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1 listopada - Wszystkich Świętych 

11 listopada —Narodowe Święto 

Niepodległości 

29 listopada —andrzejki 

Z prastarych ksiąg znane 
wychodzą w tę noc, 

by w halloweenowy wieczór 
zabawić się móc. 

By jeszcze raz poczuć,  
co ciało i ruch, 

by zmienić się w skórę, 
by wkraść się w czyjś duch. 
Lecz z końcem wieczora,  

ty maskę swą włóż, 
by nie dać się poznać, 
że zdrowy Twój duch! 

Co jeszcze w numerze? 

 naszym nauczycielom..., s. 2 

 pierwszoklasiści ślubowali, s. 3 

 jeszcze o Dniu Chłopaka, s. 4 

 kącik filmowy, s. 5 

 gwiazdy i gwiazdeczki, s. 5 

 stała dawka humoru, s. 6 



 14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji 
Narodowej. W naszej szkole jest to dzień wolny od 
zajęć edukacyjnych. Spotkaliśmy się, by podzięko-
wać naszym nauczycielom za cierpliwość, wyrozu-
miałość i trud włożony w kształtowania naszych, 
często niepokornych, dusz :) 

 Część artystyczną z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej wykonali ucznio-
wie klasy 5. Jako komentatorzy telewi-
zyjni zaprezentowali informacje z życia 
szkoły. W kolejnej scence nasze kole-
żanki wcieliły się w role mam, które 
po powrocie z zakupów rozmawiały 
na temat przedmiotów szkolnych i pra-
cy nauczycieli.  
  

 Uczciliśmy też pamięć słynnego rodaka - 
Jana Pawła II. 16 października to dzień szcze-
gólny dla wszystkich Polaków - tego dnia -
16 października 1978 roku - Karol Wojtyła, 
jako pierwszy kardynał z Polski, jak również 
pierwszy po 455 latach biskup Rzymu, niebę-
dącym Włochem, został wybrany na papieża 
i przybrał imię Jan Paweł II. 



Ślubujemy... 
 25  października  odbyło się uroczy-
ste ślubowanie pierwszoklasistów. Tego 
dnia uczniowie klas pierwszych stali się 
pełnoprawnym gimnazjalistami.  
 Akademię rozpoczął pan dyrektor,  
witając wszystkich zgromadzonych. Na-
stępnie przedstawiciele klas pierwszych 
złożyli uroczyste ślubowanie. Pan dyrektor 
ogromnym, czerwonym ołówkiem każdego 
ucznia symbolicznie pasował na gimnazja-
listę. Natomiast z rąk wychowawcy pierw-
szoklasiści otrzymali słodki upominek. 

 Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali swoje umie-
jętności artystyczne - recytowali okolicznościowe wiersze i śpie-
wali piosenki.        

 Aż wreszcie nastąpiła najbardziej oczekiwana część uroczy-
stości, czyli tradycyjne malowanie twarzy :) :) :) Każdy pierwszo-
klasista tego dnia opuścił szkołę z nieco zmienionym wizerun-
kiem...  



 I kolejny Dzień Chłopaka za nami... W  naszej szkole dziewczyny, jak co roku, przygotowa-
ły dla swoich kolegów niespodzianki. W godzinach lekcyjnych najczęściej serwowana była pizza, 
czyli... nic nowego;) Zapytaliśmy chłopaków jak im się podobało. Jednogłośnie stwierdzili, że są 
zadowoleni z przygotowanych przez dziewczyny klasowych imprez. Z tej okazji zorganizowana 
została również dyskoteka, na której mamy nadzieję wszyscy dobrze się bawili.  
Dzień Chłopaka uważamy za udany! :)  

Przedstawiamy wam relację fotograficzną z tego dnia. 



Kącik filmowy 

 Quentin Jacobsen - dla przyjaciół Q - od zawsze jest zakochany 
we wspaniałej koleżance, zbuntowanej Margo Roth Spiegelman. W dzie-
ciństwie przeżyli razem coś niesamowitego, teraz chodzą do tego samego 
liceum. Pewnego wieczoru w przewidywalne, nudne życie chłopaka wkra-
cza Margo w stroju nindży i wciąga go w niezły bałagan. Po czym znika.  

Nat Wolff Cara Delevingne 

Obsada: 

 „Papierowe miasta” to ekranizacja 
bestsellerowej powieści Johna Greena, 

autora ”Gwiazd naszych wina”. Film miał swoją premie-
rę w lipcu ubiegłego roku.  

Quentin wyrusza na poszuki-
wanie dziewczyny, która 

go fascynuje, idąc tropem skomplikowanych wskazówek, 
jakie zostawiła tylko dla niego. Żeby ją odnaleźć, musi po-
konać setki kilometrów. Po drodze przekonuje się na wła-
snej skórze, że ludzie są w rzeczywistości zupełnie inni niż 
sądzimy... 

„Pójdziesz do papierowych miast 
i nigdy już nie powrócisz…” 

Gwiazdy i gwiazdeczki 

 W 2008 roku zagrała w musicalu 
13, rok później wcieliła się w rolę Ca-
triny Valentine'y w serialu młodzieżo-
wym Victoria znaczy zwycięstwo 

w stacji Nickelodeon, co przyniosło 
jej największą sławę. W stycz-
niu 2016 roku wprowadziła swoją 
linię kosmetyków do katalogu fir-
my Mas Cosmeticas. 22 stycznia 
2016 roku zakończyła pracę nad 
albumem Dangerous Women.  
 Ariana Grande jest 27  najpo-
pularniejszą osobą na portalu Twit-
ter, posiadając 30 milionów fanów. 
Jej fandom nazywa się Arianators, 
ponieważ tak nazwali się jej fani. 
Przyznała jednak, że swoich fanów 
nazywa także Ariana Army i Tiny 
Elephants.  

 Ariana Grande to amerykańska woka-
listka pop, a także kompozytorka i aktorka.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Musical
https://pl.wikipedia.org/wiki/Victoria_znaczy_zwyci%C4%99stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nickelodeon
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Nauczyciel matematyki zwraca klasówki w pewnej 
wyjątkowo tępej klasie. 
- Muszę z przykrością stwierdzić, że 60% z was 
nie ma najmniejszego pojęcia o matematyce. 
Na to jeden z uczniów: 
- Przesadza pan psorze! Tylu to nas nawet nie ma 
w tej klasie. 

Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić 
tyle błędów? - dziwi się polonistka, oddając 
pracę domową uczniowi. 
- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. - Poma-
gali mi mama i tata. 

Pani mówi do Jasia: 
- Jasiu, powiedz mi, jakie zwierzątko bardzo lubisz. 
- Dźwiedź - stwierdza Jasiu. 
Na to pani:  
- Jasiu, nie dzwiedź, tylko niedźwiedź. 
Zmartwiony Jasiu odpowiada: 
- Jak nie dźwiedź, to nie znam...  

Siedzą dwaj ucz-
niowie: 
- Wiesz, czasem 
ogarnia mnie wiel-
ka ochota, żeby się 
pouczyć. 
- I co wtedy robisz? 
- Czekam, aż mi 
przejdzie... 


