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WAKACJE
Znów koniec roku szkolnego. Dziesięć miesięcy
szkoły za nami. Jak było? Oczywiście różnie, ale
najważniejsze że nadszedł długi czas laby. Uczniowie i
nauczyciele są szczęśliwi. Rodzice chyba też, choć
nie wiadomo.

WAKACYJNE ŻYCZENIA
Życzymy Wam, by lato było słoneczne, by wszystko
było bajeczne, by marzenia się spełniły, by górskie
szczyty zauroczyły, by morska woda nie była słona,
by miłość wakacyjna była szalona, by nie śniła się
szkoła, by paczka znajomych była wesoła, by rodzina
nie narzekała, by połówka nie zdradzała, by radość nie
mijała, by wspomnienia były wspaniałe...
REDAKCJA

W tym roku w szkole spędziliśmy 187 dni. Załóżmy,
że średnio w jednym dniu mieliśmy 6 lekcji. Każda po
45 min, co daje 270 min dziennie. Mnożąc przez 187,
wychodzi, iż w szkolnych klasach byliśmy aż 50 490
minut, co daje 841, 5 godzin! Oczywiście, nie licząc
przerw. Samej nauki aż tyle? Bez melisy?
Na pewno należą nam się wakacje.

WAKACJE - ATRAKCJE

WAKACJE - DYWAGACJE
Wakacje - rzeczownik odmieniany przez uczniów
przez wszystkie przypadki. Ma też wiele synonimów:
laba, odpoczynek, odprężenie, pieriedyszka, rekreacja.
Wakacje= brak szkoły= brak lekcji=brak nauki=brak
mózgu. Ten okres czasu może doprowadzić do
załamania nerwowego, a w konsekwencji braku
pomysłu na życie. Gdy nie mamy pomysłu na życie,
wybieramy złe cele. Złe cele prowadzą donikąd.
Jesteśmy w czarnej dziurze, więc musimy to
zmienić...
JEŚLI JESTEŚ OPTYMISTĄ, CZYTAJ ODTĄD.
Wakacje=odpoczynek=opalanie=plaża=imprezy.
Ania G.

Dzięki wakacjom możemy spać do południa, rozwijać
swoje pasje, zwiedzić kawałek świata, obżerać się
słodyczami, pizzą i później spalić kalorie w jacuzzi. Nic
nie robić przez cały dzień i się obijać. Spróbować
zrealizować swoje wakacyjne marzenia, np. spotkać
się z ulubionym amerykańskim aktorem. Nie myśleć o
szkole. Robić szalone rzeczy. Ubierać się dziwnie.
Ufarbować włosy na zielono. Przeżyć wakacyjną
miłość. Spotykać się z tymi osobami, z którymi
chcemy. Nie kontrolować czasu. Powyrzucać
niesympatyczne wspomnienia.
Kamila K.
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VII A I III B W SANDOMIERZU
DZIEŃ PIERWSZY W SANDOMIERZU

Co
widzieliśmy?
Gotycką Katedrę i rynek z
malowniczymi kamieniczkami. Ucho igielne — jedyną
zachowaną furtę, spośród dwóch niegdyś istniejących
w systemie murów obronnych. Z tarasu widokowego
Bramy
Opatowskiej
oglądaliśmy
Sandomierz.
Przeszliśmy Podziemną Trasą Turystyczną, czyli
słynnymi sandomierskimi lochami z XIV i XV w.
Spacerowaliśmy
najpiękniejszym
z
wąwozów
lessowych – Wąwozem Królowej Jadwigi. Byliśmy też
w Kościele św. Jakuba z XIII w. i na dziedzińcu Zamku
Królewskiego. Zobaczyliśmy również Collegium
Gostomianum oraz Dom Długosza. Obiadokolacja w
stylowym lokalu zakończyła się nagrodą - dostaliśmy
krówki sandomierskie, wyrabiane wg dawnej
receptury.
Wiktoria

DZIEŃ DRUGI - BARANÓW SANDOMIERSKI
Nie spaliśmy w hotelu, w którym nocuje Ojciec
Mateusz (myśleliśmy, że na plebanii). Po nocnych
wojażach w bursie szkolnej przejechaliśmy do
Baranowa Sandomierskiego. Tu w Sali Biesiadnej
mieliśmy warsztaty zwane: Kreatywną lekcją
dworskich manier przy stole. Nauczyliśmy się składać
serwetki, nakrywać i dekorować stół, układać sztućce.
Potem zwiedzaliśmy zamek. I wróciliśmy do Sali
Biesiadnej na obiad. I znów bon ton, bo pani
sprawdzała, czy znamy warsztatowy savoir-vivre.
Poradziliśmy sobie, no może nie wszyscy. Spacer po
ogrodach zamkowych pozwolił nam nabrać siły na
powrót do Będzina i stęsknionych rodziców.
Maja

TAJEMNICE BURSY SZKOLNEJ
Na wycieczce o 3 nad ranem puszczałam odgłosy
pszczoły. Bardzo miło wspominam smarowanie Basi
pastą do zębów, gdy spała twardym snem. Gdy
weszłyśmy do pokoju, Natalka zaczęła sprawdzać czy
nie ma w materacach pluskiew, ponieważ opinie z
internetu mówiły, że w materacach znajdują się
pluskwy. W pamięci na pewno zapadnie mi zwiedzanie
dachu bursy szkolnej przez Maję. Aby przetrwać
smród unoszący się z naszych nóg, wypsikaliśmy
pokój sprejem na wampiry. Robiliśmy kapcie-party, ale
tylko Szymon miał bambosze. Krąży plotka, że Maks
zjadł pastę, którą był posmarowany. Kacper, Michał,
Karol i Maks nie mogąc spać, pół nocy biegali do
koleżanek i kolegów. Franek i jego kompani z pokoju
mieli tajemniczą szafę, w której powietrze było zupełnie
inne.
przeżycia uczniów 7a spisał Michał
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MAGIA KRAKOWA
Uczniowie klas III a i c gimnazjum przez trzy lata
uczestniczyli w projekcie Nie tylko teatr. W tym roku
zakończyli spotkania z krakowskimi teatrami, ale
zaczęli je kontynuować siódmoklasiści. Spektakl
Czego nie widać w Bagateli na długo pozostanie w
pamięci wszystkich uczniów, bo takiej komedii nie da
się zapomnieć. Przepona i mięśnie twarzy pracowały
nieustannie. To było wspaniałe podsumowanie
trzyletnich spotkań z magią Krakowa.
Kamila K.

TEATR BAGATELA

HISTORYCZNE SPOTKANIE
PRZED SPEKTAKLEM
W McDonaldzie zjedliśmy i zmieniliśmy garderobę na
teatralną. I znów ruszyliśmy, tym razem w stronę
Bramy Floriańskiej. Przeszliśmy obok Barbakanu i
spacerkiem, plantami dotarliśmy do teatru. Pierwszy i
drugi rząd motywował do kulturalnego zachowania, ale
czasami nie panowaliśmy nad własnym ciałem, tak
było śmiesznie i wesoło na scenie.
Kamila

WAWEL
NA KRAKOWSKIM SZLAKU
Jak co roku zaczęliśmy od Wawelu. Tradycyjnie fotka
na dziedzińcu, potem oczywiście Katedra Wawelska i
groby wielkich oraz sławnych. Następnie spacer
bulwarami Wisły do pomnika psa Dżoka i pierwsze
muzeum. Tym razem Sztuki i Techniki Japońskiej
"Manggha". I jak zawsze plantami na rynek. Po drodze
przy Floriańskiej Okno Papieskie i znów pamiątkowe
zdjęcie, by porównać z tymi sprzed roku i dwóch lat.
Pomnik wieszcza jak zwykle oblegany przez turystów,
przede wszystkim takich jak my, czyli uczniów, bo to
czerwiec, więc czas szkolnych wycieczek. Kościół
Mariacki i Sukiennice oczywiście też zwiedziliśmy, bo
tak nakazuje tradycja. Jako że nasze wyjazdy do
Krakowa zawsze były intelektualne i zaskakujące, tym
razem nauczyciele - tak jak my trzy lata ci sami, czyli
A. Samsonowicz i J. Witaszczyk, zaplanowali
spotkanie z woskową historią nie tylko naszej ojczyzny
w Polonia Wax Museum. Naprawdę super przeżycie,
zwłaszcza że nie tylko można było robić zdjęcia ale
też dotknąć historycznych postaci.
Ola i Karolina

MUZEUM JAPOŃSKIE
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ROZSTANIE - POŻEGNANIE
Feci, quod potui, faciant meliora potentes

REDAKTOROM NA DO WIDZENIA

Tyle było dni... śpiewał Grechuta. Trudno powiedzieć, ile dni spędziliśmy razem. A dziś odchodzicie, więc życzę
Wam słowami Rynkowskiego: Szczęśliwej drogi już czas... Nie powiem Wam - żegnajcie. Smutno rozstać się z
tak wspaniałą grupą młodych zaangażowanych indywidualistów, którzy potrafili stworzyć super team.

Przez dwa lata zawsze mogłam
liczyć
na trzy
fantastyczne,
nadzwyczajne,
wspaniałe
dziewczyny.

Ola, Kamila, Karolina
nie liczyły czasu, pisały w domu czasami nocą. Nigdy mnie nie
zawiodły.
Były
matecznikiem,
filarem naszego zespołu. Poruszały
się w różnych dziedzinach, na wielu
płaszczyznach,
doskonale
posługując się wieloma gatunkami
dziennikarskimi.
Pozostali trzecioklasiści też angażowali się w pracę zespołu. Ada, będąc na spotkaniach redakcji, zawsze coś
napisała, chociaż narzekała często na brak weny czy stosownego słownictwa. Szymon zazwyczaj pływał
(dosłownie), ale gdy się zjawiał, wprowadzał artystyczny chaos. Martyna - redakcyjny fotograf, robiła dużo zdjęć
profesjonalnym sprzętem, lecz nie zawsze miała czas, by je wrzucić na stronę gazetki. Ania, intelektualistka
błądząca wśród cumulusów, do napisania tekstu potrzebowała ciszy, a wśród kilkunastu redaktorów mających
wiele do powiedzenia było to raczej niemożliwe. Zuzia realizowała się głównie w recenzjach, gdyż czyta
niesamowite ilości książek.
Dziękuję Wam za to, że byliście, że wnieśliście do redakcji radość, złość, humor, spontaniczność,
otwartość - po prostu młodość.
Anna Samsonowicz
od lewej:

Ada
Szymon
Martyna
Ania
Zuzia
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SUKCES REDAKCJI
Jesteśmy wśród 10 najlepszych redakcji.
Mamy 6 miejsce w rankingu #juniorlab.

SUKCES W JUNIOR MEDIA

W nagrodę trzech redaktorów wyjedzie na tygodniowe
warsztaty
dziennikarskie
prowadzone
przez
profesjonalistów z jednej z największych grup
medialnych w naszym kraju – Polska Press.
Zapracowaliśmy na ten sukces, gdyż wydaliśmy 20
numerów gazetki, braliśmy udział w 4 konkursach
zespołowych, 7 indywidualnych i opublikowaliśmy w
„Junior krytyk” 56 recenzji.
Oczywiście nie tylko będą uczyć się dziennikarskiego
rzemiosła.
W Letniej Szkole Junior Media, która odbędzie się w Westernowym Parku Rozrywki TWINPIGS w Żorach,
oprócz warsztatów dziennikarskich czeka ich wiele atrakcji, miedzy innymi codzienne korzystanie z oferty
Westernowego Parku Rozrywki Twinpigs, wizyta w Parku Wodnym Aquarion, zwiedzanie Muzeum Ognia czy
Team Building. Wszyscy, którzy są na fotce poniżej, mają swój wkład w ten sukces. Ania (pierwsza od lewej
na górze) jest najmłodszą dziennikarką i jedyną z klasy V. Pisała artykuły, publikowała recenzje i brała udział w
kilku konkursach. Aktywna, skromna dziewczynka! Kacper (zamyślony, z dłońmi przy twarzy) też dołączył do
nas w tym roku i szybko stał się liderem gazetki. Ogarnia sprawy techniczne i angażował się we wszystkie
wyzwania. Maks (obok Kacpra) wnosił do redakcji niesamowitą burzę mózgów. Wszystko robi szybko i
efektownie. Michał (pod Maksem) spokojny i wyważony intelektualista, wprowadza spokój i logikę. Wtóruje mu
Basia (obok Maksa), która zaangażowała się głównie w konkursy. Maja (od lewej na dole) również postawiła na
udział w różnych wyzwaniach, ale nie unikała też pisania do kolejnych numerów gazetki. Wiktoria (obok Mai) była
na prawie wszystkich spotkaniach redakcji. Pozostali to trzecioklasiści z gimnazjum, o których pisałam na stronie
5. To była super redakcja. Gratuluję Wam sukcesu i dziękuję za ten rok.
Anna Samsonowicz

