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Kącik zagadek - wykreślanka

W stołówce w ośrodku “Słowińska Perła” dzieją 
się różne dziwne rzeczy. 
Zdarza się, że gdy ktoś przyjdzie kilka minut 
wcześniej na śniadanie lub obiad to kelnerzy 
każą mu pomagać w roznoszeniu naczyń i 
jedzenia.
Jedzenie nie każdemu smakuje, chociaż znajdą 
się i tacy, którzy uważają, że jest ono 
przepyszne. Niektórych natomiast obrzydza 
widok sałatek nakładanych rękami lub 
ziemniaków, w których można znaleźć naprawdę 
wszystko. 
Zdarzają się obiady takie, które da się znieść, 
lecz niestety są i takie, po których bolą brzuchy i 
trudno jest je przełknąć. Zdania są podzielone... 

Olga i Emi

Stołówkowe wariacje
 W czwartek, podczas wieczornego spotkania z 
panem Nadymusem uczennica klasy VIII była 
bohaterką niezbyt przyjemnego zdarzenia. 
Przed filmem chciała zająć sobie miejsce obok 
swojej koleżanki, która siedziała na jednym z 
krzeseł. Kiedy znalazła się kilka centymetrów 
nad siedziskiem z uśmiechem powiedziała 
,,Cześć" i kilka sekund później znalazła się na 
podłodze. Nogi od krzesła złamały się, a w sali 
zapanował chaos. Na całe szczęście nic jej się 
nie stało, a sama, chwilę potem, nie mogła 
przestać się śmiać.

Olga

Przygoda z krzesłem

 Podczas pierwszego tygodnia pleneru, 
klasy VI, VIII i IX wraz z P. Nadymusem 
przynajmniej raz udały się na plażę. Wbrew 
pozorom, nikt nie poszedł tam opalać się i kąpać 
w morzu. Każdy uczeń miał obowiązek zabrać ze 
sobą zeszyt i długopis. 
P. Nadymus postanowił połączyć matematykę ze 
sztuką pisania wierszy. Ze wspólnie wybranego 
s łowa u tworzy l i śmy szy f r, do k tó rego 
r o z k odowan i a u ż y l i śmy p odpow i e d z i 
przygotowanych przez p. Nadymusa. Z 
odszy f rowanego wyrazu o t r zyma l i śmy 
dwadzieścia pięć słów, które każdy uczeń 
przekształcił w wiersz za pomocą znaków 
interpunkcyjnych. Prace uczniów zostaną 
pokazane na wystawie poplenerowej.

Jasiek

Matematyczna poezja
1. Doszły nas słuchy, że dziewczyna o blond 
włosach, zielonych oczach i wysoki brunet z 
niebieskimi oczami potajemnie podkochują się w 
sobie. Czy możemy liczyć na nową parę w 
gimnazjum?
2. Krążą plotki, że trzy gimnazjalistki stojąc przy 
brzegu morza, gdy nadchodzi fala uciekają w 
stronę grupy, piszcząc przy tym na całą plażę... 
Prosimy o zachowanie spokoju, gdyż takie 
postępowanie stało się zaraźliwe I można 
zauważyć u coraz większej liczby osób.

red

Plotki, ploteczki

6 września Kasia z klasy drugiej gimnazjum 
chciała skorzystać z karuzeli na naszym placu 
zabaw. Opar ła rękę o meta lową ramę 
urządzenia. Wtedy ktoś zakręcił karuzelą. Kasia 
skręciła sobie rękę i trafiła do szpitala w 
Gdańsku, na prześwietlenie. Teraz ma rękę w 
gipsie. Życzymy szybkiego powrotu  do zdrowia!                                           

Stefa

Zabójcza karuzela 


