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Sonda szkolna:

Jasio wstaje z łóżka i płacze. Mama się pyta:
- Jasiu dlaczego płaczesz?
- Bo mi się śniła szkoła, co się pali
- Ale to tylko sen...
- No właśniee!!!

Co planujesz robić w wakacje?

-Jasiu, dlaczego masz w dyktandzie te same błędy, co twój kolega?
-Bo mamy tego samego nauczyciela języka polskiego.

-Jasiu, powiedz nam, - pyta ksiądz na lekcji religii - co musimy zrobić, aby
otrzymać rozgrzeszenie?
- Musimy grzeszyć, proszę księdza - pada odpowiedź.
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NIE-wesoła
prognoza pogody
W czerwcu
prognozujemy tsunami
szczęśliwych uczniów
opuszczających szkoły.
Zalecamy ostrożność!
Szlagier
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liczba uczniów,
którzy udzielili
takiej
odpowiedzi

Informacje ze szkoły
W kwietniu obchodziliśmy Światowy Dzień Autyzmu. W
naszej szkole większość uczniów ubrała się na niebiesko.
Przygotowaliśmy prezentację w, której przybliżaliśmy to, jak my
rozumiemy autyzm i jak inaczej widzą świat osoby z autyzmem.
Wcześniej na zajęciach przygotowywaliśmy dekoracje i rozmawialiśmy,
jak my możemy pomóc dzieciom z autyzmem. Był to bardzo ważny czas
dla wszystkich uczniów.

Erasmus +
Od początku obecnego roku szkolnego nasza szkoła bierze udział w
międzynarodowym projekcie „Erasmus+ - Finding our roots”
(„W poszukiwaniu naszych korzeni”). Projekt jest realizowany od
1.09.2018 r. i zakończy się 31.08.2020 r. Naszymi partnerami są szkoły z
Włoch, Grecji, Bułgarii, Turcji oraz Szwecji. Główny cel projektu to
rozwijanie wiedzy historyczno-geograficznej. Jednym z zamierzeń tego
przedsięwzięcia jest znajdowanie wspólnych ścieżek historycznych z
krajami partnerskimi, a także odtwarzanie narodowych tradycji, które
zostały przez nas zapomniane. W każdej ze szkół są organizowane
specjalne dni mające na celu przybliżyć obyczaje i historię państw
partnerskich. Głównym koordynatorem projektu została Szwecja. Jest to
trzeci międzynarodowy projekt, w którym uczestniczy nasza placówka.
W czasie trwania projektu uczniowie mają okazję odwiedzić
partnerskie szkoły, zwiedzić jej okolice, poznać narodowe tradycje kraju
gospodarza i wiele innych ciekawych rzeczy. Jedno z pierwszych spotkań
odbyło się od 11.03.2019 r. do 15.03.2019 r. we Włoszech na Sycylii.
Nasza szkoła miała zaszczyt przyjąć gości od dnia 27.05.2019 r. do
31.05.2019 r.
Zachęcamy do aktywnego udziału w projekcie, a wszystkich
zainteresowanych uczniów prosimy o kontakt z p. Ewą Zielińską, która
koordynuje projekt i będzie informowała o poszczególnych zadaniach.
Aragorn

W kwietniu nasi starsi koledzy przystępowali do bardzo ważnych
egzaminów kończących szkołę: gimnazjalnego i ósmoklasisty. Pomimo
strajku nauczycieli oba egzaminy odbyły się bez problemów, a większość
zdających mówiła , że testy były bardzo proste. Gimnazjalistom
najbardziej podobała się fraszka, którą mieli zinterpretować, cytujemy w
całości: „Życie mnie mnie”. Teraz z niecierpliwością czekamy na wyniki
egzaminów, a zdającym życzymy powodzenia w kolejnych szkołach.
W maju przygotowywaliśmy się do wizyty partnerskich szkół z projektu
Erasmus +. Uczniowie wszystkich klas dzielnie uczyli się tańców ludowych
z krajów szkół projektowych. 27 maja powitaliśmy w naszej szkole
uczniów i nauczycieli z Bułgarii, Szwecji, Włoch, Turcji i Grecji. Na
powitanie przygotowaliśmy specjalny program związany z historią i
tradycjami naszego kraju. 28 maja nasi goście oraz uczniowie i
nauczyciele z naszej szkoły pojechali na wycieczkę do Łodzi. 29 maja
razem zwiedzaliśmy Toruń. 30 maja pokazaliśmy naszym kolegom i ich
nauczycielom Warszawę. 31 maja, w piątek pożegnaliśmy naszych gości
uroczystą kolacją w której uczestniczyli również poza nauczycielami,
uczniowie naszej szkoły i ich rodzice. Mamy nadzieję, że wspomnienia z
Polski na długo pozostaną w ich pamięci.
Festiwal Talentów odbył się w naszej szkole w czerwcu. Na scenie zaprezentowali
się uczniowie utalentowani muzycznie, tanecznie, plastycznie, literacko.
Wszystkie występy były wyjątkowe, a publiczność zachwycona.

Informacje przygotowały: Mrs Wafelek, Akari

Opowiadanie fantastyczne
Pewnego dnia Alicja obudziła się tuż przed dziewiątą, przerażona, że właśnie
spóźniła się do szkoły. „Rodzice mnie zabiją!”- pomyślała zrywając się z łóżka i
szukając szkolnego plecaka. Nigdzie go nie było. Alicja w popłochu zaczęła
biegać po pokoju szukając różnych rzeczy. Zadzwoniła do Oli:
-Ola, posiałam gdzieś plecak, spóźniłam się do szkoły, co robić?
Z drugiej strony słuchawki głos Oli też brzmiał niepewnie:
-Moja mama od rana wmawia mi, że nie ma szkoły i że mam się zbierać do jakiejś
pracy…
-Umówmy się pod szkołą za pięć minut- zaproponowała Ala szybko wychodząc z
domu. W tym samym czasie Oliwia nerwowo wystukiwała na Messengerze
wiadomości do kolegów i koleżanek z klasy: „Co się dzieje? Podobno nie ma
szkoły. Wiecie coś na ten temat? Rodzice każą mi sprzątać mieszkanie i robić
obiad skoro mam tyle czasu wolnego…”
W miejscu gdzie stała szkoła w Gałkowie było ogromne centrum sportowe z
basenem i salami rekreacyjnymi. Stała przed nim spora grupa zdezorientowanych
redaktorów gazetki. Po drugiej stronie ulicy Małgosia dostrzegła panią Anię
Winkiel. Bardzo ucieszona zaczęła do niej machać, a niektórzy uczniowie
podbiegli do niej zadając wiele pytań:
- Co pani tu robi? Gdzie podziała się szkoła?
Pani Ania była zaskoczona i zdawała się nikogo nie rozpoznawać
– Czy my się znamy? O co wam chodzi? Ja tylko idę na basen…– mówiła.
Małgosia wyglądała na zaskoczoną:
- Straciła pani pamięć? Nie poznaje nas pani? - Nie było czasu na odpowiedź, bo
z centrum wychodził właśnie zdenerwowany Pan Krzysztof Pietrzyk:
- Znowu spóźniliście się do pracy!- krzyczał na Kacpra i Patryka. –Ręczniki same
się nie rozdadzą! Jak tak dalej pójdzie to was zwolnię!
Chłopcy stali zaskoczeni:
-Jakie ręczniki? O czym pan mówi? Gdzie jest szkoła?
Natalia dzwoniła w panice do Macieja:
- Maciek, przychodź tu szybko! Nie ma naszej szkoły!
Maciek również był zdenerwowany:
- Moi rodzice od rana zmuszają mnie do rysowania portretów. Nie znoszę tego!
Na szczęście to podobno trwa tylko godzinę dziennie, zaraz do was przyjdę! Nie
uwierzysz, że moim pracodawcą jest pani Małgosia Szymczak, która co jakiś czas
każe mi tańczyć cza-czę… Chyba zwariuję!
Natalia:- Nic nie mów! Przychodź! W naszą stronę idzie właśnie pani Maria
Kreńska w stroju policyjnym! Nie wiem co się tu dzieje!
Pani Maria z groźną miną podeszła do redaktorów:
-Co to za nielegalne zgromadzenie? Czemu nie jesteście jeszcze w pracy?spytała.
-W pracy?- dziwił się dalej Janek.-Przyszliśmy do szkoły? Nie ma szkoły? Nie
uczy nas pani matematyki?

-O czym ty dziecko mówisz? Jakiej szkoły?- pani Maria wyglądała na
zdenerwowaną.- Coś takiego nie istnieje! A ty od dawna powinieneś być w pracy
przy malowaniu ogrodzeń Jaśku! Rodzicie ci dadzą, jak się dowiedzą, że się
obijasz!- pogroziła Jankowi palcem.- Rozejdźcie się szybko to udam, że nic nie
widziałam.
Niektórzy redaktorzy przestraszeni chcieli się rozchodzić, ale zatrzymała ich
Jadzia:
-Czyli szkoły nie ma? A my pracujemy, tak?- dopytywała się.
-A jak mogłoby być inaczej?- odpowiedziała jej pytaniem pani Joanna Bartkowska,
która właśnie przechodziła obok.
-Nie uczy nas pani angielskiego?-pytała zaniepokojona Jadzia
- Angielskiego? Co ci dziecko przyszło do głowy? To chyba od tego ciągłego
grania w drużynie hokejowej coś ci się poprzekręcało! Nie mam czasu na takie
rzeczy, ciągle dostaję jakieś nowe książki do tłumaczenia. Ostatnie takiej nowej
popularnej pisarki Marzeny Depty, czytałaś coś pewnie?
Mina Jadzi wyrażała zdziwienie, zainteresowanie i trochę strachu.
-Normalnie cieszyłabym się, że nie ma szkoły, ale w tej sytuacji…- Kinga była
trochę przestraszona.
-To co robimy? A gdzie jest Kuba?- zastanawiała się Liwia
-Kuba pracuje w domu na zlecenie NASA.-odpowiedział Karol.-Tak mi się właśnie
wyświetliło w googlach… A pani Joanna Węderska jest jego wsparciem
technicznym.
-Ja nie chcę żyć w takim świecie!- zdenerwowała się Emilka.- Mimo tego, że
podobno jestem fotomodelką. Mama od rana mówiła, ze mam się szykować do
jakiś zdjęć do teledysku piosenkarki Pauliny Kijewskiej… Ja chcę z Wami do
szkoły!
- Spokojnie dzieci! Wszystko będzie dobrze!- do grupy redaktorów podeszła
ubrana w lekarski kitel pani Mariola Gorzka.- Może nie najlepiej się dziś czujecie,
chodźcie ze mną. Pracuję tu obok w przychodni…
Zrozpaczeni redaktorzy podreptali do przychodni. Usiedli obok siebie na ławce
czekając na pomoc medyczną. Ala zmęczona nerwami usnęła na ramieniu Oli.
Obudził ją cichy głos pani Anny Winkiel:
-Ala! Nie śpij na angielskim, bo nie będziesz nic umiała!
-Na angielskim?- Alicja nieprzytomnie rozejrzała się dookoła. Była w szkole,
siedziała w swojej ławce w klasie. Niedaleko niej Kacper i Patryk spisywali polski,
a Kinga z Emilką rysowały coś na karteczkach.- Jestem w szkole… w mojej
szkole!- ucieszyła się Ala.- To na szczęście był tylko sen…
-Alicja! Odpowiedz na pytanie!- przywołał ją do porządku głos pani Bartkowskiej.
-Pytanie?
-Jak wyobrażasz sobie świat bez szkoły?- pani Bartkowska mrugnęła
porozumiewawczo.
-To nie był sen…?
Akari, Maciolenty, Ola, Natiśka, Agent History 879, Kotokej

SUBIEKTYWNY RANKING POPULARNYCH GIER KOMPUTEROWYCH.
1.MINECRAFT-Gra polegająca na budowaniu z sześciennych elementów różnego
typu budowli. Celem gry jest przetrwanie pomimo przeciwności, jakie tworzą
pająki, creepery i zombie. W grę można grać też tylko w trybie budowania. Aby
uzyskać materiał do budowy trzeba ścinać drzewa lub pozyskiwać surowce. Gra
cieszy się dużym powodzeniem, bo daje nieograniczone możliwości i każdy może
w niej „bawić się” tak jak lubi.
2.FORTNITE- Jedna z najpopularniejszych gier na świecie. Gra w nią ponad 4
milionów ludzi. Firma EPIC GAMES, która ją stworzyła zarabia bardzo dużo
pieniędzy poprzez zakup np. V-dolców. Jest to tryb BATTLE ROYAL, czyli
wszystkie osoby walczą ze sobą, aż w końcu wygra ostatni gracz.

Świat bez szkoły…- wizja katastroficzna
Gdyby nie było szkoły… wkrótce zabrakłoby ludzi wykształconych i światowy postęp
zatrzymałby się. Internet przestałby działać, nie byłoby prądu. Elektrownie przestałyby
pracować. Banki by zbankrutowały, bo ludzie nie umieliby liczyć. Wzrósłby globalny
wskaźnik przestępczości i wypadków komunikacyjnych. Z powodu braku leków i lekarzy
nastałby czas pandemii chorób dawno zapomnianych lub tropikalnych np. dżumy,
świńskiej grypy, tyfusu itp. Satelity stałyby się złomem latającym w kosmosie, bo nikt nie
umiałby z nich skorzystać. Globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne nasiliłyby się w
wyniku braku edukacji. Ludzkość ograniczyłaby swoją egzystencję do przetrwania. Brak
szkoły skutkowałby światową apokalipsą.
Agent History 879

Ciekawe zawody
STRAżAK

3. CS:GO- Gra typu strzelanka znana z jednego z lepszych portali z gramiSteam. Cel gry zależy od wybranego trybu, najczęściej jest nim unicestwienie
przeciwnika lub przeciwników. Gra cieszy się dużą popularnością ze względu na
dobrą grafikę
4.LEAGUE Of LEGENDS- Gra polegająca na współpracy między jej
uczestnikami, którzy tworzą pięcioosobową drużynę. Ich wspólnym celem jest
zniszczenie nexusa drużyny przeciwnej. Każdy może wybrać postać w którą się
wciela, a każda z postaci ma unikatowe moce. Doświadczeni gracze mogą
uczestniczyć w turniejach, a nawet mistrzostwach świata w tej grze.
5. DAUNTLESS- gra opatentowana na podstawie gier z wolną przestrzenią.
Slejerzy, czyli inaczej łowcy polują na mityczne stworzenia za pomocą
niesamowitych broni oraz pistoletów. Gra ma dobrą grafikę oraz bardzo
rozszerzoną fabułę.
6. POKEMON GO- Gra mobilna, którą gra się w realnej przestrzeni. Chodząc
zgodnie z mapą spotykasz na drodze wirtualne stworzenia- pokemony. Cel jest
prosty- musisz zostać trenerem pokemonów i je łapać, a jeśli chcesz to
ewoluować do wyższej rangi i wygrywać bitwy z innymi trenerami na arenach.

Strażak to osoba pełniąca służbę w straży pożarnej. Strażacy działają w ramach
zawodowych jednostek (np.OSP, PSP). Strażacy są bardzo skupieni na swojej pracy, a
także muszą być przede wszystkim odważni. Są przeszkoleni i wyposażeni w specjalny
sprzę do walki z ogniem. Jeżdż także do wypadków drogowych, katasrtof budowlanych i
lotniczych, a także do spraw takich jak gniazda owadów, powodzie, zalania. W ramach
odziękowań strażakom w dniu 4 maja świętujemy dzień strażaka. Dziękujemy im za
narażanie swojego życia i codzienny trud.
Kapis.kow.11
Strażnik graniczny
Strażnik graniczny pracuje w kontroli granicznej pilnując granic naszego kraju. Niektórzy
strażnicy graniczni sprawdzają osoby i ich paszporty, inni weryfikują pojazdy, ich stan
techniczny oraz czy nie zawierają podejrzanych przedmiotów. Aby zostać strażnikiem trzeba
być osobą z nieposzlakowaną opinią, niekaraną, posługującą się językami obcymi. Zawsze
weryfikowana jest przeszłość kandydata. Trzeba umieć posługiwać się komputerem i znać
aktualne przepisy prawa. Nie jest to łatwa praca, ale bardzo ważna
Agent History 879
MUZYK
Muzyk to jeden z trudniejszych zawodów. Osoba taka umie grać na instrumencie lub
instrumentach, czasem śpiewa, musi odczytywać bezbłędnie zapis nutowy, umieć określić rodzaj
melodii. Aby zostać muzykiem najlepiej skończyć szkołę muzyczną, choć są też muzycy, którzy
takiej szkoły nie skończyli. Pracuje on np. w filharmonii, w studiu nagrań, na koncertach, w

7.THE SIMS 4- symulator życia. Gra w której celem jest realizowanie i odkrywanie
celów życiowych. W tej grze można budować domy, zawierać znajomości,
wybierać wygląd swojego bohatera i jak w życiu decydować co będzie robił. W grę
grają chętnie i dziewczyny i chłopcy.
Maciolenty, Akari, _Twilight, Szlagier

domu, w szkole. Dużo muzyków zakłada lub dołącza do zespołów muzycznych. Muzycy w
swojej pracy zajmują się głównie muzyką.
Maciolenty

