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PROJEKTU

Zespół Kształcenia
Podstawowego i
Gimnazjalnego nr 24 w
Gdańsku Gimnazjum nr 31,
Szkoła Podstawowa nr 38
Leśna Góra 2
80-281, Gdańsk
Numer 1 10/17

Sensacyjny numer gazetki, w którym poznamy
tajemnice nauczycieli...

W Dniu Nauczyciela 
my uczniowie 

życzymy, 
abyśmy wszyscy byli 

dla siebie 
MILI.

W Dniu Nauczyciela zdradzimy wam kilka sekretów naszych
nauczycieli.
Nasi nauczyciele zdradzili nam, że:

śpiewają kotom wymyślone przez siebie przeróbki
piosenek
śpiewają w aucie piosenki z radia
piszą okazjonalne wiersze
nie umieją pływać
regularnie uczniowie wyjmowali sprężynki z ich
długopisów uniemożliwiając pisanie nimi
są absolwentami naszej szkoły
śpiewają pod prysznicem
szukają rodzynek w mlecznej czekoladzie konkretnej
firmy nawet w ponad pięciu sklepach
schudli 20 kg odkąd jedzą na stołówce szkolnej
marzą o podróży dookoła świata
odrabiają prace domowe zadawane przez uczniów
chodzą po cichu na lody i frytki do McDonalds
marzą o byciu Alicją w Krainie Czarów oraz zmniejszaniu
się i powiększaniu
prowadzili lekcję z uczniami pod biurkiem nie wiedząc o
tym
podjadają paprykarz szczeciński w nocy
marzą o kursie stolarskim
marzą o byciu ptakiem i szybowaniu w przestworzach
mają lęk wysokości
kiedyś zamknęli ucznia w sali na całą przerwę

Życzenia A.I.
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Wybory
28 września 2017r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Uczestnicy mieli różne
pomysły i plany dotyczące zmian w szkole. Od ustanowienia Dnia Lechisty po zmianę papieru w toaletach.
Emocje były niesamowite. Była to dla wszystkich lekcja demokracji.

Oby nowy samorząd uczniowski pod przewodnictwem Gabrysi Mandziary z IIIB spełnił swoją rolę i dotrzymał
obietnic!
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              RYCERZE

Rycerze
4 października przyjechali do naszej szkoły, panowie,
których zadaniem było pokazanie uczniom życia,
strojów, uzbrojenia i zwyczajów średniowiecznych
rycerzy. Pokaz - z udziałem publiczności - był
naprawdę ciekawy i pouczający.
Red.
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We wrześniu w związku z
Programem Edukacji Morskiej
uczniowie naszej szkoły przesiedli
się do kajaków i na jachty. Program
Edukacji Morskiej w Gdańsku jest
realizowany od 2010 roku na
zlecenie Prezydenta Miasta
Gdańska. Celem Programu
Edukacji Morskiej jest promocja
sportu oraz przybliżenie i
popularyzacja wśród młodych
mieszkańców Gdańska tradycji
morskiej. Przed wejściem do
kajaków odbyły się krótkie
ćwiczenia na lądzie. Wszyscy
dobrze radzili sobie na wodzie
chociaż byli cali mokrzy.
Wycieczka była fantastyczna.
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