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Witajcie  Czytelnicy ! 

Przed Wami kolejny numer naszej szkolnej gazetki. Tym razem postanowiłyśmy 

wydać go online. Znajdziecie w nim m.in. : poradnik pisania rozprawek, artykuł klasy 7b 

odnośnie nauki zdalnej, dowcipy.  

Zapraszam do lektury, Wasz Kleks. 

 

 

Logopedia online  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uczniowie systematycznie uczęszczają na zajęcia, wykonują 

ćwiczenia, które mają na celu poprawę wymowy. 

 

Obecnie dużo czasu spędzamy przed komputerami. Jak 

znaleźć w Internecie ciekawe ćwiczenia, które będą pomagały 

w korekcji wady wymowy oraz zaciekawią dziecko? 

 

Polecam stronę wordwall, na której są przygotowane ciekawe 

gry logopedyczne. 

 

Jak je znaleźć? 

Wpisz w przeglądarkę, np.  



Głoska sz wordwall  

lub 

Głoska l wordwall 

lub 

Głoska ś wordwall  

Wyświetlą się różne gry, dzięki którym poprawisz wymowę.  

W razie pytań, napisz do mnie w Librusie. 

Pani Anna Szulc 

 

Poradnik dla ósmoklasistów 

ROZPRAWKA Z TEZĄ 

 

 

Wstęp Warto się zastanowić, czy… 

Zamierzam skupić się na… 

Najpierw zastanowię się nad znaczeniem… 

Problem, który chce poruszyć… 

Warto rozważyć… 

Powszechnie sądzi się, że… 

 

Rozwinięcie / argumenty Swoją wypowiedź / swoje rozważania rozpocznę od… 

Punktem wyjścia do moich rozważań jest… 

Podam jeszcze jeden przykład… 

Kolejnym argumentem potwierdzającym moją tezę….. 



Zakończenie Podsumowując rozważania, stwierdzam, że… 

Wszystkie przedstawione przykłady wskazują/pozwalają 

sądzić, że… 

Podsumowując,… 

Na zakończenie warto więc… 

Reasumując… 

 

 

 

Ważne: 

1. Szczegółowa znajomość lektur to podstawa. 

2. Używaj zwrotów podkreślająych subiektywizm 

twojej wypowiedzi np. Moim zdaniem, sądzę…, 

uważam…. 

3. Licz słowa. Twoja praca musi mieć 200 słów. 

4. W twoim teście będzie zamieszczona lista lektur. 

Zanim zaczniesz pisać, zerknij na nią, przypomnisz 

sobie, jakie lektury znasz najlepiej. 

5. Ćwicz pisanie rozprawek. 

 

Powodzenia  

 

 



Plusy i minusy nauki zdalnej 

 

Plusy Minusy 

Można się wyspać. Brak kontaktu 

z rówieśnikami. 

Łatwiej zdobyć dobre 

oceny. 

Pogorszenie wzroku. 

Możemy być na lekcji 

w piżamie. 

Rodzeństwo przeszkadza 

w nauce. 

Można się bardziej skupić. Problemy z aktywnością. 

Czujemy się swobodniej. Bóle pleców. 

Oszczędzamy czas, bo nie 

musimy wstawać wcześniej 

na autobus. 

Większe zużycie prądu. 

Nie zapominamy nigdy 

o przyniesieniu na lekcje 

zeszytów i książek  

Stres spowodowany 

problemami technicznymi 

(brak internetu). 

Mamy dłuższe przerwy. Brak ruchu. 

 

Artykuł napisali uczniowie z klasy 7 b. 



Zagadki dla uczniów z klas 1-3 

1. Jak ten kwiatek się nazywa, 

co słowo „pan” w nazwie ukrywa? 

**** 

2.Nadchodzi po zimie, 

znasz dobrze jej imię. 

Kroczy w kwiatów pąkach 

i w promieniach słonka. 

**** 

3. Pióra biało-czarne, buciki czerwone. 

Uciekają przed nim żaby, gdy idzie w ich stronę. 

**** 

4. Nie miauczą, nie drapią i nie piją mleka 

Na drzewie rosną, gdy zima ucieka. 

**** 

5. Co buduje każdy ptak, 

by chować pisklęta, 

a tylko kukułka, 

o tym nie pamięta? 

**** 

 

Źródło: Zagadki o wiośnie 2020 – krótkie i zabawne dla przedszkolaków lub uczniów - Artykuł 

- Familie.pl 

Marta Strzelecka 

https://www.familie.pl/artykul/Zagadki-o-wiosnie-2020-krotkie-i-zabawne-dla-przedszkolakow-lub-uczniow,15911,1.html
https://www.familie.pl/artykul/Zagadki-o-wiosnie-2020-krotkie-i-zabawne-dla-przedszkolakow-lub-uczniow,15911,1.html


HUMOR  

 

 

 Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 

- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "Uczniowie chętnie 

wracają do szkoły po wakacjach."? 

Zgłasza się Jasio: 

- Kłamstwem, panie profesorze. 

 

Polonistka pyta klasę: 

- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"? 

- Wakacje, proszę pani! 

 

Polonistka pyta Jasia: 

- Podaj dwa zaimki. 

- Kto? Ja?! 

- Brawo Jasiu, piątka. 

 

Pani w szkole pyta Jasia: 

- Powiedz mi kto to był: Mickiewicz, Słowacki, Norwid? 

- Nie wiem. A czy pani, wie kto to był Zyga, Chudy i Kazek? 

- Nie wiem - odpowiada zdziwiona nauczycielka. 

- To co mnie pani swoją bandą straszy? 



 

Jasiu pokazuje nauczycielowi języka polskiego swój zeszyt i mówi: 

- Nie mogę odczytać, co mi pan tutaj napisał. 

- Napisałem: Pisz wyraźniej. 

 

Jaskiniowiec przegląda oceny syna: 

- 4 z przyrody, rozumiem, bo rzadko skórujesz. 3 z polowania rozumiem, jesteś 

jeszcze mały. 2 z gastronomii, rozumiem, bo gotują kobiety. Ale 1 z historii?! To 

przecież ze dwie kartki! 

 

Nauczyciel wyjaśnia na lekcji: 

- Ciepło sprawia, że rzeczy zwiększają swoją objętość, a zimno że się kurczą. 

Możecie podać jakieś tego przykłady? 

- Wakacje są dłuższe od ferii zimowych. 

 

Syn piłkarza wraca z zakończenia roku. 

- Tato, mój kontrakt z 4 klasą został przedłużony o rok. 

 

Wykładowca zwraca się do studentów: 

- Osoba, która odpowie na moje następne pytanie, ma zaliczone zajęcia i może 

iść do domu. 

Ktoś z sali rzuca w tym momencie długopis pod nogi prowadzącego. 

- Kto to zrobił?! 



- Ja. Dziękuję, do widzenia. 

 

Pani od biologii pyta Jasia: 

-Wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce! 

Na to Kazio: 

-Dwie małpy i trzy słonie. 

 

Mąż odwozi do szpitala rodzącą żonę - nauczycielkę polskiego. Ta nazajutrz 

dzwoni do męża: 

- Kochany, jestem taka szczęśliwa! Wyobraź sobie: rodzaj męski, liczba mnoga! 

 

Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - pyta nauczycielka Jasia. 

- Bo nie mogę się obudzić na czas... 

- Nie masz budzika? 

- Mam, ale on zawsze dzwoni wtedy, kiedy ja jeszcze śpię. 

 

Małgosia pyta mamę: 

- Mamo, czy pamiętasz jak mi opowiadałaś o tym, jak cię wyrzucili ze szkoły za 

złe sprawowanie? 

- A czemu akurat teraz ci się to przypomniało? 

- No...bo historia lubi się powtarzać.... 

 

Michalina Mochol 



KRZYŻÓWKA 

 

Źródło: Wielkanocna krzyżówka dla dzieci [DO DRUKU] | Mamotoja.pl 

Marta Strzelecka 

Rozwiązanie konkursu z zeszłego numeru “Kleksa” 

 

 Czekolady otrzymują:     

 

 

 

 

 

Redakcja przyniesie upominki, gdy wrócimy do szkoły. 

Monika Wantoch 

Rekowska 

 

Agata Główczewska 

 

Igor Kapiszka 

https://mamotoja.pl/wielkanocna-krzyzowka,wielkanoc-artykul,8171,r1p1.html


Redakacja: Marta Strzelecka, 

Michalina Mochol, Julia 

Majchrowska 

 

Opiekun gazetki: Anna Szulc 

Dziękujemy rodzicom za zgodę na 

publikację zdjęć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


