KÓŁKO CHEMICZNE –
- ,,CHEMIA DLA WSZYSTKICH”
Jeśli:
 masz problemy z chemią,
 źle napisałeś kartkówkę lub sprawdzian,
 chcesz przygotować się do matury z chemii,
 a może po prostu tego ,,nie ogarniasz”,
to zapraszam na zajęcia kółka chemicznego.
Zajęcia są skierowane do wszystkich uczniów:
 którym chemia sprawia trudności
 którzy chcą poszerzyć swoje wiadomości.
Wszystkich ,,pasjonatów” chemii zapraszam:


we wtorki o godz. 1420 oraz o godz. 1510 do sali nr 20.
Marzena Trusewicz – Żakiewicz

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe z chemii...
- Otwórzcie zeszyty... Kasiu, kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś?
- Bo jestem na diecie.

Nauczyciel napisał na tablicy wzór
chemiczny i otworzył dziennik:
- Małgosiu, co to za wzór?
- To jest... No, mam to na końcu języka...
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi
nauczyciel. – To rtęć!...
Matka pyta syna:
- Co przerabialiście dziś na chemii?
- Materiały wybuchowe.
- Nauczycielka zadała coś do domu?
- Nie zdążyła...

Nauczyciel na chemii omawia doświadczenie:
- A teraz patrzcie jak ten niebieski płyn zazieleni
się na czerwono.

Przychodzi chemik do apteki:
- Poproszę opakowanie kwasu acetylowosalicylowego
- Chodzi panu o aspirynę – pyta zdezorientowana farmaceutka
- O,o...! Zawsze zapominam tę głupią nazwę!

Chemik nie umiera... po prostu przestaje reagować.
Matematyk zresztą też nie… traci tylko swoje niektóre funkcje.

Jaki jest skład chemiczny
małżeństwa? Mało zasad, dużo kwasów.

Chemicy nazywają holenderskie pomidory 4 stanem
skupienia wody.

Jaka jest różnica między pomiędzy zawodem kucharza a chemika?
Chemik w żadnym wypadku nie powinien oblizywać łyżeczki.

Pierwsza zasada podczas pracy w laboratorium chemicznym:
Gorąca próbówka i zimna próbówka wyglądają podobnie.

Najniebezpieczniejsze słowo w fizyce jądrowej:
„Ups!”

What did one atom tell another?
- I think I lost an electron
- Are you sure?
- Yes, I'm positive.

Charly was a chemist
But Charly isn't any more
For what he thought was H2O
was H2SO4

