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Witamy was po wakacjach 

Pragniemy na łamach gazetki dzielić  

się z Wami ważnymi wydarzeniami  

z życia szkoły oraz tym, 

co nam w duszy gra… 
 

 

W tym wydaniu 
 Plotki 

 Dowcipy 

 Wyniki konkursu z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

 Komiks 

 Czy wszystko wiesz? 

 Kiedy najbliższe wolne? 



 

Wrzesień  

Znowu … dzwonek zabrzmiał. 

Znowu zeszyt na ławce,  

Jeszcze pusty, czysty, nietykalny. 

Sentymentalno-wesoła atmosfera. 

Jesień.  

 

Wychodzę rano. 

Chłód… szron na trawie. 

Zapowiedź zimy. 

Południe ciepłą euforią wita, 

ciche… lecz wyraźne, 

Wspomnienie lata. 

 

I myśli gdzieś fruną 

na jesień, jak ptaki 

do Afryki moich uczuć, 

do miasta pamięci.  

    Weronika Szczytowska 

 

Kto wygrał? 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej postanowiliśmy zorganizować plebiscyt dla 

nauczycieli i pracowników szkoły. Wyniki dostarczyły wiele emocji.. 

 

Tytuł Belfra Roku otrzymała pani Monika Deluga. 

Tytuł Najpogodniejszego Nauczyciela Szkoły otrzymał pan Grzegorz Skoczylas. 

Tytuł Najsympatyczniejszego Pracownika Szkoły otrzymała pani Alina Błaszczak. 

Gratulujemy zwycięzcom ! 

Jesteśmy z Was bardzo dumni !   

 

 
 



Komiks 

 
Plotki 

 

Usłyszałam od pewnej osoby, że na lekcji języka angielskiego z panem 

Grzegorzem S. dziewczyny ,,biją się ‘’, aby siedzieć w pierwszej ławce 

 
Kiedy wreszcie najbliższe wolne? 

Zbliżające się wolne dni z pewnością należy powitać z radością i to najbardziej 

radosną radością, na jaką stać ucznia umordowanego szkołą. Najbliższy ustawowo 

wolny dzień zdarzy się dopiero w piątek pierwszego listopada (niestety, nie jest 

dniem zbyt radosnym) i każdy wie, co powinien wtedy zrobić. Na szczęście – 

dziesięć dni później mamy znacznie weselszy dzień wolny i każdy szanujący się 

uczeń powinien wiedzieć, jakie wypada nam wtedy święto (wystarczy dodać 

dziesięć i przypomnieć sobie lekcję historii, to wcale nie jest takie trudne). 

Miejmy nadzieję, że listopadowa pogoda nam dopisze i skorzystamy z uroków 

polskiej jesieni, gdyż, jak wiadomo, nikt nie lubi wychodzić na dwór, kiedy leje. 

Potem, możemy cieszyć się feriami świątecznymi, a jak wiadomo, skumulowanie 

prezentów, wolnych dni i dobrego jedzenia daje niesamowicie ogromną ilość 

uczniowskiego szczęścia. Jeśli chodzi o grudzień, liczmy na to, że tym razem 

będzie ładny i bielusieńki puch, bo śnieżne święta to lepsze święta.  

Natomiast, w tak zwanym międzyczasie wpadną nam aż dwa wolne dni – Nowy Rok 

i Święto Trzech Króli.  

Następnie mamy ferie zimowe, czy też może raczej ferie wiosenne, odbywające 

się na przełomie lutego i marca, które zapewne pogodą nas nie zaszczycą, bo albo 

będą roztopy, albo śnieg, albo jeszcze więcej śniegu.  



Przerwa wielkanocna przypada na kwiecień, a jak wszyscy wiemy w kwietniu może 

być różnie, więc żadne prognozy nie zadziałają, bo kwiecień i tak zrobi nam na 

złość.  

W oczekiwaniu na wakacje zostaniemy w domach 1 maja oraz 19 czerwca, a w 

takich dniach aż szkoda siedzieć samemu.  

Długo wyczekiwane zakończenie odbędzie się 27 czerwca, a to w końcu całkiem 

niedługo. 

Wiwat Ministerstwo Edukacji!  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Czy wiesz wszystko? 
Anika Ratajczyk, uczennica klasy III b Publicznego Gimnazjum w Uwielinach, to 

niby na pozór zwykła gimnazjalistka. Nic bardziej mylnego!!! Od pięciu lat hobby 

Aniki jest kick-boxing! Na treningi chodzi regularnie nie opuszczając żadnych 

zajęć. Anika wspaniale godzi naukę w szkole z ciężkim i długim treningiem dwa 

razy w tygodniu. Wszystkie egzaminy kończą się dla niej tak samo, zdobywa 

zawsze kolejny stopień pasa. Anika często uczestniczy w turniejach 

ogólnopolskich, na każdym zdobywa różne kolory medali. Wyliczyć tu można m.in.: 

Złoty medal na Mistrzostwach Polski w Tang Soo Do 

Złoty medal na mistrzostwach Powiatu Piaseczyńskiego w Kick-Boxingu 

Brązowy medal na Międzykrajowych Mistrzostwach w Teakwondo 

Myślę, że jest to świetna dyscyplina sportu dla wszystkich, którzy chcą pogłębić 

tajniki sztuki walki. Jednocześnie można zdobyć wielu przyjaciół o tych samych 

zainteresowaniach. 

Dowcipy 
1. Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów: 

- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika „niedziela”? 

- Wakacje, proszę pani! 

2.Blondynka zdaje egzamin na prawo jazdy. 

Nagle instruktor pyta ją: 

- Co pani zrobi, jeśli w czasie jazdy zgubi pani koło? 

- Zwiększę prędkość, żeby je dogonić. 

3. Mały Jasio pyta mamy: 

- Mamo, po co się malujesz? 

- Żeby ładnie wyglądać. 

- A kiedy to zacznie działać? 

4. - Tatusiu, Marsjanie to nasi przyjaciele, czy wrogowie? 

- A czemu pytasz, Jasiu? 

- Bo przyleciał taki wielki statek i zabrał babcię. 

- Aaa, to w takim razie przyjaciele. 

 

 

 

 

 

 



Lubię czytać. Poleca Paulina   

 

 

 

 

 

 

„Anioły i demony” 

 Tytuł: Anioły i demony 

 Autor: Dan Brown 

 Czas akcji: najprawdopodobniej rok 2000, jeden dzień 

 Miejsce akcji: Genewa, Watykan 

 Główny wątek: bractwo Iluminatów, kradzież antymaterii, porwanie  

 Rodzaj literacki: epika 

 Gatunek literacki: powieść 

Opowieść przeznaczona dla osób, które lubią odkrywać tajemnice i wiedzieć 

więcej niż każdy przeciętny człowiek… 

Anioły i demony to pierwsza z trzech powieści, w której występuje Robert 

Langdon, wykładowca na Harvardzie, zajmujący się symboliką religijną. Wiedzie 

spokojne życie do czasu, kiedy wcześnie rano dostaje telefon od dyrektora 

Centrum Badań Jądrowych CERN-u w Genewie. Na miejscu bohaterowi zostają 

ukazane zwłoki, na których został wypalony symbol Iluminatów. Dodatkowo 

dowiaduje się, że została skradziona antymateria, co może sporo namieszać w 

świecie, a dokładnie zrobić wielkie bum. Następnie przenosimy się do Watykanu, 

gdzie zostało porwanych czterech kandydatów na papieża. Kolejny tok wydarzeń 

sprowadza się do na początku znalezienia zwłok pierwszego kandydata, a 

następnie poszukiwanie i próby zapobiegnięcia dalszych tragedii.  

``Powieść niezwykle mnie wciągnęła mimo swoich niemałych rozmiarów, bardzo 

szybko udało mi się ją przeczytać. Przyczyniła się do tego wspaniała i trudna do 

rozgryzienia akcja oraz budowane z każdym rozdziałem napięcie. Przy okazji 

poznajemy  różne informacje o iluminatach oraz o dziełach epoki iluminatów. Do 

książki należy jednak podejść z pewnym dystansem gdyż nie wszystkie 

informacje są prawdziwe i często bazujemy jedynie na przypuszczeniach pana 

Browna. 

 

 



Ważna informacja 

  
DRODZY 

GIMNAZJALIŚCI 
 

 
Koło Polonistów uruchamia pocztę 

e-mailową dla wszystkich, którzy mają 

kłopot: 

-jak powiedzieć poprawnie, 

-jak się zachować w określonej sytuacji, 

-jak być w zgodzie z modą, 

- jak rozwiązać problem sercowy. 

Nie czekaj, napisz 

polskiekol@gmail.com 

na pewno pomożemy. 

Każde zapytanie potraktujemy poważnie i postaramy się 

udzielić wyczerpującej i profesjonalnej odpowiedzi. 
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