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Echo pleneru

HISTORIA 
ZIELONEJ 
WALIZKI

Jak obiecaliśmy, w każdym numerze naszej gazetki, 
będziemy Wam przybliżać postaci nowych osób, 
które doszły do naszej szkoły. Dziś przyszła kolej na 
Kasjusza Namaczyńskiego z klasy IV.
- Do jakiej szkoły wcześniej uczęszczałeś? 
-  Do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Zakopanem.
- Dlaczego chciałeś przyjść do naszej szkoły?
- A... Było ciężko z zadaniami, np: 18 zdań w jednym 
zadaniu i jeszcze kilka zadań.
- Co lubisz robić w wolnym czasie?
-  Lubię sobie odpoczywać, pograć na komputerze.
- A w jakie gry grasz?
- W różne, ale bardzo lubię grać w Klub pingwinów.
- O co chodzi w tej grze?

- Robi się tam pizzę, zajmuje się pingwinem i ma się 
swoje zwierzę ,,puffa"
- Co Cię interesuje?
- Sport, piłka nożna 
- A dlaczego akurat piłka?
- Można dużo biegać, kopać.
- Z kim grasz najczęściej?
- Najwięcej z tatą.
- Jakie jest twoje marzenie?
- Marzenie? Jeszcze właściwie nie wymyśliłem, ale 
chciałbym mieć jakiś dobry zawód, żeby zarobić 
dużo pieniędzy. Im więcej tym lepiej.
- Jakie jest twoje ulubione zwierzę?
- Pingwiny. 
- Dlaczego?
- Są bardzo śmieszne.
- Podoba Ci się nowa klasa i nauczyciele?
- Nauczyciele są fajni, koledzy też.
- Plener Ci się podoba?
- Tak, bardzo!
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Nowe twarze
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PINGWINÓW
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( W dn iu p r zybyc ia do 
ośrodka "Słowińska Perła", po 
drodze do swojego pokoju 
zauważyłem tajemniczą zieloną 
walizkę opartą o latarnię. 10 
minut później  do mojego pokoju  
p r z y s z ł a p a n i J u s t y n a 
Jasiorkowska informując mnie, że 
moja wiolonczela razem z zieloną 
walizką leżą pod latarnią i  trzeba 
sprawdzić, czy ten bagaż nie jest 
przypadkiem któregoś z moich 
kolegów. Dwie minuty później 
p rzyg ląda łem s ię z ie lone j 
w a l i z c e n i e m a ją c n a w e t 
zielonego pojęcia czyja może być. 
Wróciłem do pokoju i rozmyślałem 
nad rozwiązaniem tej zagadki. 
Dwie godz iny późnie j idąc 
korytarzem zauważyłem panią 
Justynę, która wiozła ze sobą 
zieloną walizkę. Pani Justyna 
poinformowała mnie, że zielona 
walizka okazała się pasażerem 
na gapę i że jej właściciel został w 
Zakopanem nie chcąc jechać z 
nami na plener.                 Bronek

Gorące teksty prosto ze stołówki
- "Wyciągnij dłonie i chwyć marzenie! No bierz ten makaron!"
- "Nie! Nie dostaniesz bigosu! Krzesło wczoraj było nie 
zasunięte!"
- "Siema! No siema! Z czego się śmiejesz?! U was to się nie 
wita?!

zebrała Mira

NIC NAM NIE GROZI
Kiedy na świecie dzieci uzależniają się od telewizji nasz ośrodek 
postanowił zadbać o to, by nam to nie groziło. 
Wszystko zostało zrobione bardzo sprytnie. Jeszcze przed naszym 
przybyciem, z jednego z pokoi usunięto telewizor. W czterech kolejnych 
ustawiono atrapy, które mimo "wielu gróźb" nie chcą działać.
 Jednak najsprytniejszym posunięciem było chyba ustawienie w kilku 
pokojach telewizorów, które działają, ale nie w pełni. Jednego dnia bez 
problemów wyświetla się na nich jeden kanał, następnego dnia bez 
powodu znika.Tak dla zmyłki. Możemy więc spać spokojnie. W tym 
ośrodku uzależnienie od telewizji nam nie grozi.

Mira

MALUŚKIEWICZ W ROWACH
( W piątek zakończyły się 
warsztaty dla gimnazjalistów I 
młodszych uczniów.
Fakultet literacki stworzył trzy 
słuchowiska pod kierunkiem pani 
Ewy Lasockiej, zaś plastyczny z 
panią Wiolą Sową nagrał krótkie 
animacje. 

Warsztaty muzyczne z panem 
Patrykiem Zakrockim zakończyły 
się wieczornym koncertem.  
Prace powstałe na warsztatach 
mozaiki pod kierunkiem pana 
Lubosza Karwata można oglądać 
w “sali projekcyjnej” naszego 
ośrodka! 

Kasia


