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DZIEŃ EDUKACJI
NARODOWEJ

Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY...
ciekawe wydarzenia, ogłoszenia, relacje...

Nauczyciele w "Expressie do wiedzy"

11 października 2016r. w naszej szkole odbyła się
akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej, czyli
Dnia Nauczyciela. Przedstawienie zostało pokazane w
formie EXPRESSU DO WIEDZY. Uczniowie klas IV –
V pod opieką p. Juliana Parysia, Wiesława Maciołka
przygotowali apel, w którym to „szukali” nauczycieli
odpowiadającym przedmiotom jako stacjom. Pan
dyrektor pełnił rolę maszynisty. Były okazjonalne
wiersze oraz piosenki w wykonaniu chóru pod opieką
p. Arkadiusza Zygmunta, a kiedy pociąg już się
zatrzymał u celu, wszyscy uczniowie zaśpiewali
nauczycielom 100 lat! Po I części, czyli przywiezieniu
nauczycieli na stację Łączki, nastąpiła uroczysta
chwila dla uczniów klasy I – pasowanie. 
Następnie głos zabrał pan dyrektor, który podziękował
nauczycielom przygotowującym apel i  złożył
wszystkim życzenia z okazji Dnia Nauczyciela.
                                    Julian Paryś

Uczniowie klasy IV recytują wierszyki

MS

MS



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 22 11/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL SZK@LNE ECH@

PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

11 października 2016 roku nasza
szkoła przeżywała piękną
uroczystość. Do społeczności
szkolnej zostali uroczyście przyjęci
pierwszoklasiści. Aby uświetnić tę
uroczystość, przedstawili oni
również program artystyczny.
Pasowania uczniów dokonał
dyrektor szkoły – pan Grzegorz
Laska. Wręczył on także uczniom
pamiątkowe dyplomy. Na tę tak
ważną uroczystość szkolną
przybyli wszyscy rodzice
pierwszoklasistów, nauczyciele i
uczniowie. Rodzice przygotowali
poczęstunek, zarówno dla dzieci
jak i dla nauczycieli.  Uroczystość
ta na długo zapadnie w naszą
pamięć. 
                 Paulina ZapałUroczyste ślubowanie pierwszaków.

Ślubuję uroczyście: Nauczycieli szanować, do lekcji się
przygotowywać, działać na rzecz szkoły, być uprzejmym i wesołym.

Pasowanie Nikoli Pasowanie Karola
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DZIEŃ PAPIESKI

18 października w naszej szkole
był obchodzony XVI Dzień Papieski
pod hasłem "Bądźcie Świadkami
Miłosierdzia". Z tej okazji uczniowie
przedstawili montaż słowno-
muzyczny poświęcony sylwetce
Świętego Jana Pawła II.
Występujący przytoczyli
rozważania naszego Wielkiego
Rodaka, które były przeplatane
nagraniami homilii Papieża. Nie
mogło zabraknąć pieśni
dotyczących miłosierdzia i
oczywiście ukochanej "Barki".
Całości dopełniała inscenizacja i
dekoracja, która nawiązywała do
uczynków miłosiernych względem
 ciała i duszy. 
Po akademii wszyscy uczestnicy
zostali poczęstowani kremówkami
papieskimi, które ufundowała p.
Marta Węglarz.

Dzień Papieski

Nauczycielami odpowiedzialnymi za przygotowanie uroczystości byli: ksiądz Bogusław Grzywacz, p. Paulina
Zapał i p. Arkadiusz Zygmunt.                          M. Skiba 

"Umarłych grzebać" Wykonawcy
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Uczestnicy dyskoteki.

27 września 2016 roku  w naszej szkole odbyła się
dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka. Zaczęła się o 15:30
zabawą szkoły podstawowej, a od 17 do 19 tańczyło
 gimnazjum. Została zorganizowana przez Samorząd
Uczniowski, dziewczyny zadbały o wystrój sali. Punkt
19 uczniowie musieli wracać do domu, ale o dziwo
opuścili salę z większą energią, z jaką weszli, co
świadczy o tym, że dyskoteka była w pełni udana
Opiekę nad uczniami sprawowali wychowawcy klas,
którym jesteśmy ogromnie wdzięczni. 
Dziękujemy niezastąpionym DJ z klasy III gimnazjum,
dzięki którym mogliśmy się tak świetnie bawić. Mamy
nadzieję, że wszystkim zabawa się podobała i
czekamy na kolejną. 
Dziękujemy również paniom z obsługi szkoły za
czuwanie nad czystością sal.  
                                     
                                         Gabriela Kramarz

I jak zawsze chusteczka.

DYSKOTEKA Z OKAZJI DNIA CHŁOPAKA
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KIERMASZ SŁODKOŚCI W WYKONANIU KOŁA
TEATRALNEGO "WACHLARZ"

Organizatorki kiermaszu.

10 października br. członkowie
Szkolnego Koła Teatralnego
„Wachlarz” zorganizowali kiermasz
słodkości  i zaprosili wszystkich
uczniów, nauczycieli i pracowników
szkoły do teatralnej  kawiarenki.
Dziewczęta z klasy II, III
gimnazjum oraz Sylwia z I g.
przygotowały pyszne wypieki –
babeczki, rurki z kremem, ciasta, 
nawet owocowe galaretki.
Kiermasz cieszył się dużym
zainteresowaniem, wypieki okazały
się pyszne. Uczennice zachęcały
wszystkich do degustacji w
kolorowych, teatralnych strojach.
Opiekę nad kiermaszem
sprawowały panie:  Lidia Nykiel i
Monika Skiba.
                                 LN

OGNISKO KLASY II SP
W czwartek, 20 października klasa
II SP uczestniczyła w ognisku
zorganizowanym przez rodziców
należących do Trójki Klasowej.
 Mamusie przygotowały kiełbaski i
poczęstunek, a tata jednego z
uczniów rozpalił ognisko. Po
upieczeniu kiełbasek chłopcy
rozegrali mecz piłki nożnej, a
dziewczynki grały w gumę. Na
biesiadę zaproszono również pana
dyrektora oraz księdza katechetę.
Atrakcji było co nie miara, wszyscy
świetnie się bawili.  Uczniowie miło
wspominają ten dzień i planują za
rok kolejne. Dziękujemy Rodzicom
za zorganizowanie ogniska, przy
którym wesoło spędziliśmy czas.    
            Bogumiła Rusin

Klasa II z wychowawczynią
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12 października 2016 roku uczniowie klas II-IV pojechali wraz z nauczycielami p. Bogumiłą Rusin, p. Stanisławą
Świniuch, p. Ireną Letek i p. Julianem Parysiem na wycieczkę. Pierwszym celem wyprawy było kino Helios, w
którym nasi uczniowie obejrzeli film pt: „Sekretne życie zwierząt domowych”. Po kinie wszyscy udali się do
dobrze znanej już naszej szkole Fantazji, gdzie uczestnicy wyszaleli się do woli. Do szkoły cali i zdrowi
wróciliśmy o ok. 15:15.  
                                                                                                            Julian Paryś

Uczestnicy wycieczki przed kinem "Helios"

        WYCIECZKA KLAS II, III, IV DO KINA HELIOS 
I FANTAZJI W RZESZOWIE

I co teraz zbudujemy? I wspinamy się na górę.
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BIWAK HARCERSKI W CZARNEJ
SĘDZISZOWSKIEJ

W dniach 21-23.10.2016 r. uczniowie naszej szkoły
wzięli udział w biwaku harcerskim, który odbył się w
Szkole Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej. Biwak
został zorganizowany przez Komendę Hufca ZHP w
Ropczycach, a wzięło w nim udział około 50 harcerzy
z kilku szkół naszej gminy. Byli to uczniowie  klas IV-
VI szkoły podstawowej oraz uczniowie klas I-III
gimnazjum. Drużyna z naszej szkoły liczyła 8 osób,
które są uczennicami klasy IV i VI szkoły
podstawowej, tj. Paulina Kramarz, Alicja Bereś, Izabela
Bereś, Julia Kędzior, Marlena Malska, Dominika
Nykiel, Gabriela Świstak, Aleksandra Wójcik.
Opiekunami harcerzy byli: pani Paulina Piotrowska
oraz pan Bartłomiej Grabski.
W ciągu trzech dni harcerze wzięli udział w różnego
rodzaju zajęciach. Bardzo chętnie uczestniczyli
również w grach i zabawach integracyjnych. Podczas 
biwaku panowała braterska atmosfera, która sprzyjała
przeżyciu harcerskiej przygody i nawiązaniu nowych
znajomości.
                                 Paulina Piotrowska

Harcerki w przebraniach

Uczestniczki biwaku

Harcerze wykonują zadanie

Efekt pracy zespołów.
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KLUB SZKOLNEGO
LITERATA...,
czyli twórczość uczniowska

Reżyser teatrzyku 
"Czerwony Buraczek"
przedstawia sztukę  pt.

 " Głodna Ewa"

Ewa (leży na trawie): "Adam! Głodna jestem! Przynieś
mi coś!"
Adam (podskakuje żeby złapać motyla): "Ewa, no
weź! Nigdzie nie idę. Taka sama droga!"
Ewa (wstaje, podchodzi do Adama i rzuca w niego
kamieniem): "Masz za swoje leniu".
Adam (leży nieprzytomny).
Ewa (chodzi po raju i szuka jedzenia): "O! W końcu
jakiś owoc ..." (podchodzi bliżej i go zrywa).
Aniołek (siedzący na jej prawym ramieniu): "Ewuniu!
Nie jedz go. Ten owoc jest zakazany!"
Diabełek (siedzący na lewym ramieniu Ewy): "Ewka!
Nie mów mi, że posłuchasz tego głupca w skrzydłach i
długich włosach jak baba! Jak jesteś głodna, to jedz."
Aniołek (podchodzi do diabełka): "Stary, to że ty sobie
możesz pozwalać na wszystko, nie oznacza, że Ewa
Cię posłucha!"
Diabełek (zaczyna kłócić się z Aniołkiem).
Ewa (znudzona ich kłótnią zaczyna jeść owoc).

Aniołek (przestaje się kłócić z Diabłem): "No Ewa! Co
ty najlepszego zrobiłaś! Szef mi znowu potrąci z pensji,
że Cię nie dopilnowałam".
Diabełek (wybucha śmiechem).
Adam (budzi się z boląca głową, szuka Ewy i krzyczy
na cały raj): "Ewa wybacz mi! Mówiłem Ci, że
cudownie wyglądasz!? Skoro szukasz jedzenia to
może i mi coś przyniesiesz?"
Ewa (krzyczy z drugiego końca raju): "Pewnie, że Ci
przyniosę!" (i idzie do Adama, żonglując zakazanymi
owocami).
Adam (biegnie szczęśliwy do Ewy): "Och, Ewo!"
Ewa (podaje mu owoc): "Jedz, nie gadaj, wiesz, że
jestem na Ciebie zła".
Adam (ugryzł owoc).
Bóg (otwiera niebo): " A co tutaj się wyprawia??"
(bierze Adama za ucho, a Ewę za rękę i przenosi ich
do innego świata).
Adam (stoi obrażony): "Ewa! To twoja wina!"
Ewa (dziwnie się patrzy): "O nie, mój drogi. To twoja
wina. Mogłeś mi przynieść jedzenie i nic by się nie
stało."
Koniec (kurtyna opada w dół).
                           Sylwia GóralTeatrzyk "Czerwony Buraczek"

Raj
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TEATRZYK "TRZYGŁOWY BYK" MA ZASZCZYT PRZEDSTAWIĆ
SZTUKĘ "10 PRZYKAZAŃ ZABAWY"

Pewnego dnia król zabawy Remik na imprezie na
pustyni zwołał wszystkich uczestników dyskoteki i
oznajmił im, że od tej pory na jego imprezach będzie
obowiązywało 10 przykazań zabawy.
Pierwsze przykazanie: (na imprezy będziesz chodzić
tylko do mnie).
Drugie przykazanie: (o mnie będziesz miał tylko dobre
zdanie).
Trzecie przykazanie: (czcij tylko mnie).
Czwarte przykazanie: (pamiętaj, aby w dzień święty
pójść na imprezę).
Piąte przykazanie: (nie kradnij na imprezie).
Szóste przykazanie: (masz swoje? nie dotykaj innego).
Siódme przykazanie: (zabijasz na swoją rękę).
Ósme przykazanie: (mówisz nieprawdę o kimś - on
mówi o tobie).
Dziewiąte przykazanie: (nie kradnij dziewczyny
innemu).
Dziesiąte przykazanie: (ani jego portfela).
                     Natalia Więcek

SPOTKANIE SZKOLNEGO KLUBU
EUROPEJSKIEGO "EURODWOREK"

.

Członkowie klubu "Eurodworek"

19 października w naszej szkole odbyło się oficjalne
spotkanie Szkolnego Klubu Europejskiego
„Eurodworek”, podczas którego wybraliśmy samorząd
oraz ustaliliśmy plan działań na obecny rok szkolny. W
planie pracy znalazło się wiele ciekawych
przedsięwzięć, które młodzież chce realizować w
miarę możliwości. Do Klubu zapisało się  33 uczniów
gimnazjum. Oficjalnie przewodniczącą Klubu została
Karolina Bereś (III gim), skarbnikiem został Jakub
Kaznecki (I gim) zaś sekretarzami zostały Gabriela
Kramarz (III gim) i Natalia Gródecka (I gim).
Opiekunem Klubu jest pani Patrycja Wiktor. 
                                    Karolina Bereś 

.
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ZAWODY DRUŻYNOWE W TENISIE
STOŁOWYM DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
KLAS GIMNAZJALNYCH W ŁĄCZKACH

KUCHARSKICH 

SPOTKANIE Z
DIETETYKIEM

SPORT I ZDROWIE, 
      

relacje z zawodów, imprez  sportowych
 i promujących zdrowy styl życia...

Drużynowy turniej tenisa stołowego
dziewcząt i chłopców klas
gimnazjalnych odbył się 20.10.2016
na sali gimnastycznej ZS w
Łączkach Kucharskich. W turnieju
wzięło udział 6 drużyn dziewcząt i 9
drużyn chłopców z Niedźwiady
Dolnej i Niedźwiady Górnej, Małej,
Ropczyc oraz Łączek Kucharskich.
Reprezentacja nowej szkoły
wystąpiła w składzie,: 1.Gabriela
Kramarz Weronika Gorczyca
2.Natalia Bereś Gabriela Mardeusz
3.Grzegorz Wanat Casper
Kaznecki 4.Patryk Kliś Paweł
Zakrzewski. Natalia Bereś oraz
Gabriela Mardeusz zajęły III
miejsce w swojej kategorii. W
kategorii chłopców miejsce III zajęła
para Patryk Kliś oraz Paweł
Zakrzewski. Uczestnicy turnieju
otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Dziękuję wszystkim za udział w
turnieju. Wiesław MaciołekUczestnicy turnieju

SPOTKANIE Z
PRZEDSTAWICIELAMI KRUSU

5 października o godzinie 8:00 w naszej szkole
gościliśmy dietetyka. W spotkaniu wzięły udział klasa 2
i 3 gimnazjum. Zobaczyliśmy ciekawą prezentację,
przy okazji ucząc się, jak jeść zdrowo. Jak się
okazuje, nie trzeba tak wiele. 5 posiłków dziennie,
ograniczenie słodyczy itd. Jednak ciężko stosować się
do wszystkich zasad, no bo kto z nas nie lubi zjeść
czasami jakiegoś fast fooda? Jak wiać, każdy, a nawet
pani dietetyk przyznała  się, że czasami zdarzy się jej
sięgnąć po niezdrowe jedzenie. Mogliśmy zadać
pytania i każdy uzyskał odpowiedź. Do tego na koniec
był mały teścik, sprawdzający czy uczniowie uważali.
Nasi zdolni gimnazjaliści znali odpowiedzi na każde
pytanie. Spotkanie zakończyło się wraz z dzwonkiem
na przerwę.        Aleksandra Karaś

19 października odbyło się spotkanie z urzędnikami
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tzw.
KRUSU, w którym brali udział uczniowie klasy IV-VI.
Dotyczyło ono bezpieczeństwa dzieci w gospodarstwie
rolnym. Uczniom najbardziej spodobał się i zapadł w
pamięci film animowany, który ukazywał skutki nie
przestrzegania zasad bezpieczeństwa w
gospodarstwie rolnym. Uczestnikom został
przedstawiony też drugi film, w którym wypowiadały
się rodziny osób poszkodowanych na skutek
wypadków z udziałem maszyn rolniczych. Na koniec
uczniowie rozwiązywali test, który sprawdzał, co
zapamiętali. Uczestnicy spotkania otrzymali drobne
upominki w postaci kalendarzy na rok 2017 oraz
zestaw długopisów.                         Aleksandra Wójcik

LN
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ĆWICZENIA OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNYCH W

ŁĄCZKACH KUCHARSKICH

WIADOMOŚCI Z NASZEGO REGIONU      
I MIEJSCOWOŚCI...
reportaże, sprawozdania, wywiady

W sobotę 22 października w Łączkach Kucharskich
odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe 12 jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych w terenu gminy
Ropczyce. Były to: OSP Ropczyce, OSP Lubzina,
OSP Łączki Kucharskie, OSP Mała, OSP Niedźwiada,
OSP Gnojnica Wola, OSP Ropczyce-Granice, OSP
Gnojnica Dolna, OSP Brzezówka, OSP Ropczyce-
Witkowice, OSP Ropczyce-Chechły, OSP Okonin.
Podczas ćwiczeń zasymulowano pożar zabytkowego
obiektu, w którym mieści się Zespół Szkół oraz sali
gimnastycznej. Strażacy musieli ewakuować osoby
znajdujące się w obydwu budynkach i udzielić im
pierwszej pomocy. W drugiej części ćwiczeń strażacy
ochotnicy musieli uwolnić poszkodowanych, którzy
zostali uwięzieni w pojeździe po wypadku
komunikacyjnym. Ratownicy musieli odciąć dach
pojazdu i uwolnić 2 pasażerów, którym udzielili również
pierwszej pomocy przedmedycznej. Na koniec musieli
dokonać ewakuacji z zagrożonego miejsca i ugasić
płonący pojazd. W ramach ćwiczeń strażacy
wykorzystywali różne systemy dostarczania wody na
miejsce pożaru, wykorzystywali do tego celu rzekę,
która znajduje się w pobliżu obiektu.
Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze obserwował burmistrz
Ropczyc Bolesław Bujak oraz zawodowi strażacy z
Komendy Straży Pożarnej w Ropczycach.
                              Monika Skiba

Akcja ratunkowa

Ewakuacja poszkodowanych

Budynek sali gimnastycznej OSP z Łączek Kucharskich

.
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Najlepszy czytelnik, najlepiej
czytająca klasa w październiku

2016/2017

WIADOMOŚCI Z BIBLIOTEKI

czytelnictwo, ciekawe wydarzenia, książki...

NOWE LEKTURY W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

W październiku biblioteka szkolna wzbogaciła się o 48
nowych lektur na łączną kwotę 500,00 zł. Są to lektury
dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Obok
"Ani z zielonego wzgórza", "Kamieni na szaniec",
"Małego Księcia", "Opium w rosole", "Szatana z
siódmej klasy", "Tajemniczego ogrodu" czy "Tego
obcego" pojawiły się nowe tytuły: "Władca Lewawu",
"Śladami Neli przez dżunglę, morza i oceany",
"Marudek i Pogodek na wakacjach", "Dlaczego oczy
kota świecą w nocy", "Czy wojna jest dla dziewczyn?",
"12 ważnych opowieści" czy też "Dwanaście prac
Herkulesa". Wszystkie zakupione lektury muszą teraz
zostać wprowadzone do księgozbioru,
opieczętowane, oprawione i trafią w ręce naszych
uczniów. Życzymy miłej lektury.  
                                                     M.Skiba 

             ZESTAWIENIE CZYTELNICTWA 
ZA PAŹDZIERNIK ROKU SZKOLNEGO
2016/2017

NAJLEPIEJ CZYTAJĄCA KLASA:
Szkoła podstawowa (kl. O-III):   kl. III
Szkoła podstawowa (kl. IV-VI): kl. VI
Gimnazjum:  kl. III

NAJLEPSZY CZYTELNIK:
Szkoła podstawowa
Klasy O – III :   Wiktoria Ochał
Klasy IV – VI : Aleksandra Wójcik
Gimnazjum: -

NAJLEPSZY CZYTELNIK W KLASIE:
Szkoła podstawowa:
KLASA 0: Tomasz Ochał
KLASA I: Karol Wanat
KLASA II: Alicja Jasek
KLASA III: Wiktoria Ochał 
KLASA IV: -
KLASA V: -
KLASA VI: Aleksandra Wójcik

Gimnazjum:
KLASA I GIM. -
KLASA II GIM. Patrycja Prokopowicz
KLASA II GIM. Weronika Bochenek, Gabriela
Mardeusz

ILOŚĆ WYPOŻYCZEŃ
SZKOŁA PODSTAWOWA:
KLASA O:   13 (0,57 na osobę)
KLASA I:    6 (0,86 na osobę)
KLASA II:  26 (1,44 na osobę) 
KLASA III: 44 (2,20 na osobę) 
KLASA IV: 0 (0,00 na osobę)
KLASA V:   0 (0,00 na osobę)    
KLASA VI: 4 (0,21 na osobę)

GIMNAZJUM:
KLASA I:      0 (0,00 na osobę)    
KLASA II:    1 (0,08 na osobę)
KLASA III:  2 (0,12 na osobę)

Nowe nabytki z biblioteki MS
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     DOMINIK I ZESPÓŁ    
  W AKCJI

STOPKA
REDAKCYJNA 
Zespół Szkół w Łączkach Kucharskich
39-106 Łączki Kucharskie 469
tel. (17)2213790
e-mail: lopuch2@poczta.fm
www.zslkucharskie.edupage.org

Opiekunowie: Lidia Nykiel, Monika Skiba, Marta
Mytych

Redaktorzy naczelni: Natalia Bereś, Gabriela
Mardeusz, Ola Karaś

Redaktorzy:  Karolina Bereś, Gabriela Mardeusz,
Gabriela Kramarz, Dominika Ochab, Natalia
Gredys, Weronika Gorczyca, Weronika Bochenek,
Gabriela Misiura, Patrycia Adamczyk, Katarzyna
Bereś, Aleksandra Karaś, Martyna Książek,
Gabriela Pawłowska, Kamila Plezia, Patrycja
Prokopowicz, Karol Wrona, Marika Ziarnik, Sylwia
Góral, Natalia Więcek, Dominika Wiktor, Karolina
Cesarz, Natalia Kramarz

Hejka naklejka :D Co tam jak tam? Doszły nas słuchy, że sporo się działo ostatnio. Nic nie umknęło naszym
oczom. I już Wam o wszystkim mówimy. Złoty październik.... zaczęła się jesień, a wraz z nią sesyjki. Co chwila
nasza szkoła oblegana jest przez młodzież żądną zdjęć :D A trzeba zauważyć, że jest to nie tylko młodzież  z
naszej szkoły, ale nie można się dziwić, bo to jakże urodziwe i czarujące miejsce przyciąga. (Również
zakochanych <3 ) Natalcia wymienia zalotne spojrzenia z panem informatykiem ;o Nono, wysokie progi
koleżanko :D Maksiu szaleje wokalnie na wszystkich przedstawieniach, drodzy nauczyciele dajcie mu trochę
luzu :D Jak tak dalej pójdzie, to biedak głos straci, a przecież nasz chór też jest niczego sobie (chociaż co
niektórzy się na nasze dziewczynki skarżą, a przecież one takie grzeczne i cichutkie)  :D Szczególnie podczas
sprawdzania tekstów piosenek na lekcji, prawda Dominika? :D W klasie 6 hucznie obchodzono urodziny Izki, na
każdej lekcji śpiewali jej 100 lat :D Dobry pomysł na stratę kilku minut lekcji... Młodzi już kombinują. Doszły nas
też słuchy, że Oliwka, Dominik i Angelika zaczepiają starsze koleżanki. No powiemy wam, że lepiej się 
trzeciogimnazjalistkom nie narażać xD Panie sklepikowe  utworzyły puszkę z napiwkami. To nami wstrząsnęło! 
Że też nikt wcześniej na to nie wpadł ;o Pomysł na zarobek wyśmienity. W 2 gimbie chyba zbiera się na większe
sympatie... Michał na dyskotece nie mógł skupić się na DJ-owaniu, gdyż prawie cały czas densił z
dziewczynkami (szczególnie jedną, wyjątkową). Ogólnie musimy przyznać, że szalejecie i jest o czym pisać, ale
co za dużo, to niezdrowo, nie możemy wam wszystkich ploteczek zdradzać... :D Pikantne szczegóły
zostawiamy dla siebie <3 Mamy nadzieję, że nie odejdzie wam ochota do brykania. Widzimy się w następnym
numerze!  Papapapapa :*

Szkolni Didżeje MS
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