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Do góry nogami
S z k o ł a





„Czerp z innych,
ale nie kopiuj
ich. Bądź sobą.”
Michel Quoist
„P0święcaj tyle
czasu na ulepszanie siebie,
byś nie miał go
na krytykę innych”
Christian D.
Larson
„Żeby napisać
jedno własne
zdanie, trzeba
przeczytać tysiące cudzych”
Ryszard
Kapuściński

W tym
numerze:
Ciekawostki
Pomysły na wakacje

w

Ł a s i n i e

Słowo od redakcji

Warto przemyśleć:
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Drodzy Czytelnicy!
Piszemy do Was już po raz
ostatni. Sama nie mogę w to
uwierzyć, że już nigdy nie
napiszę ”Słowa od redakcji”
w tej gazetce. Mimo tego, że
nieraz jęczeliśmy, jak nam
źle w szkole, to będzie brakowało nam wielu rzeczy
(jeżeli chcecie dowiedzieć
się czego, zapraszamy na
kolejne strony). Przywiązaliśmy się nie tylko do siebie,
ale także do nauczycieli,
którzy starali się przekazać
nam jak najlepiej wiedzę.
Przywiązaliśmy się do
wszystkiego, bo 9 lat byliśmy w murach tej szkoły.
Spędziliśmy ten czas razem,
a teraz nasze drogi się rozchodzą,
idziemy
do innych szkół.

Chcielibyśmy Wam bardzo
podziękować za to, że zawsze byliście z nami i nas
wspieraliście. Dziękujemy
za miłe słowa i wsparcie!
Przepraszamy za błędy, chociaż mamy nadzieję, że nie
było ich zbyt wiele. Nad tym
czuwała zawsze pani Ania
Gaczyńska i to właśnie w jej
stronę kierujemy największe
podziękowania. To dzięki
niej mogliśmy pisać i się
rozwijać. Dziękujemy za
poświęcony czas i każde
miłe słowo. „Trzeba wspierać taką działalność” - te
słowa słyszeliśmy od wielu
nauczycieli i bardzo nas
motywowały (pozdrawiamy
panią Aleksandrę i panią
Lucynę).
Mimo słów:
„Podrożywata, podrożywata” nie zniechęcaliśmy się

Co warto przeczytać?
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Co w tym roku jest
modne?
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Wywiad z uczniami
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13 czerwca— Święto
dobrych rad

Nauczycielskie
Oscary

7

14 czerwca— Światowy
dzień krwiodawstwa

21 czerwca– Dzień muzyki

Słynne powiedzonka
nauczycieli

8

15 czerwca– Dzień wiatru

24 czerwca— Dzień
przytulania

Humor

10

18 czerwca— Dzień ewakuacji, Międzynarodowy
Dzień sushi

27 czerwca– Dzień walki z
cukrzycą

Detektyw

(gorące pozdrowienia dla
pani Doroty). No cóż, my
już kończymy swoją historię
z gazetką, ale Wy możecie
ją zacząć! Kontynuujcie nasze dzieło!
A na zbliżające się wielkimi
krokami wakacje życzymy
Wam wspaniałych nocy pod
namiotem, wielu kąpieli
w morzu i wspaniałych
wspinaczek po górach.
A we wrześniu wróćcie
z zapałem i chęcią do nauki.
Ósmoklasistom i gimnazjalistom życzymy, żebyście się
dostali do
wymarzonych
szkół oraz, żeby szło Wam
tam jak najlepiej!!!

Julia Domeracka

Święta nietypowe
19 czerwca– Dzień kota
Garfielda , Dzień leniwych
spacerów

1 lipca– Dzień psa
6 lipca —Światowy Dzień
pocałunku
7 lipca—Światowy Dzień
czekolady
15 lipca– Dzień bez telefonu komórkowego
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Razem czy osobno?
Od lat chodzą plotki, żeby
nie łączyć herbaty z cytryną
lub ogórka z pomidorem.
Po przeczytaniu milionów
artykułów
postanowiłam
rozwiać wątpliwości!
Herbata + cytryna = cytrynian
glinu w organizmie
Lubisz pić herbatę z cytryną?
Dobrze, musisz pamiętać tylko
o jednej zasadzie—dodawaj
cytrynę, gdy wyjmiesz fusy lub
torebkę. Unikaj też picia mocnej
herbaty z dużą ilością soku z
cytryny. Dlaczego? Okazuje się,

że połączenie herbata plus cytryna
nie zawsze jest dla nas zdrowe.
Liście herbaty zawierają bowiem
glin, który po zalaniu wrzątkiem
nie jest przyswajalny przez organizm. Ale jeżeli do herbaty dodasz
cytrynę, powstanie łatwo wchłaniany cytrynian glinu. Nie jest on
zdrowy dla naszego mózgu. Odkłada się w nim i może przyczyniać
się do wystąpienia choroby Alzheimera. Reasumując: wrzucaj cytrynę do herbaty, z której wyjęte są
fusy lub torebka.

Kanapeczka z pomidorem i ogórkiem, prawda? Tymczasem ogórka powinno się jeść
oddzielnie, bez innych warzyw. Zawiera on
bowiem enzym askorbinowy, który rozkłada
witaminę C. Jeśli do sałatki pełnej warzyw
bogatych w tę witaminę wrzucisz ogórka,
Twoje starania pójdą na marne.
Alternatywa: ogórki kiszone lub konserwowe.

Ogórek + pomidor = rozkład witaminy C

Kącik książkoholika
SEKRETY
URODY
K O R E A N E K
Charlotte
Cho
Bardzo przyjemny poradnik.
Wszystkie najważniejsze informacje o pielęgnacji cery
w pigułce, podane w przyjemny i bardzo przejrzysty
sposób. Autorka obala mit,
że cera Koreanek to efekt ich
genów. Udowadnia, że zależy
to od właściwej pielęgnacji.

F A T E / Z
E R O
G e n
U r o b u c h i
Kolejna light novela, o której istnieniu
nie wiedziłam, ale kupiłam od razu, jak
zobaczyłam w sklepie. Pierwotnie wydana w 4 tomach, teraz przedrukowana i
wydana w 6 tomach. Opowiada o Czwartej Wojnie o Świętego Graala, czyli pojedynek pomiędzy Duchami Bohaterów
przyzwanymi przez siedmiu magów.
Zwycięzcy otrzymają moc Graala, który
spełni każde życzenie. Każdy bohater ma
inne pragnienie, są różnorodni oraz mają
różne relacje. Kto pociąga za sznurki
w tej grze? Kto wygra? Czy na pewno każdy przestrzega zasad?

ZEROWA MARIA I PUSTE PUDEŁKO
Eiji Mikage

Seria składająca się z 7 tomów. Oczywiście znaleziona przez przypadek kilka lat
temu, kiedy jeszcze nazywałam tę light novelę – mangą, co było ogromnym błędem. Oprócz kilku początkowych mangowych ilustracji oraz japońskich imion jest
to zwyczajna książka z wciągającą fabułą. Opowiadana jest historia Kazukiego
Hoshino, zwyczajnego chłopaka, który lubi swoje zwyczajne życie. Pewnego dnia
do jego klasy zawitała nowa uczennica, która mówi, że spotykali się już 13,118 razy.
Czy mówi prawdę? Jest to psychologiczna, niekiedy mroczna powieść z masą
zwrotów akcji, a kolejne tomy są jak kolejne części układanki z innymi skomplikow a n y
m
i
p
r
z
y
g
o d
a m
i .
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Ciekawostki
1. W jednym
piorunie jest tyle energii, że mogłaby ona zasilić dom przez dwa
tygodnie.
2. Na świecie żyje więcej kur niż
ludzi.
3. Każdego dnia dokonuje się
średnio 20 napadów na bank.
4. Tylko dwie osoby na świecie
znają recepturę Coca Coli. Nie
mogą one latać tym samym samolotem na wszelki wypadek.

5. Obecnie Facebooka używa tyle
osób, ile zamieszkiwało Ziemię
w 1804 roku.

9. Firma Apple ma więcej pieniędzy niż amerykański skarb państwa.

6. Walt Disney został wyrzucony
z redakcji gazety za to, że nie miał
wyobraźni i dobrych pomysłów.

10. Szwecja ma więcej McDonaldów na osobę niż jakikolwiek
inny kraj w Europie.

7. Uważa się, że Morze Śródziemne było kiedyś pustynią i stało się
morzem w ciągu 600 000 lat.
8. Najczęściej odwiedzanym miejscem w Europie jest Disneyland
w Paryżu.

Ciekawostki wybrał:
Kacper Janowski

Jak ciekawie spędzić wakacje?
1. Zrób sobie piknik. Zrób kanapki, wlej w termos herbatę,
zabierz kawałek ciasta, spakuj
to w koszyk i w drogę. Spędzisz
dzień poza miastem, odpoczniesz, wyluzujesz się.
2. Wycieczka rowerowa. Zwiedzanie okolicy na rowerze może
być świetnym sposobem na
spędzanie wolnego czasu i poznanie miejsca, w którym się
mieszka.
3. Zrób sobie domowe SPA.
Spędź ten dzień tylko ze sobą.
Kąpiele, maseczki, wypoczynek.

4. Zrób sobie koktajl owocowy lub warzywny. Szkoda nie wykorzystać tego, że
mamy teraz pełno owoców i warzyw.
Mega orzeźwienie na upalny dzień.
5. Zaproś znajomych i rozpal ognisko.
Miłe spędzenie czasu z przyjaciółmi to
najlepszy pomysł!
6. Zrób porządek z ubraniami. Na pewno
masz masę niepotrzebnych rzeczy,
w których nie chodzisz lub po prostu nie
lubisz. Niekoniecznie musisz je wyrzucać, możesz komuś je dać lub sprzedać.
7. Rozpocznij naukę języka obcego. Nie
koniecznie trzeba płacić za naukę!

Jest sporo świetnych aplikacji czy też serwisów internetowych, które w tym pomogą. Wystarczą tylko chęci!
8. Bądź offline cały dzień. Zostaw w domu
telefon i wyrusz w teren bez celu. Zobaczysz, że dzień potrafi być naprawdę długi.
9. Spędź dzień nad wodą. Rzeka, jezioro,
morze. Wypożycz kajak, rower wodny i
ciesz się chwilą!
10. Ciekawym pomysłem jest spotkanie
z przyjaciółmi/rodziną i graniem w gry
planszowe na świeżym powietrzu. Eurobiznes, Scrabble, a może karciany Tysiąc?

Jak spakować się na wakacje?
Nie wiesz co spakować?
Wieczny lęk, że czegoś zapomniałeś? Upychanie walizki na siłę? Przybywam z
garstką porad, niektóre sama stosuję i sprawdzają się
świe tnie
nie
tylko
n a
w a k a c j e .
~Listę rzeczy do zabrania najlepiej zacząć już od dnia zaplanowania wyjazdu, w telefonie lub
notesie, ki edy pomyślisz
o czymś, o czym chcesz pamiętać

gdy będziesz się pakować, zapisz to.
~Zamiast składać ubrania w kostkę,
zroluj je. Zaoszczędzisz miejsca, a
ubrania będą mniej pogniecione.
~Na wierzch bagażu spakuj rzeczy
najpotrzebniejsze na pierwszą noc,
po męczącej podróży nie będziesz
musiał przekopywać całego bagażu.
~Przewożąc płynne substancje
w butelkach, między nakrętkę a szyjkę butelki włóż kawałek folii i zakręć,
będziesz mieć pewność że nic się nie
w
y
l
e
j
e
.

~ Zanim zaczniesz się pakować przygotuj
3 stosy ubrań, które chcesz zabrać z podziałem na: które koniecznie musisz wziąć,
chciałbyś wziąć i zastanawiasz się czy wziąć.
Najpierw pakujemy pierwszą część później
drugą, a jeśli pozostanie nam trochę miejsca
możemy wybrać coś z trzeciej.
~Do sztywnych butów włóż okulary przeciwsłoneczne lub ładowarki, kable – okulary nie
zgniotą się, a kable nie poplączą.
Paulina Kawałkowska
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Moda– czyli co nosić w lato?
W letnim sezonie 2019r będzie
modny kolor nude, karmelowe
odcienie, dżins od góry do dołu
i wiele innych ciekawych motywów.
NUDE
Riccardo Tisci w swojej pierwszej kolekcji dla Burberry
oprócz camelowych trenczy
(znaku rozpoznawczego brytyjskiej marki), pokazał na wybiegu równie camelowe spodniecygaretki, lejące się camelowe
koszule odszyte z jedwabiu i
camelowe botki, a nawet paski
w tym kolorze. Powiecie, że
ubrania nude to w modzie nie
nowość, jednak wiosną i latem
2019 mamy nosić je od stóp do
głów. Camelowy total look zastąpi, lansowane do tej pory
w sezonach wakacyjnych, monochromatyczne komplety w
odcieniu bieli.

z białymi przeszyciami.
DUŻE KAPELUSZE

Nie wybierajcie jednego z nich, najlepiej
zmiksujcie wszystkie razem ze sobą i noście
od butów po sam kapelusz.

Kapelusz! Im większy i bardziej
spektakularny, tym lepiej.
W trendy wpisują się także: kapelusze z woalką, modele z tiulu i
te z powyginanym niczym z papieru rondem. To idealny dodatek na nadchodzące lato!

BŁYSK

FRĘDZLE I PIÓRA

Światowi projektanci na swoich zaprezentowali całą gamę garniturów w odcieniach
landrynek albo deseru tutti frutti - na wybiegu Balenciaga modelki chodziły w truskawkowych kompletach, u Escady garnitury miały odcień kwaśnej cytryny, a marka
Roksanda lansuje te o smaku w kolorze pomarańczy.

W nadchodzącym sezonie mamy
sięgnąć po (zarezerwowane do
tej pory na wielkie wyjścia czy
czerwony dywan) ubrania z efektownymi piórami i błyszczącymi
frędzlami i nosić je na co dzień.
Najlepiej w towarzystwie klapek
(także ozdobionych odpowiednią
ilością zwichrzonego pierzu jak u
Valentino), skórzanych rockowych botków albo kolorowych
rajstop.

Sezon wiosna-lato mamy traktować jako
karnawał i chodzić spektakularnie na co
dzień. Błysk i jeszcze raz błysk!!
KOLOROWE GARNITURY

Uwaga! Kolorowe garnitury, by nabrały
jeszcze bardziej wakacyjnego charakteru,
nosimy koniecznie w towarzystwie równie
kolorowych sandałów.

PRINT NA PRINCIE

DŻINS
Denim pojawia się w kolekcjach
największych domów mody
systematycznie. Ostatnio do
mody w wielkim stylu powróciły
jeansowe mom jeans i dżins
w odcieniu ciemnego granatu

Krata, kwiaty (pojedyncze i te
w bukietach), cętki, napisy, logotypy, groszki, abstrakcyjne chlapnięcia farbą - te wszystkie wzory
mamy wiosną i latem 2019 nosić
nadrukowane na ubraniach.
ŁAPCIE TRENDY!!
Julia Domeracka

Co słychać w radiu?
Słuchacie radia na przykład eski? Na pewno słyszeliście piosenkę Avy Max „So I am” lub
„Sweet but psycho”. Pewnie kojarzycie ją tylko z pseudonimu, ale nie każdy wie, jak ta amerykańska piosenkarka się nazywa. Amanda Ava Koci—tak się nazywa. Okrzyknięta została
ona mianem nowej Lady Gagi. La louze? Kto tego nie zna! No właśnie Francuzi powracają
z nową piosenką! Zespół Shanguy z nową piosenką Touskase zajmują wysokie miejsce na liście przebojów. A wracając na polską scenę muzyczną, nie możemy zapomnieć o Roksanie
Węgiel, która miała premierę swojej płyty. Roxie stanęła na wysokości zadania i wydała świetną płytę, nie tylko muzycznie, ale piękną w wyglądzie. Znajdziemy w niej nawet teksty piosenek ze zdjęciami. A co według Was zostanie hitem lata?
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Za czym będą tęsknić
absolwenci?
Ponieważ jest to nasz ostatni
numer, postanowiliśmy zapytać naszych rówieśników,
czego będzie im brakować
po opuszczeniu murów tej
szkoły, oraz chcieliśmy, żeby opowiedzieli nam to, co
na zawsze pozostanie w ich
pamięci.
- Oj! Dużo by tu mówić… W mojej pamięci na zawsze pozostanie
sytuacja w sklepiku szkolnym.
Zostałam w nim zamknięta (było
to działanie celowe) i hałasowałam pukając w drzwi, usłyszała to
pani Ola i kiedy zauważyłam
otwierające się drzwi, myślałam,
że są to moi koledzy i koleżanki,
i chciałam ich przestraszyć, otóż
tak zrobiłam. Okazało się, że była
to pani Ola. Tak było mi wstyd…
Pozdrawiam panią Olę i jeszcze
raz przepraszam!!!
- Pamiętam, jak rozbiłem kubek z
kawą pani Justynie, było to na
sali, a piłka niefortunnie uderzyła
właśnie w jej kubek. W mojej
pamięci pozostanie też akcja, jak
całą szatnię od wych. fizycznego
wybrudziliśmy od butów.
- Będę tęskniła za nauczycielami,
którzy zawsze nas wspierali, robiąc piątą kartkówkę w dzień,
kiedy mieliśmy jeszcze dwie prace klasowe. Nie ma się co dziwić,
że uczniowie ratują się jak tylko
mogą i ściągają.
- Zapamiętam dowcipną panią
Dorotę, wiecznie uśmiechniętą
panią Strug i osobę o wielkim
sercu, jaką jest pani Marzena
Górska.
- Zapamiętam dobrych ludzi tu
poznanych oraz niektórych na-

uczycieli.

tej szkoły.

- Będzie brakować mi ucieczek - Najbardziej będę tęsknić za moją
ze świetlicy, a potem tłumacze- klasą, z która jestem bardzo zżyta.
nia się panu.. .
- Po zakończeniu szkoły podstawowej
- Zapamiętam miło panią Olę, na pewno będę tęsknił za nauczycielaktóra jak miała dyżur na holu, mi i ich charakterami, i humorami.
zawsze się do nas uśmiechała. Przez tyle lat przyzwyczaiłem się do
Zapamiętam też panią Basię, nich.
która dręczyła nas tymi sprawdzianami, ale dzięki niej -Najbardziej będzie mi brakowało
umiem bardzo dużo. Nigdy nie moich kolegów z klasy oraz nauczyzapomnę, jak chowałyśmy Anię cieli, którzy czasem podniosą ciśniei Weronikę przed panem Zdzi- nie, a czasem pomogą.
sławem pod ławką, a on z nami
- Gosia: Po skończeniu tej szkoły bęrozmawiał i się nie zorientodę tęsknić za moja klasą i za nauczywał.
cielami. Będzie mi brakowało atmos- Mimo, że mieliśmy tysiąc fery naszej szkoły oraz tego, że już
kartkówek na dzień i nikt nas nigdy nie usiądę z naszą klasą na leknie rozumiał, że żaden normal- cji.
ny człowiek się tego nie nauczy, mimo tysiąca zadań z
fizyczki, czy angielskiego będę
tęsknił za tą szkołą. Chodziłem
tutaj tyle lat, przyzwyczaiłem
się do nauczycieli i kolegów, a
teraz muszę zacząć wszystko
od zera…

- Po skończeniu tej szkoły będzie mi
brakować darmowego dojazdu do domu ;-)

- Po skończeniu tej szkoły będę tęsknić za nauczycielami. Będzie mi brakowało wszystkiego, co przeżyłam w
tej szkole. Dziękuję mojemu wychowawcy za to, że był dla mojej klasy
- Amelia: „Orły, sokoły, bażanmiłym i dobrym nauczycielem.
ty” - tekst, który zapada w pamięci wszystkim, którzy kiedykolwiek mogli mieć zaszczyt
uczestniczyć w lekcji z panią
Basią. Przez kolejne lata będziemy pamiętać i wspominać
wszystkie pomocne i życzliwe
uśmiechy naszych kochanych
nauczycieli. Brakować mi będzie wspólnych przeżyć z moją
klasą, każdego przedstawienia,
w którym brałam udział, lecz
tak najbardziej będę po prostu
tęsknić za tymi wszystkimi
osobami, które przyczyniły się
Rozmawiali: Julia Domeracka, Paulina
Kawałkowska, Kacper Janowski
do wspaniałych wspomnień z
i Ksawery Kleczkowski
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Bal gimnazjalny, czyli jak bawi
się gimbaza
W czwartek, 6 czerwca 2019r. w sali gimnastycznej odbył się już ostatni , a zarazem 18-ty bal gimnazjalny. Bawiliśmy
się świetnie! Na początku—polonez. Staraliśmy się bardzo i mamy nadzieję, że wyszło nam ładnie. Oprócz uczniów
poloneza zatańczyły: pani Dorota i pani Alicja. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak nam poszło, to całe nagranie znajdziecie
na Facebook’ u szkoły. Oczywiście poloneza zatańczymy także na zakończeniu roku. Dziękujemy za przygotowanie
naszym wuefistom.
Po zakończeniu oficjalnej części, przyszedł czas na zabawę! Pokazaliśmy, że potrafimy się bawić i przedłużyliśmy bal
do godziny 22.00, za co dziękujemy rodzicom oraz pani dyrektor. Dużo tańczyliśmy, a na następny dzień mieliśmy
pęcherze na nogach. Nie zabrakło makareny, kaczuszek, belgijskiego oraz wielu innych tańców. Oczywiście były także różne inne zabawy, np..: głuchy telefon bez mowy, za pomocą gestów, krzesełka i wiele innych.
A na końcu przy
utworze Pawła Domagały „Weź nie pytaj” objęliśmy się i razem w kółeczku zatańczyliśmy. Aż łezka w oku się zakręciła, bo teraz rozstajemy się ze sobą, bo każdy idzie w inną stronę….
Julia Domeracka

SŁOWO OD OPIEKUNA GAZETKI SZKOLNEJ
Ten tekst został wstawiony do tego wydania jako ostatni. Gdy sprawdzałam artykuły
przygotowane przez moich niezawodnych redaktorów, łezka mi się zakręciła
w oku…, gdy przeczytałam podziękowania od nich. Dla mnie wielką radością
i przyjemnością była współpraca z tak sumiennymi, pomysłowymi uczniami, jakimi
są: Julia, Paulina, Weronika, Ksawery i Kacper. Dziękuję im za ich entuzjazm, energię
i przede wszystkim za to, że są świetnymi młodymi osobami z dobrymi sercami. Nie
ma dla nauczyciela nic lepszego niż wspieranie i rozwijanie tak pięknych dusz i umysłów. Podobnie jak moja „ekipa” dziennikarska mam nadzieję, że w przyszłym roku
szkolnym znajdą się uczniowie, którzy będą kontynuować wydawanie gazetki oraz
będą wzbogacać szkolne życie o różne uczniowskie inicjatywy. Pozwoliłam sobie na
trochę prywaty w tym miejscu, ale musiałam napisać, co mi w duszy gra…
Anna Gaczyńska
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Plebiscyt „NAUCZYCIELSKIE OSCARY”

W czwartek, 13 czerwca 2019 r., w naszej szkole odbył się plebiscyt
pt. "Nauczycielskie Oscary". Głosowali uczniowie oraz niektórzy nauczyciele.
Łącznie wypełniono 150 kart do głosowania. Oto wyniki plebiscytu:
1) ZŁOTY WYKŁADOWCA
Dobre przekazanie swojej wiedzy to podstawa w zawodzie nauczyciela. Jesteśmy przekonani, że w naszej szkole każdy nauczyciel to potrafi, ale są tacy, którzy robią to w sposób szczególnie skuteczny. Nagrodę w kategorii
"Złoty Wykładowca" otrzymuje Pan Zdzisław Eichler (23. głosy)!
Serdecznie gratulujemy.
2) GORĄCY UŚMIECH
Uśmiech zdobi człowieka, pozwala zachować optymizm i pogodę ducha. W dodatku nic nie kosztuje.
Nagrodę w kategorii "Gorący Uśmiech" otrzymuje Pani Alicja Rybińska (21. głosów)!
Serdecznie gratulujemy.
3) ŻARTOWNIŚ ROKU
Śmiech to zdrowie. W naszej szkole są nauczyciele, którym humor dopisuje cały czas, a nawet najbardziej napiętą atmosferę potrafią rozładować swoimi żartami. Nagrodę w kategorii "Żartowniś Roku"
otrzymuje Pan Łukasz Jankowski (31. głosów). Serdecznie gratulujemy!
4) ZŁOTE LUSTERKO
Moda może być stylem życia lub pasją, przed którą niektórzy uciekają. Można na nią zwracać uwagę
lub nie. Jedno jest pewne - nagrodę w tej kategorii wygrywa Pani Anna Gaczyńska (34. głosy)!
Serdecznie gratulujemy!
5) SOKOLE OKO
Serce zaczyna bić mocniej, czoło staje się mokre od potu. Nie nauczyłeś się na sprawdzian, a Twoją
ostatnią deską ratunku nie będzie ściąga. Przy tym nauczycielu ściąganie nie jest dobrym pomysłem.
Strzeż się! Nagrodę w kategorii "Sokole Oko" otrzymuje Pani Ewa Szymanowicz (56. głosów)!
Serdecznie gratulujemy!
6) OAZA SPOKOJU
Skupienie podczas lekcji, nerwy silne jak mięśnie Schwarzeneggera. Tego nauczyciela nie będzie Ci
łatwo wyprowadzić z równowagi. Najspokojniejszym nauczycielem w naszej szkole zostaje
Pan Adam Hoppe (25. głosów). Serdecznie gratulujemy!
7) GOŁĘBIE SERCE
Pomoc, jak mówił św. Franciszek, naszym mniejszym braciom jest ważna. Za szczególną wrażliwość
na
los
zwierząt
tę
kategorię
wygrywa
Pani
Marzena
Górska
(79. głosów)! Serdecznie gratulujemy!
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Do góry nogami

Słowa
nauczycieli, które
zapamiętamy na długo
inać’” B.G. (podczas „pstrykania
uczniów palcami ”)

„Telefoniści” D. R.
„Chociaż byście pozory zachowali” A.J.

„Mariolka!” Ł. J.
„Tak brzmi przeciekająca spłuczka”
K. O.

„Toż głupia jestem, ale nie aż tak”
A.J.

„Jedziemy z tym koksem” A.B.
„Tu patrz kotku” L.K.

„Zamknij kółeczko ty małe słoneczko”
K. O.

„Jak masz na imię aniołeczku?” L.K.

„Kelner, kelner” A. J.

„Nogi nie można postawić! Wszędzie
niewygodnie w tej szkole” Z.E.

„Czy ja klasy pomyliłam?” A. R.

„Żendix– masakrix” B.G.
„Strona 100-setna” Z.E.
„Kiedyś te młode nie chodziły
tak porozbierane” D.R.

„Orły, sokoły, bażanty” B. M.
„Amigos belmondos” B.G.

„-Ale ma pani fajną gąbkę
(mówi uczeń mażąc tablicę)
- Tylko, żeby po lekcji nie zginęła” B.G.

„Masz minę, jakbyś nie wiedział, że
istnieje życie” Z. E.

„Wszystko dobrze? Dziadek w wojsku, ryby pod mostem?” A.J.

„Lenie patentowane” B. M.
„Tłumy widzę” A.B.
„Ale nie wyrywajcie się tak!!!” A. B.

„Bo zaraz wylecisz drzwiami albo
oknem” M.J.

„A co to ma być? Pół na pół czy
pytanie do publiczności?” B.G.

„O moja grupa wsparcia!” A.J.

„Nie masz oceny, to już masz” A.J.

„Idźcie, idźcie! Czasu nie ma!
Czas to pieniądz” D.R.

„Przestań robić już te pompki, bo
świat się śmieje” R. G.

„Najwyżej, będzie ocena z poprawy”
A. H.

„Szoook” A.R.

„Nie rób w ten sposób” E. Sz.

„Masakrooo” B. M.

„Zaraz wstanę i wyjdę” A. R.

„Dlaczego ja was słyszę, dlaczego ja
was widzę?” M.S.

„Nauczyciel: Tłumaczyłam to już dwa
razy!! Uczeń: Do trzech razy sztuka!”
A. G.

„Ale się wpieniłam” B.G.

„Za głośno, stanowczo za głośno
jest!” E. Sz.
„Otwórz zeszyt i przeczytaj, jak
się nie uczyłeś, bo wiadomo, że
się nie uczycie na bieżąco” D.R.
„To się można pochlastać” B.G.

„Teraz to noszą skarpetki, ledwo
palec przykrywają, a potem chore”
D.R.
„Widziałeś, że rzuciłam książki, to
czemu nie podniosłeś?” A. J.
„Same krętacze! Obiboki” D.R.

„Mam wam te paluszki powyg-

Te cytaty na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Będzie brakowało nam
właśnie tych słów nauczycieli. Przyzwyczailiśmy się do tych słów i do
nauczycieli, a teraz będziemy w nowych szkołach poznawać nowych ludzi i nowych nauczycieli, będziemy
zapamiętywać ich słowa—tak jak te...

Rady od redakcji
Co by Wam tu radzić? Trochę tych
rad nasuwa się na język i Wam je
zdradzimy! Po pierwsze nie ściągajcie (już słyszymy te słowa w Waszych
głowach) na polskim, matematyce
czy angielskim, bo i tak wyjdzie
wszystko na egzaminie (oczywiście
na innych przedmiotach też nie ściągajcie :)) Na niemieckim to nawet
nie próbujcie!!! Pani Basia ma rewelacyjny słuch i wzrok! Przekonaliście
się już o tym? Uczcie się języków—bo

bez nich ani rusz!! Bierzcie udział w
konkursach, za nie macie dodatkowe punkty do szkoły. Rozwijajcie
się artystycznie, śpiewajcie, grajcie
i piszcie!! Każdy może pisać, śpiewać czy grać. Liczymy na to, że jak
Was odwiedzimy kiedyś, to gazetka
będzie prężnie działać!! A może
piszecie wiersze, opowiadania?
Rozwijajcie się i piszcie! A i byśmy
zapomnieli, nie pijcie wody na lek-

cjach u pani Doroty. Nie próbujcie
robić tzw. „żółwia” z piórnika kolegów i koleżanek, bo takie żarty
mogą się źle skończyć. Uważajcie o
co się opieracie w szkole, bo możecie być cali biali :) i uważajcie na
krzesła i ławki. Dbajcie o szkołę,
nie niszczcie ławek, szczególnie
pani Gosi Strug oraz pomagajcie
dbać o zwierzęta pani Marzenie.
Redakcja
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Beza według Ani Starmach
Beza:

Przygotowanie:

6 białek
300 g drobnego cukru
1 łyżka soku z cytryny
1 łyżka mąki ziemniaczanej
Krem

Białka ubijaj mikserem, pod koniec
ubijania stopniowo dosypuj cukier,
mąkę ziemniaczaną, sok z cytryny
i szczyptę soli. Ubite białka przełóż
na blachę wyłożoną papierem do
pieczenia, staraj się utrzymać formę
okręgu. Piekarnik nastaw na 175
stopni, zaraz po włożeniu bezy

400 ml śmietanki kremówki

zmniejsz na 150 stopni
i piecz przez 90 minut. Po
tym czasie nie wyciągaj bezy, tylko pozostaw ją w piekarniku do całkowitego wystygnięcia. Aby przygotować
krem, ubij śmietankę, dodaj
mascarpone, cukier waniliowy i cukier puder. Na ostudzony spód bezowy wyłóż
krem, całość udekoruj świeżymi owocami.

250 g serka mascarpone
400 g ulubionych owoców:
wiśni, malin itp.
1 łyżka cukru waniliowego
1 łyżka cukru pudru

Jak to powiedzieć?
Wiem, że mówi się o tym
już tyle, ale niektórzy nadal
popełniają błędy tego typu,
dlatego przychodzę z pomocą. Nigdy nie mówcie
„tam pisze”, a „tam jest
napisane”. Sama popełnia-

J a k

łam ten błąd i ciężko było to zmienić.
Kolejnym błędem, który często się
słyszy jest problem w odmianie słowa
schować. Nie mówimy: „Schów to!!!,
ale: „Schowaj”. Błagam, nie popełniajcie tego błędu. O włańczać i włączać to już chyba nie będę pisać…

t o

Jest to nowe wydarzenie.
Zaczął się 8. czerwca, a kończy się 16. Podczas 8 dni
imprez wystąpiło wiele
gwiazd, m.in.. Roksana Węgiel, Piersi, Red Lips, Elektryczne Gitary, Dawid
Kwiatkowski.

Dni Łasina 2019
Odbędą się one wyjątkowo
6 lipca w amfiteatrze przy
ul. Wodnej w Łasinie. Urodziny miasta będziemy świętować przy utworach znanej
wokalisty Cleo oraz tradycyjnie odbędzie się już 11. zlot
motocyklowy.
Ksawery Kleczkowski

?

Nie ma włancznika, a włącznik pamiętajcie!!! Na pewno nie pisz „na
pewno” razem. Rozumiecie? Na
pewno piszemy osobno :) A i unikajcie konstrukcji typu w dzień
dzisiejszy czy akwen wodny.

Imprezy w okolicy
Jarmark
Spichrzowy
w Grudziądzu

n a p i s a ć
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DETEKTYW
Ponieważ to specjalny numer gazetki, nie będzie dzisiaj typowego detektywa, a opiszemy
jednego nauczyciela swoimi słowami, kto zgadnie?

Oj, to jest bombowy nauczyciel! A tak właściwie nauczycielka. Uczy ona przedmiotu
ścisłego, który sprawia niektórym problemy. Ma długo lekcje, 8 godzin ciurkiem.
Jest wychowawcą pewnej klasy. Dużo tłumaczy, na jej lekcjach nie trzeba uczyć się
na pamięć, tylko zrozumieć i logicznie myśleć, a to jest najtrudniejsze.

I jeszcze coś dla każdego,
czyli labirynty :)

Wakacyjny humor
Na lekcji geografii pani pyta:
- Jasiu, gdzie leży Kuba?
- W łóżku, bo jest chory.
Jasiu, jak powiem: "Jestem ładna", to jaki to będzie czas?
- Przeszły, proszę pani.
- Synku, kiedy poprawisz tę
j e d y n k ę ?
- Nie wiem, nauczyciel cały czas
trzyma ten dziennik przy sobie.
Z szkolnych zeszytów:
- Konopnicka żyła od urodzenia
aż po śmierć.
- Zenon kochał Elżbietę mimo,
że był w ciąży z Justyną.

- Soplica po dokonaniu samo- -Mickiewicz pisał poezję, a Słobójstwa opuszcza Litwę.
wacki wiersze.
- Analfabeta, w przeciwieństwie -Chopin od dawna nie żyje, ale
do alfabety, nie umie czytać ani jego muzyka nadal prześladuje
pisać.
wielkich pianistów.
- Tytułowymi bohaterami -Przeciwnicy Adama Mickiewi„W pustyni i w puszczy” są : pu- cza zarzucali mu, że sprowadza
stynia i puszcza.
do Polski reumatyzm.
- Na szczytach Tatr są nagie
durnie.
- Chopin zaczynał od fortepianu,
a skończył na obczyźnie.
- Gilotyna jest bardzo demokratyczna, ponieważ może ściąć
głowę każdemu.

Wybierała: Julia Domeracka

