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GIMNAZJUM - STRACH, RADOŚĆ, OCZEKIWANIA,
NIEPEWNOŚĆ...?

Chcemy żyć w świecie wolnym od dymu tytoniowego!

31.05. burmistrz naszego miasta, pan Lesław Hołownia, przyjął w
urzędzie niecodziennych gości. Nasi uczniowie pojawili się tam w
konkretnym celu. Przynieśli takie oto pismo:

Apel do Mieszkańców Skwierzyny!
O tym, że palenie papierosów szkodzi naszemu zdrowiu, wiedzą już nawet
przedszkolaki. Konsekwencje zarówno czynnego jak i biernego palenia są
jednakowe dla obu grup. Dym papierosowy jest dużym zagrożeniem
zwłaszcza dla Nas, Dzieci. Zaśmiecane przez niedopałki miejsca, w których
przebywamy, wpływają niekorzystnie nie tylko na wygląd naszego miasta,
ale utrudniają nam również swobodną zabawę. Dlatego My, Dzieci z Zespołu
Edukacyjnego w Skwierzynie, prosimy:
- nie palcie na placu zabaw, w parkach, na przystankach autobusowych,
boiskach, wszędzie tam gdzie spędzamy aktywnie czas na świeżym
powietrzu,
- zadbajmy oto, aby nasze przydomowe podwórza nie były zaśmiecane
przez niedopałki papierosów, aby miejsca te cechowała czystość i
estetyczny wygląd,
- nie palcie przy nas! Pamiętajcie o tym, że dym tytoniowy jest dla nas
równie szkodliwy, jak palenie aktywne. Szkodząc sobie, szkodzicie nam!
Chcemy żyć w świecie wolnym od dymu tytoniowego!
Chcemy żyć w mieście czystym i wolnym od zanieczyszczeń!
Nasze płuca potrzebują świeżego powietrza!

Uczniowie Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie

.
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Na naszych szóstoklasistów czeka już nowa
szkoła. Od września przekroczą oni progi
gimnazjów. Co młodzi ludzie sądzą o kolejnym
etapie edukacji? Czy z chęcią pożegnają się ze
szkołą podstawową? Oto zapytaliśmy naszych
najstarszych w szkole kolegów. Nikola
Jędruszak, Oliwia Brzezińska i Wiktoria
Kurzawska stwierdziły, że jedynym powodem, dla
którego niechętnie pójdą do nowej szkoły, jest jej
zbyt daleka odległość od miejsca zamieszkania.
Dla Wiktorii Komendy, na przykład, najtrudniejsze
będzie pożegnanie z obecną klasą. Ala Janas i
Oliwia Aksiutin z kolei nie mogą się doczekać
pierwszego września. Dlaczego? Chcą jak
najszybciej poznać nowych znajomych.
A jak przedstawiają się wyniki sondy
przeprowadzonej wśród uczniów klas piątych i
szóstych? Jak widać na wykresie obok, zdania są
podzielone. Pamiętajcie! Nowa szkoła to nowe
wyzwania. I tylko od Was zależy, jak
wykorzystacie tam swój czas. Powodzenia!
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1B i 1F zwiedziły Park Krasnala
w Nowej Soli

CO W SZKOLE PISZCZY...?!

6A i 6B wybrały się na wycieczkę
do WROCŁAWIA

Inscenizację KRÓLEWNY ŚNIEŻKI
przygotowała klasa 2D

Klasy 2E i 2F 
wybrały się do Torunia

Uczniowie klas piątych 
zwiedzili Warszawę

Finał sztafety polonistycznej 
wygrała klasa 4B
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Oj, działo się! Naprawdę wiele się działo! 
Maj i czerwiec to przecież miesiące, 
w których najczęściej wybieramy się 
na szkolne wycieczki. Na dworze robi się
coraz cieplej, dlatego aktywnie korzystamy 
z uroków pogodnej aury i spędzamy czas 
na świeżym powietrzu. To również czas
podsumowań, licznych konkursów i innych
atrakcji. Nie mamy jednak możliwości ich
wszystkich wymienić, dlatego też
przedstawiamy Wam tylko niektóre 
z nich.

;)

Liczne atrakcje z okazji Dnia Ziemi 
(w tym pokaz mody COŚ Z NICZEGO)
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Rozmawiają dwie pchły; 
- Gdzie byłaś na wakacjach? 

- Na krecie.
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Koniec już szkoły,
Uczyć mi się nie
chce,
miesiąc nauki
został tylko
jeszcze.

Słoneczna ta
pogoda
każdemu humoru
doda!
Kosmyki włosów
splataj już,
bo lato nadchodzi,
jest właśnie
tuż,tuż. 

Będzie można
sobie leniuchować
I nocą gwiazdy
piękne
obserwować!

Nie trzeba będzie
rano wcześnie
wstać!
Jezioro,góry,
morze,las
z radością witają
nas!

Julia Szałachowska
5b

Co słychać u Cynamona?
Ostatni weekend maja spędziłam z rodziną i
moim wiernym psem Cynamonem nad
jeziorem. Pogoda nam dopisała. Cynamon
biegał jak szalony za kaczkami, kopał dziury
na plaży i dokazywał z suczką znajomych.
Joka wygląda jak Cynek, tylko jest cała
czarna. W pewnej chwili psiaki za bardzo
rozpędziły się w zabawie. Cynamon nie
zauważył, że skończył się pomost. Z
wielkim pluskiem wpadł do jeziora i dzielnie
dopłynął do brzegu. Od tego momentu
chciał się bawić tylko w rzucanie patyków
do wody. Nie pozostaje mi nic innego, jak
uznać sezon wakacyjny za rozpoczęty.
Życzę wszystkim udanych wakacji i do
zobaczenia we wrześniu.

Ida Cisowska- Środecka

.

Mamy nadzieję, że nasze małe pisemko
szkolne sprawia Wam wiele radości. Chcemy
właśnie poprzez gazetkę przekazać
wszystkim czytelnikom istotne sprawy, które
dotyczą Nas, uczniów. Chcemy rozbawić,
zapewnić chwilę rozrywki, przestrzec przed
zagrożeniami, poradzić. Mamy nadzieję, że od
września też będziecie z nami! Do zobaczenia!
Redakcja
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