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Jasiu, umiesz liczyć? 
- Tak, tato mnie nauczył! 
- To powiedz, co jest po sześciu? 
- Siedem. 
- Świetnie, a po siedmiu? 
- Osiem. 
- Brawo, nieźle cię tato nauczył, a co jest po 
dziesięciu? 
- Walet. 
 
Mówi babcia do dziadka:  
- Idź do sklepu i kup masło i chleb. Tylko pamiętaj, 
dwie rzeczy: masło i chleb. 
Dziadek pokiwał głową i poszedł.  
Po jakichś dwóch godzinach wrócił z puszką białej 
farby.  
Babka się złości:  
- Ale Ty to masz sklerozę, przecież Ci mówiłam dwie 
rzeczy! A gdzie pędzel? 
 
- Jak nazywa się zła Ania? 
- BadAnia.  
 
- Ile narzędzi ma dentysta?  
- StoMaToLogiczne. 
 
- Dlaczego siatkarze wolą pić wodę gazowaną?  
- Bo się po niej lepiej odbija.  
 
W raju spotykają się Newton, Pascal i Einstein. Trzej 
fizycy stwierdzili, że pobawią się   w chowanego. 
Einstein zaczyna liczyć:  
1, 2, 3, ...  
Pascal i Newton zastanawiają się gdzie tu się 
schować. Pascal chowa się za jakąś chmurką. 

Newton bierze kredę i rysuje na ziemi kwadrat metr 
na metr, po czym staje w nim.  
- ..., 99, 100. Szukam.  
Einstein odwraca się i widzi za sobą Newtona.  
- Ha! Mam cię!  
- Nie, nie, nie - odpowiada Newton - Ja jestem jeden 
Newton na metr kwadrat, czyli Pascal!  
 
Wchodzi facet do sklepu zoologicznego i mówi:  
- Chciałbym kupić tego żółwia z wystawy, który 
stepuje.  
- Stepujący żółw?! Zapomniałem wyłączyć grzałki do 
piasku! 
 
Przychodzi uczeń na egzamin z historii transportu i 
nauczyciel zadaje mu na dzień dobry pytanko: 
- Proszę podać ile wynosiła długość linii kolejowych 
w Polsce? 
Student początkowo zdębiał, ale pyta: 
- A w którym roku? 
W odpowiedzi słyszy: 
- Wie Pan co, jest mi to obojętne. 
Odpowiedź studenta: 
- Rok 1493 - kilometrów: 0 
 
Podczas klasówki nauczyciel mówi: 
- Wydaje mi się, że słyszę jakieś głosy... 
Głos z sali: 
- Mnie też, ale się leczę... 
 
Siedzą dwaj uczniowie: 
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby 
się pouczyć. 
- I co wtedy robisz? 
- Czekam, aż mi przejdzie. 



OGŁOSZENIA, CZYLI CO, JAK, GDZIE I 

KIEDY. KRÓTKO I NA TEMAT. 

 

 W KAŻDĄ ŚRODĘ można wspomóc  akcję Caritasu „Skrzydła”, wrzucając do puszki noszonej 
przez wolontariuszy dobrowolną kwotę pieniężną.  
 

 KAŻDA ŚRODA jest w naszej szkole dniem  bez słodyczy.  Sklepik jest w tym dniu nieczynny. 
 
 

 PAŹDZIERNIK jest miesiącem konkursów przedmiotowych (czyt. s. )  
 

 ZAJĘCIA SPORTOWE -piłka siatkowa (wtorek) i halowa (czwartek i piątek). Więcej informacji u 
nauczycieli  wych. fizycznego.    
 

 24 X  wyjazd do teatru na spektakl „Antygona”. Zainteresowanych (a szczególnie 
trzecioklasistów) prosimy o kontakt z p. Urszulą Skiermunt.  
 

 PAŹDZIERNIK miesiącem różańca. Nabożeństwo różańcowe (kościół w Wodyniach i w Rudzie 
Wolińskiej) codziennie o 17:00.  

PAŹDZIERNIKOWY KALENDARZ ŚWIĄT 
 
1 Października 
   Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu 
   Międzynarodowy Dzień Lekarza 
   Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (ONZ) 
4 Października 
   Światowy Dzień Ochrony Zwierząt 
5 Października 
   Światowy Dzień Nauczyciela (ONZ) 
6 Października 
   Światowy Dzień Mieszkalnictwa 
7 Października 
   Światowy Dzień Habitatu (ONZ) //pierwszy 
poniedziałek października 
9 Października 
   Międzynarodowy Dzień Ograniczania Klęsk 
Żywiołowych (ONZ) //druga środa października 
   Światowy Dzień Poczty (ONZ) 
   Dzień Znaczka Pocztowego 
10 Października 
   Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego (ONZ) 
   Dzień Przeciwko Karze Śmierci 
13 Października 
   Dzień Ratownictwa Medycznego 
14 Października 
   Dzień Edukacji Narodowej 
   Światowy Dzień Normalizacji 

 
15 Października 
   Międzynarodowy Dzień Niewidomych 
16 Października 
   Światowy Dzień Żywności (ONZ) 
   Dzień Papieża Jana Pawła II 
17 Października 
   Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem (ONZ) 
18 Października 
   Dzień Łącznościowca 
   Dzień Poczty Polskiej 
22 Października 
   Światowy Dzień Jąkających się 
24-30 Października 
   Tydzień Rozbrojenia (ONZ) 
24 Października 
   Dzień Walki z Otyłością 
   Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) 
   Światowy Dzień Informacji na temat Rozwoju 
(ONZ) 
27 Października 
   Zmiana Czasu Letniego Na Zimowy 
   Światowy Dzień Modlitwy o Pokój (katolickie) 
31 Października 
   Halloween 
   Światowy Dzień Oszczędności 



 

Redakcja: Izabela Krzyzińska IIIa, Mateusz Krzyziński Ia 

Opiekun: pani Urszula Skiermunt 

ZAGADKI, PARADOKSY, ŁAMIGŁÓWKI 
 

 Przez małą stacyjkę na Mazurach przebiegają w ciągu doby trzy pociągi osobowe do Olsztyna: o 

godz. 8, 10 i 18. Zawiadowca stacji zagadnięty, ile pozostało czasu do odejścia pociągu, 

spoglądając z zadumą na zegarek odpowiedział:  

- „Brakuje dokładnie 1/3 czasu, jaki upłynął od odejścia ostatniego pociągu i 1/4 czasu, jaki nas 

dzieli od odejścia pociągu poprzedniego.” 

Która jest godzina? 
 

 Achilles i żółw stają na linii startu wyścigu na dowolny, skończony dystans. Achilles potrafi 

biegać 2 razy szybciej od żółwia i dlatego na starcie pozwala mu się oddalić o 1/2 całego 

dystansu. Achilles, jako biegnący 2 razy szybciej od żółwia, dobiegnie do 1/2 dystansu w 

momencie, gdy żółw dobiegnie do 3/4 dystansu. W momencie gdy Achilles 

przebiegnie 3/4 dystansu, żółw znowu mu "ucieknie" pokonując 3/4+1/8 dystansu. Gdy Achilles 

dotrze w to miejsce, żółw znowu będzie od niego o 1/16 dystansu dalej, i tak dalej… 

Kiedy Achilles przegoni żółwia? 

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA EDUKACI 

NARODOWEJ 

W imieniu wszystkich uczniów naszego Gimnazjum chcielibyśmy życzyć 

całemu Gronu Pedagogicznemu oraz pracownikom obsługi i administracji 

dużo zdrowia, energii, wytrwałości, szczęścia  

i radości. Serdecznie dziękujemy za trud, jaki wkładacie w nasze 

wychowanie! 

 

  


