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               25 lat Szkoły!
Przebrzmiały  już  echa  uroczystości  jubileuszowej,  a  nam
dalej  trudno uwierzyć, że nasza szkoła ma 25 lat. Pierwsza
lekcja  odbyła się w roku  szkolnym 1994/1995.  Już wtedy
uczniowie lubili się uczyć, chociaż jeszcze nie mieli „Białej
Szkoły”, czyli wygodnego budynku przy ul. Patriotów. 

Co lubimy w naszej szkole? Wiele o tym mówili uczniowie 
klas VII,VIII i III  gimnazjum. Oto niektóre wypowiedzi:

Moi drodzy, 
chciałabym podzielić się z Wami wspomnieniem ze szkoły.

Zdarzyło się to, gdy byłam w pierwszej klasie podstawówki.
Co roku w naszej szkole odbywają się pikniki charytatywne.  W tym czasie zbieramy pieniądze na szczytne cele.

Chcemy  wesprzeć  fundacje  i  pomóc  chorym  ludziom.  Dodatkowo  uczniowie  chcą  zaprezentować  swoje  talenty
aktorskie i taneczne przed kolegami, rodzicami, dziadkami oraz radą pedagogiczną. 

Piknik charytatywny sprzed siedmiu lat zrobił na mnie największe wrażenie. Zbliżał się grudzień i w szkole już
zaczęły się przygotowania do imprezy. Starsze klasy chodziły na próby, młodsi uczniowie uczyli się zimowych piosenek
i robili dekoracje, które później sprzedawali. Najpierw dzieci z klas I-III śpiewały piosenki, następnie na scenę wyszli
aktorzy teatru GLAN. Występ był magiczny, uczniowie ubrani w czarne stroje nie potrzebowali żadnej charakteryzacji,
by poruszyć publiczność. Od tamtej chwili wiedziałam, że również chciałabym uczestniczyć w zajęciach tego teatru.
Zapamiętałam też  różne tańce towarzyskie,  lecz taniec,  który będę pamiętać jeszcze przed  dłuższy czas,  to rondo.
Tańczyli go gimnazjaliści, chłopaki, którzy wtedy byli ode mnie dwa razy wyżsi, mieli na sobie kolorowe stroje, tak
samo jak ich koleżanki.  Po występach wszyscy zajęli  się zwiedzaniem szkoły i  kupowaniem rozmaitych rzeczy na
stoiskach. W całej szkole na korytarzach wisiały ogłoszenia zachęcające do zobaczenia kawiarenek, salonów gier lub
wzięcia udziału w loterii. Cieszę się, że mogłam wziąć udział w tej uroczystości. Chcę również podziękować wszystkim
osobom, dzięki którym właśnie w ten sposób zapamiętałam to wydarzenie.

Marta Staranowicz, kl. VIII 
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Pamiętam, gdy moja mama prowadziła mnie za rączkę do
szkoły,  nieświadomą  tego,  co  mnie  w  niej  czeka.  Nie
wiedziałam,  jacy będą  nauczyciele,  koleżanki,  klasa,  szkoła.
Wszystko  zaczęło  się  od  spóźnienia  na  początek  roku,
dostałam plakietkę ze swoim imieniem i poznawałam szkołę.
Uczyła  mnie  przemiła  pani,  która  bywała  stanowcza.
Z każdym dniem moja wiedza poszerzała się coraz bardziej.
Zabawom nie było końca, każdą wolną chwilę poświęcałam na
zabawę  z  moimi  serdecznymi  koleżankami.  Nigdy  nie
zapomnę  naszych  kłótni,  płaczu,  śmiechu  oraz  smutków.  

Zawsze wspieraliśmy się i wspieramy się do dziś, pomimo
wspólnych sprzeczek. Z każdym rokiem nasza klasa zmieniała
się coraz bardziej, dochodzili nowi uczniowie oraz wymieniali
się nauczyciele. 
  Skończyły  się  beztroskie  przyjemności  i  nadszedł  czas
intensywnej nauki. W IV klasie każdy nauczyciel mówił nam,
że  zachowujemy  się  okropnie i  chyba  nie  przepadali  jakoś
szczególnie za naszą klasą. Rozmawialiśmy i śmialiśmy się na
lekcjach, zamiast słuchać i uważać. Nie mogło to jednak trwać
w nieskończoność. Nasza nowa wychowawczyni postanowiła
się za nas porządnie wziąć i po roku było już widać efekty. 
  Kocham  moją  szkołę,  fantastycznych  ludzi,  jakich  tu
poznałam oraz przede wszystkim moją klasę VII A,  która na
zawsze pozostanie w moich wspomnieniach.
                                               Emilia Wojciechowska, kl. VII a

Mój pierwszy dzień szkoły – nadal go pamiętam. Takich rzeczy się bowiem nie zapomina. Byłam przerażona. Nagle
wszystko, co dotychczas znałam, zniknęło – dawni przyjaciele, rutyna związana z codziennością życia przedszkolnego
i całe moje dotychczasowe życie jakby odleciały daleko w otchłań. Przede mną otworzyły się nowe drzwi, a przeszłość
musiałam pozostawić za sobą. Lecz gdy po raz pierwszy weszłam do naszej klasy, ujrzałam wiele uśmiechających się do
mnie twarzy i nagle poczułam ulgę. Westchnęłam. Zalała mnie fala mieszanych uczuć, aż w końcu przyszedł czas na
przypływ odwagi i determinacji. Przecież trzeba było zrobić dobre pierwsze wrażenie. Więc uśmiechnęłam się od ucha
do ucha i, promieniując radością, dziarskim krokiem ruszyłam w stronę grupki nowych kolegów i koleżanek. Był to
moment  wart  zapamiętania  –  moment,  gdy po  raz pierwszy przekroczyłam próg mojej  nowej  klasy i  zawiązałam
przyjaźnie, które przetrwały do dziś.

Pamiętam błogość  i  beztroskę  w  klasach  I-III.  Pamiętam te  zabawy na  przerwach  i  moje  pierwsze  wakacje.
Pamiętam, gdy codziennie rano mama mnie budziła, robiła śniadanie, a ja i tak starałam się usnąć choć jeszcze na jedną
minutkę. Pamiętam powroty do domu z tornistrem pełnym książek i mądrości. Pamiętam także szaleństwa w klasach IV-
VI oraz na kilkudniowych wycieczkach szkolnych. 

Mogłabym wymieniać godzinami te wszystkie rzeczy, które przeżyłam, doświadczyłam i będę wspominać, kończąc
szkołę. Lecz czy to ma sens? Każdy z nas najlepiej zna swoją wersję wydarzeń i swoją własną, napisaną przez siebie
historię. Każdy chodzi własnymi ścieżkami. To jest właśnie piękne w życiu – wyjątkowość. Każdemu szkoła pomogła
odnaleźć jego własną, unikatową drogę i za to powinniśmy być jej wdzięczni – i za to ja także jestem jej wdzięczna. 

Dziękuję ci, kochana szkoło!       
 Kalina Jackiewicz, kl. VII a

Szkoła jest  dla  mnie przede wszystkim miejscem,  w którym zawiązuje się fantastyczne przyjaźnie,  mogące
trwać całe życie. Jestem pewien, że ja zawsze będę utrzymywać kontakt z kolegami ze szkoły. Świat literatury czy filmu
opisuje  wiele  historii  przedstawiających  wieloletnią  szkolną  przyjaźń,  więc  myślę,  że  moje  nadzieje  nie  są
bezpodstawne. Również w rzeczywistym świecie można spotkać osoby, które przyjaźnią się z kimś od szkolnych lat.   
           Przyjaźń z rówieśnikami to cudowna sprawa, ale czasami przyda się również odrobina konstruktywnej krytyki,
a  tę  można  było usłyszeć  nieraz ze strony nauczycieli,  zwłaszcza naszej  pani  Ani.  Przeprowadziliśmy z nią  wiele
pouczających dyskusji, dzięki którym zyskaliśmy cenną wiedzę na temat postępowania w dalszym życiu. Na przykład:
niedawno wpadliśmy na głupi pomysł, żeby spiesząc się, przebiec przed pociągiem. Nasza pani dowiedziała się o tym
i cierpliwie tłumaczyła nam tragiczne konsekwencje takich zachowań. Na początku nie chcieliśmy słuchać, ale jednak
skłoniło nas to do refleksji i wyciągnęliśmy wnioski oraz przyznaliśmy pani rację. To wspaniałe, że mamy w szkole
nauczycieli, którym tak zależy na naszym bezpieczeństwie. 
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Joseph Chloupek, kl. VII a

W tym numerze:
zdjęcia, wywiady, artykuły, sprawozdania,
wspomnienia,  wiersze,  opowiadanie,
ilustracje, recenzje!
1. Jubileusz i szkolne wspomnienia - s.1-2 
2. O szkole – na poważnie i z żartem – s.3
3. Jesteśmy wolontariuszami WOŚP – s.4-5
4. Mowa nienawiści w internecie – s.5
5. Uroczyście w 100-lecie niepodległości – s.6
6. Zabawna opowieść o polowaniu na... kurę – s.6
7. Nietrudno być życzliwym – s. 7
8. Gdyby w szkole był park linowy... - marzenia

         czwartoklasistów – s. 7
9. Wesoło i zabawnie w teatrze – s.7
10. O dzieciństwie naszych babć i dziadków 
       z okazji ich święta – s.8
11. Pomysły na karnawał – s.8
12. Gdzie bułki smakują najbardziej? - s.9
13. Jak ten czas leci... - s. 9
14. Przedsiębiorcy z VII c – s.10
15. Książka na nieprzespaną noc – s.10
16. Szkoła to nie tylko nauka – s.10
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Nasza szkoła dziewięćdziesiąt dwa
Mnóstwo zalet w sobie ma.
To właściwie nasz dom drugi
I niemałe ma zasługi.

Nasza szkoła jest miejscem uczenia,
Potrzeba tutaj pełnego skupienia.
Chodzimy do niej codziennie,
Aby spędzać czas przyjemnie.

Wykonujemy działania na matematyce
I rozwiązujemy równania na fizyce.
Na informatyce potrzebna jest logika,
A na WF-ie każdy koziołki fika.

Chemia to przedmiot trudny,
Choć wcale nie jest żmudny.

Na historii uczymy się dat
I zna je każdy chwat.

Gdy uczysz się języka polskiego,
Możesz zostać następcą Słowackiego.
Pilnie ucz się stylistyki,
A także gramatyki.

Na zajęciach z wychowawcą 
Uczymy się, jak być życia znawcą.
Na przykład, działając impulsywnie,
można zrobić coś negatywnie.

Na przerwie odpoczywamy
Czasem w ping-ponga gramy.
Do sprawdzianów powtarzamy
I obiadki spożywamy.

Po przerwie znowu się zaczyna,
Ta nasza szkolna bieganina.
Zajęcia w różnych salach mamy,
Rzadko się na nie spóźniamy.

Zmęczeni do domu wracamy,
Ale wcale nie odpoczywamy.
Zeszyty od razu rozkładamy
I pracę domową odrabiamy.

Na tym wiersz ten zakończyć chcę,
Bo wad szkoły nie da wymienić się.
O naszej szkole wszyscy wiecie,
Że najlepsza jest na świecie!

Jan Święszkowski, kl. VII a

Trochę satyry (wiersz i rysunek) od Iwa Wicińskiego z kl. VIII B. 
Nie brak w nich przekory... (zwróćcie uwagę na układ wiersza).
  Do A.Z.

  

SONET

s. 3

Głowa ósmoklasisty 
(założenia kontra rzeczywistość)

scenariusze mroczne i mary
zasłonią dowcipu kotary
stronice ściąg pisanych rano
w tych czasach nigdy nie powstaną

nie dadzą poczucia spełnienia
jedynie pieniądze i sława
na liście „do zapomnienia”
beztroska, koledzy, zabawa

spełniają się, realizują
najskrytsze marzenia i plany
gdy reguły udekorują
naszego mózgu mocne ściany

dobre oceny otrzymane
malują uśmiechy na twarzach
laury w konkursach zdobywane
zaważą na późniejszych gażach

Zmagam się ze sztormami niepewna losów tej  przygody,
Patrzę przed siebie i promień słońca dostrzegam.
Nadzieja! – to ona mą szalupą na wezbranych falach
                                                                          niepogody.
Na wiedzy zdobytej w młodzieńczych latach polegam,
I oczekuję rychłej za trudy nagrody,

A z wszystkich wczesnych sukcesów życie swe utkam.

Wpłynęłam na rozległe oceanu nauki wody,
Moja tratwa chyboce się, trzeszczy.
Nade mną łan ciemnych chmur złowieszczy,
A w głowie zdobytej wiedzy piękne ogrody.

Każda chwila spędzona nad książką,
Niedbała kreska ołówkiem kreślona,
Zapamiętana garść wiedzy - to moja tarcza, moja obrona
Przed drogą w dorosłość krętą i grząską.
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Z puszkami WOŚP na ulicach Warszawy
   Jak zwykle, jedną ze styczniowych niedziel młodzież naszej szkoły spędziła w sposób bardzo pożyteczny,
wykazując  się  zaangażowaniem,  pracowitością  i  empatią  wobec  ludzi  potrzebujących  wsparcia.  Już
osiemnasty raz uczestniczyliśmy w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Za każdym razem, od 2001
roku, gdy po raz pierwszy przyjęliśmy na siebie obowiązki wolontariuszy, czujemy te same emocje i tę samą
radość, że oto bierzemy udział we wspaniałym dziele niesienia pomocy. I również w tym roku, 13 stycznia,
mogliśmy doświadczyć tego niezwykłego uczucia,  które ogarnia każdego, kto wspólnie z innymi robi coś
pożytecznego, pięknego i szlachetnego. 
   Z puszkami Orkiestry wtopiliśmy się w tłum warszawiaków. Tu i tam padały miłe słowa, przechodnie witali
nas uśmiechem. Atmosfera przyjaznego, pełnego życzliwości miasta pochłonęła nas całkowicie. 
   Akcja niesienia pomocy spotkała się ze wspaniałym odzewem; ludzie byli hojni, dzięki czemu nasze puszki
szybko napełniały się monetami i banknotami. W zamian ofiarodawcy otrzymywali naklejki – czerwone serca,
które dumnie przyczepiali do ubrań. 
   My też byliśmy dumni: z siebie i z całej naszej grupy, która we wspólnych działaniach potrafi się zjednoczyć
i razem dążyć do celu. Poza tym świadomość, że robimy coś bardzo ważnego, dodawała nam sił i rozgrzewała
w ten zimowy dzień.

Liczenie pieniędzy to praca bardzo odpowiedzialna, wymagająca uwagi i skupienia. Mnóstwo osób: uczniowie
najstarszych klas,  panie dyrektorki,  szef  naszego sztabu i  nauczyciele różnych przedmiotów przystąpili  do
podliczania zawartości puszek. Efekt nas zdumiał i zachwycił: 

Zebraliśmy 75 982, 21 zł !!!

s. 4
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W akcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uczestniczymy już od 18 lat. Efekt naszego zaangażowania
to nie tylko spore sumy zebrane do puszek przez uczniów, choć są one imponujące. Czy wiecie, że w ciągu
ostatnich 10 lat  współpracy z fundacją  Jurka  Owsiaka  zebraliśmy 549 260  zł  54  gr? Ten rok to  kolejna
rekordowa kwota: prawie 76 tys. zł – tyle pieniędzy trafiło do puszek wolontariuszy z naszej szkoły! Celem
tegorocznej akcji jest  zakup nowoczesnego sprzętu  medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.
Może nasz niedzielny entuzjazm przy zbieraniu pieniędzy przełoży się  na  konkretną pomoc dla  jakiegoś
poważnie chorego malucha? 

Jest jeszcze inna korzyść z działalności charytatywnej. Kto nigdy nie
uczestniczył  w akcjach WOŚP,  ten nie  wie,  jak  wspaniały klimat
panuje podczas realizacji zadań i jak silne tworzą się więzi między
uczestnikami  tego  przedsięwzięcia.  Byliśmy  razem,  zjednoczeni
niezwykle ważnym celem. Wszyscy rozumieli, że pracują dla dobra
małych dzieci. I wszyscy robili to z radością.

Prezes,  pomysłodawca  i  organizator  WOŚP –  Jerzy  Owsiak  był
w  2017  r.  gościem  naszej  szkoły.  To  było  wspaniałe  spotkanie!
Rozmawialiśmy z człowiekiem, który zaraża swą pasją i oddaniem. 

Dlatego pytamy:  

Czy  WOŚP może  istnieć  bez  Jurka  Owsiaka?  Czy  my  sami
potrafimy wykrzesać z siebie tyle energii i zapału, by podjąć trud
dzielenia się z innymi swą radością życia?

                                                                                                                 red.

Hejt, czyli mowa nienawiści
Są słowa, które zachwycają i dodają skrzydeł. Są też takie, które
pozostawiają głębokie rany. 
O tym, jak wielką moc oddziaływania mają słowa, Pani Dyrektor 
mówiła we wtorek 15 stycznia  podczas porannego apelu. 

Jest  coś  niepokojącego  w  tym,  że  jednego  dnia  otwieramy
serca  przed  ludźmi  potrzebującymi  naszej  pomocy,
a  następnego  wykrzykujemy  obraźliwe  słowa,  pełne
nienawiści i pogardy. Internet niestety sprzyja tym, którzy chcą
kogoś  znieważyć,  wyszydzić,  okazać  mu  lekceważenie.
Wydaje  się,  że  w  przestrzeni  wirtualnej  można  zrobić
wszystko.  A  przecież  atak  hejtera  nie  jest  skierowany  do
postaci  fikcyjnej,  lecz  do  konkretnego  człowieka,  który
zapewne  boleśnie  odczuje  skutki  takiej  przemocy.  Tym
bardziej boleśnie,  że hejt  nie  jest  zwykłym ulotnym słowem,
rysunkiem,  zdjęciem czy filmem,  wręcz  przeciwnie  –  może
pozostać  w  sieci  przez  długie  lata,  dotrzeć  do  wielu
internautów, dzień po dniu zataczać coraz szersze kręgi i coraz
bardziej dręczyć, ranić i szykanować adresata. 
Ten apel był dla nas prawdziwą lekcją wychowawczą. Chyba
zrozumieliśmy, jaką wielką krzywdę można komuś wyrządzić
złośliwym,  napastliwym komentarzem w  sieci.  A piosenka,
której  słowa  i  melodię  ułożył  nasz  nauczyciel  muzyki,  pan
Jarosław Woźniak, niech będzie dla nas przesłaniem na temat
prawdziwych wartości w naszym życiu.

red.

s. 5

Rozliczenie  akcji  WOŚP  w  2018  r.
Wpisana powyżej kwota (53 038 zł 16 gr)
to  efekt  pracy  wolontariuszy  z  naszych
szkół: Prywatnego Gimnazjum nr 1 
i Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 92

Nie jesteś sam

… nie jesteś sam,
to moje serce
właśnie tobie dam.

Nie kaleczmy więcej się słowami,
Niewidzialny mur rozbijmy między nami.
Czego tak pragnę, czego szukam,
To miłości, co mnie nigdy nie oszuka. 

Żyjesz tak, żeby siebie dawać,
Pustych obietnic już nie składać.
Czego tak pragnę, czego szukam,
To miłości, co mnie nigdy nie oszuka. 

Słowa i melodia: p. Jarosław Woźniak
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100 lat niepodległości
Piszemy o wydarzeniu, które miało miejsce 11 listopada. Choć minęło już wiele dni, nie sposób pominąć milczeniem 

tak ważnej uroczystości. Przypominamy więc ten uroczysty apel, jego nastrój i zaangażowanie uczestników. 
Narodowe Święto Niepodległości jest  jednym z ważniejszych polskich świąt. Przypomina o historycznej,  wielkiej

chwili, jaką jest odzyskanie przez Polskę niepodległości. W tym roku jednak 11 listopada był dniem jeszcze bardziej
niezwykłym niż zazwyczaj, albowiem w roku 2018 minęło dokładnie 100 lat, od kiedy Polska stała się wolnym krajem.
W związku z tym również nasza szkoła postanowiła odpowiednio uczcić to święto i nadać mu szczególnie uroczysty
charakter.

Jak co roku zebraliśmy się w sali gimnastycznej, gdzie powitał nas biało-czerwony wystrój, specjalnie zaaranżowany
na tę okazję. Apel rozpoczął przewodniczący szkoły – Michał, który w uroczystych słowach ujął powagę tego dnia oraz
zaprosił nas na przedstawienie, przygotowane przez uczniów szkoły.  Następnie na scenę weszła Pani Dyrektor, która
wygłosiła przemówienie pełne ciekawych dygresji oraz recytowała ujmujące wiersze o miłości do ojczystej ziemi. Po
tym  pięknym  wystąpieniu  na  sali  rozległy  się  gromkie  oklaski.  Potem  scenę  przejął  zespół  muzyczny,  który
zaprezentował nam wzruszające piosenki wojenne. W śpiewie naszych koleżanek było wiele emocji, może nawet tych,
towarzyszących żołnierzom w czasie walk...  Program muzyczny wzbogaciło przedstawienie  innych uczniów, którzy
pomiędzy występami zespołu prezentowali patriotyczne wiersze. 

Nawet nie spostrzegłam, gdy apel się skończył, tak bardzo byłam nim zauroczona. Odczucia moje i kolegów, gdy
wychodziliśmy z sali i wracaliśmy na lekcję, zdecydowanie świadczyły o tym, że nie był to zwykły apel, lecz wyjątkowa
100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Nikolina Czuchaj, kl. III B

Dzień w Mirmiłowie (opowiadanie)
Obudziłam  się,  jak  zwykle,  o  świcie,  wstałam  i  wyjrzałam  przez  okno.  Słońce  właśnie  wschodziło  nad

ostrokołem, oświetlając słomiane dachy chat. Pierwsi mieszkańcy wychodzą przed domy, kobiety z wiadrami idą do
studni po wodę,  sprzedawcy otwierają  swoje stragany,  z  komina gospody unosi się dym,  a w oddali  słychać terkot
łańcuchów – to strażnicy opuszczają most zwodzony. W Mirmiłowie wstaje dzień.

Poranek  minął  spokojnie,  natomiast  kiedy  szłam na  obiad,  zauważyłam Kokosza  wychodzącego  z  klubo-
gospody. Był rozgniewany, ponieważ karczmarz powiedział mu, że jak chce na obiad kurę, to musi ją najpierw złapać.
Rozejrzał się i zobaczył piękną, dorodną, tłustą kwokę, od razu pociekła mu ślinka. Zaczął się skradać na paluszkach, co
przy jego tuszy wyglądało naprawdę zabawnie. W chwili gdy Kokosz skoczył, kura spokojnie odbiegła trzy kroki i dalej
dziobała trawę, a Kokosz – BĘC! - wylądował na ziemi. To, co wtedy powiedział, nie nadaje się do powtórzenia. Wtedy
zaczęła się apokalipsa. Ganiali się po całym ogrodzie, łamiąc płoty, tłukąc garnki, przewracając ludzi. W końcu Kokosz
wykonał decydujący skok, źle obliczył odległość i wylądował prosto w gnojówce. Przerażona kura też wylądowała i...
zniosła jajko. Kokosz podniósł je, obejrzał i powiedział: „Hmm, w sumie mogę zjeść na obiad jajecznicę”. Wszyscy
zebrani śmiali się do rozpuku.
Wieczorem po kolacji  kasztelan  Mirmił  zebrał  mieszkańców na  głównym placu  grodu.  Przypomniał  o jutrzejszym
święcie Trygława i Swaroga, każdemu wyznaczył zadanie, a nam, dzieciom, dał jedno bardzo, bardzo ważne zadanie:
„Nie przeszkadzać!” 

Dziś był fajny dzień, a jutro będzie jeszcze fajniejszy.
Kaja Kornacka, kl. IV a
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Uśmiechnij się!
Jednym z ulubionych świąt naszej redakcji jest Dzień Życzliwości, który obchodzimy 21 listopada. Staramy się wtedy
szerzyć dobry nastrój pomiędzy uczniami szkoły najlepiej jak potrafimy. W tym roku postanowiliśmy, że zawitamy do
każdej z  klas i  na znajdujących się w nich tablicach zawiesimy kartki  z życzeniami.  Mogliście przeczytać na nich
sympatyczne, płynące prosto z serca wierszyki czwarto- i piątoklasistów. I choć 21 listopada dawno już za nami, warto
przecież o tym dniu przypomnieć:

opr. Nikolina Czuchaj

O jakiej szkole marzymy?
Dzieci z klas czwartych podzieliły się z nami swoimi uwagami. Oczywiście, ponosi ich wyobraźnia, ale kto by nie chciał
tak fantastycznej szkoły...

Szkoła marzeń, według mnie, to miejsce, gdzie marzenia się spełniają. Są krótsze lekcje, 30-minutowe, hangar lub park
linowy  zamiast  sali  gimnastycznej,  zamiast  wody  –  coca-cola  do  picia.  Poza  tym chciałabym,  żeby  były  lekcje:
gotowania,  prezentowania  mody,  projektowania  wnętrz.  Marzę,  by  wszyscy  nauczyciele  byli  łagodni  i  mieli  duże
poczucie humoru.      Zuzia Świercz, kl. IV

Określenie „szkoła marzeń” wyobrażam sobie następująco: na podwórku szkolnym jest plac zabaw, są 3 boiska, basen,
kolejki górskie i zjeżdżalnie wodne. Każda przerwa trwa 25 minut i po szkole można chodzić w kostiumie kąpielowym.
Na obiad jest duży wybór dań,  np.  pizza, spaghetti lub ryby, a każdy bierze to, na co ma apetyt. Na deser  są lody
z truskawkami. Zamiast książek uczniowie mają tablety, a na informatyce można grać w gry.  Na WF-ie dzieci bawią się
we flagi, a potem mogą się wykąpać. Na każdej lekcji muzyki odbywa się quiz muzyczny, podobny do teleturnieju „Big
music quiz”. Nagrodą jest 1 punkt, a za dziesięć punktów dostaje się piątkę.

                                                                               Weronika Posadowska, kl. IV a

Szkoła moich marzeń jest położona na Karaibach, blisko plaży, więc na przerwach dzieci mogą nurkować z delfinami
albo pływać na kitesurfingu. Do szkoły dzieci przypływają swoimi motorówkami. Jeśli ktoś jest znudzony wiecznym
upałem, może przyjść na krytą halę, gdzie jest stok narciarski. Szkoła jest bardzo wysoka, a na jej dachu mieści się
najszybsza na świecie zjeżdżalnia ze skocznią. Jest też sala kinowa z darmowym popcornem i wszystkimi filmowymi
nowościami. W ramach zajęć dodatkowych są prowadzone zajęcia kulinarne przez szefów najlepszych restauracji. Dużą
atrakcją są zajęcia z cukiernictwa, ponieważ odbywają się w sali żelkowej, gdzie wszystko jest zrobione z żelków. 

Jaś Chlipała, kl. IV c

Spektakl pełen humoru
Niedawno klasy IV obejrzały ciekawy spektakl pt. „Nutki pana Kleksa”, odwołujący się do wierszy Jana Brzechwy. 
Utwory „Na wyspach Bergamutach”, „Kaczka Dziwaczka”, „Nie pieprz, Pietrze” (na którym można sobie połamać 
język!),  „Psie smutki”, „Księżyc raz odwiedził staw” i inne - otrzymały wspaniałą oprawę muzyczną. Były też piosenki 
z filmu „Podróże Pana Kleksa”, m.in. „Meluzyna”. Rozbawił nas tekst i rytm utworu:

 Publiczność często reagowała śmiechem i oklaskami. Występ bardzo się podobał, chciałybyśmy częściej chodzić na 
takie wesołe przedstawienia. Polecamy je wszystkim klasom.

s. 7

W ten dzień wspaniały
Wszystkie dzieci by chciały
Z gazetki Ósma Trzydzieści
Roznieść takie wieści:
MĄDROŚCI, 
RADOŚCI,
CIERPLIWOŚCI,
Niech każdy ma w głowie
milion NOWOŚCI!
                                  Kaja

W Międzynarodowy Dzień Życzliwości
Gazeta szkolna Ósma Trzydzieści
Pisze życzenia dla wszystkich klas:
Życzymy samych szóstek
I przyjaciół dla Was!
                               Gabrysia

Tego dnia wyjątkowego
dla Was - wszystkiego najlepszego,
Abyście życzliwi byli
I się nigdy nie kłócili.

                                       Oskar

Z okazji Dnia Życzliwości
Wszystkim samych radości,
Byście się  z nikim nie kłócili
I zawsze szczęśliwi byli.

                                       Piotr
W ten wesoły dzień 
składamy Wam życzenia:
zdrowia, dobrych ocen 
oraz marzeń spełnienia.
Nigdy się nie smućcie
I kłopoty porzućcie!

                                  Laura 

Gabrysia Pisarska i Natalia Gołębiewska, kl. IV a

To co dzieje się na lądzie,
To pod wodą też się zdarza.
Oto morał tej piosenki,
Który często się powtarza. 

Meluzyno, Meluzyno,
Porzuć płonne swe nadzieje.
Odpłyń własną limuzyną,
Świat się śmieje, świat się śmieje. 
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Apetyt dzieci z IV a 
  „Bułeczki,  chlebki,  drożdżóweczki,  rogaliki,  bagietki,
pierniczki…”,  aż  kręci  się  w  głowie  od  zapachów  w  piekarni
„Grzybki”.  Czuliśmy je  wszystkie,  gdy 16  X 2018 r.  byliśmy na
piekarniczych warsztatach.
   Nikt z nas nie przypuszczał, że zjemy tyle pieczywa bez masła,
dżemu  czy  wędliny.  Sami  nadaliśmy  kształt  naszym  bułeczkom.
Jedni robili chałeczki, obarzanki, inni – serduszka i precelki. Jedno
musimy przyznać – nie jest to łatwa praca. Wałkowanie i wyrabianie
ciasta  to  naprawdę  duży  wysiłek.  Gdy  nasze  cuda  piekły  się  w
dużym piecu,  my zwiedziliśmy bardzo nowoczesną piekarnię.  I tu
kolejne zaskoczenie: warszawiacy jedzą tyle pieczywa?!
  Druga  część  zajęć  przebiegła  wśród  radosnej  wymiany  zdań
i  zachwytów.  Robiliśmy  pierniczki.  Każdy  z  nas  miał  swoje
stanowisko i  swoje foremki  –  jeszcze nigdy nie  widzieliśmy  tyle
kształtów.
 Na  koniec  zapakowaliśmy nasze wypieki  do  firmowych  torebek
i zabraliśmy je do domu. Od właściciela  piekarni dostaliśmy dwie
torby  ciepłych  bułeczek.  Poczęstowaliśmy  nimi  pracowników
szkoły.  Znane jest przysłowie: „Przez żołądek do serca”. Może się
sprawdzi?

Nasza  wycieczka  była  naprawdę  świetna.
Wróciliśmy z pełnymi brzuchami, zaczarowani
słodkimi zapachami i przepełnieni wiedzą na
temat  pracy  piekarza.  Jeden  z  naszych
kolegów stwierdził, że już wie, kim chce być –
OCZYWIŚCIE, PIEKARZEM. 

Życzymy  mu  tego  z  całego  serca,  bo  ten
zawód nigdy się nie przeterminuje, a poza tym
jest to podobno nie mączny, a złoty interes!

 Klasa IV a

               
            II semestr za pasem!

Czy Wy również wpatrujecie się ostatnio ze zdziwieniem w kalendarz i zastanawiacie się, kiedy zdążył minąć I semestr?
Przecież dopiero co wróciliśmy do szkoły po wakacjach i nim ktokolwiek się zorientował, nadeszły święta. Mieliśmy
czas na odpoczynek, wysypianie się do południa, spotkania z rodziną, ale niestety ten czas też już się skończył. Nie
każdy  jednak  leniuchował.  Wraz  z  nadejściem  końca  semestru,  wielu  uczniów  zorientowało  się,  że  wypadałoby
poprawić  kilka  „brzydkich”   ocen  czy  napisać  dodatkową  pracę,  by  podnieść  nieco  średnią.  Niczym archeolodzy
powrócili  do  starych,  zakurzonych  podręczników,  które,  o  zgrozo,  ostatnio  studiowane  były  we  wrześniu!  Inni
natomiast, którzy dostali się do kolejnych etapów konkursów kuratoryjnych, wieczorami kartkowali polecone im przez
nauczycieli  książki  czy  wykonywali  trudne  działania.  Mimo  kuszących  ze  stołu  słodkości  próbowali  spamiętać
wszystkie informacje, które właśnie przeczytali, albo przynajmniej je zrozumieć. Szczególnie jednak przerwa świąteczna
wspomogła  wielu  uczniów  z  klas  VIII  podstawówki  i  III  gimnazjum,  którzy  wraz  z  wizją  nadchodzących  ferii
zorientowali się, że przecież już zaraz egzamin i trzeba zacząć się uczyć! W trakcie tego semestru każdy mógł sobie
mówić, że wraz z końcem roku 2018 wyniki będą coraz lepsze, ale teraz już naprawdę nadszedł czas, żeby spełnić tę
obietnicę. My jednak mamy nadzieję, że mimo wszystko pozwoliliście sobie na chwilę nicnierobienia  i beztroskiego
spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi. Nie  martwcie się, zaraz ferie, może gdzieś pomiędzy jeżdżeniem na nartach,
a odsypianiem szkoły uda Wam się znaleźć kilka sekund na naukę.

Nikolina Czuchaj
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Tam, gdzie 3 słońca prawie nigdy nie zachodzą
Jay Kristoff - „Nibynoc” 

Świat Mii bardzo różni się od naszego. Na jego nieboskłonie świecą 3 słońca, które
prawie nigdy nie zachodzą. Tym samym w jej kraju panuje wieczny dzień, tylko raz na
kilka  lat  przerywany  strasznym Arcymrokiem.  Ona  sama  urodziła  się  w  mieście,
zwanym Bożogrobie, które według legendy powstało na kościach zgładzonego tytana.
Dziewczyna  jest  równie  niezwykła,  jak  jej  kraj.  Potrafi  władać  ciemnością,  za
towarzystwo służy jej kot z cieni – Pan Życzliwy, a ona sama posunie się do granic
możliwości, by zemścić się na zabójcach ojca. 

Jeszcze nie jesteście zaintrygowani?
Mia urodziła  się jako córka dowódcy gwardii.  Miała dostatnie życie, pełne szczęścia  i miłości, które  pewnego dnia
zostaje jednak zburzone przez królewskich strażników, informujących ją, że jej ojciec dopuścił się zdrady. Dziewczynie
grozi niebezpieczeństwo, cudem ucieka z rąk oprawców… albo może w nieszczęściu pomaga jej
nowy przyjaciel  –  kot  z  cieni  o  imieniu  Pan Życzliwy.  Przypadek doprowadza  ją  pod drzwi
starego mordercy, który postanawia się nią zaopiekować. Teraz Mia jest już starsza i dąży jedynie
do pomszczenia krzywd wyrządzonych jej ojcu. W tym celu wstępuje do Czerwonego Kościoła –
szkoły największych zabójców republiki, wyznawców Pani od Błogosławionego Morderstwa. 
Jest  to książka  dla  fanów magii  oraz nietypowej  ironii.  Choć  książka  z  początku  wydaje się
brutalna, to w trakcie czytania zaskakuje nas świetnym humorem. Akcja jest wartka i wciągająca,
a  na  dodatek rozgrywa  się w świecie  z jednej  strony podobnym do typowych fantastycznych
krain,  z  drugiej  zaś  kompletnie  innym.  Autorowi  udało  się  napisać  niebanalną  książkę  dla
nastolatków, o którą w dzisiejszych czasach coraz trudniej.  Zanim jednak zaczniecie czytać tę
lekturę – uważajcie. Lepiej wybierzcie dzień, w którym będziecie mogli być trochę niewyspani,
bo od tej książki nie można się oderwać, nawet o godzinie 3 nad ranem!                                    

Nikolina Czuchaj

VII c zbiera makulaturę
Cel, jak zdradzili nam bohaterowie tej akcji, jest bardzo szczytny: lody dla całej klasy na koniec roku. Pewnie więc
warto wykazać trochę inicjatywy, zorganizować zbiórkę niepotrzebnych gazet, starych zeszytów, zużytych opakowań,
a następnie wywieźć je do punktu skupu. W grudniu VII c uzbierała 58 kg makulatury, dzięki czemu konto klasy wzrosło
o  kilkanaście  złotych.  „To przedsięwzięcie  jest  dla  nas  lekcją  prawdziwego życia,  teraz już wiemy,  ile  się  trzeba
napracować,  by zarobić trochę pieniędzy” - mówią Weronika Kibała  i  Dominika Posadowska.  Twórcą pomysłu jest
Łukasz Kaszuba, a w działania jest zaangażowana cała klasa. Czy znajdą się naśladowcy?

Refleksje o szkole
Obowiązek obowiązkiem, ale szkoła to przede wszystkim poszerzanie horyzontów, tworzenie nowych możliwości 

rozwoju, przygotowanie do życia i pracy, wstęp w dorosłość, a co za tym idzie - nauka odpowiedzialności. 
Szkoła to nowe znajomości, przyjaźnie, które - miejmy nadzieję - przetrwają wiele lat, a także pierwsze zauroczenia.
Szkoła to też nie tylko czas za biurkiem, to wspólne wycieczki i wyjazdy, podczas których poznajemy nowe miejsca, 

często takie, do których nigdy sami byśmy nie pojechali.
Szkoła to również nauka kultury, wycieczki do teatru, kina lub opery. A sporty!? Siatkówka, piłka nożna, ping pong, 

basen to jedne z wielu dyscyplin, które zaczynasz uprawiać w szkole.
   A na deser… imprezy, wydarzenia szkolne i działalność charytatywna! Maraton warszawski, piknik charytatywny, 
imponujące zakończenia roku i obchody dwudziestopięciolecia.
  Jeśli to wszystko podsumować, to może szkoła nie jest taka straszna?

Adam Resterny
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