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Dwa wiadra radości,
tonę cierpliwości, 
sto procent dobrego
humoru,
każdego dnia żadnego
sporu!

Kilo  zdrowia, metr
miłości Niech Was dziś
już nikt  nie złości!

Swoje święto dzisiaj
macie, za to jak super
działacie! 

Więc DZIĘKUJĘ to zbyt
mało, 
by przekazać
wdzięczność całą!
Sto lat!Sto lat!
Niech żyją nam!
Spełnienia marzeń
życzymy Wam!
Nauczycielom Karolina
Kałużna, 5

- Od dziś będziemy liczyli na
komputerach! - oznajmiła
nauczycielka
- Wspaniale! Znakomicie!! -
cieszą się uczniowie.
- No to kto mi powie, ile
będzie pięć komputerów
dodać dwadzieścia jeden
komputerów?... :)

.
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Z panią Anną Stasz
rozmawiała
uczennica klasy 8c,
Wiktoria Wałczyk

Wywiad z panią Anną Stasz

1. W naszej bibliotece jest wiele ciekawych pozycji dla młodzieży.
Które książki poleca Pani szczególnie?

Nasza biblioteka ma wiele ciekawych książek, które warte są
polecenia, np. seria Kathrin Lange "Serce ze szkła" czy też C.J.
Daugherty "Wybrani".

2. Czy uczniowie wypożyczają same lektury, czy jest może
zainteresowanie książkami spoza listy lektur?

Dużą popularnością wśród naszych uczniów cieszą się książki fantasy,
obyczajowe, przygodowe i kryminalne.

3. Co Pani sądzi o swojej pracy?

Wbrew temu, co sądzi wielu ludzi, praca w bibliotece, szczególnie w
bibliotece szkolnej, jest bardzo absorbujące. Sami widzieliście, jakie
pandemonium było na początku roku szkolnego. Ja jednak bardzo lubię
swoją pracę.

4. Jak spędza Pani czas wolny?

Czasu wolnego mam niewiele, ale lubię czytać, szczególnie kryminały.
Nie pogardzę dobrym filmem. Lubię też podróże, pasjonuje mnie
poznawanie nowych miejsc zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Co słychać u Cynamona?
Wrzesień, oprócz powrotu do szkoły, zawsze kojarzy
mi się z grzybobraniem. Uwielbiam z tatą wędrować po
lesie. Zazwyczaj zabieramy na takie wyprawy
Cynamona. Mój pies ma "wyjątkowego nosa" do
grzybów. Możemy na nim bezwzględnie polegać. Tak
też było ostatnim razem. Wskazał nam polankę, na
której rosło mnóstwo kurek. Potem biegał od drzewa
do drzewa i, ku naszemu zdziwieniu, pod każdym z
tych drzew były co najmniej dwa prawdziwki. Wskazał
też, co prawda, dwa muchomory, ale ta wpadka
została mu wybaczona:) Do domu wróciliśmy z
koszykami pełnymi grzybów, a na kolację była
prawdziwa uczta grzybowa.
Ida Cisowska - Środecka, 8d

"Serce ze szkła" jest pierwszą
częścią trylogii dla młodego
czytelnika autorstwa Katrin
Lange. Znajdziecie w niej
elementy horroru, romansu,
wątki obyczajowe, niesamowity
mroczny klimat i wiele emocji.
Polecamy!

. .
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   Ostatnie klasowe nocowanie odbyło się, jak zwykle, w piątek.
Spaliśmy w naszej klasie. Każdy z nas przyniósł rzeczy, które umiliły
nam pobyt w szkole.
  Po przestawieniu ławek rozłożyliśmy karimaty. Wieczorem zjedliśmy
pyszne pizze,następnie wyszliśmy na korytarz i nasz wspólny DJ
włączył muzykę z głośnika. Zaczęliśmy tańczyć. Później obejrzeliśmy
film pt.: "Forest Gump". Kilka osób po nim zasnęło, pozostałe spędziły
czas na miłej pogawędce. Do północy jedliśmy swój prowiant, a do
godziny 2. 00 graliśmy w liczne gry. Z wielkim trudem wstaliśmy
wczesnym rankiem, około godz. 7.00. Chciałam zjeść kawałek pizzy,
która została z poprzedniego wieczoru, lecz chłopcy mnie w tym
wyprzedzili:) Potem posprzątaliśmy gabinet i wróciliśmy do swoich
domów.
  Bardzo lubię nocowiska klasowe, ponieważ jest to czas, kiedy
możemy się do siebie bardziej zbliżyć i lepiej poznać, mimo że znamy
się już 7 lat.  Bardzo dobrze się bawimy i miło spędzamy czas.
Iga Stankiewicz, 7c

       Za co kochamy nocowiska 
                     w szkole?

9. listopada o godz.
11.11 śpiewamy
czterozwrotkowy hymn
Polski! Zwróćcie uwagę
zwłaszcza na trzecią i
czwartą zwrotkę, które
śpiewamy rzadziej niż
dwie pierwsze.

Kim jest Julia
Wojda?

Julka jest uczennicą
klasy 3b gimnazjum.
Chętnie bierze udział w
akcjach charytatywnych
i pomaga innym
uczniom. Każdego dnia
ma głowę pełną
pomysłów. Jest otwarta
na nowe wyzwania i
chętna na wspólną
pracę. Życzymy Julce
samych sukcesów i
liczymy na realizację jej
wszystkich szkolnych
planów.

Wybory do SU
Miło nam poinformować,
że przewodniczącą
Samorządu
Uczniowskiego została
Julia Wojda.

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy. 
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem
Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz, Dąbrowski...
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Niby szaro, niby deszcz,
Lecz się nie bój i się ciesz!
Piękne liście dziś dostaniesz.
Tylko powiedz, dlaczego
Drzewko tak dziś smutnieje
I z liści niedługo opustoszeje.
Wiewiórka do snu swego
zmierza!
Pamiętaj, by nie denerwować
zwierza!
Temperatura ciągle spada,
Lecz o mrozie jeszcze się
"gada".
Ciągle nadchodzą te złe
nowiny,
Lecz nie spodziewamy się
jeszcze zimy.
Piękna jesień polska nas czeka
Więc ze spacerem tylko nie
zwlekaj! 

Jan Gierłowski, 7d

JESIENNY NUMER GAZETKI
PRZYGOTOWALI: JAGODA MLECZEK 8C,
WIKTORIA WAŁCZYK 8C, IDA CISOWSKA -
ŚRODECKA 8D, JAN GIERŁOWSKI 7D, IGA
STANKIEWICZ 7C, MATEUSZ CIEŚLAK 7C,
KAROLINA KAŁUŻNA 5E

KOLEJNY NUMER GAZETKI W GRUDNIU

.

Jagoda Mleczek

.
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