagują na swoje imię i przybiegają na zawołanie. Mogą także reagować na 

wiele innych słów. Po drugie szczury są zwierzętami socjalnymi, które uwielbiają 

przebywać w towarzystwie opiekuna i niemal "błagają" o wypuszczenie z klatki w celu 

wspólnej zabawy lub chociażby pogłaskania. Te czułe zwierzęta bardzo lubią, gdy drapie 

się je po głowie,  

a niektóre mogą lizać rękę opiekuna jak psy.  

 

            
 

 

 

      
 

 
            1.Spadają jesienią 

      2.Od nich się wzięła nazwa miesiąca 

      3.Inaczej Biblia to dobra………….. 

4.Czwórka przy ocenianiu 

5.Rosną nad rzekami 

6.W zimę latają zamiast wróbli 

7.……….. kukurydzy                                    

                        
1.Bierząca pora roku 

2.Po jesieni……. 

3.czytamy ją w domu 

4.Barwy inaczej 

5.Spadają nam na głowę 

6.Niezbędne do chodzenia 

7.Wiosenny kolor 

HASŁO:…………………………………….. 

 

                                                                                        



 
1.Nauczycielka  pyta się dzieci, jakie zwierzęta mają w domu. Uczniowie 

kolejno odpowiadają: 

- Ja mam psa... 

- Ja kota... 

- U nas są rybki w akwarium... 

Wreszcie zgłasza się Kazio: 

- A my mamy kurczaka w zamrażarce... 

 

2.Nauczyciel kazał Jasiowi napisać 100 razy: "Nie będę mówił przez ty do 

nauczyciela." Na drugi dzień Jasio przyniósł zeszyt, w którym to zdanie 

było napisane 200 razy. 

- Dlaczego napisałeś 200 razy? Kazałem tylko 100... 

- Żeby ci zrobić przyjemność, bo cię lubię stary!  

                                                                                                                                                                                                                                                                       

3.Od dziś będziemy liczyli na komputerach! - oznajmiła nauczycielka 

- Wspaniale! Znakomicie! - cieszą się uczniowie. 

- No to kto mi powie, ile będzie pięć komputerów dodać dwadzieścia jeden 

komputerów?                                                                                                                                                                                                                                

 
4.Tato, mój nauczyciel polskiego pochwalił mnie dzisiaj. 

- Naprawdę? Co powiedział? 

- Powiedział, że piszę jak lekarz z 30 - letnią praktyką. 

 

5.Podczas klasówki nauczyciel mówi: 

-Wydaję mi się, że słyszę jakieś głosy 

A jeden z uczniów:  -mnie też, ale się leczę.  

 
6. Na zakończenie roku szkolnego dyrektorka zwraca się do uczniów: 

- Życzę wam przyjemnych wakacji, dużo radości i żebyście we wrześniu 

wrócili do szkoły mądrzejsi. 

- Nawzajem - odpowiada młodzież. 

 

 
   13 października 2009r. odbyło się przyrzeczenie klas I na uczniów 

Szkoły Podstawowej Nr6.Uroczystość uświetnili swoją obecnością: 

Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz i dyrektor szkoły mag. inż. Ewa 

Liman. 

               
   Pierwszoklasiści zaprezentowali swoje zdolności recytatorskie, wokalne 

i taneczne pod czujnym okiem pań: Teresy Mierzwińskiej i Grażyny  

Syrwid – Paszkowskiej. 

Na twarzach naszych ,,świeżych’’ uczniów nie było widać śladów tremy.  

Byle tak dalej. Super!!! 

               
W nagrodę za piękny popis pani dyrektor sprawiła wszystkim Pierwszakom 

miłą niespodziankę wręczając im pamiątkowe dyplomy i legitymacje 

szkolne.    

                 



                                  
ZADUSZKI 

 
Przystań tu na chwilę. 

Wchłoń cmentarną ciszę. 

Czy usłyszysz także 

to, co ja usłyszę ? 

Czy zobaczysz mary 

wokoło krążące ? 

Wycisz serce swoje 

i myśli cierpiące... 

               

                      
 

Wkoło tłum ogromny. 

I martwi i żywi. 

Złączeni, skupieni - 

- i modlitwa z nimi. 

Ja wiem, że to chwila... 

Ile czasu mamy ? 

Tych, co nas odwiedzą 
razem powitamy... 

 

 
 

Fatalny las 
  Pogłoska o tym, jakoby Wilhelm Rufus został zastrzelony 

w New Forest, rozeszła się szybko. Jego brata Henryka  

podejrzewano o to morderstwo, gdyż przebywał wówczas  

w tym samym lesie.  

  Ale najdziwniejsze koleje losu miał Ryszard. Jaki Ryszard??? 

Czwarty syn Wilhelma  Zdobywcy. Pędził na koniu przez las  

i zderzył się z drzewem. (Nie było wtedy egzaminów na prawo  

jazdy dla jeźdźców. Gdyby były, pewnie by je oblał).  

  Ryszarda natychmiast przewieziono do Winchesteru, ale 

obrażenia okazały się tak ciężkie, że wkrótce zmarł.  

  Wilhelm Zdobywca był naprawdę zmartwiony.(Drzewo też nie było  

szczęśliwe, bo niepotrzebnie wyskoczyło przed konia…). 

Piłką w stołek  
   Dójki siadywały przy krowach na trójnogich stołeczkach. 

Dowcipni mężczyźni usiłowali wytrącić spod dójki stołek – 

Gdy wstawała –rzutem piłki, jak przy kręglach. Kiedy im się 

udawało, dostawali nagrody. Ale uwaga! Nie były nimi złote  

medale, tylko ciasteczka… albo pocałunki! 

Módl się i płać (średniowiecze) 
1.Gdy popełniłeś grzech ( np. skradłeś pensa lub całusa 
dziewczyny w czasie nabożeństwa ), kościół jest skłonny 

odpuścić Ci go…. Jeśli zapłacisz.  

2.Gdy chcesz zostać ważną duchowną osobą  ( np. kardynałem, 

bo uważasz, że w purpurze ci do twarzy ), otrzymasz  

stanowisko… jeśli zapłacisz. 

3.Gdy kościół posiada jakiś święty przedmiot ( np. paznokieć 

świętego albo pióro ze skrzydeł anioła ), możesz go mieć… jeśli zapłacisz. 

4. Gdy podarujesz swojemu Kościołowi coś cennego (najlepiej pieniądze, 

żeby modlono się za ciebie po śmierci), papież też dostanie „działkę”. 

                                                                                      CDN. 
 

http://pablobarden-wiersze.blogspot.com/2007/11/zaduszki.html

