
SZK@LNE ECH@

WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Gimnazjum w Zespole Szkół
w Łączkach Kucharskich
Łączki Kucharskie 469
39-106, Łączki Kucharskie

Numer 9 05/15

Przedszkolaki na wycieczce w Pacanowie

       Najmłodsi uczniowie naszej szkoły odwiedzili 
                                Koziołka Matołka

.

SPIS TREŚCI:
wydarzenia z życia
szkoły s. 2 - 7
sportowe neewsy  
 s. 8
wiersze o wiośnie  
 s. 9
wywiady s. 10 - 11
plotki s. 12

MM

.



www.nowiny24.plNowiny | Numer 9 05/2015 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSZK@LNE ECH@

Przedszkolaki odwiedziły 
Koziołka Matołka

Co się
wydarzyło 
w szkole?

30 kwietnia 2015 roku przedszkolaki wraz z rodzicami
były na wycieczce w malowniczej, choć mało znanej
miejscowości Kurozwęki, a także w Pacanowie.        
W Kurozwękach  wraz z przewodnikiem zwiedziliśmy
min.  wnętrza pałacu. Przewodnik  zapoznał  nas z
jego historią oraz zamieszkujących go rodów, a także
 z aktualnymi ciekawostkami. Zwiedzanie obejmowało:
 pierwsze piętro pałacu - salę balową, salony, taras
widokowy, krużganki i XVIII w. kaplicę, jak również
dziedziniec i muzeum - „Skarby i pamiątki rodu
Popielów oraz obrazy Józefa Czapskiego”.        
Zwiedzaliśmy też lochy pełne bajek i legend, a także
piwnice. W piwnicach pałacu zorganizowana została
salka muzealna, w której oglądaliśmy reprodukcje
broni rycerskiej oraz zabytki znalezione podczas
prowadzonego od 2000 roku odgruzowywania i
porządkowania piwnic zamkowych. Mieliśmy też
okazję oglądać z bliska bizony podczas wycieczki
wozem „Safari bizon”. Później pojechaliśmy do
niedaleko położonego Pacanowa. Tutaj dzieci z
rodzicami miały okazję przenieść się w bajkowy świat,
pełen niezwykłych doświadczeń, opowieści i historii.
Spotkaliśmy tam wielu bohaterów z różnych bajek i
baśni i na chwilkę tajemniczym pociągiem, który
przemierzał przedziwne krainy, przenieśliśmy się w
ten niezwykły bajkowy świat. Wizyta w Pacanowie
dostarczyła nam niezwykłych przeżyć, które na pewno
na długo pozostaną w naszej pamięci.
                                                         
                                                  Marta Mytych

Przejazd wozem "Safari bizon"

Dziewczynki zwiedzają Kurozwęki

Zwiedzanie Pacanowa W baśniowej krainie
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Uczniowie klas I-III SP odwiedzili Zatorland

5 maja 2015 r. uczniowie z klasy I, II, III Szkoły
Podstawowej oraz kilku rodziców uczestniczyło w
wycieczce do Parku Rozrywki Zatorland. Opiekę nad
uczniami sprawowały: p. Stanisława Świniuch, p.
Bogumiła Rusin i p. Halina Zapał. Wyjazd  spod szkoły
był o godz. 630. Pogoda dopisała, świeciło słońce i było
bardzo ciepło. Głównym celem było zwiedzanie
Parków i pobyt w Lunaparku. Dzieci wraz z
wychowawcami i rodzicami zaczęły od zwiedzania
Domu Do Góry Nogami, oraz Parku Owadów w
którym zobaczyły olbrzymie owady. Następnie
uczniowie podziwiali w Parku Wodnych Stworzeń
naturalnej wielkości makiety stworzeń morskich. Z
parkiem tym sąsiaduje Park Bajek, w którym dzieci
spotkały postacie z różnych bajek. Duże wrażenie na
wycieczkowiczach wywarło zwiedzanie Parku
Ruchomych Dinozaurów. Wielu atrakcji dostarczyły
dzieciom zabawy w Lunaparku, pobyt w kinie 5D,
jazda na łyżwach na sztucznym lodowisku oraz
przejażdżka kolejką. Wycieczka dostarczyła wiele
pozytywnych wrażeń. Dzieci były zmęczone, ale
zadowolone.
                                      
                                                     Halina Zapał

Co się
wydarzyło 
w szkole?

Jazda elektrycznymi samochodami

U piratów

Na karuzeli W lodowej krainie
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Akademia z okazji Dnia Ziemi

Próbny egzamin
 klasy II gimnazjum

11 maja 2015 roku w naszej szkole odbyła się
uroczysta akademia z okazji Dnia Ziemi. Uczniowie
klasy IV przedstawili zgromadzonym informacje o
Ziemi, o jej zanieczyszczeniu i sposobach walki z nimi.
Atrakcją byli kosmici, którzy przekazali Ziemianom
informację, jak powinni zadbać o swoją planetę.
Uczniowie zostali przygotowani przez p. Anetę
Rzeczycką.
        
Po akademii dyrektor szkoły Grzegorz Laska wręczył
nagrody uczniom szkoły, którzy brali udział w
konkursach organizowanych przez naszą placówkę i
przez szkołę ponadgimnazjalną. 
                                                     
                                                          MS

       
       Co się        
    wydarzyło 
    w szkole?

Uczniowie klasy IV

W dniach 12, 13 i 14 maja uczniowie klasy II
gimnazjum pisali swój pierwszy egzamin próbny.
Pierwszego dnia pisali testy z części humanistycznej:
historia i WOS oraz język polski. Drugiego dnia
uczniowie zmagali się z testami z części
matematyczno – przyrodniczej. Na początku pisali test
z przedmiotów przyrodniczych, a później z
matematyki. Czwartek przeznaczony był na język
angielski, poziom podstawowy oraz rozszerzony.
Uczniowie przyszli na egzamin w odświętnych
strojach. Losowanie numerków stolików dało uczniom
wiele radości. Mamy nadzieję, że również będą
zadowoleni z wyników swojej pracy. 
                                           
                                      Marta Zajchowska

Drugoklasiści przed egzaminem

W oczekiwaniu na egzamin z języka ang.
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Wizyta gimnazjalistów w Regionalnym Centrum Debaty
Międzynarodowej w Rzeszowie

6 maja 2015r. członkowie Klubu Europejskiego
„Eurodworek” pod opieką pani Patrycji Wiktor i pani
Pauliny Piotrowskiej udali się do Regionalnego
Centrum Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie.
Uczniowie uczestniczyli w warsztatach pt. „Europa dla
młodzieży” przeprowadzonych przez panią Monikę
Lewicką. Były to zajęcia dotyczące możliwości, jakie
Unia Europejska  stwarza młodym ludziom w zakresie
mobilności, w tym wolontariat europejski, praca i studia
w Europie. W trakcie spotkania pojawiło się wiele form
aktywizujących, mających na celu zainteresowanie
uczestników spotkania prezentowaną tematyką.
Bezpośredni kontakt uczestników spotkania ze
wskazanymi materiałami umożliwił szybkie
przyswajanie prezentowanych informacji oraz sprawił
uczestnikom warsztatów wiele radości. Spotkanie
obejmowało prelekcję oraz zestaw konkursów.
Uczniowie bardzo dużo skorzystali z warsztatów,
wyjazd miał również szczególną wartość, gdyż został
zorganizowany ze środków, które uczniowie zyskali po
przeprowadzeniu kiermaszu wielkanocnego w ZS w
Łączkach Kucharskich. Spotkanie przebiegało w
bardzo miłej atmosferze, na zakończenie warsztatów
uczniowie wręczyli piękny „kosz słodkości”
przygotowany przez panią Elżbietę Trałkę. Pani
Monika Lewicka – prowadząca warsztaty, pożegnała
uczniów, wpisując się do Kroniki Klubu i tym samym
dziękując za aktywność i zdyscyplinowanie na
zajęciach.
                                                  Patrycja Wiktor

Warsztaty językowe

Członkowie Klubu Europejskiego z opiekunem

Zajęcia warsztatowe Warsztaty językowe

       Co się        
  wydarzyło 
    w szkole?
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Czołowe miejsca w konkursie
 "Procenty w banku i na co dzień"

Co się
wydarzyło 
w szkole?

 14 maja bieżącego roku wzięliśmy udział w trzeciej
edycji gminnego konkursu matematycznego
organizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w
Ropczycach pt. "Procenty w banku i na co dzień".
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I
gimnazjum i ma na celu kształcenie umiejętności
stosowania wiedzy matematycznej w praktyce.

Naszą szkołę reprezentowały Natalia Bereś i Gabriela
Mardeusz. Do konkursu musiały się oczywiście
wcześniej przygotować, a pomogła im w tym  pani
Marta Zajchowska. Dziewczyny rozwiązały mnóstwo
różnych zadań, których rozwiązanie miało wprowadzić
je w temat konkursu. Ciągłe procenty i równania
zaczęły im się już śnić po nocach, ale nie zdołało ich to
przestraszyć. W czwartek, tj. dzień konkursu, obie
przyszły do szkoły pełne entuzjazmu, chociaż nie dało
się ukryć, że były również w lekkim stresie. Po
dotarciu na miejsce okazało się, że zgłosiło się siedem
szkół, czyli osiemnastu uczestników. Poprzeczka
została postawiona bardzo wysoko. O godzinie 9:00
pan dyrektor Wojciech Żuchowski przywitał
wszystkich na konkursie, a już pięć minut później
wszyscy głowili się nad zadaniami. Test składał się z
dziesięciu zadań zamkniętych oraz trzech otwartych.
Po godzinie komisja zebrała wszystkie arkusze i udała
się do innej sali, aby sprawdzić zadania i podliczyć
punktację. W tym czasie uczestnicy otrzymali coś do
zjedzenia i już na spokojnie mogli porównać swoje
wyniki. Następnie wszyscy udali się do czytelni, gdzie
miało nastąpić ogłoszenie wyników. 

Jak się okazało, dziewczyny nie na darmo rozwiązały
tyle zadań. Natalia zajęła II miejsce, a Gabrysia V,
czyli wyróżnienie.  Pierwsze miejsce należało do
uczennicy z ZS nr 2 w Ropczycach, trzecie do ucznia
z ZS nr 5. Wyróżnienia otrzymali również uczennica z
ZS nr 2 w Ropczycach oraz uczeń z ZS w Lubzinie.
Nagrody wręczył pan dyrektor Wojciech Żuchowski, po
czym jeszcze raz pogratulował wszystkim
uczestnikom. My również gratulujemy dziewczynkom
tak wysokich wyników. 
                               
                                   Marta Zajchowska

Uczestniczki konkursu

Natalia odbiera nagrodę

Gabrysia odbiera nagrodę
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Majowa dyskoteka

19 maja w Centrum Kultury w Ropczycach im. J.
Mehoffera  odbył się Hufcowy Festiwal Piosenki
Harcerskiej i Zuchowej.  Wzięły w nim udział drużyny
harcerskie z : Małej, Niedźwiady Górnej i Dolnej,
Łączek Kucharskich, Checheł, Czekaja, Lubziny,
Witkowic, Ropczyc, Ostrowa i Wielopola
Skrzyńskiego.  Harcerze  zaprezentowali  swój
dorobek muzyczny, mogli wspólnie się spotkać i
zacieśnić więzi koleżeńskie. Jury w składzie: Elżbieta
Banaś, Dawid Frąckowiak i Marek Reguła miało trudne
zadanie, ponieważ poziom muzyczny festiwalu był
bardzo wysoki. Nasza drużyna harcerska zajęła w
festiwalu III miejsce w swej kategorii. Do występu
przygotowali ich: p. Paulina Piotrowska oraz p.
Arkadiusz Zygmunt.  
                                                    LN.

Hufcowy Festiwal Piosenki 
Harcerskiej i Zuchowej

Co się
wydarzyło 
w szkole?

Harcerki na festiwalu

Uczniowie sp

Uczniowie gimnazjum

13 maja w naszej szkole odbyła się kolejna dyskoteka.
Najpierw bawili się uczniowie podstawówki z klas IV –
VI, a później starsi uczniowie z klas I – III gimnazjum.
Ponieważ był to piękny słoneczny dzień, to na sali
tanecznej było dość jasno. Uczniowie radzili sobie jak
mogli i pozasłaniali okna roletami. Nic to jednak nie
dało, bo słońce nadal docierało na salę. Nie
przeszkadzało to jednak zgromadzonym w zabawie w
"Chusteczkę", którą powtarzali kilka razy. Gdy swoją
dyskotekę rozpoczęli gimnazjaliści, na sali było nadal
jasno. Im też to nie przeszkadzało i tańcowali na
całego. Nie zabrakło również "Chusteczki". Czyżby
gimnazjaliści też ją lubili? Podczas dyskoteki opiekę
nad uczniami sprawowali wychowawcy: p. Aneta
Rzeczycka, p. Bartłomiej Wiktor, p. Julian Paryś, p.
Lidia Nykiel, p. Marta Zajchowska, p. Monika Skiba. 
                                                      MS
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Liga Lekkoatletyczna - dziewcząt i
chłopców klas gimnazjalnych - Ropczyce:)

Zawody w trójboju i czwórboju lekkoatletycznym
dziewcząt i chłopców szkół podstawowych

Na stadionie Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji
odbyły się zawody lekkoatletyczne chłopców i
dziewcząt klas gimnazjalnych. Naszą szkołę w
poszczególnych kategoriach reprezentowali: Sonia
Strzok - bieg na dystansie 100 m, Gabriela Kramarz,
Natalia Bereś, Weronika Bochenek- bieg na dystansie
300 m, Klaudia Bochenek, Ewa Pawłowska, Natalia
Kliś- skok w dal, Gabriela Marć- pchnięcie kulą, Ewa
Pawłowska, Natalia Kliś, Klaudia Bochenek, Sonia
Strzok- sztafeta 4x100 m, Patryk Kliś, Sebastian
Kulpa- bieg na dystansie 300 m, Damian Wanat- bieg
na dystansie 1000 m, Paweł Zakrzewski, Casper
Kaznecki, Karol Pawlus- skok w dal, Tomasz Broda-
pchnięcie kulą, Paweł Zakrzewski, Patryk Kliś,
Sebastian Kulpa, Karol Pawlus- sztafeta 4x100 m.
W skoku w dal Ewa Pawłowska zajęła II miejsce,
Natalia Kliś miejsce III. Sztafeta dziewcząt zajęła I
miejsce na pięć startujących szkół. W biegu na
dystansie 1000 m Damian Wanat zajął miejsce II.        
                                           LN

Neewsy
sportowe

Reprezentanci szkoły

Na stadionie w Ropczycach  13 maja 2015 r. odbyły
się zawody w trójboju i czwórboju lekkoatletycznym
chłopców i dziewcząt szkół podstawowych.
W trójboju szkołę reprezentowali: Aleksandra Wójcik,
Izabela Bereś, Marlena Malska, Karolina Książek,
Angelika Cesarz, Karol Bochenek, Kacper
Prokopowicz, Oskar Świątek, Maksymilian
Zakrzewski, Dominik Prokopowicz.
W czwórboju szkołę reprezentowali: Patrycja
Adamczyk, Natalia Gródecka, Karolina Cesarz, Natalia
Więcek, Katarzyna Bereś, Natalia Kramarz,
Karol Wrona, Jakub Sochacki, Dominik Kliś, Wojciech
Bereś, Michał Gorczyca, Mateusz Adamczyk.
Wyniki: Trójbój dziewcząt - VI miejsce, trójbój
chłopców - V miejsce, czwórbój dziewcząt - IV
miejsce, czwórbój chłopców - VI miejsce.
Dziękuję wszystkim za udział w zawodach.                  
                                      Wiesław Maciołek

Zawodnicy

.

WM
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Wiersze o wiośnie...

"Wiosna"

Widać już znaki
Słychać, jak śpiewają ptaki
Szybko kwiatki rosną
To właśnie wiosna
Coraz gorętsze promyki słońca
To właśnie przepiękna wiosna.
Kwitną przebiśniegi, krokusy, tulipany
l Latają bociany
Już w lesie słychać zwierzęta
A także niedługo małe pisklęta
To właśnie wiosenny czas
Tak bardzo cieszy nas.

                          Kamil Depowski

,, Wiosna”

Wiosna idzie, co to będzie?
Przebiśniegi białe
Pierwsze zakwitają.
Z dalekiego bociany wracają
A zielone żabki w strachu uciekają.
Śnieg wokół topnieje
w polu, w lesie i w ogródku.
Nad głowami śnieżny błękit,
pod stopami zieleń śnieżna.
Zima, zima biała księga!
Moc radości i zachwytów.
Lecz po nowy tom już sięgasz
Tytuł: wiosna! Piękny tytuł.

                         Mateusz Adamczyk

,Widać już wiosnę,,

Widać, już ślady jej
Słychać śpiewające ptaki.
W oczach kwiatki rosną 
wszystko dzieje się wiosną.
Coraz gorętsze są promyki
I tak, będzie się dziać bez końca. 
A więc każdy cieszy się bez końca,
 Dzień dłuższy,  krótsza noc 
to jest, prawdziwa moc  

                         Marlena Malska

,,Wiosenna moc”

Na wiosnę wszystko się budzi,
A zima sobie marudzi.
W norze niedźwiedź się  przewraca,
bo czuje, że wiosna powraca.
Ptaki z ciepłych krajów przylatują,
i swe gniazda budują.
Motylki nad naszymi głowami,
Radośnie trzepoczą skrzydełkami. 
Żonkile i zawilce wyrastają,
I łąkę nam przyozdabiają.
Mama robi wiosenne porządki,
a tata kopie grządki.
Gospodarz wyciągnął wóz,
bo w siną dal odszedł mróz.
Dzień dłuższy, a krótsza noc,
i to jest wiosenna moc!     
                            Gabriela Świstak

Wiosenna łąka

Wiosenny krajobraz

.
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 ,,Największe sukcesy
sportowe naszej szkoły”
 Wywiad z Natalią Kliś

Do naszej szkoły uczęszcza dziewczyna, która może
się pochwalić wieloma osiągnięciami sportowymi.
Ciężko pracowała na sukces. Dwa razy awansowała
w zawodach do  szczebla wojewódzkiego. W
pierwszym etapie zawsze zdobywała najwyższe
miejsca. Dostała zaproszenie do Liceum Sportowego
w Rzeszowie, by tam uczyć się  po gimnazjum. Cicha
i skromna mieszkanka naszej miejscowości - Natalia
Kliś.

- Chciałabym przedstawić twoje osiągnięcia
sportowe uczniom naszej szkoły. Czy zechciałabyś
opowiedzieć o nich?
- Każdy człowiek ma w życiu jakiś cel. Sport mam we
krwi, ponieważ moja mama, także zajmowała wysokie
miejsca na podium w biegach przełajowych.
- Jak rozpoczęła się twoja sportowa droga?
- Zaczęłam brać udział w  zawodach sportowych od 4
klasy szkoły podstawowej. Gdy pierwszy raz
startowałam w biegach na 600 m w gminnych
zawodach w Ropczycach, zdobyłam pierwsze
miejsce, co zachęciło mnie do dalszych treningów. W
powiatowym etapie zdobyłam drugie miejsce, przez co
wzięłam udział w zawodach wojewódzkich.
- Co było dalej? Cały czas pracowałaś nad swoimi
osiągnięciami?
- Nie, ponieważ w gimnazjum miałam zbyt dużo nauki,
więc pogorszyła się moja kondycja. Mimo to, dalej
brałam udział w zawodach, tym razem w różnych
dyscyplinach.
- Czy miałaś dużą konkurencję na zawodach
powiatowych w biegach przełajowych w Przemyślu
w 2013 roku , gdy byłaś w pierwszej klasie
gimnazjum?
- Moje rywalki były bardzo dobre, lecz nie poddawałam
się.  Z trudem zdobyłam pierwsze miejsce, ponieważ
konkurentka przewróciła mnie,

co spowodowało, że z początku zostałam w tyle, ale
na końcu dobiegłam jako pierwsza do mety.
- W jakich dziedzinach sportowych startowałaś?
- Brałam udział w wielu konkurencjach takich jak: bieg
na 60 m, w którym zdobyłam pierwsze miejsce, będąc
jeszcze w podstawówce, na 100 m osiągnęłam też
dobre drugie miejsce. W skoku w dal zazwyczaj
miałam pierwsze miejsce. W biegach
długodystansowych zajmowałam pierwsze lokaty. W
piłce nożnej zdobyłyśmy drugie miejsce, byłam
napastnikiem, także w siatkówce miałyśmy drugie
miejsc. Biegałam  także w sztafecie, w której wraz z
dziewczynami  zdobywałyśmy za każdym razem
pierwsze miejsca.
- Kto zachęcał Cię do brania udziału z zawodach
sportowych?
- Zachęcali mnie do tego nauczyciele wychowania
fizycznego p. Wiesław Maciołek oraz p. Grzegorz
Laska- dyrektor naszej szkoły.
- Który wyjazd utkwił Ci w pamięci? 
- Najbardziej zapamiętałam zawody w Kawęczynie na
szczeblu wojewódzkim w biegach przełajowych,
ponieważ to był mój pierwszy najważniejszy sukces w
życiu.
- Mile wspominasz wszystkie wyjazdy?
- Tak, ponieważ poznałam tam dużo ciekawych ludzi o
takich samych zainteresowaniach.
- Dziękuje za wywiad i obiecuję, że przekażę go
uczniom naszej szkoły, aby dowiedzieli się o
twoich sukcesach sportowych.

Rozmawiała Klaudia Bochenek - uczennica
Gimnazjum w Łączkach Kucharskich

"Każdy człowiek ma w życiu jakiś cel.
Sport mam we krwi, ponieważ moja
mama, także zajmowała wysokie miejsca
na podium w biegach przełajowych."

Natalia- pierwsze miejsce w zawodach .



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 9 05/2015 | Strona 11 

WWW.JUNIORMEDIA.PL SZK@LNE ECH@

Wywiad -"Między nami

gimnazjalistami"

Gimnazjaliści, stając przed życiowym wyborem,
często tęsknią za beztroskimi latami dzieciństwa.
Mając 5 lat, marzyłam, żeby pójść do szkoły, teraz
nauki ma po dziurki w nosie- Karolina Kramarz. 

- Pragnę uświadomić wszystkim uczniom
młodszych klas, że czas mija nieubłaganie szybko,
należy więc chwytać jak najwięcej i wykorzystywać
każdą wolną chwilę, która już nigdy nie powróci
(bo nic nie zdarza się dwa razy tak samo), a jedynie
pozostanie w ich pamięci. Jak Ty wspominasz
swoje dzieciństwo? 
- Od małego byłam energicznym dzieckiem- często
poobijane kolana, setki siniaków, ale to mnie nie
zniechęcało do dalszych wybryków. Pamiętam, jak
często chodziłam z rodzeństwem nad rzekę.
Ganialiśmy się z jednego brzegu na drugi
(przechodziliśmy po kładce). Kiedy nadchodził
wieczór, mama wołała nas do domu. Niechętnie
wracaliśmy, bo zabawa była wyśmienita. Patrząc
wstecz , moje dzieciństwo było genialne, a
wspominam je z uśmiechem na twarzy.
- Jak wyglądał Twój pierwszy dzień w szkole?
- Mój pierwszy dzień, no cóż łatwo nie było. Pamiętam,
poszłam wtedy z bratem i na początku było całkiem
fajnie. Jednak, gdy wprowadził mnie za drzwi i
powiedział, że musi iść, czułam, że nie jest dobrze.
Ryczałam jak głupia i na dodatek wybiegłam z
przedszkola z nadzieją, że jeszcze go dogonię, a
zaraz za mną moja pani przedszkolanka. No cóż,
mam co wspominać. 
- Wszystkim dobrze wiadomo, że podstawówka to
mały pikuś, jednak czasem dopadają  nas
niespodziewane problemy. Czy tak było i z Tobą?
- Podstawówka. Ach, to są wspomnienia, które na
zawsze pozostaną w mojej pamięci. Liściki miłosne,
gra w dwa ognie i wiele, wiele innych zabaw. Wtedy
wszystko było takie łatwe . Często mówiłam ,,Ale
banał ", a teraz zdarza się to raz na miesiąc. Dotąd
pamiętam moje pierwsze psikusy i niedorzeczne
wybryki . Ale i owszem. Na mojej drodze w końcu
stanęła wredna tabliczka mnożenia. Z dodawaniem to
jeszcze dawałam jakoś radę. Liczyło się na palcach i
było ok. Ale jak policzyć na palcach 9x9 jak ma się
tylko 10 palców! 
- A jak odnalazłaś się w gimnazjum? 

- To był duży przeskok. Nowi nauczyciele, więcej
nauki, coraz mniej wolnego czasu. Mam dobre i złe
wspomnienia. Różnie to bywało. 
- Przez te trzy lata spędzone w gimnazjum
zapewne dosyć dobrze poznałaś wszystkich
nauczycieli. Jakie masz wspomnienia?
- Z nauczycielami bywało także różnie - jeden był
bardzo lubiany przeze mnie, a np. inny znienawidzony
z konkretnych przyczyn, lecz bacząc na perspektywę
czasu, wiele negatywnych uczuć zneutralizowało się.
To, co najbardziej utkwiło mi w pamięci to lekcja fizyki
z moją wychowawczynią, z którą przez pół lekcji,
stojąc przy tablicy, kłóciłam się o to, że m to na pewno
nie masa. Ach tak, do końca życia zapamiętam że m
to jednak masa.
- Jak wyglądają twoje relacje z rówieśnikami? 
- Szczerze mówiąc, lubię swoją klasę, nie wliczając
kilku feralnych egzemplarzy- jest w niej jednak
przewaga osób, które darzę sympatią. 
- Niedawno pisałaś egzaminy, jak wyglądały Twoje
przygotowania do nich?
- Szczerze? To wam powiem, że na nic nie było
czasu, tylko nauka i nauka. Przychodzisz ze szkoły po
7 lekcjach, na szybko jesz obiad, byle by tylko zdążyć
wszystko powtórzyć na następny dzień. I to ciągłe
nawijanie o tych trzech dniach, które moim skromnym
zdaniem powinny zostać całkowicie i nieodwracalnie
zlikwidowane. Ale potem się przyzwyczajasz i jedyną
myślą jest "byle do egzaminów". 
- Egzaminy napisane, oceny praktycznie
wystawione więc jakie plany na najbliższe
tygodnie? 

Kinga i Karolina .
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- Nareszcie odpocząć, odetchnąć od szkoły choć
przez chwilkę. Na moment zapomnieć o męczarniach,
wyluzować się, nadrobić zaległości w serialach.
Jeszcze tylko mała zagwostka, gdzie złożyć podanie,
ale pomimo tego już powoli zaczynam czuć smak
wolności. 
- Dziękuje za wywiad . Mam ogromną nadzieję, że
nasza rozmowa nie spotka  się z obojętnością ze
strony "czytaczy". 
- Proszę bardzo. Ja również.
Wywiad przeprowadziła Kinga Bereś
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PLOTKI
Witajcie! A więc tradycyjnie zaczniemy od naszych
czwartaków. Podobno świetnie się przygotowują na
plastykę, a konkretniej na przebieranie się. Już w
niejednej klasie was Pani wychwaliła- oby tak dalej!
Widać w was nutę szaleństwa i to nie tylko na
plastyce, nie ma co, na przerwach tez mega
szalejecie.

Z tajnych źródeł wynika, że Natalka G. poszukuje miłości coraz dalej od naszej szkoły. No cóż, życzymy
szczęścia! A tak poza tym piątaczki już po próbnych testach. Rzecz jasna, chłopaki nic sobie z tego nie robią i
rozrabiają jak zwykle :D U naszych szóstoklasistów bez zmian, wakacje nadchodzą wielkimi krokami, więc
książki odłożyli na bok i odpoczywają po ciężkim roku. Nasz Kopciuszek na próbach daje z siebie wszystko-
tańczy, śpiewa i przede wszystkim świetnie gra. Trzymamy kciuki za udany występ.
U naszych kociaków jak zwykle coś się dziej. Na próbach nie brakuje odrobiny szaleństwa, dobry humor zawsze
podtrzymuje Macocha. Dziewczyny jak i Casper na próbach wyglądają oszałamiająco w balowych sukienkach.
Na ask'u Natalki ciągle pojawiają się pytania od jakiś chłopaków. Jesteś rozchwytywana przez wielu, ale czy
któryś z  tych anonimków ma szanse? Wciąż czekamy na jakieś miłosne newsy. U szlachty młodszej mnóstwo
uczuć. Nasz Damianek próbuje się ustatkować. Czyżby? Słyszeliśmy o twojej wycieczce wraz z kolegami na
Chechły. Mamy nadzieję, że zabawa była udana. Niezawodny facebook utwierdził nas tylko w przekonaniach! Z
naszych źródeł wiemy, że Gabrysia coś ostatnio coraz więcej czasu spędza w jednej z sąsiadujących wsi. No
cóż, życzymy szczęścia! A reszta, jak było tak jest. Chłopaki rozmyślają o wszystkim z wyjątkiem nauki, a
dziewczyny marzą, nie wiadomo o czym. U naszych przyszłych absolwentów bez zmian. Po egzaminach koniec
z nauką i tylko ewentualne poprawki. Podania złożone i prawdopodobnie wszyscy gotowi na koniec roku
szkolnego. Widać już wakacje, bo nikt nie chce się uczyć i tylko marzy o lecie i o słońcu. Na ten miesiąc to już
tyle :D
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