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Szkoła Podstawowa w Uwielinach    
 
Z bukietem róż nie mogę przyjść, 
By złożyć Ci życzenia, 
Lecz w słowach mych jest taka myśl: 
Niech się spełnią Twe marzenia. 
                                                           
   
                                    

 

 
 
 
 

W numerze:                  

-Kobiety w naszym życiu 

- 40 Męczenników 

- Pasja 

- Pomoc dla Grzesia 

                 - Pamiętamy 

 

   
 

 
 

Zero mycia, zero prania, 

zero szycia, gotowania. 

Dziś Dzień Kobiet, drogie 

Panie, tysiąc kwiatów             

na śniadanie. 

I niech tak już co dzień 

będzie, Twoje Święto - 

ciągle, wszędzie! 

Spełnienia Marzeń z okazji 

Dnia Kobiet życzy… 
 



KOBIETY  

w NASZYM  

ŻYCIU 

 

Napoleon 
Bonaparte 
powiedział, że 

piękna kobieta podoba się oczom, a dobra 
kobieta – sercu. Pierwsza jest klejnotem, 
druga – skarbem. Nadesłaliście swoje 
wypowiedzi na temat kobiet w Waszym 
życiu. 
 Julia Dziurdziak,  7D 
Mama - wspaniała osoba, 
nie straszna jej żadna choroba. 
Świetnie gotuje, 
dzięki temu każda potrawa  
nam smakuje. 
Przewidzi  każdą sytuację, 
choćby rehabilitację. 
Kocham ją nad życie  
w tym szarym świecie, 
jak nikt inny w całym wszechświecie. 
 
Zuzanna Bukowska, 7D 
Najważniejsza kobieta w moim życiu – 
MAMA ! 
Kocham Cię Mamo 
zawsze tak samo. 
Czy dzień powszedni, 
Czy Święto Matki, 
Zawsze dla Ciebie 
W sercu mym kwiatki. 
I moja miłość, 
I mój szacunek. 
Dziękuję Tobie,                          
Jak tylko umiem... 
 
 
 
 

 
 

Natalia Grodzka, 7D 
Mamo, 
piękne, masz imię, 
piękne masz włosy, 
piękne są Twoje oczy, 
piękny masz też głos. 
Jesteś dla mnie najważniejszą                 
i najpiękniejszą istotą na świecie. 
 

Dzień Kobiet – coroczne święto  

obchodzone 8 marca jako wyraz 

szacunku dla ofiar walki                         

o równouprawnienie kobiet. 

Ustanowione zostało w 1910 roku.                         

Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć 

można obchodzone w starożytnym 

Rzymie Matronalia. Było to święto 

przypadające na pierwszy tydzień 

marca, związane z początkiem nowego 

roku, macierzyństwem i płodnością.              

Z okazji tego święta mężowie 

obdarowywali swoje żony prezentami             

i spełniali ich życzenia. 

10  MARCA  DZIEŃ  
MĘŻCZYZN                   
A  ŚWIĘTO  40  
MĘCZENNIKÓW 
Jak to w końcu jest          
z tym Dniem 
Mężczyzn?  
Dlaczego akurat taką 
datę przyjęliśmy do obchodów tego miłego 
dnia? Bo przecież święto to kojarzy nam się 
z czymś miłym i przyjemnym. Czyż tak 
właśnie nie jest? Polska to kraj 
zdecydowanie z przewagą osób wyznania 
katolickiego. Większość naszych świąt jest 
także związania z wydarzeniami 
liturgicznymi. W przypadku Dnia Mężczyzn 
nie jest inaczej. W tym dniu, 10 marca,         
w polskim Kościele Katolickim obchodzone 
jest wspomnienie 40 męczenników                    
z Sebasty. Ale czy to święto ma coś 
wspólnego z miłym Dniem Mężczyzn? 
Przecież wspomnienie męczenników              
nie kojarzy nam się zbyt miło. No cóż,         
w Polsce różnie to bywa. Czasami miły 
dzień może kojarzyć się nam z niemiłymi 
wspomnieniami. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/8_marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1910
https://pl.wikipedia.org/wiki/Matronalia


Za  co  lubimy chłopaków? 
Abyście czyści i pachnący byli, 

Sale wietrzyli, śmieci wynosili,  

Do szkoły po nauki w radosnych 

podskokach pędzili. 
 

Z okazji Waszego Święta - my, 

dziewczyny, życzymy każdemu 

chłopcu: 

- Dziewczyny - tylko tej 

najfajniejszej; 

Ciastek - tylko tych najsłodszych; 

Samochodów - tylko tych 

najszybszych; 

Zabaw - tylko najweselszych; 

Przygód - tylko najciekawszych; 

... i butów - takich, co najlżejsze, 

w których wszędzie mógłbyś 

dotrzeć!  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

HUMOR  

SZKOLNY 

 Wypracowanie                

o wakacjach 

Pani w tym roku 

oddaje pierwsze wypracowanie                 

o wakacjach. 

-Twoje wypracowanie jest niezłe                  

–mówi nauczycielka do małego Stasia              

-ale jest takie same jak wypracowanie 

twojego kolegi z ławki. Wiesz, co to 

znaczy? 

-Że jego też jest niezłe? 

 

 W kasie w kinie. 

-Dlaczego już trzeci raz kupuje pani 

bilet na ten sam seans? 

-Bo ta pani przy wejściu już 2 razy go 

przedarła! 

 

 Na przyrodzie 

-Większą połowę ziemi zajmują wody-

mówi uczeń. 

-Tyle razy mówiłam, że nie ma większej                     

i mniejszej połowy, ale jak zwykle 

większa połowa klasy nie uważa! 

 

 Szybka decyzja 

- Ile będę zarabiał? –pyta młody 

człowiek, który stara się o pracę 

-No jakieś 2 tysiące złotych a potem 

trochę więcej-odpowiada szef firmy. 

-Doskonale. To ja przyjdę potem. 

 

 O co ten wrzask? 

W restauracji do kelnera krzyczy 

niezadowolony gość. 

-Proszę pana w moim obiedzie dwa 

martwe robaki! 

-Niech pan nie przesadza-odpowiada 

kelner-jeden robak jeszcze się rusza! 

                   

21 marca 

PIERWSZY 

DZIEŃ 

WIOSNY 



    

        

      

     

  NASZE  PASJE 

 
        FOTOGRAFIA 

 
 

 
ZWIERZĘTA 

 
 

 

    FILM 

 
 

 

 

 
   MALOWANIE 

 
 

 

Pomóżmy Grzesiowi 
Grześ to Wasz młodszy kolega, potrzebuje 

pomocy i dlatego Rada Rodziców ją 

organizuje. Możesz także wesprzeć  

leczenie i rehabilitację GRZESIA.  

W Szkole są puszki, masz czułe SERCE – 

wrzuć „GROSIK”. Poczujesz się lepiej, 

pochyl się nad bólem INNYCH ! 

Przekaż linki Rodzicom:                    
 https://liblink.pl/Cig8WdLB9O 

https://liblink.pl/Z1tRPuft4q 

 

Kiedy zobaczysz wiosną                 
bociana w locie, to nie opuści                 
Cię  szczęście. 
Niektórzy myślą także,               
że bocian przynosi rodzicom 

dzieci . 
 

Kot czeka, żebyś mu poczytał. 

Ukochane Kobiety Cezara . 

Kadr z filmu Patrycji Borowskiej         

z 8B.  „Inny Świat”. Aurelia odkrywa 

nowe życie. Co zrobi? Czy wróci            

na Ziemię?   Już niedługo w kinach:) ! 

Świetny obraz, RĘCE  :) 

https://liblink.pl/Cig8WdLB9O
https://liblink.pl/Z1tRPuft4q


Obchody Narodowego Dnia 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

PAMIĘTAMY 

 

 

        

 

 

 
 

Portal wPolityce.pl jako pierwszy 
publikuje listy dzieci żołnierzy 

podziemia antykomunistycznego 
z prośbą o ułaskawienie ich ojców, 
skazanych na karę śmierci. 
Są niezwykle wzruszające 
i wstrząsające. Listy możemy 
zaprezentować dzięki uprzejmości 
Archiwum Akt 
Nowych w Warszawie. 

 

W tym i w wielu innych 
przypadkach mianowany               
przez  prezydenta podległej 
Sowietom Polski nie skorzystał          
z prawa łaski.  

 

 

 

Rotmistrz Witold Pilecki 

Danuta Siedzikówna „Inka” 
 

Zespół redakcyjny:                                     

J. Bucholc, A. Ciechocińska, D. Jabłońska, 

A. Stankiewicz , Z. Radziejewska                 

// opiekun: Mirosława Masłowska/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


