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Nietypowe bagaże
Zapytaliśmy  uczniów  i 
nauczycieli  naszej  szkoły o 
dziwne  i  tajemnicze 
przedmioty  jakie  zabrali  ze 
sobą na plener. Odpowiedzi 
były zaskakujące…

-  Zabrałam  puste  pudełko 
po  paście  do  zębów  - 

zdradza Zosia Ziobrowska z 4 klasy. 
Franek Suchowian z klasy 4 zabrał ze sobą rozgotowany 
makaron. Chyba nikt się  nie spodziewał,  że pani Ania 
Maciejewska wzięła ze sobą laptopa po to, aby grać w 
swoje ulubione gry komputerowe jakimi są:  „Stardew 
Valley”  oraz  „Capy  Hospital”.  Natomiast  Pan  Kuba 
Hubicki zabrał dwukanałowy interface dźwięku IO2. Z 
kolei  Martyna  Bystrowska  z  klasy  6  wzięła  ze  sobą 
należącą do jej brata miarkę na wodę w razie wymiotów 
w autobusie. Wojtek Widera oraz Adam Dawiec zabrali 
ze  sobą  Kacpra  Hełmeckiego.  Natomiast  Pan 
Maciejewski  spakował  do  swojej  walizki  balsam  do 
brody.

                                               Zuzia i Pola

Nowe kociaki
Operowy malec

rozmowa z Frankiem Budzem, z klasy III

Do naszej szkoły doszło wiele nowych, ciekawych postaci. 
Postanowiliśmy wam je przedstawić:
Pierwszym z  nich  jest  Franek  Budz,  który  doszedł  do 
trzeciej  klasy.  Franek ma wielką  pasję,  którą  jest  śpiew 
operowy. 

- Słyszeliśmy, że twoją pasją jest śpiew operowy. Dzięki 
czemu lub komu śpiewasz?
- Śpiewam dzięki Pani Paulinie Martini.
- W szkole uczysz się w klasie śpiewu. Do kogo chodzisz 
na dodatkowe lekcje?
- Również do Pani Pauliny.
- Od którego roku życia śpiewasz w ten sposób?
- Wydaje mi się, że śpiewam od dwóch lat.
-  Czy  w  przyszłości  masz  zamiar  kontynuować  to  co 
robisz?
- Tak, na pewno będę to kontynuować.
-  Jakie  były  twoje  największe  osiągnięcia,  które  są 
związane z twoją pasją?
- Talenty Małopolski, Talenty Sądeckie i Mali Giganci.
- A teraz ostatnie pytanie. Wolisz kisiel czy budyń?
- Kisiel.

Rozmawiała HaniaSzybkie newsy
*Na plenerze w pani Lilianie zrodziło się zamiłowanie do 
Ping-Ponga.
*Jasiek Łojas zrobił  tylko 3 podciągnięcia na schodach 
przed stołówką, a jego poprzednicy nawet 11.
*Podobno Mieszko Iwaniec z klasy 3 gimnazjum urodził 
się w Poddąbiu.
*Chłopaki z klasy 4 na zajęciach z witrażu zakładali na 
swoje głowy i nogi rękawiczki jednorazowego użytku.
*Dziś  przed  stołówką  Antek  z  klasy  3  gimnazjum 
podniósł Jaśka Łojasa 

Hania

Tajemnica na zajęciach
Jak  nasi  nauczyciele  wykorzystują  temat  pleneru  do 
swoich zajęć? 
Pierwszym skojarzeniem Pana Macieja Maciejewskiego z 
tematem pleneru był  kryminał,  którego osią  jest właśnie 
tajemnica.  Pan  Maciek  chce  pokazać  uczniom  historię 
tego  gatunku,  jego  współczesne  przeobrażenie  i 
przyjemność, jaką można z niego czerpać. - No, przecież 
to  tajemnica,  nie  mogę  powiedzieć!  -  śmieje  się  Pani 
Adrianna Chojnacka, z którą odbywają się zajęcia z tańca. 
-  Największą  tajemnicą  jest  Bóg-  twierdzi  Pani  Liliana 
Florek.  Na zajęciach religii  uczniowie tańczą  z  flagami, 
wielbiąc w ten sposób Stwórcę. Według Pani Aleksandry 
Kozłowskiej  przyroda  skrywa  wiele  sekretów.  Na  tych 
lekcjach  uczniowie  zgłębiają  tajemnice  w  każdym 
możliwym  aspekcie.  Pan  Jakub  Hubicki  na  swoich 
warsztatach rozwiewa tajemnice kompozycji. Na lekcjach 
z  Panią  Katarzyną  Cukier  uczniowie  czytają  bardzo 
tajemnicze książki.

Julia

Kącik rozrywkowy
Organizujemy konkurs na rozwiązanie rebusu. 
Odpowiedzi prosimy przynosić na kartkach wraz z 
imieniem, nazwiskiem i numerem pokoju, do pudełka 
przy recepcji do 07.09 wieczorem. Wylosujemy 1 osobę.
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