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UWAGA!

Redakcja  szkolnej  gazetki  pragnie  poinformować 
wszystkich  czytelników,  że  w  tym  roku  szkolnym  nasze 
media łączą się. Oznacza to, iż strona internetowa www, 
radio  szkolne  oraz  gazetka  działać  będą  razem! 
Zachęcamy  wszystkich  do  „sprzedawania”  swoich 
pomysłów.  Nauczycielami,  którzy  będą  zajmować  się 
gimnazjalnymi mass mediami są:

✔ Pan Witold Brandys
✔ Pani Eleonora Czyba
✔ Pani Joanna Klajnowska

Mamy nadzieję, że współpraca 
będzie układać się pomyślnie:)

Już wkrótce! Piosenki  z  naszej  szkolnej  gazetki  można  

będzie usłyszeć w radiu!

Już wkrótce! Playlista  odtwarzana  w  naszym  radiu  

znajdować się będzie także na stronie www 

oraz w Nieregularniku dwutygodnym!

Już wkrótce! Elektroniczna  wersja  gazetki  na  stronie  

internetowej szkoły!



ŻEGNAJCIE WAKACJE!

Wszystko, co dobre, szybko się kończy - koniec wakacji, a zarazem 

koniec leniuchowania. Czekamy na nie przez cały rok szkolny, a gdy już 

przychodzą, mijają bardzo szybko, niestety… Teraz pozostaje nam tylko 

cierpliwie i pilnie przebrnąć przez ten rok szkolny :) W pełni naładowani 

energią  możemy zacząć przygotowywać się do pracy umysłowej, ale 

i także fizycznej.

Przygotowaliśmy dla Was małe rozeznanie. Abyśmy wszyscy lepiej 

się poznali, zaprezentujemy listę miejsc odwiedzonych przez uczniów 

w czasie  wakacji.  Może  w  przyszłym  roku  zdecydujecie  się  na  coś 

z poniższej listy, kto wie:D 

 Bieszczady 

W to niezwykłe, malownicze miejsce 

wybrała się Justyna Balicka z klasy II b.

 Danię oraz Mazury odwiedziła Sandra 

Jakubczak z I b.



 Chorwację swoją obecnością 

zaszczyciły: Weronika Kawczyńska (I b) 

oraz Angelika Jany (III c).

 W Pieninach wakacje spędziła 

Aleksandra Barcik z III b.

 Bułgarię natomiast odwiedziła Paulina 

Spychalska z klasy III c.

 Sianożęty przyjęły Asię 

Jagiełło (III a) wyjątkowo 

miło.

 Do Dębna wybrała się Wiktoria 

Biernat (II a).



PIOSENKA NA DZIŚ

Skoro już poruszyliśmy tematy wakacyjne, nasza piosenka także 
będzie z nimi związana. Ale pamiętajcie: „Twardym trzeba być, nie 
miętkim”! Nawet się nie obejrzycie, a znów będą wakacje;)

Kabaret OT. TO.  „Wakacje”

Chodzę do szkoły, różne stopnie 
zbieram, 
Szóstki i piątki, i jedynki nieraz ,
Uczę się dzielnie od niedzieli do 
soboty,
Lecz ciągle po głowie mi chodzi taki motyw: 

Że jeszcze tylko: 
Wrzesień, październik, listopad, grudzień, 
Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i... 

Wakacje, znów będą wakacje 
Na pewno mam rację, wakacje będą znów.

Na koniec jeszcze małe ogłoszenie.

Nasza szkoła adoptowała dziewczynkę z Afryki 

(w  ramach  programu  Adopcja  serca).  Co  miesiąc  wpłacamy  sumę  

60 zł, która gwarantuje naszej rówieśniczce naukę. W ramach zbiórki  

pieczemy  ciasta  i  za  symboliczną  złotówkę  są  one  sprzedawane.  

Poszukujemy chętnych,  mających ochotę piec oraz sprzedawać owe  

ciasto. 

Zgłoszenia przyjmują: ks. Grzegorz Lepiorz, ks. Marek Mania.


