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Koniec wypoczynku! Teraz do
pracy  uczniowie, rodacy! Jesie  wita
nas szko  i sk aniaj cymi do zadumy
wi tami. Ten rok szkolny jest  szczegól-

nie wa ny dla klas zaczynaj cych lub
ko cz cych nauk . Wszyscy uczniowie
odkryj  w sobie nowe talenty i rozwin
dotychczasowe.

St erty ko loro wyc h l i c i
ozdabiaj  nasze miasta i wsie. Dojrza e
kasztany przynosimy do naszych
domów, by podczas d ugich, jesiennych
wieczorów wyczarowywa  z nich we-
so e ludziki. Jesie  to pora, gdzie trzeba
si  do wszystkiego przyzwyczai  od
pocz tku: do szko y, lekcji,  spraw-

dzianów i  wczesnego wstawania. Kiedy
my uczniowie rozpoczynamy nauk ,
przyroda równie  nie pró nuje - zwier-

ta gromadz  zapasy na zim , b  -
jak bociany czy dzikie g si - wybieraj
si  w dalek  i wyczerpuj  podró  do
krajów o agodniejszym klimacie, gdzie
mog  przeczeka  nasze mrozy. Ca a
natura powoli szykuje si  do zimowego
snu. My za  - w przeciwie stwie do niej
- musimy wyt   umys y, by nasze
szkolne zmagania z oporn  wiedz , któr
trzeba sobie przyswoi , zako czy y si
sukcesem.

Ala i Dziennikarz X
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Jesienne impresje...

Dziennikarz X

,,Li ciaste tancerki” Listki kolorowe  w wietrze ta -cz  sobie,  s  br zowe, karme-lowe i z ociste i rudawe. Czasna li ci jesienno-taneczn  zaba-.

,,Jesie  pi kna dama kolorowa.

Przez nasz wiat nie idzie sama, to-

warzysz  jej trzej bracia.  Ich imiona

pewnie znacie, s  to: wrzesie , dla

którego wrzos kwitnie w lesie,  pa -

dzienik krzyczy - Hej pa dzie re, len

- konopie. I   listopad, w którym li

ostatni z drzewa opad .
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Dni refleksji i zadumy...
Dzie  1 listopada jest w Polsce obcho-

dzony jako wi to Wszystkich wi tych. Po-
cz tki tego wi ta  si gaj  IV w., kiedy to w
Antiochii czczono pami   wszystkich bezi-
miennych m czenników wspominanych w nie-
dziel  po Zes aniu Ducha wi tego. Kiedy w
610 r. papie  Bonifacy IV po wi ci  Panteon -
rzymsk wi tyni  ku czci wszystkich bóstw
zw aszcza tych nieznanych, przekazan  mu
przez cesarza Fokasa - nada  mu imi  ko cio a
pod wezwaniem Matki Boskiej M czenników.
W ka  rocznic  tego wydarzenia obchodzo-
no rzymskie wi to Wszystkich wi tych. Po-
cz tkowo czczono tylko Maryj  i m czenni-
ków, lecz z czasem zacz to czci  tak-
e ,,wszystkich doskona ych Sprawiedliwych”.

Z czasem obchody zosta y przeniesione z maja
na 1 listopada. Powinno to by wi to radosne,
dlatego w ko cio ach s ycha  muzyk  orga-
nów, a ksi a odprawiaj  msz  w bia ych, od-
wi tnych szatach.

2 listopada obchodzimy Dzie  Zaduszny, ku
pami ci dusz czy cowych. Temu wi tu towa-
rzyszy nieco inny nastrój:
,,...wierni odmawiaj  modlitwy za dusze cier-
pi ce w czy cu, ksi a odprawiaj  msze w
czarnych szatach i wymieniaj  nazwiska zmar-
ych podczas wypominków, milkn  ko cielne

instrumenty. Wprawdzie tradycj  liturgiczn
tego dnia zapocz tkowa  w 993 roku w. Odilo - opat benedykty ski klasztoru w Cluny, to obrz dowo
ludowa, tak e przedchrze cija ska, wi za a ten czas z praktykami odnosz cymi si  do kultu zmar ych
przodków.” Z dniem Wszystkich wi tych i z Zaduszkami kojarzymy cz sto rozs awiony przez Adama
Mickiewicza obrz d tzw. dziadów, dotycz cy jednak g ównie Litwy i Bia orusi. ,,W Polsce, g ównie na
Podlasiu i Mazowszu, przyjmowa  on posta  uczt na grobach zmar ych krewnych oraz styp pogrzebowych
wyprawianych dla ebraków i dziadów proszalnych. Podczas uroczysto ci Wszystkich wi tych i Dnia
Zadusznego wyj tkowe znaczenie przypisywano ebrakom. Uwa ano, e wi to  swoj  i bliskich trzeba
wymodli  i wyprosi  u Boga, a modlitwy dziadów s  szczególnie skuteczne. By  mo e dlatego, e zwykle
by y to osoby w podesz ym wieku, bliskie ujrzenia boskiego oblicza i maj ce ju  kontakt z za wiatami Nie
anga owali si  w sprawy wiata doczesnego, wi c mieli czas na kontemplacj , skupienie i pacierze, które
odmawiali w przekazanych intencjach. (...) Niekiedy wierzono tak e, e pod postaci  dziada lub babki pro-
szalnej do dawnego domu mo e przyj  duch zmar ego przodka.”

Dzisiaj w czasie tych jesiennych wi t tak e wspominamy naszych bliskich, zastanawiamy si  nad
krucho ci  ludzkiego ycia, modlimy si  za zmar ych, odwiedzamy cmentarze. W te dni pogoda rozpacza
wraz z nami, bardzo cz sto pada deszcz.

Artyku  napisany w oparciu o ksi   ,, wi ta w Polskim domu”
Natalia Piórkowska



Japonia:
Japo skie wi to ku czci dusz zmar ych, znane jako Bon, odbywa si , w zale no ci od regionu, w

po owie lipca lub sierpnia. U progów domów Japo czycy ustawiaj  latarnie tzw. "mukaebi" co oznacza
,,ognie powitalne". Kiedy dusze zmar ych odchodz , rodziny egnaj  je ,,ogniami po egnalnymi" tzw.
,,okuribi", a niektórzy puszczaj  na wod ódeczki z lampionami.  Japo czycy buduj  specjalne o tarze po-
wi cone pami ci zmar ych. Dni, w których odbywaj  si  uroczysto ci, nie s  wolne od pracy.

Ekwador:
wi to Zmar ych jest w Ekwadorze ci le wi e si  z jedzeniem. Rodziny zasiadaj  przy stole za-

stawionym tradycyjnymi potrawami. Jedz  m.in. chleb guagua, który ma kszta t dziecka oraz pij  colada
morada - napój z fioletowej kukurydzy, je yn i innych owoców. Niektóre spo eczno ci takie, jak zamiesz-
kuj cy ten kraj Indianie, spotykaj  si  ze zmar ymi przy grobach. Przynosz  w ofierze ich ulubione ofiary i
wierz , e dopiero kiedy zmarli si  nimi najedz , sami mog  je spo . Przy grobach cz sto gra si  te  w
ko ci. To jednak nie rozrywka, ale sposób porozumiewania si  ze zmar ym. Ka dy wyrzucony numer ozna-
cza inne jego potrzeby i zarzuty.
Meksyk:

wi to Zmar ych w Meksyku, czyli Dia de los Muertos to wielkie, podzielone na dwie cz ci ob-
chody. Pierwsza cz  odbywaj ca si  31 pa dziernika i 1 listopada po wi cona jest zmar ym dzieciom,
nazywanymi anio kami. Druga - obchodzona w kolejne dni listopada - dotyczy doros ych. Dia de los Muer-
tos to barwne i radosne wi to. W sklepach pojawiaj  si  s odycze oraz figurki w kszta cie szkieletów, tru-
pich czaszek i upiorów przeznaczone do dekoracji lub na prezenty. Domy s  na przyj cie zmar ych sprz ta-
ne, budowane s  tak e specjalne o tarze powitalne, na których stawia si  zdj cie zmar ego oraz kwiaty, ka-
dzid a i jedzenie. Rodziny odwiedzaj  te  groby zmar ych. Bliscy wspominaj  wtedy nie yj cych, piewaj
ich ulubione piosenki i jedz  ich ulubione potrawy.  Przy grobach dzieci k adzie si  ich zabawki.
Filipiny:

Filipi czycy tak e 1 listopada obchodz wi to Zmar ych. Jest to dzie  wolny od pracy, w którym
ca e rodziny udaj  si  na cmentarze. Niektórzy bliscy ustawiaj  namioty i dekoruj  groby barwnymi ozdo-
bami. Biesiaduj  przy nagrobkach cz sto ca  noc. W niektórych regionach grupy ludzi zwane
"pangangaluluwa" w druj  od domu do domu graj c i piewaj c w imieniu tych, którzy odeszli.
Bu garia:

Bu garia to kraj prawos awny, a wi c nie obchodzi si  tu dnia Wszystkich wi tych. Zmar ych
wspomina si  w tzw. Zaduszki Archanielskie (Archangelska Zadoushnitsa). wi to przypada w sobot  po-
przedzaj  8 listopada. To bardzo wa ne wi to, podczas którego czci si  pami nierzy poleg ych za
ojczyzn . Na cmentarzach wojskowych i przy Grobie Nieznanego nierza w Sofii sk adane s  wie ce.
Bu garzy odwiedzaj  tak e mogi y swoich bliskich i zgodnie z tradycj  zapalaj  na nich wiece i polewaj
je czerwonym winem, symbolizuj cym krew Chrystusa. Mog  te  wypi  wino na cmentarzu, ale nie z bu-
telki, z której wylewane jest ono na grób.
Niemcy:

Kraje zwi zkowe z dominuj cym katolicyzmem obchodz  Wszystkich wi tych (Allerheiligen)
1 listopada. Niemcy, podobnie jak Polacy, sp dzaj  ten dzie  na mszy i na cmentarzach. Na grobach zmar-
ych bliskich sk adaj  kwiaty i zapalaj wiece, a pó niej w gronie rodzinnym jedz  uroczysty obiad. W

niektórych wioskach zachowa  si  zwyczaj chodzenia dzieci po domach i piewania pie ni. Protestancka
cz  spo ecze stwa czci zmar ych podczas tzw. Totensonntag, odbywaj cego si  w ostatni  niedziel  pro-
testanckiego roku ko cielnego.

owacja:
owacy w zaduszkow  noc zostawiaj  na stole jedzenie. Wierz , e zmarli, których przyjd  odwie-

dzi  ich domy, b  strudzeni i g odni.
ród o: http://podroze.gazeta.pl Asia
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RODOWO 2013
W dniach 22-28 wrze nia w  miejscowo ci  Rodowo, odby a si  mi dzynarodowa wymiana  m o-

dzie y z Polski i Niemiec. Brali w niej udzia  uczniowie z naszej szko y, z gimnazjum w abim Rogu i
nasi przyjaciele z miasteczka Mölln le cego w pó nocnych Niemczech. Bra my w tym udzia  równie
my - autorki niniejszego artyku u. Czas ten obfitowa  w wiele atrakcji, przygód i nowych znajomo ci.

Mieli my ci le ustalony plan dnia, co pozwala o na utrzmanie w ryzach takiej gromady osób.
Zaj cia by y ciekawe. Po dwóch dniach sp dzonych g ównie na poznawaniu si , otrzymali my ró ne
zadania. m.in. terenowe. Trzeciego dnia zorganizowano nam podchody w lesie. Zwart , polsko-niemieck
grup  ruszyli my w tras . Droga na szcz cie prowadzi a w wyznaczonym wcze niej kierunku, dzi ki
czemu nikt si  nie zgubi . Wszystkie rozwi zania zada  mieli my udokumentowa : zapisa , zrobi  zdj cie,
albo filmik.

W pami  zapad y nam wieczorki, urz dzane przez m odzie  polsk  lub niemieck . Uczniowie z
Polski przygotowali prezentacj  o najwa niejszych postaciach z naszego kraju, wspó czesnych i
historycznych. Odtwarzano z internetu lub piewano te  fragmenty piosenek, a dwie uczennice wraz z
pani  Melnyk za piewa y hit  zespo u Lady Punk „ Zawsze tam, gdzie ty”.  Z kolei m odze  niemiecka
zaprezentowa a znane postaci ze swojego kraju oraz filmik o swojej szkole. Czas wype ni y nam równie
inne atrakcje takie jak: dyskoteka, karaoke i ognisko. Wspólnie z naszymi niemieckimi  rówie nikami
odwiedzi my ciekawe miejsca w tym Wilczy Szaniec - wa ny zarówno dla historii niemieckiej jak i
polskiej oraz wi  Lipk . Czas tego niezwyk ego spotkania up ywa  nam bardzo przyjemnie, mimo
pewnych k opotów z porozumieniem si  z naszymi przyjació mi z Niemiec. Na pocz tku istnia a mi dzy
nami pewna bariera j zykowa, któr  jednak szybko - w miar  up ywu czasu - przezwyci yli my. Temu
mi dzynarodowemu projektowi przy wieca  cel zawarcia nowych przyja ni oraz wymiany do wiadcze  co
- w naszym przekonaniu - zosta o osi gni te. Mamy nadziej , e nawi zane w Rodowie znajomo ci
przetrwaj  prób  czasu i b  kontynuowane.

Ala i Natalia
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Role si  odwróci y
Zazwyczaj to uczniowie s  pytani przez nauczycieli, teraz odwrotnie, postanowi em przeprowadzi   wywiad

z jednym z naszych nauczycieli - moj  wychowawczyni . Oto on.
-Co ceni pani sobie w uczniach?
- W uczniach ceni  sobie szczero , pracowito  i skromno .
-Czemu lubi si  pani oddawa  w czasie wolnym?
- Czas wolny lubi  sp dza  na wie ym powietrzu – spacery, prace w ogrodzie. Wieczorami sp dzam czas przy do-
brej ksi ce.
-Jakie metody nauczania pani stosuje?
- Stosuj  ró ne metody nauczania w zale no ci od uczniów, klasy i tematu lekcji. Staram si , by by y one tak dobra-
ne, aby trafi y do wi kszo ci dzieci.
-Jaka cecha najbardziej pani odpowiada w uczniach?
- Sumienno .
-A jaka cecha pani najbardziej nie odpowiada?
-Bardzo nie lubi  k amstwa, kombinatorstwa, arogancji.
-Co jest dla pani najwa niejsze w yciu?
- Szcz cie i spokój mojej rodziny.
-Jak si  pani czuje, gdy  z inicjatywy uczniów  zostaje pani przydzielone jakie  wa ne zadanie?
- Jest to na pewno wyró nienie, ale i bardzo du a odpowiedzialno . Dlatego staram si  wykona  to zadanie jak naj-
lepiej.
 - Co by pani zrobi a gdyby dosta a pani kartk  z napisem „dla najlepszego nauczyciela”?
- Pomy la abym, e kto  si  pomyli .                                                                                            Dziennikarz X

„Jeste my tak bardzo blisko z sob  w wierze. Trzeba, a eby ta bli-
sko  zosta a ujawniona i eby ró ne, pochodz ce z przesz ci trud-
no ci na tej drodze ust pi y przed wielkim Jezusowym daniem jed-
no ci”

Cz owiek mo e da  wiele drugiemu cz owiekowi tylko wte-
dy, kiedy potrafi go dok adnie wys ucha . Umiej tno  s uchania jest
te  dobrym sposobem na to, aby okaza  szacunek. W dzisiejszym
wiecie, który teoretycznie powinien by  pozbawiony celowego po-

ni ania drugiej osoby, w wiecie, w którym mamy wszelkie sposoby
na to, by szerzy  moralno  i by  lud mi w g bszym znaczeniu tego

owa, s dz , e umiej tno  wys uchania i szacunek do drugiego
cz owieka, to bardzo wa na warto . Wi c dlaczego wci  jest tego tak ma o? To pytanie, które zadaje sobie wiele
ludzi na ca ym wiecie. Jestem pewna, e te pytanie zadawa  sobie  te  Jan Pawe  II. On wiedzia  co zrobi , aby wy-

ucha  i zrozumie . Ludzie czuli, e by  do nich podobny, wyczuwali jego determinacj  i ambicj . Nape nia  ich
nadziej , jednocze nie s uchaj c tego, jak krzyczeli na ca e gard o, wo aj c o pomoc. A On odpowiada  im gorliw
modlitw . Prowadzi  z nimi dialog, dzi ki któremu tworzyli mi dzy sob  wi  , byli jedno ci , cz c si  w wierze.
Chcia  utworzy  z ludzi wspólnot , która wszystkie swoje pro by, modlitwy b dzie zanosi  Bogu. Najwy szy stwór-
ca by  Jego dialogiem, który prowadzi  przez ca e ycie, wiedzia , e tylko w nim le y ocalenie dla nas wszystkich.

W naszej szkole jak co roku odby y si  obchody Dnia Papieskiego, których tematem przewodnim by y s owa
„Jan Pawe  II – papie  dialogu”. Ca  uroczysto  rozpocz a msza wi ta. Pó niej  mogli my podziwia  wspania
gr  aktorsk  grupy z Ostródy w przedstawieniu „Odlot”, opisuj cego niezdrowe relacje mi dzy lekarzem a pod-
opiecznymi szpitala psychiatrycznego. Pó niej wyró niono uczniów, którzy aktywnie uczestniczyli w konkursach
takich jak: konkurs warcabowy, coroczny konkurs poezji Jana Paw a II, konkurs na ró aniec rodzinny oraz takich
akcjach jak zbiórka ywno ci,  organizowanych przez miejscowy Caritas.

Klaudia
Cytat pochodzi z ksi ki Ksi gi „My li i Wiary: Dialog” Jana Paw a II

Papie  dialogu...



W dniach 14-21.07.2013 absolwenci klas dru-
gich gimnazjum brali udzia  w letnim campu-
sie, który mia  na celu przygotowanie m o-
dzie y do planowania w asnego rozwoju oso-
bistego. M odzie  uczestniczy a w warszta-
tach teatralnych, muzycznych i tanecznych.
Campus obfitowa  równie  wiele atrakcji wy-
magaj cych wysi ku fizycznego - sp yw kaja-
kowy na Krutynii, park linowy, park wodny.

      Jesieni  m odzie  b dzie zapoznawa a si  z
ofert  edukacyjn  szkó  ponadgimnazjalnych
w naszym województwie. Projekt finansowa-
ny ze rodków z Programu Operacyjnego –
FIO Ministerstwa Pracy I Polityki Spo ecznej
oraz Gminy Mi akowo (GKRPA).

W ostatnim tygodniu sierpnia uczniowie klas
I gimnazjum uczestniczyli w campusie, który
przygotowywa  uczniów do kolejnego etapu
edukacji. Campus zapocz tkowa  wdra anie
Programu Golden Five w naszej szkole.

        Projekt realizowany z Funduszy Ministerstwa
        Edukacji Narodowej oraz Gminy Mi akowo.

Pierwsze dni wakacji rozpocz y si  dla gim-
nazjalistów atrakcyjn  form  edukacji. Nasi
uczniowie po raz kolejny spotkali si  z grup
rówie ników z Biddick School Sports College
w ramach mi dzynarodowego programu Dre-
ams and Teams. Tygodniowy campus obfito-
wa  w atrakcyjne dzia ania maj ce na celu po-

bienie wspó pracy zaprzyja nionych szkó .

 Rozwija si  wspó praca ze szko ami z Kali-
ningradu. W dniach 07.07.-14.07.2013 w na-
szej szkole realizowany by  projekt „Aktywni
obywatele – po obu stronach granicy”, który
oparty jest na mi dzynarodowym programie
Activity Citizens. Warsztaty mia y przede
wszystkim zaktywizowa  m odych ludzi do
brania odpowiedzialno ci za przysz
wspólnej Europy. Projekt realizowany przez
Stowarzyszenie IKE, finansowany z funduszy
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Gmin
Mi akowo.

Nowiny, nowinki...
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Nowiny, nowinki... c.d.
W dniach 13-14 wrze nia 2013 r. ju  po raz
VIII odby a si  Sztafeta do grobu b . Ks. Je-
rzego Popie uszki z Olsztyna do Warszawy.
Oprócz grupy biegaczy byli tak e rowerzy ci,
z których cz  pokona a ca  drog  do War-
szawy na rowerze. Po raz kolejny delegacja-
naszej szko y w sk adzie: Aleksandra Miazga,
Anna Bu ak i Rados aw wiek pod opiek  p.
Krystyny  Szyd owskiej i p. Agnieszki Bu ak
korzystaj c z uprzejmo ci Akcji Katolickiej
Archidiecezji Warmi skiej mog a uczestni-
czy  w tym wyj tkowym przedsi wzi ciu.
Sztafeta rozpocz a si  Msz w. w intencji
ofiar stanu wojennego, której przewodniczy
J. E. ks. Biskup Jacek Jezierski, po czym
sztafeta ruszy a spod pomnika Solidarno ci w
Olsztynie. Trasa wiod a przez Nidzic , Dzia -
dowo, M aw ,  Ciechanów, Legionowo do
Warszawy. Wspólny finisz wraz ze sztafet
biegn  z kopalni Wujek oraz rowerzystami
z Janek mia  miejsce przy ko ciele w. Stani-

awa przy którym spoczywa b . Ks. Jerzy

Dnia 18.09.2013 w naszej szkole odby
si  koncert muzyki klasycznej. Podczas jego
trwania mieli my okazj  doceni  pi kno melo-
dii p yn cej z dwóch instrumentów: akordeonu
i skrzypiec. Muzycy chcieli nam pokaza , jak
ró norodn  muzyk  mo na stworzy  za pomo-

 jednego instrumentu. Zaprezentowali nam
wiele utworów. Niektóre z nich s ysza am ju
wcze niej, ale wi kszo  by a dla mnie nowo-
ci . Akordeonista pokaza  nam swoje

.

Popie uszko. Mieli my czas i szans  zwie-
dzi  doskonale przygotowane muzeum po-
wi conemu yciu i pos udze kapelana Soli-

darno ci. Wszyscy byli my pod ogromnym
wra eniem. Po uroczystej Mszy w. oraz
wystawnej kolacji nadszed  czas po egnania
i powrotu.

Redakcja

umiej tno ci graj c
nawet z zas oni ty-
mi oczami oraz za-
krytymi klawiszami.
Ca y koncert wzbu-
dzi  we mnie pozy-
tywne emocje, cho
na ogó  nie przepa-
dam za tego typu
muzyk . Jednak tym
razem dostrzeg am
jej pi kno. Ten kon-
cert zach ci  mnie
do s uchania muzy-

ki klasycznej. Zawsze my la am, e jest ona bardzo
nudna, jednak jak si  okaza o, moje uprzedzenia by y
nies uszne.

dz , e naprawd  warto doceni  prac , jak  ci
muzycy w yli w to, aby nauczy  si  gra  na instru-
mentach na takim poziomie. Taka umiej tno  nie przy-
chodzi atwo, potrzeba wiele czasu i wiele godzin pracy
nad samym sob , a  w ko cu osi gnie si  wymarzony
efekt.

Martyna

Spotkanie z muzyk  klasyczn



Pan Tadeusz musia  odej ?

S T R .  9OPINIE

Pan Tadeusz - wspania a, cho  mo e niedoceniana lektura. Jej usuni cie z listy lektur jest nie lada
strat  dla uczniów, którzy jak dot d mogli odkrywa  pi kno tej XIX - wiecznej epickiej opowie ci. Pew-
nie wszyscy, którzy dzie o to czytali znaj  pi kne s owa:
,,Litwo! Ojczyzno moja! Ty jeste  jak zdrowie;
Ile ci  trzeba ceni  ten tylko si  dowie,
Kto ci  straci . Dzi  pi kno  tw  w ca ej ozdobie
Widz  i opisuj , bo t skni  po tobie.”

Nawet ja - ucze  szóstej klasy - mia em przyjemno  zetkn  si  z tym utworem, gdy  zapozna-
wali my si  na lekcjach j zyka polskiego z jego fragmentami. Ceni  to dzie o za to, i  ka dy fragment
jest napisany w odr bny sposób. Autor u ywa wielu dzia aj cych na wyobra ni rodków poetyckich,
aby ukaza  pi kno krajobrazu, zjawisk przyrody oraz zwyczaje XIX - wiecznej szlachty polskiej. Ja tak-
e  jestem mocno zwi zany z  tym utworem,  ale  -  jak  si  okazuje  -  nie  tylko ja.  Oto wypowiedzi  kilku

uczniów, którzy mieli okazj   spotka  si  z Tadeuszem Soplic  i innymi bohaterami utworu:
,,Lektura w porz dku, ale troch  trudna w odbiorze” - mówi by y ucze  naszej szko y
 - Ja ceni  „Pana Tadeusza” za to, e ka dy fragment jest pisany w inny sposób i ka dy znajdzie w nim
co  dla siebie” - mówi inna uczennica.
- Pi kna ksi ka, szkoda, e j  usun li  z listy  lektur. Powinna wróci  do kanonu ! - stwierdza mój kolej-
ny rozmówca.
Podoba mi si  to, e ka da ksi ga traktuje o czym  innym ni  poprzednia, co prawda jest wspólna fabu a,
ale ka da z ksi g skupia si  wokó  innego tematu.
Oni wszyscy  mówi  jednym g osem - ,,Pan Tadeusz powinien zosta  w kanonie lektur i kropka!.

Dziennikarz X
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O szkole z humorem

Dziennikarz X

Na lekcji geografii nauczyciel py-

ta Micha a:

- Gdzie le y Kuba ? Micha   odpo-

wiada:

- Kuba le y w domu. Ma gryp

Nauczycielka przyrody pyta Jasia

- Jakie s  biedronki?

A Jasio piewa:

- Biedroneczki  s  w kropeczki o-

hoho...

Pani od biologii pyta Kazia:

- Wymie  mi pi  zwierz t miesz-

kaj cych w Afryce!

Na to Kazio:

- Dwie ma py i trzy s onie.

odziutki Kopernik dokona  swego

odkrycia, gdy jego nauczyciel zada

mu pytanie:

- Kiedy wreszcie wydoro lejesz i

przestaniesz my le , e ca y wiat

kr ci si  dooko a ciebie?!"

Wy w i a dów k a w s zk ol e :

-Pa stwa dzieci s  bardzo muzy-

kalne.

-Dlaczego?- pyta si  mama Filipa.

- Ci gle graj  mi na nerwach!

Pan od w-fu mówi do Kazia:

- Ty to jeste  sportowiec, po

dwóch przysiadach wysiadasz.



ami ówki
ówka pracuje -zadanko rozwi zuje.

Podpisz stworki wiedz c, e espeon ma cztery apki i i wygl da ko-
bieco, umbteon jest mniej m ski ni  magmortar, ale ma cztery ap-
ki,  a magmortar jest najgro niejszy.

Dziennikarz X

STR. 11
ROZMAITO CI

Gimnastyka... mózgu
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Zas yszane... Pods uchane...

Czy wiesz, e...

Mo e pami tacie Stasia i Nel? Otó  szykuje
si  ich wielki powrót w wersji stworzonej przez
jednego z uczniów, ale autor chcia  pozosta  ano-
nimowym. Prace wci  trwaj . Wiadomo jednak,

 g ówni bohaterowie powie ci H. Sienkiewicza s
znów dni przygód. Poni ej kilka zdj  dotycz -
cych dzie a.

     Martyna .

,,Wszyscy u miechaj  si
w tym samym j zyku.

Tylko u miech jest jedna-
kowy na ca ym wiecie.
 Mo esz si  u miechn

po angielsku,
 a b dzie to znaczy o do-

adnie to samo
w Tajlandii.”

Oliwia Goldsmith


