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Poniedziałek. Oczywiście jesteś zmęczona całym dniem, a tu jeszcze kółko
dziennikarskie.
Wchodzisz do klasy i od razu zarażasz się optymizmem pani Kasi. Słodzisz herbatę,
łapiesz ciastko (o dziwo jeszcze się nie skończyły), popuciasz troszkę Ulkowe policzki 
i wpadasz w wir wydarzeń. 
Plotka Szkolna, autocharakterystyka, kolejny konkurs... chcesz się wyłączyć, ale po
prostu się nie da, to przez atmosferę. Jesteśmy w końcu jedną, wielką rodziną.
Wystarczy, że nie ma jednej osoby, a od razu się to zauważa. Dzisiaj nie ma Filipa.
Szkoda, z nim jest zawsze wesoło. Ojej, rozmyśliłaś się. Co mówi pani Kasia? Ach tak,
znów nie mamy pendrive'ów. „W końcu ja wam je kupię i będzie spokój!”- denerwuje
się nasza naczelna. Nie jesteśmy ogarnięci. A propo's, trzeba pościerać wylaną
herbatę. Dobrze, że nie zalała prac! I tak co tydzień. 
Uwielbiamy te nasze spotkania. Wyróżniają się. Są lepsze od wszystkich kółek razem
wziętych. Oo! Pani wyciągnęła aparat. Aż ci ślinka cieknie na jego widok... oj, takim to
by się fociło! Ty niestety nie masz funduszy, posiadanie konia to niemały wydatek (tak
się tłumacz, a tyłek rośnie). 
Ula wszystkich i wszystko ogarnia. Jest prawą ręką pani Kasi. Poza tym zawsze się
uśmiecha (no chyba, że nadsyłamy autoprezentacje już drugi miesiąc) i dlatego
czasem jednak herbatę odłożymy, a zamiast niej chwycimy długopis albo myszkę.
Szalona ta  ekipa. Nieogarnięta. Rodzinna. Kochana. Zawsze wesoła. Zgrana. I przede
wszystkim NASZA.

                                                                                                                                     
Katarzyna Latała

To my na stanowiskach.
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Zawsze w stronę słońce…
Jestem (nie*)zwykłą nauczycielką języka polskiego, która uwielbia  język ojczysty. Nie
dość tego, chcę zarażać tą chorobą moich uczniów, a robię to od kilkudziesięciu lat. 
Z rozkoszą oddaję się, w każdej wolnej chwili, czytelnictwu. Tę cechę również chcę
przekazać ludziom z mojego otoczenia. Pasjonuję się dziennikarstwem i aktorstwem,
niespełnionymi dziedzinami sztuki, którym nie pozwoliłam wyjść poza sferę marzeń. 
Nie potrafię usiedzieć bezczynnie, moje ADHD wykorzystuję  na łażenie po górach,
jazdę na rowerze, jogę, spacery, wycieczki…. I co tylko się da. Dla mnie rok jest wtedy
nieudany, kiedy chociaż kilka razy nie byłam w teatrze, nie obejrzałam dobrego filmu
czy też nie wysłuchałam koncertu na żywo. Być w centrum wydarzeń, chociaż przez
chwilę, to jest to. Wtedy czuję, że żyję. A żyć się chce.

                                                                                                                 Redaktor Naczelna
                                                                                                                 Katarzyna Banaś

*Sugestia redakcji

Banaś Katarzyna
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Smoter

Hej !
Nazywam się Gabriela Smoter i mieszkam w Laskowej . Chodzę do
klasy drugiej gimnazjum. Bardzo lubię czytać książki zwłaszcza
fantasy. Moimi ulubionymi autorami są Rick Riordan i J.K. Rowling.
Uwielbiam sport szczególnie piłkę siatkową. Interesuje się muzyką.
Jestem niesystematyczna i wszystko odkładam na ostatnią chwilę�
oraz bardzo niezdecydowana . To chyba na tyle o mnie .

                                                                                                                                            

                                                                                                                           Gabrysia

Gabriela
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Hej! 
Nazywam się Aleksandra Kurek i jestem uczennicą klasy II "c". Mieszkam w Laskowej
razem z rodzicami. Jestem ambitna i zawsze dążę do wyznaczonego celu.
Optymistycznie podchodzę do życia. Jedną z moich wad jest bałaganiarstwo i choć
często sprzątam, rzadko na moim biurku panuje porządek. Przez moje roztargnienie
często zapominam jakie zadania mi powierzono. Poza tym jestem wielkim śpiochem
i nie lubię, gdy ktoś mnie wcześnie rano budzi. Na szczęście udaje mi się nie spóźniać
do szkoły. Mam długie brązowe włosy i oczy tego samego koloru. Najchętniej ubieram
dresowe spodnie i za duże bluzy. Pasjonuję się jazdą konną.  Oprócz tego uwielbiam
czytać książki. Najchętniej sięgam po takie, które opowiadają o losach greckich
bogów i herosów. Moja ulubiona seria to „Percy Jackson i bogowie olimpijscy”. Jak
każdy mam wiele planów i marzeń największym z nich jest osiągnąć sukces 
w jeździectwie. Chciałabym również mieć własnego konia oraz w przyszłości zostać
lekarzem. Uważam, że jestem zwykłą, leniwą nastolatką.

                                                                                                                                 Ola

Kurek Aleksandra
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Siema! 
Nazywam się Urszula Kraska i jestem najmłodszym kleksiarzem.
Uwielbiam czytać książki (najbardziej fantastyczne :D). Moją pasją
jest gra na wiolonczeli, a ulubiony gatunek muzyczny to stary,
polski rock. Kocham psy, uczę się jeździć konno, biorę udział we
wszystkich możliwych konkursach i staram się robić wszystko
najlepiej jak potrafię. Lubię rywalizacje, jednak nie umiem znieść
porażki. Jestem dość niezdecydowana (no dobra, bardzo
niezdecydowana ;D), ale jak już coś postanowię, to łatwo nie
odpuszczę.

                                                                                         Lula 

Kraska Urszula
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Hej!
Nazywam się Julia Pławecka i chodzę do 2 klasy gimnazjum. Moją
pasją jest gra na gitarze, a ulubiony gatunek muzyczny to heavy
metal i pop. Lubię grać w siatkówkę i piłkę nożną. Jestem dość nie
zdecydowana (jak każda kobieta ;D). W wolnych chwilach spędzam
czas z przyjaciółmi. Lubię żartować i śmiać się, ale również
doceniam rozmowy na poważny temat. Staram się zawsze dążyć do
celu choć nie zawsze jest to proste. To tyle o mnie! :D

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                    Jula

Pławecka Julia
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Nazywam się Kinga Frączek i chodzę do 2 gimnazjum. W każdej
wolnej chwili czytam książki, które kocham nad życie. Interesuję się
piłką nożną i jestem fanką klubu piłkarskiego Chelsea Londyn.
Gram też na flecie poprzecznym oraz lubię słuchać muzyki,
śpiewać oraz tańczyć. Razem z moją przyjaciółką często jeździmy
na rolkach. Zawsze staram się optymistycznie patrzeć na świat 
i zarażać innych moją energią.

                                                                                                                                          Kinia

Frączek Kinga
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Hej, jestem Milena Greń i chodzę do 2B. Lubię (nawet kocham!)
jeździć na rolkach,  a seriale to moja miłość. Interesuję się też
kulturą japońską. Nałogowo oglądam anime, a w wolnych chwilach
uczę się japońskiego. Bardzo lubię też czytać książki. Mam
poczucie humoru i bardzo lubię poznawać nowe osoby, choć
jestem trochę nieśmiała.

                                                                                                                            Milena

Greń Milena
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Latała

Jestem Latała. Kasia Latała. Zapewne nie interesuje Was moje życie, aczkolwiek
zamierzam przedstawić się w taki sposób, że nie będziecie mogli tej autoprezentacji
przestać czytać. A więc (jestem taką buntowniczką, zaczynam zdanie od „a więc”) 14
lat, kobieta, pochodzę z Warszawy, mieszkam w Laskowej. Moją pasją jest jeździectwo
i fotografia. Ostatnio odkryłam zamiłowanie do felietonów. Zapewne kilka ich tu
spotkacie. Posiadam dwa psy, dwa koty i dwa konie, zwierzyniec hihi. 
Na nasze zajęcia dziennikarskie zaczęłam uczęszczać rok temu, od razu to
pokochałam. Doszło do tego, że piszę ten artykuł poganiania przez Ulkę. Jednak
podoba mi się to. To, że co poniedziałek siadamy wszyscy razem popijając herbatkę 
i zastanawiamy się nad kolejnym projektem. Ej, miałam przecież mówić o sobie. No to
opowiem coś więcej o swojej szkapie. Mika jest młodą, 5-cio letnią klaczką. Kupiłam ją
3lata temu. Wiele razem przeszłyśmy. Uważam, że wypracowałam z nią naprawdę
dużo, np. potrafi wiele sztuczek (powyżej załączam zdjęcie jednej z nich). Jest
wrażliwa, humorzasta, potrafi się obrazić! Nieraz sprzeda kopa naszemu drugiemu
koniowi. Kiedy tylko mogę, staram się z nią pracować naturalnie, czyli zgodnie z jej
naturą (jak sama nazwa wskazuje). Jeśli chodzi o fotografię, najbardziej lubię
fotografować oczywiście konie. Powiedzmy, że nawet mi to wychodzi. Myślę że część
z Was chciałaby się ze mną skontaktować, więc zapraszam na e-maila
(kasiunia200212@poczta.fm), albo facebooka (Kasia Latała).
                                                                                                                                 Kasia

Katarzyna

mailto:kasiunia200212@poczta.fm
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KLEKSIARZE

Kleksiarze

Podczas pracy

Z herbata
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Drodzy nauczyciele!

W dniu waszego święta cała redakcja
"Plotki Szkolnej" pragnie podziękować
Wam za trud włożony w codzienną pracę,
za nieprzespane noce, za poprawy,
których być nie powinno i za wszystko to,
co nieustannie robicie dla nas, waszych
uczniów.
Chcemy również pogratulować wam tego
zacięcia w boju, jaki toczycie o każdy
mm³ naszej pamięci. Podziwiamy też
waszą wytrwałość w waszej  syzyfowej
pracy, jaką jest uczenie nas.
Życzymy Wam zatem dalszych sukcesów
w pracy, uczniów coraz zdolniejszych, 
a cierpliwości jeszcze więcej niż
dotychczas, bo tej akurat nigdy nie za
wiele.

                    Redakcja "Plotki Szkolnej"
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	"Dziennikarstwo jest antidotum rządu, głosem ogółu, pośrednikiem między społeczeństwem
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	Gabrysia
	Hej!
	Nazywam się Aleksandra Kurek i jestem uczennicą klasy II "c". Mieszkam w Laskowej razem z rodzicami. Jestem ambitna i zawsze dążę do wyznaczonego celu. Optymistycznie podchodzę do życia. Jedną z moich wad jest bałaganiarstwo i choć często sprzątam, rzadko na moim biurku panuje porządek. Przez moje roztargnienie często zapominam jakie zadania mi powierzono. Poza tym jestem wielkim śpiochem
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