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Przepięknie żółci i czerwieni,
W ostatnich promykach
radosne zabawy!

Ach! Słodkich jabłek czuję
smak!
Malutki ślimak kładzie się
spać...

Te tajemnicze jesienne
mgiełki...
Malutki jeżyk chowa igiełki.

Smutne gałązki opustoszałe...
Dzieci zbierają kasztany
dojrzałe.

Panią Jesień już powitały
I o niej głośno opowiadały.

Jan Gierłowski, 6D

Czym się różni gangster od
nauczyciela???
Gangster mówi:
-To jest napad!!!

A nauczyciel mówi:
-To jest sprawdzian!!

Z okazji Dnia Edukacji
Narodowej wszystkim naszym

Nauczycielom życzymy
(u)śmiechu, bo jak wiadomo

(u)śmiech to zdrowie!

Redakcja gazetki

.

Rok 2017/2018
przed nami!

Liczne zmiany, nowe
plany, wszystko

możliwe, wszystko
przed nami! 

.

.

.

http://kawaly.tja.pl/dowcip,jas-przychodzi-do-taty-i-mowi-tato
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1. Gdybym cofnęłą się w czasie i ponownie stanęła
przed wyborem swojej kariery zawodowej, z
pewnością niczego bym nie zmieniła 2. Gdybym
miała nieograniczoną władzę i niezliczony zasób
środków finansowych, wprowadziłabym w szkole
następujące zmiany: wyposażyłabym gabinety w
najnowszy sprzęt, bezpłatne śniadania i obiady
dla uczniów, wybudowałabym basen 3. Kiedy
sama byłam uczennicą, najbardziej lubiłam w szkole
lekcje matematyki 4. W wolnych chwilach, a mam
ich mało, zajmuję się swoimi dziećmi. 
Wywiad (nie)typowy przeprowadziły: Wiktoria
Kowala, Ola Jasiukiewicz i Lidia Świątek z kl. 6c

Przewodni -
czącą
Samorządu
Uczniowskie- 
go została
uczennica
klasy 3a,
Aleksandra
Pacześna

.

73% dziewczyn uważa, że w
szkole nie ma idealnego chłopaka.
27% jest przeciwnego zdania. 36%
dziewczyn sądzi, że idealny
chłopak powinien być przystojny i
mieć poczucie humoru, 55% - miły i
cierpliwy, a 9% twierdzi, że
powinien być przede wszystkim
rozsądny i tolerancyjny. Niektóre
podkreśliły cechy zewnętrzne
swojego ideału, np. ciemne włosy,
ładne oczy. A co myślą o sobie
chłopcy? 89% chłopców uważa, że
nie są idealni, a 11% z nich twierdzi,
że mogą być przykładem dla
innych . Za swoje najważniejsze
cechy uznali poczucie humoru,
uprzejmość.

Czy istnieje
chłopak
idealny? Czy
nasi koledzy
uważają się za
takich?
Podsumowa-
niem wyników
naszej sondy
zajęły się: Julia
Chabros z kl.
7b, Ola
Jasiukiewicz z
kl. 6c i Amelia
Beer z klasy 7c

Dzień Chłopaka
za nami...Czy istnieje ideał?

Mistrzem Ortografii z Języka
Angielskiego zostali:
Miłosz Najmoła 6d, Bartłomiej
Wawrzyniuk 7d, Olga Urynowicz
2d, Mikołaj Perka 2a
Agata Staszak 3a.
Mistrzem Ortografii z Języka
Niemieckiego zostali:
Mikołaj Perka 2a, Agata Staszak
3a

26. września
nauczyciele
języków
obcych
przeprowadzili
konkurs na
Mistrza
Ortografii
Angielskiej i
Niemieckiej.

.

KONKURS DLA KLAS VI I VII
ORAZ GIMNAZJALNYCH 

NA KRÓTKI FILM 
LUB PREZENTACJĘ

Co to znaczy
kulturalne
zachowanie?
Swoją
wiedzę na
ten temat
możesz
przekazać,
biorąc udział
w konkursie.
Szczegóły
na stronie
szkoły.

Oto, czego
dowiedzieliś -
my się o
wicedyrektor
szkoły, pani
Annie
Bielewicz-
Dubiec...

Jesteśmy ciekawi, jakie zmiany proponuje Ola. Oto,
co nam powiedziała:
"Zależy mi na organizacji dni tematycznych oraz
zwiększeniu ilości imprez szkolnych. Oprócz tego
planuję zorganizować konkurs talentów, oskary
nauczycielskie, a także postaram się zaangażować
większą część grona pedagogicznego w życie
szkolne. Zastanawiałam się też nad założeniem
klubu kibica."

Życzymy Oli, aby udało jej się zrealizować swoje
plany! Powodzenia!

. .

.
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    PO WAKACJACH... :(

Łamigłówka  
dla wszystkich!

A CO U CYNAMONA?

Wakacje za nami... Wspomnienia towarzyszyć nam
będą jednak przez długi czas. Oto fragmenty prac
literackich uczniów, którzy wzięli udział w konkursie
organizowanym przez Bibliotekę Miejską w
Skwierzynie:
„Rodzice zapewnili nam wiele wakacji, ale największą
przygodą była podróż statkiem na wyspę wulkaniczną
Nissyros. (…) Zanim dotarliśmy do wulkanu,
odwiedziliśmy małą urokliwą wioskę Nikia.”Filip Pura,
7b
„Pewnego dnia  wybrałam się z przyjaciółką do lasu. W
pewnym momencie zobaczyłyśmy coś w oddali. Była
to dość spora dziura. Zajrzałyśmy do niej i wtedy
usłyszałam chrzęst pod naszymi stopami. Zdążyłam
tylko powiedzieć: „Będziemy miały kłopoty…!” i ...
ziemia zapadła się pod nami. Moja przyjaciółka
uderzyła głową w skrzynkę. Na szczęście miałam linę
w plecaku i przygoda zakończyła się szczęśliwie…”
Zosia Skowrońska, 5B

CYNAMON W ANGLII
Tegoroczne wakacje spędziłam u cioci w Anglii.
Cynamon oczywiście mi towarzyszył i ,jak możecie
się domyślić, jak zwykle coś nabroił. Tym razem nie
był sam, ale z psem mojego kuzyna ,Enzem.
Pewnego dnia wybraliśmy się do Brodgate Park
pozwiedzać ruiny zamku zbudowanego ok. 1520 roku.
Żyją tam na wolności jelenie, które są już oswojone, w
ogóle nie boją się człowieka. Niestety Cynamon i Enzo
nie byli oswojeni w stosunku do nich. Gdy psy
zobaczyły daniele, zerwały się ze smyczy i pobiegły
za stadem. Przeskoczyły pobliski strumyk i zniknęły
za wodospadem. Szukaliśmy je i łapaliśmy prawie
godzinę, wzbudzając zainteresowanie innych
zwiedzających. Tego dnia Cynamon stał się
dodatkową atrakcją parku. Na pewno na długo
pozostanie w pamięci Anglików.

Ida Cisowska-Środecka, 7d

.

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ...
OPIEKUNEM WIRTUALNYM!

.

Jeśli  od
zawsze
marzyłeś o
własnym psie,
lecz nie masz
warunków do
posiadania go,
możesz wziąć
udział w adopcji
wirtualnej i
zostać
opiekunem psa
lub kota na
odległość . 

 Adopcja wirtualna polega na
finansowaniu potrzeb czworonoga
przez comiesięczne wpłaty na
konto fundacji lub stowarzyszenia.
Więcej informacji znajdziecie na
stronach schronisk, np.:
http://schroniskozg.pl/mozesz-
pomoc/adopcja-wirtualna

. .
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humor szkolny :)

.

.

Matka pyta
syna: 
- Co
przerabialiście
dziś na chemii?
- Materiały
wybuchowe.
- Nauczycielka
zadała coś do
domu? 
- Nie zdążyła...

Kolejny numer
gazetki w
grudniu!

,

Antek
przychodzi do
domu i mówi:
-Tato, dziś w
szkole miałem
szczęście.
-Co, dostałeś
szóstkę?

-Nie, pani
chciała mnie
postawić do
kąta, ale
wszystkie były
już zajęte.

Jagoda Mleczek

. ,
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