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Listopadowe kalendarium: 

01.11. — Wszystkich Świętych 
02.11. — Dzień zaduszny 
11.11. — Święto Niepodległości 

29.11. —Andrzejki 

Co  w numerze? 

 Dzień Chłopaka, s. 2 

 Dzień Edukacji Narodowej, s. 3 

 Ślubowanie pierwszoklasistów, 

s. 4 

 Książka dla zakochanych, s. 5 

 Kącik filmowy, s. 5 

 Stała dawka humoru, s. 6 

O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny 

I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, 

Dżdżu krople padają i tłuką w me okno... 

Jęk szklany... płacz szklany...  

    a szyby w mgle mokną 

I światła szarego blask sączy się senny... 

O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny... 

            
        L. Stafff 



 30-ego września swoje święto mają wszyscy chłopcy. . 

Kiedy obchodzi się Dzień Chłopaka w in-
nych krajach? 
7 lutego – Malta 
23 lutego – Białoruś, Ukraina, Rosja 
5 kwietnia – Wielka Brytania, Irlandia 
5 maja – w Japonii  
15 lipca – Brazylia 
7 października – Norwegia 
19 listopada – Indie, Meksyk 
25 listopada – Kanada 

 W naszej szkole 
chłopcy z okazji swojego 
święta dostali od koleżanek 
różne prezenty. Większość 
uczniów zamówiła pizzę… 
 Jednak niektórzy byli 
bardziej kreatywni i zorga-
nizowali różne konkursy. 
Chłopcy byli bardzo zado-
woleni – co widać na zdję-
ciach :) 

Z okazji Dnia Chłopaka każdemu chłopcu życzymy: 

- dziewczyny - tylko tej najfajniejszej, 

 - ciastek - tylko tych najsłodszych, 

- zabaw - tylko najweselszych, 

- przygód - tylko najciekawszych 

... i butów - takich, co najlżejsze, 

w których wszędzie mógłbyś do-

trzeć!  



 W środę, 14 października, obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Symbolicznym kwiat-
kiem, wierszem i piosenką dziękowaliśmy nauczycielom za trud włożony w edukację oraz wycho-
wanie.  
W tym szczególnym dniu część artystyczną przygotowali uczniowie klasy 2a. 
  

 Pierwszą konkurencją była 
walka na rymy. Uczniowie i nauczy-
ciele „obrzucali” się różnymi hasła-
mi, których treść musiała nawiązy-
wać do nauki.  Druga konkurencja 
polegała na sprawdzeniu znajomości 
wiedzy uczestników o naszej szkole. 
Trzecim etapem programu była recy-
tacja wierszy. Natomiast w rundzie 
czwartej drużyny rywalizowały w 
tańcu - uczniowie zatańczyli do mu-
zyki dyskotekowej, natomiast nau-
czyciele wykonali tango. W tej kon-
kurencji doskonale wypadły Monika 
i Martyna. 

Uczniowie: Idzikowa, Pausia,  
Mieszał, Maciuś. 

Jury: Kacper, Wiktoria, Łukasz.  

Nauczyciele: pan Adam oraz panie - Karolina, San-
dra, Wiktoria.  

 Gimnazjaliści ode-
grali scenkę „bitwy”, w 
której uczniowie z ge-
nialnym Maciusiem na 
czele wystąpili przeciw 
nauczycielom prowadzo-
nym przez szanownego 
pana dyrektora, w postać 
którego wcielił się Adaś. 
W roli konferansjerów 
doskonale sprawdziły się 
Natalia i Wiktoria.  

 Ostatnią konku-
rencją byłą bitwa na 
głosy. Uczennica - Na-
talia Siwik - zaśpiewała 
nam fragment piosenki 
„Mniej niż zero”, a na-
uczycielka - Martyna 
Mendel - wykonała ka-
wałek piosenki 
„Pokolenie”. 
 „Walka” była wy-
równana, lecz ostatecz-
nie wygrali nauczycie-
le. 



„Ślubujemy!” 
 Dnia 26 października odbyło się 
ślubowanie uczniów z klas pierw-
szych Publicznego Gimnazjum  
w Czastarach. Podczas uroczystości 
pasowania pierwszoklasiści ślubo-
wali dbać o honor szkoły oraz rzetel-
nie wypełniać obowiązki ucznia. 
 Od momentu symbolicznego 
dotknięcia ołówkiem pierwszoklasi-
ści są już pełnoprawnymi  uczniami 
naszego gimnazjum. 
A oto zdjęcia z tego wydarzenia: 

Rozśpiewani uczniowie klas 1a i 1b  

„Dostał Jacek elementarz...” 

 Zgodnie ze starą, szkolną tradycją odbyło się również sym-
boliczne malowanie. Jest to świetna okazja na sprawdzenie krea-
tywności gimnazjalistów ;)  



 „Alibi na szczęście” opowiada o dwu-
dziestoletniej Hani, która straciła wszystko. Jej 
życie zatrzymało się pewnego sierpniowego 
dnia. Nagle na drodze Hani staje przystojny Mi-
kołaj... Początkowo dziewczyna boi się zaanga-
żować w związek, ale miły i romantyczny męż-
czyzna walczy o jej miłość. Pomaga mu w tym 
przyjaciółka - Dominika, która również została 
mocno doświadczona przez życie… Niezwykle 
pozytywną postacią jest też pani Irenka: praw-
dziwa skarbnica ciepła i mądrości - po prostu 
anioł stróż. 

 Akcja powieści rozgrywa się nad naszym 
Bałtykiem i w Warszawie - nic poza tym Wam 
już nie zdradzę, przeczytajcie a dowiecie się 
więcej:) 

  

Książka dla zakochanych :) 

Kilka słów o autorce: 

Anna Ficner - Ogonowska mieszka w Warszawie z 
mężem i dwójką dzieci. „Alibi na szczęście” jest jej 
pierwszą powieścią, którą pisała dla siebie samej i któ-
rą jej mąż potajemnie wysłał do wydawnictwa. 

Kącik filmowy 
 „Kraina Jutra” to film, który powstał na wzór przewidywanego 
końca świata. Rzeczywistość w nim przedstawiona nie jest prawdą, 
lecz wydarzenia w pewnym sensie są bardzo realistyczne.  
 Bohaterką filmu jest córka pracownika NASA, o imieniu Casey. 
Dziewczyna wie wszystko o kosmosie, planetach i gwiazdach. Pewne-
go dnia Casey przenosi się do przyszłości… Sytuacja się komplikuje, 
gdy robot Athena prosi dziewczynę o przysługę - Casey ma ocalić 
świat. Bohaterka początkowo nie jest do tego pomysłu przekona, osta-
tecznie jednak decyduje się podjąć wyzwanie. Czy Casey ocali świat? 
Zachęcam do obejrzenia tego fascynującego filmu! 

 Moim zdaniem film ten każdemu zapewni 
dawkę wzruszeń. Zaskakujące jest też to, że 
opiera się na pomyśle, który w przyszłości może 
wydarzyć się naprawdę.  

 W rolę Casey wcieliła się Britt Robertson, 
Franka zagrał George Clooney, natomiast  Athe-
nę - Raffey Cassidy.  

http://www.filmweb.pl/person/Britt+Robertson-296195
http://www.filmweb.pl/person/George.Clooney
http://www.filmweb.pl/person/Raffey+Cassidy-1644063


Humor 
 

- Dlaczego blondynka gra-
biąc liście złamała nogę? 
- Bo spadła z drzewa… 

- Dlaczego kawały 
o blondynkach są 
takie krótkie? 
- Żeby brunetki je 

zapamiętały. 

- Jasiu, gdzie jest twoja praca do-
mowa? 
- Pies ją zjadł. 
- Myślisz, że ci uwierzę? 
- Przysięgam! Najpierw nie 
chciał, ale w końcu mu ją jakoś 
wepchnąłem do pyska. 
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Ojciec sprawdza czego syn nau-
czył się w szkole. 
- No proszę, zastanów się dobrze. 
Miałeś dziesięć jabłek, zjadłeś 
dwa, ile Ci zostało? 
- Nie wiem, my w szkole liczyli-
śmy na śliwkach. 
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