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,W pierwszym numerze naszej uczniowskiej gazetki
prezentujemy wywiad z Dyrektorem Szkoły Wartości
u świętego Pankracego, 
Księdzem Mariuszem Majewskim.

Ile lat temu przyjął Ksiądz święcenia kapłańskie?
20 lat temu.

W ilu parafiach już Ksiądz pracował?
To jest moja druga parafia.

Czy trudno jest być Dyrektorem Szkoły Katolickiej?
I tak,i nie. Kiedy ma się obok dobrych ludzi, to łatwo:-)

Jaki sport Ksiądz lubi i dlaczego?
Kolarstwo, ale za często nie jeżdżę na rowerze.

Kim Ksiądz chciałby być, gdyby nie był księdzem?
Nie zastanawiałem się nad tym.

A czy chciałby Ksiądz zostać papieżem?
Ni,e bo to bardzo trudna ,,misja",

Jakie jest  ulubione danie Księdza ?
Bardzo lubię spaghetti aglio olio peperoncino.

Co Ksiądz lubi robić w wolnym czasie?

Nie wiem, robię to,co muszę. Ale bardzo lubię podróżować.

Jakie zwierzątko chciałby Ksiądz mieć?
Psa, bo jak mówią- jest on przyjacielem człowieka.

Jakie przedmioty w szkole lubił Ksiądz najbardziej?
Historię i Wiedzę o społeczeństwie.

Co Księdza zdziwiło w mijającym roku szkolnym-w życiu zawodowym 
i prywatnym?
Nie przypominam sobie nic takiego.Ktoś kiedyś mi powiedział, że księdza nie powinno
nic dziwić.

Co Ksiądz ceni w dzieciach i młodzieży?
Radość i szczerość.
Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.
                                                          Wywiad przeprowadził Dominik, opracował- Wojtek.

             Zapraszamy  wszystkich chętnych 
           
                                     do włączenia się w tworzenie gazetki.
    
          Spotykamy się  w poniedziałki w  godz. 13.50-14.35

                           Czekamy na Was  i na Wasze pomysły! 
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                                   ,,MIKOŁAJKI "
         
                  6 Grudnia, jak zwykle, przyszliśmy do szkoły.
              Jednak już od rana w powietrzu czuć było napięcie.
          Uczniowie klasy I i II na każdej przerwie schodzili na dół,                 
         żeby sprawdzić, czy przyszedł Mikołaj. Wreszcie doczekali się!

     Natomiast w V i VI kl. była tego dnia pizza.
A w VI kl. nie dość że pizza, to jeszcze przyszedł prawdziwy święty
Mikołaj.
Ale, ku zdziwieniu uczniów,niestety,nie miał  prezentów.
Roześmialiśmy się, ponieważ okazało się ,że tym razem to my-
uczniowie będziemy musieli pełnić rolę Mikołaja i to my poczęstujemy go
pizzą.

Było wesoło,wszyscy,mimo niespodziewanego gościa, się najedli .
A prezenty... czekały na nas w domu.

                    ZAPYTALIŚMY  NIEKTÓRYCH UCZNIÓW 
ORAZ NAUCZYCIELI  NASZEJ SZKOŁY, CO CHCIELIBY ZNALEŹĆ
POD CHOINKĄ. OTO ICH ODPOWIEDZI:
Wicedyrektor, pani Małgosia: ,,Ciepłe bamboszki"
Pan Piotr: ,,Latarkę na czoło"
Pani Klaudia : ,, 9 godzin snu",
Oliwer: ,,Grę na Xbox i jednorożca"
Nina:,,Lego Friends" ,         
Karina:,,Pieniądze ,a przy okazji pistolet na hajs i złotą lamę",
Patrycja, :,,Pieniądze i złotą lamę",
Weronika:,, Hulajnogę ",
Marcelina: ,,Brokatowy kubek do picia z rurką, która się zamyka",
Paulina:,, Pistolet na pieniądze",
Oskar: ,,Klocki Lego Technic Mack"
Maciek:,,Transformers"
Szymon:  ,,Konia"
Wojtek -,,Klocki lego"
Pola: ,,Rower, samolot, szynszyle, psa, konia, osła i rodeo dla niego""
Stasiu: ,,Chciałbym dostać świętego Mikołaja"
Cezary-,,Komputer"
Bartek-,,Nowego brata, z którym mógłbym wygrywać w piłkę"
Zuzia: ,, Lol suprise " ,
Krzyś-,,Brata"            
                       Życzymy, by wszystkie  pragnienia się spełniły! 
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                                                                                       ,, DZIEŃ  MISIA"
    W listopadzie  w naszej szkole świętowaliśmy DZIEŃ MISIA .Przygotowały go wychowawczynie klasy I i II. 
Każdy musiał przynieść swojego pluszaka. Zorganizowano różne konkurencję, np. wyścigi z jajkami, wyciąganie wykałaczek z pudełka na czas 
i tworzenie portretu własnego misia. Najwięcej punktów zdobyli uczniowie klasy II. Gratulujemy!

Dobrze się bawiliśmy się, mamy też nadzieję ,że w przyszłym roku inne klasy będą mogły włączyć się w organizację tego święta i zrealizować swoje
pomysły .

m

m

m

                                        Niespodzianka! 

            Zagadka matematyczna dla młodszych i starszych uczniów.
      
     Dwie pierwsze osoby, które przyniosą prawidłowe rozwiązanie swojej 
              wychowawczyni (kl. II) i nauczycielce matematyki (kl.V, VI), 
                                  otrzymają drobny upominek. 
                                      
                                      Kto pierwszy, ten lepszy!

  1/ Zadanie dla młodszych uczniów:

Ewa zauważyła, że jeżeli kupi 5 kg pierniczków, to zostanie jej 19
złotych, a jeżeli kupi 8 takich porcji, to zostanie jej 10 złotych. 
Ile pieniędzy ma Ewa? 

2/ Zadanie dla starszych uczniów: 

Napisałem książkę o zwyczajach świątecznych.Ma ona 972 strony. 
Ile razy napisałem cyfrę 7? 

 Mamy też dla Was kilka dowcipów. Wiemy, że wszyscy lubią je czytać.
**                                                                                                                                               **                                                                  
Przyjeżdża chłop wozem do wsi i krzyczy:                                                                              -Mamo, mamo choinka się pali!
-Węgiel przywiozłem!                                                                                                               -Nie mówi się "pali", tylko ,,świeci".
Na to koń odwraca się i mówi:                                                                                                  Po chwili:
-Tak, ty przywiozłeś....                                                                                                              -Mamo, mamo! Firanka się świeci!
**                                                                                                                                              **
Blondynka u weterynarza w poczekalni uspokaja psa:                                                           Nauczycielka pyta Darka:
-Azor, nie szczekaj tak.Zobacz, tam też czeka kotek                                                              - Jaki kształt ma ziemia?
do pana doktora i nie szczeka.                                                                                                -Okrągły.
***                                                                                                                                             -Dobrze, siadaj.Jasiu , a skąd o tym wiemy?
-Mamo, a tato mnie zbił dwa razy.                                                                                           -Bo Darek nam o tym powiedział-odrzekł Jasiu.
-Dlaczego aż dwa?                                                                                                                   **
-Raz, jak mu pokazałem świadectwo,a drugi, jak zobaczył,                                                    Tylko Chuck Norris potrafi wjechać na nartach pod prąd.
że to jego.                                                                                                                                                             Wyboru dokonali: Martin i Wojtek
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