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Wywiad ;
l.Imię i nazwisko:

Sabina Nycz
2. Data urodzenia: 
02.09.1983

3. Znak zodiaku:

Panna

4. Co skłoniło Panią 
do wyboru języka 
polskiego?

Praca z dziećmi 
jest tym, o czym 
ZAWSZE marzy
łam.

5. Jakie jest Pani 
motto życiowe ?

Wczoraj do Ciebie 
nie należy, jutro 
niepewne... Tylko 
dziś jest twoje...!

6. Jakie jest Pani 
hobby?

Heya
Zespół Szkół 
Publicznych w

• • •

Tylawie
Rower, książki, spa- Miotacz ognia
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7. Jak spędza Pani 
wolny czas?

Czytam książki, za
bawa z dziećmi

8. Jakie książki lu
bi Pani czytać ?
Kryminały (ulubiona: 
Trylogia milenium)

9. Jaką Pani miała 
ksywę w szkole?
Xena

12. Na co prze
znaczyłaby Pani 
wygraną w totka ?

Hmm... powiem tak 
jestem realistką, 
mało prawdopodob
ne że wygram !! Ale 
gdyby zaistniała ta
ka sytuacja to... uff 
nie wiem :)

Część oddam w do
bre ręce (np.. Na 
szkołę Tylawie )

marzec

W tym 
numerze:

Wywiad z... 1

Wydarzenia 2

Beka z nauczy- 2 
cieli

10.Co sądzi Pani o 
szkole i w Tyla
wie ?

Zwariowani, pozy
tywnie zakręceni

Wywiad Przeprowa
dziły :
Jagoda Stefanowicz 
i Karolina Madej :D

Test na rozum 3

Wyjazd do kina 3 

Dzień Kobiet 4

11 .Jaką broń uży
łaby Pani podczas 
ataku zombie ?

Odpowiedzi do 4 
testu na rozum

l



Wydarzyło się...
Wrzesień:

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/14.

Msza za zmarłych nauczycieli i 

uczniów naszej szkoły.

Przywitanie nauczycieli:

Jadwigi Jaskółki 

Katarzyny Szczurek 

Łukasza Mikulskiego

Apel z okazji Dnia Niepodległości.

Zabawa andrzejkowa

Grudzień:

Mikołajki

Konkurs kolęd i pastorałek oraz 

najładniejszych szopek i stroików 

Bożonarodzeniowych

Październik: Szkolna wigilia

Akademia z okazji Dnia Nauczycie

la Styczeń:

Listopad: Wyjazd do kina na film pt „H obb it2 "

Beka z nauczycieli
Po skończonym egzaminie profe
sor wpisał do indeksu ucznia tylko 
jedno słowo "idiota"
Ten przeczytał, popatrzył na pro
fesora i mówi :
- Ależ pan roztargniony, pan miał 
wpisać ocenę, a pan się tylko pod
pisał.

Nauczycielka po latach spotyka 
ucznia
- No co tam teraz robisz?? 
Uczeń:
- Wykładam chemię
- Ooo no proszę. A gdzie??
- W biedronce

Przywitanie nowej nauczycielki 

Sabiny Nycz

Koniec 1 półrocza

Ferie

Luty:

Początek drugiego półrocza

Walentynki

Nauczyciel napisał na tablicy 
wzór chemiczny:
- Jasiu co ten wzór oznaczy?
- To jest, ojej, mam to na końcu 
języka....
- Dziecko wypluj to natychmiast, 
bo to kwas siarkowy!

Jeśli któreś z was chce o coś za
pytać, niech najpierw podniesie 
rękę - instruuje pani pierwszokla
sistów.
Jedne z chłopców natychmiast 
podnosi rękę.
- Słucham, o co chciałeś zapytać -

uśmiecha się nauczycielka.
- O nic. Po prostu sprawdzam, 
czy ten system działa.

Geograf na lekcji mówi do 
uczniów:
- Dzieci otwórzcie ćwiczenia 
zacznijcie je robić dokończcie w 
domu i oddajcie przed końcem 
lekcji.

Nauczyciele są jak papugi - nie 
usiedzą cicho przez 45 minut.
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Test na rozum
Pierwsze pytanie:

Bierzesz udział w wyścigu. 
Wyprzedzasz osobę biegnącąjako 
drugą.
Którą pozycje zajmiesz?

Drugie pytanie:

Jeśli prześcigniesz ostatnią osobę 
które miejsce zajmiesz?

Trzecie pytanie:

Bardzo skomplikowana matematy
ka!

Uwaga!
Zadanie musi być wykonane jedynie 
w twojej głowie.
NIE UŻYWAJ! Ani papieru, ani 
ołówka, ani kalkulatora. SPRÓBUJ! 
Weź 1000 i dodaj do tej liczby 40. 

Teraz dodaj kolejny 1000.

Dodaj 30.
Teraz dodaj kolejne 1000.

Następnie dodaj 20.
Dodaj 1000.

I jeszcze 10

Odpowiedzi zamieszczone są na s tr. 4

Wyjazd do kina!
„Kamienie na szaniec" to historyczny film oparty

Gatunek: dramat wojenny . . . . .
Produkcja- Polska na zc*arzeniach rzeczywistych. Jego napięta akcja
Premiera: 7 marca 2014 °Powiada o losach trzech chłopców walczących w
Reżyser: Robert Gliński Szarych Szeregach przeciwko niemieckim żołnie-
Scenariusz: Dominik w. rzom. Całe wydarzanie rozgrywa się na terenie

Warszawy i jej okolicach, w latach 1939-1943r.



Dzień Kobiet
Coroczne święto 
obchodzone 8 marca 
jako wyraz szacunku 
dla ofiar walki o 
równouprawnienie 
kobiet. Ustanowione 
zostało w 1910 roku. 
Dzień Kobiet w Polsce 
był obchodzony na 
szeroką skalę do 
1993 roku

Marzec wyjął grosik srebrny,
Teraz będzie mu potrzebny.
Do kwiaciarni marzec pobiegł,
Kupić bukiet na święto kobiet

Dla dziewcząt, które znam
moc życzeń dzisiaj mam
dużo zdrowia szczęścia i miłości
oraz kwiatów i radości,
niechaj się to niesie na cały kraj
dziś dla pań wszystko naj.. naj... naj.

ODPOWIEDZI DO TESTU:
1. Jeśli odpowiedziałaś/eś ż pierwszą 
totalnie się mylisz! Jeśli przegonisz 
„drugą" osobę, zajmiesz jej miejsce, 
a tym samym będziesz na drugim 
miejscu I

2. Jeśli powiedziałaś/eś że jesteś 
przedostatnia /ni bądź ostatnia/ni 
ponownie się mylisz .

Powiedz mi- jak można prześcignąć 
OSTATNIĄ OSOBĘ?!

3. Czy otrzymany wynik to 5000? 

Poprawna odpowiedź to 4100!

Nie wierzysz? Sprawdź z kalkulato
rem!
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