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Mi ędzy nami belferkami 
 

Wszelkie śmieszne wpadki uczniów i nauczycieli moŜna zgłaszać do Patrycji 
Makowskiej, Oli Woźniak i Marty Szulgo z kl. 1a lub do Dawida Węgrzynowicza, 
Darka Chełmińskiego i Przemka Wierciszewskiego z kl.3b.  

 
     *** 
Papkin nosi znaczące nazwisko, zjadające resztki z pańskiego stołu. 

 *** 
Jest to dość niska postać. Wywodzi się ona z Francji. 

     *** 
Papkin zaśmiesza czytelnika. 
     *** 
Następną cechą Józefa było okropne kłamstwo.  

*** 
Cześnik wykorzystywał młodziutką Klarę, choć nie była to jego córka. 

***  
Z wyglądu było widać… 

*** 
Papkin chwalił się przeszłością, iŜ był rycerzem jak teŜ Artemizą.   
  

***  
Rodzaje literackie to liryka, epika, dramat. Dramat naleŜy do liryki. 

 
    *** 

Romeo zapłacił Ŝyciem, oboje zmarło. 
    *** 

Karol Wojtyła  został wylosowany na papieŜa. 
     *** 
Konfederacja targowicka jest przykładem zwycięstwa miłości własnej nad miłością 
do narodu, bo odbywa się w celu pojednania i dobra narodu. 

*** 
Chyba mogłabym rozwaŜyć ewentualne prawdopodobieństwo zaistnienia 
moŜliwości, aby to zrobić. 

 
 



Groźna pani Łoźna 
Te sieroty siedzą zamknięte w jądrze atomowym (chodzi o protony i neutrony). 
     *** 
Emocje przy liczeniu do „4” są wielkie! Widać dziecko robi to pierwszy raz w Ŝyciu. 
     *** 
I to się nazywa syndrom kokoszek. 
 

Szkło kontaktowe bis, 
czyli Afera u p. Skindziera 

 

     - I wtedy przyszedł El Magico i pozamieniał nam cyferki. 
       *** 

- I jak ja ich zaludnię za tę samą kwotę… 
*** 

- Proszę stanąć i przygotować się do wejścia. 
- 3… 2… 1… wchodzimy!!! 

***  
- RozwiąŜcie to zadanie sami. Nic z mojej twarzy nie wyczytacie! 
- A jednak spróbujemy… 

***  
- Nie będę sobie kłód pod nogi rzucać, bo nie lubię się przewracać  

– stwierdza p. Skindzier. 
*** 

- Proszę pana, co teraz? 
- Teraz? Teraz się napiję kawy! 

*** 
- To ja jestem niegrzeczna? – dziwi się uczennica. 
- Twoje zachowanie jest nieokreślone – odpowiada p. Skindzier. 

*** 
     -    Ten otwierany nawias nazywamy smutkiem, a ten zamykany – radością. 

***  
- I tu moŜe pojawić się pewien problem, pułapka, kłopot. 
- Jaka pułapka?  
- Murzyńska pułapka na słonie – odkrywczo rzuca p. Skindzier.  

***  
- Liczby naturalne to liczby, które dał nam Bóg. Resztę wymyślili ludzie  

– definiuje p. Skindzier.  
*** 

Po co wszystkich naokoło zaproblemiać? –irytuje się nauczyciel. 
*** 

-    Pi, pi, pi, pi… słychać w klasie. 
- Komórka się rozładowała –informuje uczeń. 
- A juŜ myślałem, ze to taki czujnik na mnie –mówi p. Skindzier. 
- GPS! 



Sportowe laury 
 

W szczypiorniaka 
 
W naszej szkole 28 lutego odbył się międzyszkolny turniej halowy piłki noŜnej. 
W rozgrywkach brały udział druŜyny klas I z Gim. nr 1, Gim. nr 2, Gim. nr 3, Gim. 
nr 4 w Ełku. Poziom druŜyn był wyrównany. Pierwsze miejsce zajęło nasze 
gimnazjum, drugie - Gimnazjum nr 1, trzecie - Gimnazjum nr 4. KaŜda szkoła 
dostała puchar. 
Niektórzy zawodnicy otrzymali nagrody w postaci statuetek za swoją grę na turnieju. 
Statuetkę dla najlepszego zawodnika turnieju dostał Patryk Węgrzynowicz, dla 
najlepszego technika - Mateusz Piątkowski. Najlepszym bramkarzem na boisku 
okazał się Karol Kopańko. 

 
    Laury poetyckie 

Patrycja Makowska z kl.1a, przygotowana przez p. Małgorzatę Pieńkowską, 

z  sukcesem reprezentowała nasz powiat podczas VI  Regionalnego Konkursu 

Recytatorskiego pt. „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”. Patrycja 

zajęła 2. miejsce! 

Są pierwsi laureaci… 

a raczej laureatki. Kamila Michalak  z kl. 3a została laureatką etapu wojewódzkiego 

Przedmiotowego Konkursu Matematycznego. Tym samym Kamila jest zwolniona 

z  egzaminu gimnazjalnego (część mat-fiz-biol-chem-geo.). Gratulujemy koleŜance 

oraz p. Liliannie Malinowskiej, która ją przygotowała. 

To nie koniec sukcesów Kamili, gdyŜ zakwalifikowała się takŜe do etapu 

wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego (przyg. P. M. Pieńkowska). Trzymamy 

kciuki! 

…i kolejni finaliści 
 

Gratulujemy Agnieszce Wawiórko z kl. 3a (przyg. p. Natalia Kopycińska) 
zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego. 


