GAZETKA SZKOLNA PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. S. CZARNIECKIEGO W
RECZU

SZORTY
W czerwcu pożegnaliśmy naszych dziennikarzy: Hannę Szremską,
Angelikę Sikorę, Cypriana Guzka, Aleksandrę
Tomicz i Sebastiana Kołodziejskiego. Absolwenci
zasłużyli na pochwałę. Pracowali nie tylko na rzecz
gazetki, ale przeprowadzając wywiady z mieszkańcami
Recza, przyczynili się do
powstania kolejnej części
publikacji „Recz na rzeczy”.
Ponadto w roku szkolnym
2018/2019 nasza gazetka
szkolna otrzymała wyróżnienie w konkursie o
n a g r o d ę
„Choszczeńskiego Pulitzera Szkolnego” . Zaszczytny tytuł „Mistrza
Słowa” oraz dyplom z rąk
Wicestarosty Pawła Szubera
za całokształt pracy oraz za
stosowanie w tekstach języka łączącego pokolenia zdobyła Hanna Szremska.

Zdjęcie: powiatchoszczno.pl

NOWA REDAKCJA
W kategorii „Innowacje
formalne” laureatem
został Cyprian Guzek –
za wprowadzenie treści
artystycznych i filozoficznych do materii współczesnej gazety szkolnej.
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Jakie mamy plany na ten Ważne tematy:
rok? Na zebraniu redakcyj Koszmarny październym ustaliliśmy stałe działy:
nik
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 Wywiad z Marysią
Barną
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Zdjęcie: powiatchoszczno.pl

W tym roku
szkolnym nowy skład gazetki zasiliły następujące
osoby: Wiktoria Kurlej,
Hanna Gryczewska, Julia
Maciejewska, Maja Dziadak, Nadia Kozina, Zosia
Gryczewska, Julia Emilianowicz, Kornelia Bożacka,
Piotr Przygoński. Opiekunami i koordynatorami
dziennikarskiej pracy są:
Aleksandra Gryczewska
oraz Dorota Rakowska.

Polecamy (muzyka, książ- 
ka, film)

Ciekawe osoby

Czytajcie, a dowiecie się, co kryje się pod 
tytułami artykułów.
Nasze fotorelacje zaś możecie śledzić na szkolnym
facebooku.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
do współpracy.
Aleksandra Gryczewska

Męczące pytania
Polecam!
Informacje Samorządu Uczniowskiego
Trudne sprawy ...

Koszmarny październik
Nikomu nie trzeba raczej
przypominać, że październik jest
wyjątkowo uwielbiany przez dzieciaki - te starsze jak i młodsze
Mianowicie, na sam koniec owego miesiąca przypada Halloween!
Jedynym wymaganiem, zanim zacznie się zbierać słodkości w ten
dzień, jest oczywiście upiorne
przebranie, a to warunek, który
często sprawia niemałe problemy. Pomijając najbardziej znane
kostiumy, np. zombie, wampir,
klaun, bądź duch, znaczna część
uczestników chciałaby zaprezentować coś nietypowego. W

związku z tym, przychodzę z pomocą, przedstawiając, moim zdaniem, najciekawsze i mrożące
krew w żyłach charakteryzacje!
Moją pierwszą propozycją
jest Jeff The Killer - główny bohater creepypasty o tym samym
tytule, następnie Wujek Fester z
Rodziny Addamsów, Freddy Krueger - czołowa postać serii horrorów Koszmar z Ulicy Wiązów,
Krampus - zły duch, czarna wdowa z wioski widmo oraz diabolina, bądź dementor ze słynnego
Harry’ego Pottera. Straszna wersja Kapelusznika z Alicji w Krainie

Czarów i nieco upiorny garbaty,
przerażający Beetle Juice, czy też
c
y
k
l
o
p
.
To już wszystkie pomysły, które
mogę zaoferować. Mam nadzieję,
że pomogłam!
Wiktoria Kurlej

Ankieta z okazji Dnia Edukacji
Samorząd Uczniowski 09.10.19 r. przeprowadził ankietę, która składała się z pięciu pytań do Nauczyciel, który zdaniem uczniów ma najwiękuczniów, dotyczących nauczycieli. W ankiecie wzięło szy porządek na biurku:
udział 170 uczniów.
1. Andrzej Horoszkiewicz.
2. Grzegorz Jurkiewicz.
3. Piotr Pawłowski.
Wyniki:
Nauczyciel, który zdaniem uczniów ubiera się
najlepiej:
Nauczyciel, który zdaniem uczniów robi najtrud1. Andrzej Horoszkiewicz.
niejsze kartkówki:
2. Joanna Urbańska
1. Małgorzata Sawczuk.
3. Adriana Pacześna-Kozina.
2. Wiesława Horoszkiewicz.
3. Dorota Rakowska.
Nauczyciel, który zdaniem uczniów posiada najestetyczniejszy styl pisma:
1. Andrzej Horoszkiewicz.
2. Joanna Urbańska.
3. Wiesława Horoszkiewicz.
Nauczyciel, który zdaniem uczniów prowadzi
najciekawiej lekcje:
1. Jerzy Mikuła.
2. Grzegorz Jurkiewicz.
3. Dariusz Kowalewski
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Zdjęcie z fb ŚDS-u „Dzień Edukacji Narodowej”

SZORTY

WYWIAD Z Marysią Barną
W tym wydaniu gazetki przeprowadzamy wywiad z Marysią
Barną.

ale czasami nie ma takiej potrzeby.

Marysia: Cześć.

Na pewno kilka razy w miesiącu
przygotowujemy gazetkę ścienną,
pomagamy też przy różnych uroczystościach, kolejny rok mamy już
dzień bez odpytywania (trzynasty
każdego miesiąca), planujemy wdrożyć szczęśliwy numerek. Chcemy,
żeby działała poczta szkolna.

Pierwsze pytanie, jak zostałaś
przewodniczącą samorządu, jak
się czujesz na tak wysokim stanowisku?
Tak, zostałam przewodniczącą, czuję
się z tym dobrze. Już we wcześniejszych latach chciałam zabiegać o to
stanowisko, nie udawało się. Teraz
jestem zadowolona, jest wiele funkcji, które mogę pełnić, które są bardzo oficjalne.
Opowiedz kto jest w samorządzie i jak się pracuje w tym
składzie?
To tak, w samorządzie oprócz tych
osób, które się zgłosiły na tę funkcję
są również ci, którzy działają na
rzecz szkoły. Pracujemy również z
Kołem Wolontariatu i z Pocztem
Sztandarowym. Z tymi osobami,
które wchodzą w skład samorządu,
dogaduje się bardzo dobrze. Mamy
różne pomysły i plany, które możemy realizować. Spotykamy się dosyć
często, próbujemy raz w tygodniu,

Jakie macie plany ?

Czy jest coś w naszej szkole, co
można by było zmienić? Możesz
wymienić?
Trudne pytanie. Może nie tyle zmienić, co można dodać niektóre rzeczy, nad którymi właśnie pracujemy,
jak szczęśliwy numerek czy poczta
szkolna także różne imprezy typu
Andrzejki czy Walentynki. Można
dodać kilka rzeczy i wzbogacić życie
szkolne.

ny na zmianę i jeśli jakiś nauczyciel o
coś prosi, to go wysłuchujemy, potem to omawiamy z naszym opiekunem i to tak działa — w dwie strony.
I ostatnie pytanie. Co chciałabyś powiedzieć, czy przekazać
uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły?
Chciałabym przekazać to, że jeśli
ktoś ma jakieś pytania lub jakieś plany, może się zgłaszać do Samorządu
Uczniowskiego. Możemy przemyśleć, pomówić z dyrekcją czy z opiekunem, zastanowić się jak pomóc
czy wesprzeć w działaniu innych.
Życzę każdemu, aby w tej szkole
żyło się jak najlepiej wszystkim.
Dziękujemy za wspólny wywiad.
Ja też dziękuję.

Jak dogadujesz się z dyrekcją i
nauczycielami?
Z dyrekcją i z nauczycielami dogaduję się, moim przynajmniej zdaniem,
bardzo dobrze. Nie mam do żadnego nauczyciela, do nikogo z dyrekcji
uprzedzenia. Zawsze pracujemy jak
najlepiej, zawsze mówimy swoje pla-

Wywiad przeprowadziły:
Julia Maciejewska i Hania Gryczewska

ANKIETA — GAZETKA SZKOLNA
Wśród 93 uczniów przeprowadziliśmy ankietę na temat Nie przepadam—23 głosy
gazetki szkolnej. Oto jej wyniki (podajemy pierwsze
Czy w gazetce powinny być informacje o Samodwa miejsca, które zdobyły Wasze uznanie):
rządzie Uczniowskim?
Co chciałbyś/ chciałabyś zobaczyć w gazetce w
Tak—38 głosów
tym roku szkolnym?
1.

Komiksy i quizy (po 31 głosów)

Obojętnie—33 głosy

2.

Wywiady (19 głosów)

Czy w gazetce mają być zamieszczane informacje
na temat uroczystości?

Czy lubisz czytać gazetkę szkolną?

Oczywiście—40 głosów

Tak—51 głosów
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Tak—41 głosów
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WYWIAD Z DYREKTOREM SZKOŁY — PANEM MACIEJEM GRYCZEWSKIM
Dzień dobry nazywamy się Kornelia Bożacka i Zosia Gryczewska.
Dzień dobry ja się nazywam Maciej Gryczewski i jestem dyrektorem szkoły.
Na czym polega praca dyrektora szkoły?
Praca dyrektora szkoły polega — ogólnie - na zarządzaniu szkołą. Dyrektor szkoły jest przełożonym
wszystkich pracowników, czyli nauczycieli i pracowników obsługi i administracji. Zatrudnia ich, zwalnia, daje nagrody albo kary. Jest też osobą odpowiedzialną za sprawy finansowe całej szkoły, czyli generalnie odpowiada za to
jakie remonty należy wykonać w szkole, jakie podejmować inwestycje ... aż po wymianę żarówek. To wszystko
dyrektor musi wiedzieć, bo to jest związane z wydawaniem pieniędzy, za które odpowiada. Dyrektor jest też odpowiedzialny za sprawy typowo dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. To on odpowiada za bezpieczeństwo
uczniów w szkole, ale też odpowiada za wyniki w nauce i za wyniki na egzaminach. Praca dyrektora jest bardzo
odpowiedzialna, ciężka, ale to wynika z faktu, że zajmuje się wieloma różnymi sprawami.
Ile mniej więcej ma Pan spraw w szkole?
Dziennie tych spraw może być bardzo dużo. Uświadomiłem sobie ostatnio coś takiego, że jak sobie zaplanuję coś do zrobienia, to nie zawsze mi się udaje, a nawet powiedziałbym, że rzadko kiedy mi się udaje. Bardzo
często zanoszę pracę związaną z planowaniem pracy, z dokumentami szkoły do domu. Tych spraw jest tak dużo,
że czasem nie jestem w stanie zrobić tego, co sobie zaplanowałem.
Jak wygląda współpraca z rodzicami i nauczycielami?
Może zacznę od rodziców. Wydaję mi się, że przez te trzy lata mojej kadencji, bo kadencja dyrektora
trwa pięć lat, to współpraca z radą rodziców układała się dobrze albo nawet bardzo dobrze. Myślę, że fajne było
to, że mogliśmy na siebie liczyć. Chodzi mi o to, że jeżeli szkoła coś organizowała, zawsze mogła liczyć na rodziców. Rodzice — jeżeli w coś się angażowali — też mogli liczyć na pomoc dyrekcji i nauczycieli. Takim sztandarowym przykładem imprezy, którą organizowaliśmy i organizujemy cały czas wspólnie, jest festyn z okazji dnia
dziecka. Od trzech lat jest on organizowany na stadionie miejskim i wydaje mi się, że to jest taka nasza wspólna,
sympatyczna impreza. W tym roku skład rady rodziców się troszeczkę zmienił. Jest nowa przewodnicząca — Pani
Sylwia Milewska. Wcześniej była Pani Violetta Konstantynowicz, której pomoc i zaangażowanie w pracy na rzecz
szkoły doceniliśmy w ten sposób, że przyznaliśmy jej tytuł Przyjaciela Szkoły. Pani Sylwia Milewska jest osobą,
która pracuje w branży oświatowej, czyli wie, o co chodzi w pracy w szkole i wydaje mi się, że będzie nam się
również świetnie współpracowało. Wiem, że kilka inicjatyw rada rodziców już ma zaplanowanych, na przykład
świąteczny kiermasz, który chce zorganizować w całej szkole.
Moim zdaniem z nauczycielami pracuje się z każdy dniem coraz lepiej. Należy przypomnieć, ż zarówno
nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Lubieniowie, ze Szkoły Podstawowej w Reczu i z Gimnazjum w Reczu trzy
lata temu zostali połączeni i musieli się do siebie przyzwyczaić i siebie poznać. Wydaje mi się, że nasza współpraca idzie w dobrym kierunku. W każdym razie moim głównym celem jest to, aby nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły czuli się w pracy dobrze, swobodnie i byli zmotywowani do pracy.
Od której do której Pan pracuje?
Różnie. Praca dyrektora polega na tym, że ma on tak zwany nienormowany czas pracy. Czyli może
przyjść do pracy tylko na godzinę, ale tez może czasami być w pracy do późna, zwłaszcza w okresie na przykład
egzaminów gimnazjalnych czy ósmoklasisty. Bywa, że dyrektor przychodzi do pracy już o piątej rano, a przygotowując egzaminy czasami siedzi się do późna w nocy. Dużą część pracy wykonuje się w domu. Jak każdego pracownika obowiązuje mnie, mówiąc najprościej, ośmiogodzinny dzień pracy od 7:00 do 15:00.
ROK 2019 (X, XI), NR 6 6
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Dyrektor ma również obowiązek reprezentowania szkoły na zewnątrz, stąd często wyjeżdża na spotkania, konferencje, szkolenia...
Wolałby Pan być nauczycielem czy dyrektorem?
Oczywiście nauczycielem!
Co Pan najczęściej robi w swoim biurze?
Najczęściej pracuję. Gabinet dyrektora czy sekretariat jest takim miejscem - chyba najważniejszym w
szkole. To tutaj podejmuję decyzje związane z bieżącą pracą szkoły. Często są to decyzje strategiczne decydujące o dalszym funkcjonowaniu szkoły. Istotne jest to, żeby sekretariat, w którym też pracują Panie sekretarki oraz
Pani wicedyrektor, był w centrum szkoły. U nas jest to rzeczywiście środkowa część budynku, do której najłatwiej trafić. Natomiast w gabinecie przede wszystkim: wypełniam różnego rodzaju dokumenty, papiery, wykonuję telefony, przeglądam strony internetowe, nadzoruję dokumentację szkolną, rozmawiam z uczniami, spotykam
się z nauczycielami, podejmuję plany co do przyszłości szkoły. Takie tam ….
Jaka jest Pana ulubiona potrawa?
Przechodzimy już do takich bardziej prywatnych pytań?
Tak
Ziemniaki, kotlet schabowy i buraczki z cebulą. Ogólnie uwielbiam kuchnię polską.
Czym się Pan interesuje?
Interesuję się muzyką. W wolnej chwili lubię sobie szukać ciekawej muzyki i poznawać ją. Lubię czytać
książki, najczęściej kryminały, horrory i thrillery. Lubię oglądać filmy — takie same gatunki jak książki. Interesuję
się polityką. Najprawdopodobniej jest to związane z tym, że jestem nauczycielem wiedzy o społeczeństwie; tematy polityczne i najnowsza historia Polski i świata na tych lekcjach są niezwykle istotne. Interesuję się również historią okresu dwudziestolecia międzywojennego i historią Polski oraz świata. Lubię oglądać piłkę nożną, ale ciekawi mnie również curling i snooker.
Jaki Pan ma styl odżywiania się?
Pewnie niezdrowy. Ale spokojnie! Od wielu lat jestem na diecie, wiec się nie martwię.
Ostanie pytanie. Jakie Pan ma plany wobec szkoły na przyszłość?
Plany wobec szkoły na przyszłość... Wydaje mi się, że część tego, co sobie założyłem trzy lata temu, obejmując funkcję dyrektora szkoły, już udało się zrealizować.
Po pierwsze - zintegrowanie grupy nauczycieli i spowodowanie, żeby wspólnie czuli się odpowiedzialni za
tą szkołę. Chciałbym również, aby nauczyciele mieli jak najbardziej komfortowe warunki pracy. Po drugie - żeby
uczniowie czuli się w szkole bezpiecznie. Chcę działać tak, żeby ci młodzi ludzie czuli, że to jest ich szkoła, którą
mogą kreować, ale również chcę by uczniowie byli za swoją szkołę odpowiedzialni. Po trzecie - trzeba było wykonać trochę prac typowo remontowych, bo wymagała tego sytuacja budynków. Trzeba było wyremontować czerwoną szkołę tak, żeby można było ją otworzyć i żeby ona była bezpieczna, trzeba było wymienić okna w gimnazjum,
naprawić wodociąg w całej szkole, naprawić dach w budynku gimnazjum, wykonać kilka remontów klasopracowni
… W tym roku udało nam się wyremontować i zrobić generalny remont kuchni i stołówki z pełnym, nowoczesnym
wyposażeniem. Po czwarte - doposażyć szkołę, czyli spowodować, że w każdej klasopracowni jest Internet, trzeba
było na nowo wyposażyć w nowoczesny sprzęt sale komputerowe, stworzyć trzecią klasopracownię komputerową,
do tego jeszcze wyposażyć każdą klasę w komputery, rzutniki, projektory, tablice interaktywne, co powoli chyba się
udaje zrobić. Po piąte - chciałbym zachęcić nauczycieli do tego, żeby realizowali nowoczesne metody i techniki
pracy, które dla nich i dla uczniów będą ciekawsze.
ROK 2019 (X, XI), NR 6 6
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Z tego, co sobie jako dyrektor szkoły zaplanowałem, do zrealizowania jest także stworzenie laboratorium językowego, do tego wyremontowanie jeszcze kilku sal lekcyjnych, wyremontowanie nawierzchni i drogi do czerwonej
szkoły oraz małej sali gimnastycznej - odmalowanie jej z zewnątrz, do tego jeszcze w każdej klasie powinny być
projektory multimedialne. Jeśli za dwa lata, kiedy przestanę być dyrektorem szkoły, stwierdzę, że z moich planów większość udało się zrealizować, to będę usatysfakcjonowany. Musze dodać, że celem nadrzędnym - i
wszystkie moje działania jako dyrektora mają do tego zmierzać - jest to, aby prestiż naszej szkoły był coraz
większy. Chcę, żeby szkoła była nowoczesna, dobrze wyposażona, coraz bardziej bezpieczna, żeby uczniowie
osiągali jak najlepsze wyniki na egzaminach zewnętrznych i mieli świadomość tego, że mają duży wpływ na to, co
się dzieje w szkole, żeby nauczyciele byli zmotywowani i odpowiedzialni, pracujący w bardzo dobrych warunkach,
żeby pracownicy obsługi mieli poczucie, że są tak samo ważni, jak pozostali członkowie społeczności szkolnej,
żeby rodzice mieli pewność, że wysyłają dzieci do bardzo dobrej szkoły. Wtedy będzie ok..
Dziękujemy za wywiad
Dziękuję również.

Zdjęcia prywatne
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DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO
Dzień Pracownika Socjalnego –
polskie święto obchodzone 21 listopada
na
mocy
zapisu ustawy o pomocy społecznej z
dnia 29 listopada 1990 (Art. 51.4.).
Nowa ustawa z 2004 roku (z późn.
zm.) podtrzymała zapis o święcie
(Art. 121.4.).
Historia
Dzień 21 listopada upamiętnia spotkanie
w
miejscowości Charzykowy w 1989 roku, w
którym uczestniczyli Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek oraz pracownicy pomocy społecznej szczebla
wojewódzkiego.
Obchody
Dzień Pracownika Socjalnego jest
świętem wszystkich pracowników
służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Sposób
świętowania Dnia ma w Polsce wieloletnią tradycję.

Źródło: Wikipedia.pl

pisania.

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO W PRAKTYCE

Zajęcia w ŚDS-ie okazały się
lekcjami, jak napisane zostało na jednym z postów fb ŚDS-u:

W październiku klasa VI a na
lekcji języka polskiego brała udział w
warsztatach, które umożliwiły poznanie tego, jak wygląda dzień pracy
w Środowiskowym Domu Samopomocy. Uczniowie mogli się również
przekonać, jak funkcjonują osoby z
niepełnosprawnością. Klasa została
podzielona na kilka grup: część osób
wykonywała zadania z zawiązanymi
oczami (najtrudniej było przejść
zwykłym korytarzem, który okazał
się torem przeszkód, a do tego spacer odbywał się w ogromnym hałasie), niektórzy wykonywali prace w
drewnie, ostatnia grupa uczyła się
poruszać na wózku, a byli również
uczniowie, którzy stali się nauczycielami, pomagając w nauce czytania i

NASZ DOM TO MY!!!!
W ramach zajęć wspierająco aktywizujących organizowanych w Domu podejmujemy działania mające na
celu rozszerzanie umiejętności samoobsługi, podniesienie kompetencji społecznych, umiejętności społecznych. Działania mają na celu ułatwienie funkcjonowania w środowisku rodzinnym, lokalnym, łamanie barier społecznych...
Cieszyliśmy się, ż mogliśmy łamać
bariery w tak sympatycznym towarzystwie.
A. Gryczewska
Zdjęcie z zakończenia warsztatów;
A. Gryczewska

Składają się na nią spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, w
trakcie których pracownicy socjalni
oraz inni pracownicy pomocy społecznej otrzymują nagrody i wyróżnienia. 21 listopada każdego roku Minister odpowiedzialny za resort pomocy społecznej wręcza specjalne nagrody za wybitne i nowatorskie działania w obszarze pracy
socjalnej oraz pomocy społecznej.

Polecam!
Polecam piosenkę pt.
,,Najnowszy klip’’- Dawida

Podsiadły. Bardzo dobra piosenka do słuchania szczególnie wtedy, gdy się pracuje.
Wiem to z własnego doświadczenia.
Str. 7

Każdy powinien zobaczyć teledysk i posłuchać piosenki, która, według mnie, jest wykonana świetnie.
Bardzo ciekawa melodia i rytm.
Zofia Gryczewska
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Wykonała: Kornelia Bożacka
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TRUDNE SPRAWY ...
Idąc do szkoły Jessica zobaczyła Bartka, który czekał na nią na ławce. Bardzo się ucieszyła, bo bardzo go lubiła.
Szybko do niego podbiegła, ale on miał bardzo wściekłą minę.
Nakrzyczał na nią, że cała klasa wie o ich pierwszym pocałunku!!!
-Co!!!?? -spytała się Jessica-przecież nikomu nie mówiłam, zapisałam tylko to w swoim pamiętniku. Trzymam go w
szafce w szkole. Pewnie Ulka go ukradła i wszystko przeczytała, bo ma ze mną szafkę.
- Ty chyba jesteś nienormalna - krzyknął Bartek-jak można trzymać taki pamiętnik w szafce, gdzie są napisane bardzo tajne sekrety.
- Przepraszam, nie chciałam, aby tak wyszło - bojaźliwie odpowiedziała Jessica
- Ty wiesz, jakie ja mam teraz problemy w szkole? Wszyscy się na mnie dziwnie patrzą i cały czas mi dokuczają i
nazywają mnie całuśnik.
-Ale to nic strasznego, chyba mnie lubisz?
Bartek nic nie odpowiedział i poszedł zdenerwowany na lekcje.
Jessica poszła też na lekcje, cała klasa się na nią bardzo dziwnie patrzyła, ale ona w ogóle się tym nie przejmowała,
bo bardzo lubiła Bartka i chciała, by został jej chłopakiem. Po lekcjach pośpiesznie poleciała do Uli .
- Ula dlaczego czytałaś mój pamiętnik?
- Nie czytałam go.
- Co!?- krzyknęła Jessica
-To dlaczego wszyscy wiedzą o moim pocałunku z Bartkiem?
- Ja nic nie wiem, gdy wyciągałam kurtkę, to musiał wypaść z szafki, pewnie Filip go zabrał, bo stał ze mną.
- Ty wiesz, że Filip to klasowy łobuz – pewnie wszystko przeczytał i rozpowiedział po szkole
-Przepraszam, nie chciałam, aby tak wyszło – odpowiedziała smutna Ula
Jessica poszła szukać Filipa. Nigdzie go nie znalazła, ale dowiedziała się, że jest na hali sportowej 2 godziny. Niestety zadzwonił dzwonek, więc musiała iść już lekcje. Spóźniła się trochę i pani zrobiła dziwną minę, kazała jej
gdzieś usiąść .
Zadzwonił dzwonek, Jessica siedziała sama smutna na korytarzu, przejmując się tą całą sytuacją.
Wszyscy patrzyli na nią, aż w końcu na korytarzu pojawił się Bartek.
Wszyscy ze śmiechem mówili:
Pójdź do swojej dziweczyny bo siedzi sama
Cała klasa krzyczał: Uuuuuuu .
Bartek się wkurzył, aż pobił się z kolegą. Pani od chemii zadzwoniła do rodziców chłopców i obaj dostali naganę.
Po tej lekcji Jessica poszła szukać Filipa. Znalazła go w szatni i powiedziała, że to jest rozmowa w cztery oczy,
zabrała go na bok i zapytała:
-Czy ty czytałeś mój pamiętnik?
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- Może tak, a może nie.
- Wiem, że czytałeś! – krzyknęła Jessica.
- Wiesz co? Musze ci przyznać, że bardzo miło mi się go czytało-powiedział Filip
- Dawaj ten pamiętnik - powiedziała wściekła Jessica
- Dobra oddam, ale jak zerwiesz z Bartkiem – odpowiedział Filip
-Co!!??
-Jak tego nie zrobisz, to wyślę zdjęcie twoich sekretów całej szkole i musisz mi jeszcze obiecać, że zerwiesz z
Bartkiem i zatańczysz ze mną na dyskotece andrzejkowej.
-Chyba jesteś szalony! - ale dla świętego spokoju zgodziła się.
Filip wreszcie oddał pamiętnik i Jessica szybko poszła do Bartka, aby mu wszystko wytłumaczyć.
-Bartek mam ci coś bardzo ważnego do powiedzenia-oznajmiła Jessica
-No to mów – odpowiedział
- Zrywam z tobą! – krzyknęła Jessica
- Co takiego?
- Tak!!!-oznajmiła Jesscia
- No to pa! – powiedział Bartek
Dziewczyna była smutna, że musiała zerwać z chłopakiem, ale zarazem też szczęśliwa, bo odzyskała swój pamiętnik i cała szkoła nie dowiedziała się o jej sekretach.
Dwa dni po tych zdarzeniach policja przyszła do szkoły i do sekretariatu wezwano Jessicę. Poinformowano
dziewczynę, że Bartek zaginął i od dwóch dni nie było go w domu, a rodzice bardzo się o niego martwili. Telefonu w ogóle nie odbierał. Zapytali, czy wie, gdzie jest Bartek? Odparła, że nic nie wie i policjanci kazali jej iść dalej
na lekcje. Bardzo się zmartwiła i zaraz wybiegła ze szkoły szukać Bartka. Zadzwoniła do niego i nagle usłyszała
jego głos w słuchawce, aż jej ulżyło. Chłopak powiedział, że czeka na nią w parku. Szybko tam pobiegła i opowiedziała o całej sytuacji z Filipem i dlaczego z nim zerwała. Od tamtej pory bardzo się przyjaźnią i nie przejmują się
już zazdrosnymi kolegami.
Maja Dziadak i Nadia Kozina
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HOROSKOP
październik:
Wodnik i Lew - Strzeżcie się tego, co wydaje się znajome i oswojone. Niespodzianki czają się
wszędzie.
Rak i Baran - Wasze przywiązanie do przyjaciół może okazać się zdradliwe. Nie zwierzaj się pochopnie z nowych sekretów.
Skorpion, Byk i Waga - Zadbaj o swoje finanse, nie możesz wiecznie oczekiwać, że uratują cię bliscy.
Strzelec, Koziorożec - Wyobraźnia pozwala na przetrwanie największych kryzysów. Kiedy jednak
one miną, wtedy szara rzeczywistość nie daje spokoju.
Panna, Bliźnięta, Ryby - Marzenia to ogromna siła, nie rozpatruj ich w kategorii mrzonek.
listopad:
Baran, Ryby i Byk - zwróćcie uwagę na swoje zdrowie. Wydaje ci się, że twojej dobrej formie nic
nie zagraża? Choroby tylko czyhają na Twoje gorsze samopoczucie.
Wodnik, Waga - w tym miesiącu wspierajcie swoje drugie połówki. Będziecie im bardzo potrzebni.
Koziorożec, Strzelec, Skorpion - Twój względny spokój może się okazać ciszą przed burzą.
Bliźnięta, Panna - Twoje racjonalne podejście powinno ustąpić refleksji. Nostalgia i melancholia być
może nie są dla Ciebie przyjemne, ale mają oczyszczającą moc.
Rak - stare już umarło, a nowe jeszcze się nie narodziło.
źródło: nto.pl
Przygotowała: Wiktoria Kurlej

Informacje Samorządu
Uczniowskiego
Dnia 29.11.2019 od 16:00
do 20:00 odbędzie się dyskoteka
Andrzejkowa organizowana
przez Samorząd Uczniowski.
Wstęp za 2zł, dojazd i powrót
należy zorganizować osobiście.
Tego samego dnia w szkole na
przerwach będą znajdowały się
stoiska na parterze budynku gimnazjum z wróżbami.
Natomiast od 02.12.2019 nastąpi
reaktywacja szczęśliwego numerka.

MĘCZĄCE PYTANIA
Cześć. Czy męczy Cię czasem pytanie, jak poradzić sobie z obgadywaniem? Myślę, że każdy się nad tym
zastanawia. Otóż to! Tu znajdziesz
na to odpowiedź. Na pewno każdy
tego doświadczył. No niestety,
smutne, ale prawdziwe. Co zrobić?
Proste, np.:
-jeśli jesteś wrażliwy, po prostu powiedz jakiemukolwiek nauczycielowi, że Cię to dręczy,
-jeśli jesteś człowiekiem bardzo
twardym, po prostu powiedz, że
sobie tego nie życzysz ,

-jeśli jesteś typowym luzakiem, po
prostu nie zwracaj na to uwagi,
-jeśli jesteś płaczliwy, to musisz się
wypłakać, ale to dobrze, bo wtedy
Ci ulży,
Musisz korzystać z tych rad. Naprawdę uwierz mi, pomaga.
Zosia Gryczewska

