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Słowo od redakcji
Na posiedzeniu kolegium redakcyjnego naszej gazetki szkolnej
wraz z redaktorami, doszliśmy do wniosku, że będziemy wspominać
najfajniejsze, najzabawniejsze sytuacje jakie wydarzyły się na lekcjach.
Jedna ze świata.
Całą szkołą chcielibyśmy pogratulować uczennicom naszej szkoły
które zostały finalistkami w konkursach przedmiotowych. Zofii Lenart
z klasy VII, finalistce konkursu z języka francuskiego i Pani Katarzynie
Dubiel, która pomagała w przygotowaniach oraz drugiej finalistce
konkursu z języka angielskiego - Dominice Jędrzejewskiej z klasy VIII
i Pani Barbarze Mazurek nauczycielce angielskiego.
Redakcja

Pani to dobrze…
Mnie, przypomniała się wypowiedź ucznia, który nie najlepiej sobie radził
z historią. Po niefortunnej odpowiedzi, ze smutkiem w głosie rzekł:
- Pani to dobrze (stąd tytuł), ma Pani tyle lat, że wszystko pamięta.
Reakcja klasy była błyskawiczna:
- To i I wojnę światową i II też?
Uczeń przyjrzał mi się i bez wahania odpowiedział, że tak. Koleżanki
i Koledzy kontynuowali:
- Powstanie styczniowe (1863) i listopadowe (1830) też?
Rzeczony delikwent spojrzał na mnie i widząc te bruzdy i zmarszczki na
twarzy, jakby były spowodowane tułaczką na Syberię i walką z rusyfikacją:
- Oczywiście.
- A dinozaury?
- Nie - stanowczo odpowiedział - bo tego to nawet Pani nie pamięta.
Tak więc najstarsza era nie przypadła mi w udziale do zapamiętania. Do
najzabawniejszych sytuacji dochodziło,gdy uczniowie przekręcali nazwy
i nazwiska i np zamiast Termopile mówili Trampolią, Łokietek stawał się
Fakietkiem. A obecnie w dobie makdonalizacji ( namiętnego używania języka
angielskiego bez dogłębnej znajomości) wypowiadają Łesternplatte w miejsce
tragicznego miejsca dla Polaków Westerplatte. W mojej długoletniej,
dinozaurowej pracy, pamiętam tylko te dobre chwile oraz przyjazne
spojrzenia uczniów. Bo tu zgadzam się z moim uczniem: ,,Mnie to dobrze”.
Elżbieta Iwaniec-Cieślik

Lili Matczuk
Na pewnej lekcji w klasie 6 Pani zaczynała
opowiadać interesującą historie. Wzbudziła
naszą ciekawość i rozpoczęła swoją
opowieść. ,, Dawno, dawno temu….” i tu
przerwał nasz kolega mówiąc: ,,Była Pani
młoda” i wszyscy włącznie z Panią się
roześmieli.

Gdy Pani jest już tuż przy włączeniu
projektora został tylko 1 mm ale nie
może dosięgnąć i nasz kolega
zaśpiewał fragment piosenki ,,Tak
blisko, tak blisko jak ja” i wszyscy
płakali ze śmiechu łącznie z Panią.
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Australijczyk, który 28 stycznia 2021 roku w stanie Queensland
został ugryziony w głowę przez krokodyla, zdołał gołymi rękami
otworzyć jego pysk i samodzielnie wydostać się na brzeg.
Odniósł on niewielkie obrażenia. - Źródło: Onet.pl
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Śmieszne sytuacje na rybach

W tym artykule chciałbym przedstawić zabawne sytuacje, które
przydarzyły mi się na rybach.
Pierwsza historia wydarzyła się podczas łowienia w tym lecie. Wtedy
łowiłem na spławik i złowiłem karpia. Byłem paręnaście metrów od wędki
kiedy zobaczyłem, że spławik się porusza. Pobiegłem do niej z takim
impetem i pociągnąłem tak mocno za wędzisko, że ryba w powietrzu wypluła
haczyk i poleciała parę metrów za mnie do krzaków.
Inną historią jaką pamiętam była dość zabawna. Miało to miejsce na
początku

tamtej

wiosny.

Zostałem

sam

z

czterema

wędkami

na

sygnalizatorach dźwiękowych, ponieważ inni poszli po więcej zanęty z auta,
które stało na drugim brzegu naprzeciwko nas. Gdy tylko się oddalili pierwsza
wędka zaczęła się wyginać i rozbrzmiał alarm. Instynktownie pociągnąłem za
wędzisko i zaciąłem rybę lecz gdy ona uciekała kolejna wędka wygięła się
i alarm znów rozbrzmiał. Alarmy włączały się jeden po drugim aż w końcu
stałem walcząc z czterema rybami. O mało co nie wpadłem do wody. Na
szczęście chłopaki przyszli i pomogli mi wyciągnąć ryby. Był to 12 kg karp, 30
kg sum, 17,5 kg tołpyga i kolejny 4 kg karp.
Tyle śmiesznych historii z łowienia znam. Już nie mogę się doczekać
następnych zabawnych wypraw na ryby.
Piotr Magdziarz

Portugalia
Dzięki Pani Magdalenie Korziuk, klasa VI ma możliwość prowadzenia
korespondencji z uczniami w naszym wieku z Portugalii. Dzięki temu możemy
poznać ich zwyczaje, kulturę, jak wygląda tam życie normalnie jak i życie
z koronawirusem.
Z maili, które ze sobą wymieniamy dowiedzieliśmy się, że dopiero od
niedawna, pierwszy raz od początku pandemii wprowadzono w Portugalii
zajęcia online.
Często wymieniamy się informacjami dotyczącymi naszych pasji,
książek jakie czytamy, filmów, do których zasiadamy w wolnej chwili. Mamy
możliwość wymieniania się nieznanymi nam zwyczajami. Widać w mailach,
że chcieliby też mieć możliwość śniegu i wszystkiego co nim związane. My
natomiast z ciepłą „zazdrością” czytamy o surfingu, słonecznych dniach.
Opisujemy sobie również szkolne dni i to jak radzimy sobie w tych innych niż
dotąd nam znane czasach. Z nimi o pasjach, pogodzie gdzie u nich nigdy nie
padał śnieg.
Natasza Matczuk
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