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 Długo, ojj, dłuugo czekaliśmy na to, aż        
w końcu zakończy się ta męka i  nadejdą tak 
bardzo oczekiwane przez nas, cudowne, 
najukochańsze wakacje! Po długim 
( zdecydowanie         i jednogłośnie– zbyt 
długim) roku szkolnym nadszedł wreszcie czas 
błogiego odpoczynku        i leniuchowania. Tak 
więc, drodzy uczniowie, książki, zeszyty i 
wszystko, co kojarzy się ze szkołą na bok! Czas 
zacząć realizować wakacyjne plany, bo na 
pewno każdy z Was ma pomysł, jak wykorzystać 
ten wolny od nauki czas. A więc do dzieła!  

     Natomiast tym, którym 
powinęła się przysłowiowa 
noga i zmuszeni będą 
zawitać do szkoły na 
s i e r p n i o w ą  p o p r a w k ę  
ż y c z y m y  p o w o d z e n i a ! 
Pamiętajcie– dobra ściąga to 
podstawa!! 

 

   Idzie na wakacje  :)! 

Redakcja  
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Wakacje tuż tuż, ale czym tak naprawdę one są? Jaki fenomen kryje w sobie ten 
jeden  kroki wyraz, który od lat wzbudza nieopisaną radość ? Nasza redakcja 
podjęła się tego jakże  trudnego zadania i postanowiła wyjaśnić to niesłychane 
zjawisko. Oto, co udało nam się ustalić: 

Wakacje – czas rozciągający się zazwyczaj od wesołego końca roku szkolnego 

do jego smutnego, nowego początku. Zwykle dobiegają końca szybciej, niż się 

zaczęły. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewne chciało dać uczniom czas, by 

mogli mieć chwilę na wyleczenie się z zadaniofobii, sprawdzianofobii  i 

dzwonkofobii, nie wspominając już o naukofobii.  

 

Właściwości wakacji  
* Czyszczące – dokładnie i bezwzględnie czyszczą twój portfel z 
nagromadzonych przez cały rok oszczędności. 
* Znikające – ledwie się pojawią i już ich nie ma. 
* Edukacyjne – uczą tego, że kolonijne pieniądze dane nam przez rodziców 
kończą się szybciej niż moglibyśmy przypuszczać i w odwrotną stronę niż 
przewidzieliby to rodzice. 
* Męczące – paradoks wakacji – jedziemy na nie żeby wypocząć, a jak już 
wrócimy po nich do pracy i codziennych obowiązków, to czujemy się jeszcze 
bardziej wypaleni niż przedtem. 
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Czas  odetchnąć 

Uczeń pyta kumpla:  
-Co jesteś taki smutny?  
-Wywalili mnie ze szkoły! 
-A za co?!  
-A skąd mam wiedzieć? Pół 
roku mnie tam nie było! 

Dres złapał gumę, przechodzi 
obok drugi i się pyta: 
- Co robisz? 
- nic koło wykręcam. 
Ten wybija szybę i mówi: 
- to ja radyjko biorę. 

Stirlitz wszedł do gabinetu 
i ujrzał Mullera leżącego na 
podłodze i nie dającego 
o z n a k  ż y c i a . 
- Otruty - pomyślał Stirlitz 
przyglądając się rączce 
siekiery wystającej z piersi. 

Na koniec roku szkolnego profesor mówi 
do dzieci: - Życze wam, drogie dzieci, 
abyście w te wakacje odpoczęły i po 
wakacjach były mądrzejsze. Na to dzieci: - 
Nawzajem, panie profesorze! 
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Pomysł na wakacyjną nudę  

Macie jakieś pomysły na wakacje?? Jak spędzić czas, by się nie nudzić       

w te letnie, upalne dni??Co robić, prócz szperania w necie i grania w gry 

przez całe dnie?? Oto kilka pomysłów ;): 

* idź do pracy–  wakacje to dobry czas, aby zarobić kilka groszy na drobne 

przyjemności i przy okazji odciąŜyć rodziców choć na jakiś czas, nie 

prosząc co chwilę o pieniądze na nową bluzkę czy bilet do  kina ;). Na 

stronach internetowych aŜ roi się od wakacyjnych ofert pracy dla uczniów, 

więc– do dzieła! 

*uprawiaj sporty– wakacyjna temperatura z pewnością zachęca do tego, by 

większość czasu spędzić na świeŜym powietrzu. Spędź ten czas aktywnie!! 

Biegaj, wyciągnij z szafy zakurzone rolki, jedź nad wodę i zrelaksuj się 

pływając– pomysłów co niemiara, bądź kreatywny!!! 

* zwiedzaj okolice– w grupie raźniej, dlatego zbierz ekipę, wsiądźcie na 

rower (jeśli planujecie jechać gdzieś dalej– złapcie autobus bądź wsiądźcie 

w pociąg) i jedźcie w nieznane. A poza tym: baw się, szalej, zawieraj nowe 

znajomości, pisz wiersze;), pomysłów jest duŜo!!! 
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Z ksiąŜką na wakacje  

     Zazwyczaj książka i wakacje to dwa wykluczające się wyrazy, niemniej jednak 

spróbujemy zachęcić Was do sięgnięcia po ciekawą lekturę podczas wakacyjnego 

relaksu. Na pierwszy ogień: 

„My z poprawczaka” autorstwa Orfeusza Nowakowskiego. Książka wstrząsająca, 

naszpikowana przekleństwami oraz nietypowymi określeniami ludzi i przedmiotów. 

Ukazuje, jak łatwo można spaść na samo dno i jak trudno od tego dna się odbić. 

Kolejną godną polecenia dla Was książką jest 

„Paktofonika. Przewodnik Krytyki            

Politycznej”. Nie jest to wydawnicza nowość, ale 

z całą pewnością zasługuje na uwagę. Książka jest 

dramatyczną opowieścią o najważniejszym 

zespole hip-hopowym w Polsce. Rozgrywająca się           

w Bogucicach i Mikołowie oraz w rzeczywistości 

medialnej historia Magika, Rahima i Fokusa,   

ukazuje początki Paktofoniki a wszystko 

wzbogaconezostało o skany zeszytów z tekstami 

Magika                 i Rahima, fotografie rodzinne  i 

klatki z niepublikowanych filmów. Nie musisz być 

fanem tej grupy, ale książkę naprawdę warto 
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Najlepsi nagrodzeni!!! 

Po raz kolejny zostały teŜ przyznane 

nagrody im. Hugona Kołłątaja, które są  tradycją w naszej szkole. Pan 

Dyrektor wręczył je trzem osobom, które na tle innych uczniów wyróŜniły 

się aktywnym uczestnictwem  w Ŝyciu szkoły, bardzo dobrymi wynikami w 

nauce czy osiągnięciami sportowymi. W tym roku szczęśliwcami okazali się: 

Karolina Deroń i Monika Kabała z klasy IV TG oraz Artur Cholewka z klasy 

PoŜegnanie klas IV 

Dnia 29.04.2011r. odbyło się uroczyste zakończenie roku 

szkolnego klas IV. 

Uczniowie klas IV TH oraz IV TG po raz ostatni mieli okazję 

obejrzeć akademię  przygotowaną specjalnie dla nich przez 

młodszych kolegów i koleŜanki.  

Gabrysia Wojciechowska , 

Sara Kulak 
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Drodzy Słuchacze, drogie Słuchawki, z racji tego, że jest to wakacyjne           

wydanie naszej gazetki, postanowiliśmy zamieścić artykuły o tak zwanej” 

luźnej tematyce”, niekoniecznie związanej  z życiem szkoły. A co :p  

HAMBURGERY: 

Receptura tej potrawy trzymana jest w ścisłej tajemnicy. Znawcy tematu utrzymują, że 

żadna potrawa nie zawiera tylu wzmacniaczy optycznych. Starannie dobrane proporcje 

widoluxu, szybexu i kultur bakterii Helicobacter Mori to tylko część składu. Dodatkowo 

dla wzmocnienia smaku używa się wysokokalorycznego paliwa rakietowego wprost z 

promu kosmicznego Discovery. Najczęściej konsumowana z pastą ( zwykle do butów ale 

bywa i do podłogi) dla zmyłki nazwaną ketchupem. W czasach, gdy bomba atomowa jest 

niezbyt widowiskowa, używa się hamburgerów jako rodzaju broni. Działa jak środek 

przeczyszczający i obezwładniający w bezpośrednim starciu z wrogiem. Smacznego ;).  

NEWSY DRUGIEJ ŚWIEśOŚCI 

KOLEJNY SKANDAL z „Władcą pierścieni”. 

Jak wiadomo wtajemniczonym, drugi tom cyklu 

nosi tytuł „Dwie wieże”. Po wydarzeniach z 11 września 2001 

roku pieczę nad powieścią przejął Pentagon. Aktualnie trwają 

prace biografów doszukujących się afgańskich korzeni w 

życiorysie Tolkiena. „Nie podobają mi się takie przejawy 

twórczego mesjanizmu”- oświadczył prezydent Obama w 

wywiadzie udzielonym w Rozmowach w toku. Podobno w 

najbliższej przyszłości ma być wprowadzona poprawka do 

amerykańskiej konstytucji zabraniająca rozgrywania partii 

szachowych z udziałem wież.  
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1. Relacje i wspomnienia 

z wakacji, miejsca, 

które warto          

zobaczyć. 

2. WraŜenia po 

praktykach 

zagranicznych 

3. Wyniki rekrutacji. 

4. Pierwsze wraŜenia 

Pierwszoklasistów . 

5.  Co w filmie piszczy 

6. Jesienne trendy 

7. Kolejna dawka  

Kontakt z redakcją: 

gazetkak@interia.pl 

Szansa dla      
kreatywnych !!!         
JeŜeli chcesz 

współredagować  
naszą szkolną    

gazetę, zgłoś się 
do biblioteki, na 
pewno znajdziemy 

dla   Ciebie 
zajęcie!!! MoŜesz    

redagować 
istniejące juŜ 

działy lub 
stworzyć własną 

stronę.            
ZAPRASZAMY!!! 

Uff, dobrnęliśmy do napisów końcowych. Do zobaczenia 

we wrześniu! Wracajcie do szkoły cali, zdrowi i pełni 

zapału do nauki! 

Z tej ostatniej strony Redakcja chciałaby podziękować 

wszystkim, którzy w żaden sposób nie przyczynili się do 

edycji tego numeru. Są to w szczególności: Adam 

Mickiewicz, Władimir Putin, Henryk Sienkiewicz oraz 

ciocia Toni Braxton. 
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