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Wybraliśmy zarząd Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącym jest Julia
Tyczyńska, zastępcą - Michał Brol.

Wycieczka klas siódmych WYWIAD Z OLIWIĄ,
UCZENNICĄ KLASY VII

 12 września, klasy siódme
pojechały na wycieczkę
całodniową do
Ogrodzieńca. Wycieczka
była wspaniała, ale w
sumie... sami
przeczytajcie...  
  Do Ogrodzieńca jedzie się
ok. 1 godzinę, dlatego też
uczniowie wraz z
wychowawcami jechali na
wycieczkę autokarem. W
czasie podróży większość

uczniów świetnie się
bawiła. Młodzież śpiewała,
wygłupiała się, śmiała...   
Kiedy autokar zaparkował
w odpowiednie miejsce,
wszyscy opuścili pojazd, a
następnie ruszyli w stronę
ruin zamku.  
              Magda M.

  Oliwia jest uczennicą
klasy   VII b. Jej wielką
pasją jest   fotografia. Jak
odkryła w   sobie
zamiłowanie do   zdjęć?
Jakie zdjęcia lubi robić
najbardziej? Opowiedziałą o
tym w wywiadzie, którego
udzieliła Martynie. Treść
wywiadu na stronie 3.
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   WYCIECZKA KLAS SIÓDMYCH
   12 września klasy siódme pojechały na wycieczkę całodniową do Ogrodzieńca. Wycieczka była wspaniała, ale w sumie... sami przeczytajcie...  
  Do Ogrodzieńca jedzie się ok. 1 godzinę, dlatego też uczniowie wraz z wychowawcami jechali na wycieczkę autokarem. W czasie podróży większość
uczniów świetnie się bawiła. Młodzież śpiewała, wygłupiała się, śmiała...  Kiedy autokar zaparkował w odpowiednie miejsce, wszyscy opuścili pojazd, a
następnie ruszyli w stronę ruin zamku. Gdy już dotarli, chwilkę musieli poczekać na przewodnika. Podczas czekania, siódmoklasiści nie marnowali czasu i
robili sobie zdjęcia, po czym wrzucali je na rozmaite media społecznościowe, rozmawiali i robili inne ciekawe rzeczy.  W końcu nadszedł czas na
zwiedzanie. No i jak to młodzież... Niektórzy byli bardzo zaciekawieni opowieściami przewodnika i historiami z przeszłości tego zamku, a niektórzy po prostu
zasypiali na stojąco... No ale coż, tak to już bywa.   
  Po zwiedzaniu zamku uczniowie mieli parę minut dla siebie. Mogli po prostu porozmawiać między sobą, zjeść kiełbaski i chleb z ogniska. Gdy nadszedł
koniec małej przerwy, wychowawcy wraz z nastolatkami zrobili pamiątkowe zdjęcie  
i wybrali się do Parku Miniatur. I w sumie sytuacja wyglądała tak samo jak ze zwiedzaniem zamku. Niektórzy robili zdjęcia i z fascynacją oglądali miniatury
budowli, no a niektórzy nie słuchając przewodnika, szeptali miedzy sobą...    Następnie znowu odbyła się krótka przerwa, a potem... Po prosto było o wiele
ciekawiej niż wcześniej. Cała grupa uczniów wraz z nauczycielami poszła na tor saneczkowy, no i prędkość, z którą się jechało może i nie robiła wrażenia,
ale na pewno było to o 100 razy ciekawsze niż np. Park Miniatur.   
  Gdy każdy się przejechał, wszyscy poszli do Parku Doświadczeń. Tam też w sumie było ciekawie.  Można było usiąść w specjalnym fotelu, który był
przymocowany do żyroskopu i kręcił się we wszystkie strony świata albo wejść do auta, w którym można było się obracać do góry nogami.  
  Po różnorodnych atrakcjach nadszedł czas na... DOM STRACHÓW. Niestety do Domu Strachów można było wejść jedynie po 13 osób, dlatego też
musieliśmy się podzielić na 13 osobowe grupy. 
Dom Strachów nie był sam w sobie aż tak straszny, ale większość dziewczyn i tak piszczała, natomiast chłopy wygłupiali się.     
  Po wszystkich atrakcjach był czas na kupienie pamiątek, a potem była zbiórka. Kiedy wychowawcy policzyli ilość dzieci, ruszyli do autokaru. Gdy już
wszyscy usiedli na miejscach, pojazd ruszył. Większość osób była zmęczona po wycieczce, ale i tak miała jeszcze resztki siły na wygłupy w czasie
podróży powrotnej. Na Stroszek dojechali ok. o godziny 17:00. Po wyjściu z autokaru ostatni raz wychowawcy przeliczyli uczniów, a następnie każdy mógł
ruszyć w stronę swojego domu.  
  Wycieczka była bardzo ciekawa, a towarzystwo było wspaniałe. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie więcej takich wycieczek.

WYBORY MISTERA SZKOŁY!!
      Dnia 30 września, jak co roku był Dzień Chłopaka.
Z tej okazji w naszej szkole odbyły się wybory na Mistera SP23. W każdej klasie wybierano
najładniejszego chłopaka, który następnie przechodził do etapu szkolnego. Przy wyborze nie
liczył się tylko wygląd, lecz charakter, sposób bycia, chęć niesienia pomocy innym,
zaangażowanie w życie klasy. Spośród wszystkich klas dziewczyny musiały wybrać tego
najlepszego. 
W tym rok Misterem został Kamil Walesa, uczeń klasy 6! 
Samorząd Uczniowski dziękuje za udział i gratuluje wszystkim chłopcom. 

STOPKA REDAKCYJNA
Red. naczelny: Maja Działąch
Redaktorzy: Edyta Hermansa, Natalia Gendek, Martyna Helfeuer, Oliwia Olejnik, 
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                                 Warto inspirować się innymi...
                                                  czyli wywiad z Oliwią z klasy VII.
   Oliwia Olejnik, która od kilku miesięcy interesuje się fotografią, odpowiedziała nam na parę ciekawych pytań. Sami
przeczytajcie! 

- Hej Oliwia.
- Hej Martyna.
- Mam do Ciebie kilka pytań.
- Słucham
- Kiedy zaczęłaś się interesować fotografią?
- Fotografia interesuję mnie od około roku.
- Ciekawe. A co cię do tego zachęciło, żeby fotografować?
- Zaczęło się to wszystko wtedy, gdy na gazetce szkolnej zobaczyłam zdjęcia wykonane przez innych uczniów i jedną z tych prac była fotografia Julii
Tyczyńskiej, bardzo spodobało mi się to zdjęcie i chciałam robić takie zdjęcia jak ona.
- Dobrze, a z czego jeszcze czerpałaś inspirację, kiedy zaczęłaś robić fotografie telefonem, 
a później aparatem?
- Oczekiwałam na zdjęcia Julii (na Instagramie) i z mojej wyobraźni, miałam wtedy dużo pomysłów. 
- Kiedy dostałaś aparat oraz jaki to model?
- Dostałam go około 2 miesiące temu i byłam zaskoczona. Jest to model Nikon D5300.
- Wolisz robić zdjęcia ludzi ,natury, zwierząt itd. czy czegoś całkiem innego? 
- Najbardziej lubię robić zdjęcia ludzi, ale zdjęcia natury są inspirujące.
- Ok. Do Zobaczenia!
                                                                                                                                                                            Martyna H.

Zdjecie 1 Oliwia Olejnik
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POMYSŁY NA JESIEŃ

Jesienne rozmyślania
Majki Dz. 

Co można robić
jesienią?
-Zbieraj kasztany!
-Baw się w liściach!
-Grab liście!
-Oglądaj super filmy!
-Chodź na zakupy!
W co się ubierać?
-Ciepła kurtka.
-Ciepła bluza.
-Grube spodnie.
-Ciepłe skarpetki.
Nie zapomnij o
uśmiechu!!!
                Edyta H.

  Co można pić
jesienią?
-Ciepłe kakao;
-Herbatę;
-Napoje itp.
  Co można robić
jesienią?
–  Zbierać kasztany;
–  grabić liście;
–  bawić się w liściach;
–  oglądać filmy.
                     Ola O.

  Jesień to przecież
nie koniec świata!

  Dnia 23 września
rozpoczęła się
astronomiczna jesień.
Pora znów przywitać
niskie temperatury,
deszcze i wiatry.
Każdy z nas musi
koniecznie
przygotować się na tak
gwałtowną zmianę
pogody, zwłaszcza po
niezwykle upalnym
lecie. Dziś postaram
się podpowiedzieć, jak
najlepiej przygotować
organizm do tej pory
roku.

  Co należy zmieć w
swojej diecie?
W naszych posiłkach
koniecznie musimy
zmienić ilość
spożywanego cukru, to
wzmocni nasz
organizm. Zdolność do
zwalczania infekcji jest
niższa po zjedzeniu
dużej ilości cukru.
Posiłki, których
powinniśmy jeść pięć
razy dziennie, powinny
być bogate w witaminę
C, dlatego warto 

wprowadzić do dań
czerwoną paprykę oraz
owoce cytrusowe.
Woda w trakcie dnia
jest równie potrzebna,
pamiętaj, aby często
sięgać po wodę i stale
nawadniać organizm!   
Poza dietą nie
zapominaj o ruchu
fizycznym, warto
przebrać ten strój na
lekcję w-f i rozgrzać się
w te zimne i
deszczowe dni.            
                     Maja Dz.

Warto marzyć.. A
gdyby tak zbudować
wymarzony plac
zabaw? Oto
propozycja jednej z
uczennic: Z prawej
strony znajduje się
drzewo, na którym
wisi huśtawka w
kształcie ananasa. Po
drzewie można się

wspiąć, by zjechać na
tyrolce. Z lewej strony
drzewa znajduje się
chatka, a przed nią
mini plaża z leżakami i
stoliczkiem. Na moim
placu znajduje się
również basen, do
którego można
zjechać zjeżdżalnią.
Całość odgradza

solidny ,drewniany
płot.
                Natalia G.

Natalia G.

ob 4

Natalia G.

Julia tyczynska
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