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Wymiana międzynarodowa początkiem nowych
przyjaźni

Nasze gimnazjum od trzech lat organizuje
wymianę międzynarodową z miastem
położonym niedaleko Mediolanu - Marone.
Wybierając to gimnazjum, obiecałem sobie,
że wezmę w niej udział i  w tym roku miałem
okazję to uczynić. 
Początkowo byłem bardzo podekscytowany i
nie mogłem się doczekać przyjazdu mojego
nowego przyjaciela. Później zacząłem się
zastanawiać, czy aby na pewno się nadaję
na „dobrego przewodnika”. Martwiałem się,
czy dany mi pod opiekę Włoch nie uzna
Wrocławia za małe i nudne miasto. Miałem
też obawy, czy z nowym kolegą zaprzyjaźnię
się  i czy poradzę sobie z komunikowaniem
się mimo bariery językowej i kulturowej.
Podczas spotkań (jeszcze przed przyjazdem
Włochów) pani Weretelnik opowiadała nam,
jak wygląda ich miasteczko, i okazało się, że
jest ono malutkie i Wrocław dla nich jest
ogromną metropolią. Dowiedzieliśmy się
również, co oni jedzą, gdzie ich zabierzemy i
co możemy z nimi robić w wolnym czasie. To
jednak nie sprawiło, że stałem się bardziej
optymistyczny. Martwiłem się wtedy, że
Wrocław zostanie odebrany jako
głośne miasto, w którym łatwo można się
zgubić. Czekałem z niecierpliwością w
szkole na przyjazd Włochów. Jak
zobaczyłem, że przyjechali, pomyślałem:
„Dam sobie radę”. Mojego Włocha w ogóle
nie poznałem. Czekałem, aż Panie
przeczytają moje i jego nazwisko i będę mógł
go poznać. No i się stało. Zupełnie inaczej
sobie go wyobrażałem, był on niski i bardzo
drobnyW domu komunikacja nie była
łatwa Jak z nim pisałem, wydawało mi się, że
to ja nie podołam z moim angielskim. 

Ale podczas rozmowy dowiedziałem się, że
jego mama uczy angielskiego. Nie zawsze
było idealnie, bo Alessandro wśród swoich
znajomych był odważny, a w domu cichy.
Powiedział, że ja mam tak samo. Oczywiście
im bliżej końca, tym lepiej się
dogadywaliśmy. Bardzo mu się podobał
Wrocław, nie chciał wracać do siebie. Mówił,
że Sky Tower i Aqua Park to były jego
ulubione miejsca. Miał okazję też odwiedzić
MacDonald’a i Starbucks’a, za którym
wszyscy Włosi szaleją. Po tygodniu
pożegnaliśmy naszych nowych przyjaciół i
wróciliśmy do naszych spraw. Po niecałym
miesiącu nadeszła kolej na nas. Nie
tęskniłem w ogóle za domem. Było tam
cudownie. Piękne jezioro z niesamowitymi
widokami, klimatyczne miasteczko między
dużymi włoskimi miastami i przyjacielscy
Włosi. Jego rodzina była cudowna.
Poznałem chyba wszystkich. Od babć i
dziadków po sąsiadów i znajomych rodziny.
Wszyscy dbali o mnie bardziej niż o własne
dziecko. Nie miałem problemów z
dogadywaniem się z nimi. Widać było na
każdym kroku, że jest to dla nich bardzo
ważne wydarzenie. Wszyscy w miasteczku
wiedzieli, kto i kiedy przyjeżdża. Najbardziej
podobała mi się wycieczka do Wenecji i
Mediolanu. Pożegnanie było okropne.
Wszyscy płakali i nikt nie chciał wsiadać do
busa na lotniku. Każdy przytulił każdego
chyba wiele razy. Obiecaliśmy sobie, że
jeszcze się spotkamy. No i ze łzami w
oczach wróciliśmy do tego „ogromnego”
miasta. Za rok jadę jeszcze raz i tym razem
nie będę mieć żadnych obaw, bo jest to
niezapomniana wycieczka i budowa
międzynarodowej przyjaźni.         Dawid Sierpowski 
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Co kraj to obyczaj, co
szkoła to zwyczaj

Barwy sukcesu - złoto,
srebro, brąz

Do dziś wspominam z moją starą klasą
nocowanie w podstawówce na mikołajki.
Wiedzieliśmy, że nie jest to zwyczaj
akceptowany w innych szkołach, ale nie
spodziewaliśmy się tego, jak bardzo swoimi
wspomnieniami z podstawówki zadziwimy
obecnych kolegów i koleżanki z klasy . Kiedy
opowiadaliśmy to naszej obecnej klasie, to
widać było ogromne zaskoczenie.
Postanowiłem więc o tym „niecodziennym”
zwyczaju opowiedzieć. Wszystkie klasy 1-3
w naszej szkole co roku miały „noc
mikołajkową”. Wyglądało to tak, że na
początku każdego miesiąca na szkolnym
korytarzu wisiał ogromny kalendarz, na
którym codziennie skreślaliśmy jedno
okienko i odliczaliśmy czas do nocowania.
Nie mogliśmy się doczekać nadejścia tego
dnia. Wieczorem w piątek przynosiliśmy
materace i pościel i układaliśmy w swoich
klasach. Następnie każdy miał przygotować
bilet do Krainy Świętego Mikołaja. Tej nocy
nikt nie spał. Każdy szeptał do kolegi lub
koleżanki obok. Rano była pobudka i
schodziliśmy na śniadanie. Następnie
przychodziliśmy do Krainy Świętego Mikołaja
i czekaliśmy na jego przyjście. W tym czasie
odbywały się wspólne tańce i śpiewanie.
Aż w końcu nadchodził ten moment.
Przychodził Święty Mikołaj i każdy dostawał
od niego prezent, który potem otwieraliśmy w
klasach. Tak kończyła się nasza impreza.
Teraz wiem, że nocowanie w szkole było
rzeczą niezwykłą. Może niedługo u nas w
gimnazjum też odbędzie się taka impreza.
Dawid Sierpowski 1c

Koniec roku się zbliża, robi się coraz cieplej i
już nic się nie chce. W sumie można by
jeszcze powalczyć o oceny, ale po co?
Pasek przecież już jest i tak. A jednak jest
coś, co mogłoby sprawić, że motywacja o
podwyższenie średniej byłaby wśród
uczniów większa. Parę lat temu, gdy byłam
uczennicą Szkoły Podstawowej nr 118, do
końca walczyliśmy o oceny, mimo że na
pasek średnią już mieliśmy. Wszystko po to,
by zdobyć lotkę. Lotka, czyli mała broszka
rozdawana tylko najlepszym uczniom. Niby
takie nic, a cieszyło. Był to symbol naszej
wiedzy i powód do dumy. Za średnią 5.0 i
wyżej otrzymywaliśmy brązową lotkę, od 5.3
w naszych rękach lądowała srebrna, a od 5.5
mogliśmy dostać największe wyróżnienie –
złotą lotkę. Wszystko odbywało się na apelu
kończącym rok szkolny. Wyczytywani
klasami uczniowie wychodzili na środek
ogromnej sali gimnastycznej i ustawiali się
według średniej. Podchodziła pani dyrektor,
wręczała świadectwa i wyczekaną lotkę.
Taka mała broszka dawała poczucie
wyróżnienia i satysfakcji. Był to też znak, że
nasza ciężka praca została doceniona. No i
mimo upałów i zbliżających się wakacji
walczyliśmy do końca roku. Może warto by
wprowadzić taki system także w naszym
wspaniałym gimnazjum?
Weronika Głogowska 3b
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Drodzy Nauczyciele, dziękujemy za wszystko, to dzięki Wam "Osiemnastkę" będziemy
miło wspominać, Bo tak naprawdę szkoła to nie tylko mury, ławki, tablice, ale przede
wszystkim Nauczyciele, którzy potrafią z uczniami czynić cuda. W podziękowaniu
drobne fraszki. Może ktoś odnajdzie w nich siebie? 

Na czynnikach, procentach się zna
Na biurku niebieski kamień ma
Dziewczyny luz u niej mają,
A chłopcy tablicę ścierają.

Uczy na samej górze
Zna się na każdej chmurze
Na każdej lekcji robi losowanie,
Nigdy nie wiadomo kto dostanie banię.

Dał Excela na dwa lata
Poza nim nie widzi świata
Bryłki dla niego sklejamy
I na wyrok czekamy.

Wszystko z Apple’a ma
Na żużlu świetnie się zna
Głos u niego jak dzwon,
Windows dla Niego to złom.

Lubi na lekcji działanie
I historyczne skutkowanie
Chodzi z nami na cmentarze
Zawsze coś na mapie wskaże.

Wygląda jak jeden z nas
Chyba Ktoś z góry zatrzymał czas
Na gitarze pobrzękuje
Ścieżki życia nam prostuje.

Uważaj na kulturę
Bo będziesz miał burę
To miejsce wszyscy znają
Bo ich z góry tam wzywają.

Chwali chłopców śpiewanie,
Na jej lekcji malowanie,
Ostatnio medal dostała,
No i jest wesoła cała!

Kółko dziennikarskie prowadzi,
O rozprawce powiedzieć nie zawadzi,
Z nią zawodowo w przyszłość wystartujesz
Nawet jeśli się tym nie przejmujesz.

Na czarno chodzi ubrany,
Z tego jest zwłaszcza znany,
Doświadczenia na lekcji robi,
Często chodzi do OBI.

W klasie trzyma parasol tęczowy,
Wzór skróconego mnożenia wbije ci do
głowy,
Do banku zadań niesfornych uczniów woła,
Taka jest według niej szkoła.

Języka niemieckiego nas uczy,
Partizip zwei nam do głowy wtłuczy*,
Prateritum już za nami,
Wcale nie rzuca uczniami.
*wtłuczy-neologizm Weroniki Głogowskiej

Lodówkę z mlekiem dostała,
Panią Żak zawołała,
Wodę jej zabrała,
Na docinki uczniów nie zważała.
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