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Ferie już za nami.
Zaczynamy

odliczanie do
egzaminów, ale …

dziś mamy
wyjątkowy dzień.

14 lutego, 
45. dzień roku. 
Do końca roku
pozostało tylko

320 dni.  
14 lutego 1989

roku urodził się
nasz polski piłkarz
Adam Matuszczyk.

Wszystkiego
najlepszego Panie

Adamie, ale my
nadal szukamy.
Dzisiaj imieniny
obchodzą m.in.:

Adolf, Cyryl,
Flawian oraz

Walenty. 
14 lutego -

międzynarodowy
dzień Walentynek.

Z tej okazji
wszystkim

zakochanym wiele
szczęścia, 

a samotnym
znalezienia miłości

życzy wraz z
całym kołem

redakcyjnym...
  

 Naczelna Wiktoria

3c
Estera Rymaszewska
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LUTY- kalendarz
2 lutego – Dzień Pozytywnego Myślenia, Dzień Świstaka

4 lutego – Dzień Walki z Rakiem

6 lutego – Dzień Boba Marleya

8 lutego – Dzień Bezpiecznego Internetu

9 lutego – Międzynarodowy Dzień Pizzy !!!

10 lutego – Światowy Dzień Przytulania !!! 

14 lutego – Walentynki <3, Dzień Chorego na Padaczkę

15 lutego – Dzień Singla !!!  Dzień Oszczędzania Energii

16 lutego – Międzynarodowy Dzień Listonoszy i Doręczycieli Przesyłek, Dzień Poczty
Polskiej 

17 lutego – Światowy Dzień Kota

20 lutego – Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej, Międzynarodowy Dzień
Palących Fajkę

21 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 

23 lutego – Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym, Ogólnopolski Dzień Walki 
z Depresją, Dzień Armii Czerwonej, Rosyjski Dzień Mężczyzn, Dzień Bez Łapówki

26 lutego – Dzień Pozdrawiania Blondynek !!!, Dzień Spania w Miejscach Publicznych,
Dzień Dinozaura

27 lutego – Dzień Niedźwiedzia Polarnego 

28 lutego – Dzień Kibica Cracovii 

29 lutego – Dzień Chorób Rzadkich, Dzień Roku Przestępnego 

30 lutego – Międzynarodowy Dzień Dni, Które Nie Istnieją

                                                                                                            przygotowała: Weronika Nowak, 3d

http://www.nietypoweswieta.pl/news/70/Dzien-Oszczedzania-Energii---15-lutego.php
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DZIEŃ OTWARTY
GRUPA BO JA I ZWIERZAKOWO

LEKCJA 
W MUZEUM

   Dnia 9 stycznia 2019 roku klasa 7a wybrała się do Muzeum

Etnograficznego. W ramach lekcji języka polskiego wzięliśmy tam udział

w grze muzealnej na temat "Dziadów cz. II" Adama Mickiewicza.

   Zajęcia przebiegały bardzo ciekawie. Uczniowie
zostali podzieleni na trzy grupy, które ze sobą
rywalizowały. Wszyscy uczestnicy mieli do wykonania
5 różnych zadań dotyczących treści lektury, autora,
okoliczności powstania książki czy porównania
obrzędu Dziadów z teraźniejszością. Czas był
ograniczony, ale najważniejsza była precyzja i jak
najlepsza odpowiedź.
   Wszyscy wyszli zadowoleni i zaskoczeni, że na
wycieczce do Muzeum można tak dobrze się bawić.
                                      Natalia Smajek, 7A 
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CO SŁYCHAĆ 
PO DRUGIEJ STRONIE

BIURKA, 
CZYLI WYWIAD 

W GRONIE

Zapraszamy do lektury - rozmowa z nauczycielką wychowania
fizycznego, panią Bogumiłą Sobczyk

- Dzień dobry. Jest nam bardzo miło, że zgodziła się Pani udzielić wywiadu do szkolnej gazetki.
Przygotowałyśmy kilka pytań. Na początku chcemy się dowiedzieć, czy od zawsze chciała Pani zostać
nauczycielką wuefu?

- Już od ósmej klasy szkoły podstawowej wiedziałam, że będę chciała uczyć wychowania fizycznego, 
że na pewno pójdę drogą sportu, a później będę kontynuować naukę na AWF-ie. Gdy byłam w Waszym wieku, to
już byłam pewna, co chcę dalej robić. Na studiach co prawda zastanawiałam się nad rehabilitacją, ale ostatecznie
nie zrealizowałam tego pomysłu. Gdyby nie to, pewnie zostałabym przewodnikiem turystycznym.

 - W takim razie, gdy jesteśmy już przy temacie szkoły, jaki był Pani ulubiony i najbardziej znienawidzony
przedmiot?

 - Na pewno uwielbiałam wuef, matematykę i biologię. Tym najmniej lubianym była fizyka.

 - Ile lat pracuje Pani w zawodzie?

 - Musiałabym policzyć... Od 1995 roku, czyli wychodzi na to, że dwadzieścia cztery lata.

- Pamięta Pani jakieś śmieszne sytuacje, które miały miejsce odkąd jest Pani nauczycielką?

 - Z całą pewnością było ich dużo, ale na ten moment nie przypominam sobie żadnej. Mogłyście się mnie
wcześniej spytać!

- Jak Pani sądzi, czy zawód nauczyciela jest trudny, a jeśli tak, to co najbardziej?

- Tak, jest trudny. Najcięższa jest odpowiedzialność za to, żeby umieć dobrze nauczyć i sprawić, żeby młodzież
pokochała to, co chcemy im przekazać.

 - W takim razie, co najbardziej lubi Pani w swojej pracy?

 - Kiedy widzę, że uczniowie są bardzo zaangażowani. To najbardziej lubię, najbardziej mi odpowiada 
i najbardziej mi się podoba.

.
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- W jaki sposób zachęca Pani nas – młodzież do sportu?

-  Każdy z Was, uczniów, posiada talent ruchowy, niewątpliwie jest on u każdego. Trzeba znaleźć to, w czym
czujecie się najlepiej i pokazać, że jesteście w tym dobrzy. Myślę, że to odpowiedni moment, żebyście polubili
aktywność fizyczną i uznali, że jednak warto.

- Jaki sport Pani uprawia?

- Kiedyś uprawiałam sport wyczynowo. Gdy byłam w waszym wieku, trenowałam dwa razy dziennie. Od tamtego
czasu sport jest dla mnie bardzo istotny w życiu. Później zostałam trenerem, a teraz lubię biegać.

- Odbiegając od tematu szkoły, skoro jest to wydanie walentynkowe, musimy zapytać o Pani pierwszą
miłość.

- Znalazłam swoją pierwszą miłość, kiedy poszłam do szkoły, poznałam chłopaka, który był pływakiem.

- Co lubi Pani robić w wolnym czasie?

- Spotykać się z przyjaciółmi i na pewno aktywnie spędzać czas, uwielbiam góry. Nie za bardzo mam czas, żeby
realizować swoje marzenia górskie, ale jest to coś, co pozwala mi się „wyłączyć”, odciąć od rzeczywistości i
pozachwycać się przyrodą.

- Nawiązując do Pani marzeń, jakie jest to największe?

- Żeby moi najbliżsi byli zdrowi i szczęśliwi.

- Gdzie chciałaby Pani pojechać?

- O, właśnie! Teraz sobie przypomniałam, że kiedyś moim marzeniem było zwiedzanie parków narodowych 
w Polsce. Bardzo dużo podróżowałam po polskich miastach w związku z uprawianiem sportu, ale chętnie
poznałabym nasz kraj od strony takiej… turystycznej.

- Ma Pani jakieś zwierzę?

- Mam psa, wabi się Fido. King Charles spaniel. Uwielbiam zwierzęta, oprócz psów lubię też np. konie.

- Jakie jest Pani ulubione danie?

- Sushi.

- Chciałaby Pani coś jeszcze dodać od siebie dla czytelników naszej gazetki?

 - Uważam, że młodzież powinna znaleźć swoje pasje i czas na to, aby je realizować. Nauka jest ważna, 
ale nie powinna być najważniejsza. Trzeba mieć zainteresowania i je rozwijać.

-Jeszcze raz dziękujemy, że zgodziła się Pani na przeprowadzenie wywiadu. Było nam bardzo miło.

- Dziękuję.

                                                                                       Rozmawiały: Anastazja Kania 3c i Joanna Towarek 3a
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WARTO ZOBACZYĆ,
PRZECZYTAĆ, 

ZAGRAĆ ...

POLECAMY

W KINIE - NARODZINY GWIAZDY
      Jeśli masz ochotę na film poruszający do łez, „Narodziny Gwiazdy” to film dla Ciebie. Musical
(dramat) w reżyserii Bradley'a Cooper'a, który razem z Lady Gagą odtwarza główną rolę, pojawił się 
na ekranach kin pod koniec listopada 2018. Ze względu na bardzo wysoką oglądalność jest on 
w repertuarze do dziś.
       Film opowiada o pięknej i niezwykłej miłości wielkiej gwiazdy muzycznej Jacksona Maine'a (Bradley
Cooper) oraz zwykłej dziewczyny z ogromnym talentem – Ally (Lady Gaga). Od chwili ich poznania czują
do siebie płomień pasji i zrozumienie. Gdy kariera Jacksona chyli się ku upadkowi, pomaga on Ally wyjść
z cienia i pokazać swój talent. Jednak gdy Ally zyskuje sławę, wszystko staje się trudniejsze,
       Uważam, że film „Narodziny Gwiazdy” dzięki swojej wspaniałej oprawie muzycznej oraz wybitnej
grze aktorskiej, może być uważany za najlepszy musical roku 2018. Moim zdaniem jest to produkcja warta
zobaczenia przez każdego widza.

                                                                                                                          Wiktoria Czechowska, 3d

KOMPUTEROWO - DELTARUNE

      Po ostatnich niejasnych postach Tobby'ego Fox'a,  deweloper w końcu udostępnił adres internetowy strony, z
której można pobrać jego nową grę: Deltarune. Ten RPG uważany za nawiązanie do jego poprzedniej gry
Toby'ego "UNDERTALE", w wielu względach ją przypomina, czy to 32-bitową grafiką i muzyką nawiązującą do
starych gier automatowych czy pojawiającymi się postaciami.  Pomimo podobieństw grafika, muzyka 
i mechanika zostały poprawione lub zmienione.  
         Najlepszymi aspektami są owe utwory muzyczne i nowa mechanika walki, podczas której kierujesz swoją
drużyną, wybierając przy tym opcje: Fight - Walka, ACT/Magic- Czyn/Czar (opcja zależy od klasy członka
drużyny ), Item - Rzecz, Spare - Oszczędź, Defense - Obrona. Po tym, jak każdy z członków drużyny  odda
swój ruch, następuje runda przeciwnika, w której musisz poruszać się czerwonym sercem po  czarnym polu 
i unikać ataków przeciwnika. Podczas walki musisz wykazać się sprytem, jeśli chcesz zakończyć ją bez
zadawania niepotrzebnej przemocy.
        Fabuła gry jest ciężka do zrozumienia pomimo krótkiego czasu trwania rozgrywki, co może sugerować, że
jest częścią jakiegoś nowego projektu Toby'ego Fox'a. Jest całkiem przyjemna, zagadki nie są zbyt wymagające
i jak na pierwszy rozdział większej całości jest  to dobre zagranie ze strony twórcy.

                                                                                                  Adam Cygan, Zuzanna Kisiel, 8A
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OPOWIEŚĆ
KRYMINALNA

  ODCINEK TRZECI
    Obudziła się w ciemnym, wilgotnym i dziwnie pachnącym pomieszczeniu. Miała związane ręce i nogi, jednak
spróbowała wstać. Po kilku próbach udało jej się. Podeszła do okna, aby się rozejrzeć. Wokół nie było nic prócz
drzew i krzewów. Przypomniała sobie, że w bluzie ma telefon, zaczęła jej szukać w całym pokoju. Wyciągnęła
telefon i włączyła go. Bez zastanowienia przed konsekwencjami zadzwoniła do Katty. Po dwóch nieudanych
próbach przyjaciółka odebrała:
- Gdzie jesteś? Wszyscy cię szukają – spytała.
- Katty! Pomóż mi!
- Co się dzieje? Gdzie jesteś?
- Jestem w jakimś pomiesze… – nagle otworzyły się drzwi.
Alice zamarła, nie wiedziała co zrobić. Chłopak patrzył się na nią ostrym wzrokiem, podszedł i popchnął na
krzesło. Zaczęła płakać.
- Przestań ryczeć, bo mnie to wkurza – wrzasnął. Dziewczyna umilkła.
-Co ty tam masz w ręku? Oddawaj to!
-Nie! – krzyknęła słabym głosem.
Chłopak podbiegł do niej i z całej siły uderzył w twarz. Upadła, a telefon wyślizgnął jej się z ręki. Jonatan wziął go i
rzucił nim o ścianę.

…

    Nie wiedziałem, że tak skończę. Przechytrzył mnie, zaskoczył od tyłu i postrzelił w brzuch. Miałem jej pomóc,
a teraz co? Co ja sobie myślałem? Od początku wydawał się taki inny, konkretny i dwubiegunowy... Słyszę go.
Idzie tu…
- Myślałem, że już nie żyjesz, a tu taka pozytywna niespodzianka. Mogłem ci od razu rozwalić łeb, ale
odebrałbym sobie przyjemność patrzenia, jak cierpisz. Dzieciaku, no i po co ci to było? Nie uczyli cię, że nie
wtyka się nosa w nie swoje sprawy?
Nie wiedziałem co odpowiedzieć, czułem że odpływam. To był już koniec. Jedyne pocieszenie jakie przyszło mi
do głowy to sms, który napisałem do Jasona.
- No to co? Zaczynamy – powiedział.
Wziął nóż i zaczął go naostrzać, uśmiechając się przy tym. Nie chcę wiedzieć, jakie miał wtedy myśli. Skończył,
podszedł i przyłożył mi go do policzka. Chciałem, żeby to jak najszybciej się skończyło, ale on nie miał takiego
zamiaru. Satysfakcjonowało go to. Odsunął się i popatrzył na swoje dzieło, uśmiechając się jeszcze bardziej.
- Błagam cię przestań – krzyknąłem.
- Dlaczego? Nie jesteś już taki odważny co?
Miałem łzy w oczach. Zacząłem płakać, a on tylko się patrzył. Po dłuższej ciszy nie wiedziałem, co się dzieję.
Zrezygnował?
- Zgoda.
- Zgoda na co? – zapytałem z oczami w łzach.
- Nie będziesz cierpiał.
Patrzyłem w niego jak zahipnotyzowany. Może się przesłyszałem? Co dla niego oznacza, że nie będę cierpiał?
Obserwowałem jego każdy ruch, spojrzenie, gest. Znów wziął nóż, tym razem inny. Obszedł mnie 
i stanął za mną. W tej chwili wiedziałem co oznaczało jego „nie będziesz cierpiał”. 
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- Jason! Chodź tu szybko!
- Co się dzieje?
- Alice...
- Co z nią? Katty powiedz coś…
- On ją porwał...
- Kto? No mów kto!
- Jonatan...
- Katty zbieraj się, idziemy na policję.
Po piętnastu minutach byli gotowi do wyjścia. Dziewczyna nie była  jednak przekonana, czy to dobry pomysł.
Chciała się wycofać, ale Jason szybkim ruchem wyprowadził ją z domu. Po dotarciu na Komisariat Policji,
podeszła do nich nadkomisarz Ana Myers. Zaprowadziła ich do pokoju przesłuchań i poprosiła o wyjaśnienie, w
jakiej sprawie przychodzą. Po chwili dołączył do nich podkomisarz Erick Lun. Po wysłuchaniu nastolatków,
policjanci nie dali wiary zeznaniom. Jason zrezygnowany miał już wyjść, lecz usłyszał dźwięk wiadomości.
Wszyscy zamilkli, a chłopak na głos odczytał wiadomość : „ Jason, to ja Michael. Widziałem, jak on ją porywa 
i wywozi w głąb lasu. Idę po śladach, muszę jej jakoś pomóc…”. Nie było już żadnych wątpliwości, mówili
prawdę.
- Przyjmujemy zgłoszenie – stwierdziła Ana Myers.

                                                                                                                               Wiktoria Klęk, 3d

KONKURS 
GEOGRAFICZNY

.

Rozpoznaj miejsca na zdjęciach od 1 do 6, 
napisz ich współrzędne geograficzne (w przybliżeniu do stopni).

 Twój margines błędu to jeden stopień. 
Przy zdjęciu 2. napisz współrzędne geograficzne kraju, 

a przy zdjęciu 3. i 6. miasta. 

Odpowiedzi zapisz na kartce, podpisz ją i wrzuć do skrzynki, a my
wylosujemy nagrody - niepytajkę z geografii i bilet do kina.

                                                                                                                 opr. Wiktoria Czechowska, 3d

.
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KLAS PORTRET WŁASNY

3E

Klaudia i Kula to jest para,
Nie za młoda, nie za stara.
Jeśli marzy Ci się Darek,

kupuj ciuchy lepszych marek.
Julka bardzo sympatyczna,
grzeczna, cicha i liryczna.

Kasia ocen nie pilnuje,
ale chętnie coś rysuje.

Michał rzadko w szkole jest
na gitarze gra the best.
W klasie mamy Ole trzy,
jak rozróżnić wiemy my.

Wielką romantyczką Wika
w przerwach z chłopcem się spotyka.

Bulwa się do wszystkich pruje,
brzydkie filmy pokazuje.

Paulina patrzy z góry,
gdy za długie ma pazury.

Klaudia gwiazdą szkolnej sceny,
ma Marlboro lub LM - y.
Gabi kocha piosenkarza,

taka miłość się nie zdarza.
Jacek w stanie hibernacji
drzemie jakby po libacji.
Weronika, jak się nudzi,
ciągle chodzi i marudzi.

Eryk zawsze milczy złotem,
nie jest gwiazdą ni kłopotem.
Sandra z Krysią się lansuje
i z polskiego łapie dwóje.

Miłosz chodzi se chodnikiem,
delektując elektrykiem.

Ania mówi, czasem krzyczy,
naszej klasie przewodniczy.
Jeśli kochasz się w Arturze,

to ja nie chcę być w twej skórze.
Kuba zniknął niespodzianie,

bardzo chciał odwiedzić Danię.

W NASZEJ KLASIE JEST WESOŁO, 
WIELKIE RYMY DAJĘ SŁOWO!!

                                      autorstwo: własne klasy
                                      spisała: Anna Gawęda

RYSUNKOWO ...
Z PRZYMRUŻENIEM

OKA ... UCZNIÓW

Kolejny odcinek nowego cyklu 
w naszej gazetce !!!

Zabawne i przemiłe karykatury
nauczycieli.

Tym razem Pani od matematyki 
… Ewa Węglarczyk. 

7A Małgorzata Cygan
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TWÓRCZOŚĆ WŁASNA UCZNIÓW
WALENTYNKOWO, CZYLI ... ROMANTYCZNIE

3d

3d

Lubię, kiedy mnie dotykasz,
Gdy twoje usta muskają moje czoło.

Zawsze kiedy mówisz że mnie kochasz,
Myślę jak mam opisać 
moje uczucia do ciebie.

To więcej niż miłość,
Ale nie przywiązanie.

To szczerość w gestach,
I prawdomówność.

Jakby czas się zatrzymał,
A pędzi jak gdyby się śpieszył.

                                          Maćkowi

                                     Wiktoria Czechowska, 3d

Potrzebuję mężczyzny.
Męża, który zajmie się dziećmi i będzie je kochał.

Partnera, który pomoże z finansami.
Złotej rączki, który naprawi wszytko.
Kochanka, który będzie o mnie dbał.

Anioła, który będzie nade mną czuwał.
Wsparcia, pod jakąkolwiek postacią.

O tyle proszę. 
To ja kobieta. 

Wołam cię mężczyzno.
                                 Wiktoria Czechowska, 3d
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	14 lutego - międzynarodowy dzień Walentynek. Z tej okazji wszystkim zakochanym wiele szczęścia,  a samotnym znalezienia miłości życzy wraz z całym kołem redakcyjnym...
	Naczelna Wiktoria
	LUTY- kalendarz
	2 lutego – Dzień Pozytywnego Myślenia, Dzień Świstaka
	4 lutego – Dzień Walki z Rakiem
	6 lutego – Dzień Boba Marleya
	8 lutego – Dzień Bezpiecznego Internetu
	9 lutego – Międzynarodowy Dzień Pizzy !!!
	10 lutego – Światowy Dzień Przytulania !!!
	14 lutego – Walentynki <3, Dzień Chorego na Padaczkę
	15 lutego – Dzień Singla !!!  Dzień Oszczędzania Energii
	16 lutego – Międzynarodowy Dzień Listonoszy i Doręczycieli Przesyłek, Dzień Poczty Polskiej
	17 lutego – Światowy Dzień Kota
	20 lutego – Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej, Międzynarodowy Dzień Palących Fajkę
	21 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
	23 lutego – Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym, Ogólnopolski Dzień Walki  z Depresją, Dzień Armii Czerwonej, Rosyjski Dzień Mężczyzn, Dzień Bez Łapówki
	26 lutego – Dzień Pozdrawiania Blondynek !!!, Dzień Spania w Miejscach Publicznych, Dzień Dinozaura
	27 lutego – Dzień Niedźwiedzia Polarnego
	28 lutego – Dzień Kibica Cracovii
	29 lutego – Dzień Chorób Rzadkich, Dzień Roku Przestępnego
	30 lutego – Międzynarodowy Dzień Dni, Które Nie Istnieją

	DZIEŃ OTWARTY GRUPA BO JA I ZWIERZAKOWO
	LEKCJA
	W MUZEUM
	CO SŁYCHAĆ
	PO DRUGIEJ STRONIE BIURKA,
	CZYLI WYWIAD
	W GRONIE
	Zapraszamy do lektury - rozmowa z nauczycielką wychowania fizycznego, panią Bogumiłą Sobczyk

	WARTO ZOBACZYĆ, PRZECZYTAĆ,
	ZAGRAĆ ...
	POLECAMY
	W KINIE - NARODZINY GWIAZDY
	Jeśli masz ochotę na film poruszający do łez, „Narodziny Gwiazdy” to film dla Ciebie. Musical (dramat) w reżyserii Bradley'a Cooper'a, który razem z Lady Gagą odtwarza główną rolę, pojawił się  na ekranach kin pod koniec listopada 2018. Ze względu na bardzo wysoką oglądalność jest on  w repertuarze do dziś.        Film opowiada o pięknej i niezwykłej miłości wielkiej gwiazdy muzycznej Jacksona Maine'a (Bradley Cooper) oraz zwykłej dziewczyny z ogromnym talentem – Ally (Lady Gaga). Od chwili ich poznania czują do siebie płomień pasji i zrozumienie. Gdy kariera Jacksona chyli się ku upadkowi, pomaga on Ally wyjść z cienia i pokazać swój talent. Jednak gdy Ally zyskuje sławę, wszystko staje się trudniejsze,        Uważam, że film „Narodziny Gwiazdy” dzięki swojej wspaniałej oprawie muzycznej oraz wybitnej grze aktorskiej, może być uważany za najlepszy musical roku 2018. Moim zdaniem jest to produkcja warta zobaczenia przez każdego widza.

	KOMPUTEROWO - DELTARUNE
	OPOWIEŚĆ KRYMINALNA
	ODCINEK TRZECI
	KONKURS
	GEOGRAFICZNY
	Rozpoznaj miejsca na zdjęciach od 1 do 6,
	napisz ich współrzędne geograficzne (w przybliżeniu do stopni).
	Twój margines błędu to jeden stopień.
	Przy zdjęciu 2. napisz współrzędne geograficzne kraju,
	a przy zdjęciu 3. i 6. miasta.
	Odpowiedzi zapisz na kartce, podpisz ją i wrzuć do skrzynki, a my wylosujemy nagrody - niepytajkę z geografii i bilet do kina.
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	KLAS PORTRET WŁASNY  3E

	RYSUNKOWO ...
	Z PRZYMRUŻENIEM OKA ... UCZNIÓW
	Klaudia i Kula to jest para, Nie za młoda, nie za stara. Jeśli marzy Ci się Darek, kupuj ciuchy lepszych marek. Julka bardzo sympatyczna, grzeczna, cicha i liryczna. Kasia ocen nie pilnuje, ale chętnie coś rysuje. Michał rzadko w szkole jest na gitarze gra the best. W klasie mamy Ole trzy, jak rozróżnić wiemy my. Wielką romantyczką Wika w przerwach z chłopcem się spotyka. Bulwa się do wszystkich pruje, brzydkie filmy pokazuje. Paulina patrzy z góry, gdy za długie ma pazury. Klaudia gwiazdą szkolnej sceny, ma Marlboro lub LM - y. Gabi kocha piosenkarza, taka miłość się nie zdarza. Jacek w stanie hibernacji drzemie jakby po libacji. Weronika, jak się nudzi, ciągle chodzi i marudzi. Eryk zawsze milczy złotem, nie jest gwiazdą ni kłopotem. Sandra z Krysią się lansuje i z polskiego łapie dwóje. Miłosz chodzi se chodnikiem, delektując elektrykiem. Ania mówi, czasem krzyczy, naszej klasie przewodniczy. Jeśli kochasz się w Arturze, to ja nie chcę być w twej skórze. Kuba zniknął niespodzianie, bardzo chciał odwiedzić Danię.  W NASZEJ KLASIE JEST WESOŁO,  WIELKIE RYMY DAJĘ SŁOWO!!
	Kolejny odcinek nowego cyklu  w naszej gazetce !!!
	Zabawne i przemiłe karykatury nauczycieli.
	Tym razem Pani od matematyki  … Ewa Węglarczyk.

	TWÓRCZOŚĆ WŁASNA UCZNIÓW WALENTYNKOWO, CZYLI ... ROMANTYCZNIE
	Lubię, kiedy mnie dotykasz, Gdy twoje usta muskają moje czoło. Zawsze kiedy mówisz że mnie kochasz, Myślę jak mam opisać
	moje uczucia do ciebie. To więcej niż miłość, Ale nie przywiązanie. To szczerość w gestach, I prawdomówność. Jakby czas się zatrzymał, A pędzi jak gdyby się śpieszył.
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