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                Wakacje 2019!

Pomysły na wakacje

.

1. Leniuchować
2. Spotykać się z
przyjaciółmi
3. Oglądać
telewizor
4. Jeździć na
rolkach
5. Jeździć na
rowerze
6. Wyjechać do
rodziny
7. Zwiedzić zakątki
Polski

8. Czytać książkę
9. Spać
10. Chodzić na
spacery
11. Urządzać
ogniska
12. Bawić się w
podchody
13. Bawić się w
chowanego

Zaczynamy
wakacje
19.06.2019r. Na
pewno nie możecie
się już doczekać.
Wyjazdy nad
Morze Bałtyckie
czy w góry lub za
granicę.

Jest to czas na
leniuchowanie i
dotlenienie mózgu
przed kolejnym
rokiem szkolnym.
Razem z naszą
redakcją mamy
nadzieję,że nie
będziecie się w te

wakacje nudzić i
pogoda Wam
dopisze :)

.
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 Masaż u
masażystki
 Wizyta w spa
Wizyta w domu
odnowy
 Karnet wejść
na basen lub
coś w tym stylu.
Skok na
bungee.

Pomysły na 
prezenty

                          
                             DZIEŃ MATKI
                       

- świeczka . 
- kolczyki
- perfumy (
świetnie się
sprawdzają ) 
- bransoletka . 
- naszyjnik . 
- szminka . 
albo po prostu ,
wasze wspólne
zdjęcie
oprawione w
ramkę : ) 

Święto naszych
kochanych mam
obchodzimy
26.06.2019r.
Nie
zapominajmy o
tym by złożyć
im serdeczne
życzenia i
podziękować za
ich miłość i
troskę jaką
przez całe
nasze życie nas
obdarzają.

Pokażcie swoim
mamom jakie są
dla Was bardzo
ważne i chociaż
w tym jedynym
dniu w roku
powiedzcie im
,,Mamo kocham
Cię,,!

Żyj nam Mamo
wiele lat,
bo bez Ciebie
smutny świat.
Bądź
szczęśliwa i
radosna,
niechaj w
Twoim sercu
zawsze gości
wiosna.
Uśmiechaj się
do świata,
on Ci umili
Twego życia
lata.

Kocham Cię
Mamo !
W kalendarzu
Święto Matki
z życzeniami
śpieszą dziatki.
Ja Ci mamo
dziś w podzięce
za Twe trudy
daję serce
i przepraszam
za me psoty,
za wybryki i
kłopoty.

.

      Dzień Matki   
    

       ŻYCZENIA

 Książkę
kucharską lub z
przepisami na
ciasta. 
 Misia z jakimś
słodkim
napisem.
 Kubek z jej
imieniem lub
napisem
"Kocham Cię" 

.
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        ROZMOWY
          Z UCZNIAMI

     Hubert          Paulina 

WYWIADY

Na moje
pytania będą
odpowiadać
uczniowie klasy
8. Każdej z
osób zadałam
takie same
ptania.

Jaki był
największy
dzban w historii
Polski?

- Zygmunt III
Waza.

Gdy zapytałam 
Huberta, jakie
ma plany na
życie,
odpowiedział
mi:
"Chciałbym iść
do mechanika w
Gorzowie, a
później zostać
kierowcą
ciężarówek."
Na następne
pytanie

o najlepsze
wspomnienie ze
szkołą
odpowiedział,
że nigdy nie
zapomni gier
terenowych
organizowanych
przez szkołę.

Gdy zadałam te
same pytania
Paulinie
odpowiedziała
wprost
"Chciałabym
dostać się do
szkoły
wojskowej, a
dalej nic nie
planuję, bo nie
wiem, co życie
przyniesie.
Nigdy nie
zapomnę

szkolnych
pikników, w
których
organizacji
chętnie
pomagam.

.

.

Nauczyciel pyta
się Jasia: 
- Jakie kwiaty
najbardziej
lubisz? 
- Róże. 
- Chodź proszę,
napisz to na
tablicy. 
- Maki, jednak
wolę maki -
mówi Jasio.

.

.
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           Wspomnienia i plany absolwentów

       Andrzej      Klaudia

Wywiady

W naszej
szkole
przeprowadziliśmy
wywiady z
naszymi
uczniami co
chcą robić po
wyjściu ze
szkoły. Jakie
mają dalsze
plany.

Andrzej
zdradził, jakie
ma plany po
wyjściu ze
szkoły. Po
zakończeniu
szkoły
podstawowej
ma zamiar
wybrać się do
technikum w
Gorzowie
Wielkopolskim.
Profil, który
chce wybrać, to
technik

informatyk.
Wybrał tę
szkołę ze
względu na to, 
że pomoże mu
ona w
realizowaniu
zainteresowań.

Kolejną osobą z
którą
przeprowadziłam
wywiad była
Klaudia M.-
Chciałbym iść
do technikum o
profilu
wojskowym lub
liceum z klasą
policyjną.
Zależy mi na
tym by w
przyszłości
zostać
policjantem

kryminalistyki
lub żołnierzem.
W wolnym
czasie
chciałabym
uczęszczać na
musztrę. Mimo
tego jak bardzo
chcę zakończyc
już edukację w
naszej szkole to
będę miło ją
wspominać i
odwiedzać.

.

Na lekcji
przyrody
nauczycielka
pyta: 
- Jasiu, co
wiesz o
jaskółkach? 
- To bardzo
mądre ptaki.
Odlatują, gdy
tylko
rozpoczyna się
rok szkolny!

.

Lekcja, pani
bierze Jasia do
odpowiedzi:
- Jasiu, jaką
literką na mapie
oznaczamy
wschód?
- Eee...
- Dobrze,
siadaj, piątka.
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         Pożegnanie           
          gimnazjum

  Adrian    Ola,Mateusz

Pożegnanie

Nasi koledzy
gimnazjaliści za
chwilę
wychodzą ze
szkoły. W
związku z tym
postanowiliśmy
zadać im kilka
pytań: 

z wieloma
osobami.
Wybraliśmy
kilka, które
ujrzały światło
dzienne w
naszej gazecie.

.

.

 - Jakie masz
wspomnienia ze
szkołą?
 - Gdzie
planujesz iść po
gimnazjum?
 - Kim
chciałbyś/chcia-
łabyś zostać w
przyszłości.

Wywiady
przeprowadzili-
śmy

 - "Chciałabym
zostać albo
żołnierzem albo
policjantką."
 - Ola M.:
 - "Pamiętam w
miarę radosne
wspomnienia."
 - "Mam plany
pójść do Liceum
Ogólnokształcącego
nr 4 w Gorzowie
Wlkp. "
 - "Mam ambicje
by zostać

inżynierem i
projektantką 
wnętrz.

 - Mateusz H.:
 - "Wolę nie
pamiętać tego
roku i innych"
 - "Mam w
planach iść tam,
gdzie idzie moja
koleżanka.

 - Adrian D.:
 - "Wydaje mi
się, że dobre. Z
roku na rok
czułem się
coraz lepiej w
szkole."
 - "Planuję pójść
do liceum
plastycznego
lub do szkoły
ogrodniczej."
 - "Mam
marzenia, by 
zostać 

albo grafikiem
komputerowym albo
architektem."

.

.
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Pożegnanie uczniów

Kamila Grzegorz

Wywiady z
uczniami

klasy VIII i 3
gimnazjum

.

Pytania do
uczniów: 
Jak będziesz
wspominać
szkołę i czy
masz ulubione
wspomnienie z
niej? Do jakiej
szkoły
zamierzasz
pójść? Kim
chcesz zostać
w przyszłości?

Kamila na
pierwsze
pytanie
odpowiada tak:
- "To zależy,
czasem było
fajnie, a czasem
źle.
Moje ulubione
wspomnienie to
jak poznałam
osoby, z którymi
jestem w
klasie."
Jej odpowiedzią
na drugie

pytanie jest
szkoła
zawodowa albo
liceum
ogólnokształcące.
W przyszłości
chciałaby zostać
fryzjerką lub
kelnerką.

Dowcipy

Siedzi Jasio w
szkole.
Nauczycielka
się pyta:
- Jasiu gdzie
leży Kuba?
- Kuba leży w
domu jest
chory!

Nauczycielka
pyta Jasia w
szkole: 
- Kto zbudował
arkę? 
A Jasio na to: 
- No....E...... 
Dobrze Jasiu
siadaj dostałeś
piątkę.

Grzegorz mówi:
- "Będę dobrze
wspominał to
miejsce.W
szkole jest miła i
przyjazna
atmosfera.
Moimi
najlepszymi
wspomnieniami
są udziały
w konkursach plastycznych.
- "Chciałbym
pójść do Liceum
Ogólnokształcącego

w Gorzowie lub
w Strzelcach
Krajeńskich. 
Lubię rysować i
malować, chcę
wiązać z tym
przyszłość,
dlatego
chciałbym
zostać grafikiem
komputerowym."

.
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       SPOTKANIE 
        Z KSIĄŻKĄ

Zwycięzcy Rywalizacja

KONKURS

Klasy 4-6 miały
do
przeczytania 
książkę "Afryka
Kazika"
fragmenty.
Klasy 7,8 i 3
gim każda klasa
miała inną.
Nasza szkoła
miała książki
pt."Planeta
według Kreta"

Zwycięzcami
została klasa 3
Gimnazjum z
naszej szkoły,
drugie miejsce
klasa 7 ze
Zwierzyna,
trzecie miejsce
Gościmiec. W
klasach 4-6
pierwsze
miejsce zajęła
klasa 4 z naszej
szkoły, drugie
Zwierzyn,

a trzecie klasa 5
z naszej szkoły.
Gratulacje!!!!!

Wygrana klasa
ma opłaconą
wycieczkę, ale
wszystkie
pierwsze 3
miejsca, wezmą
udział w
warsztatach.
Konkurs był
pełen
rywalizacji, ale
test wiedzy o
książce
zadecydował i
przewrócił

tabelę wyników
do góry nogami.

.

.

"Kobieta na
krańcu świata"
i "Pieszo przez
Czarny Ląd"
Każda klasa
miała czterech
przedstawicieli.
Musieli oni
zrobić scenkę,
zwiastun, plakat
i stoisko
związane z
książką.

W konkursie
brału udział
szkoły z Górek
Noteckich,
Zwierzyna i
Gościmca.
Konkurs był
również
zabawą, z
której dużo
można było
wynieść.

.

.
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