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Cześć!!! 

 Witamy wszystkich uczniów i nauczycieli. Ruszamy z pierwszym numerem szkolnej  

gazetki „Co w szkole piszczy”.  Będziemy w niej zamieszczać ciekawe informacje z życia 

szkoły, a także postaramy się pisać o Was i dla Was oczywiście. Mamy nadzieję, że „Co  

w szkole piszczy” trafi w Wasze gusta, a nasze tiki nerwowe (nabyte podczas długich go-
dzin spędzonych przy komputerze) nagrodzone zostaną Waszym pozytywnym odbiorem. 

  W tym numerze będziemy pisać m.in. O Projekcie Ekologicznym realizowanym  

w bieżącym roku w naszej szkole, o super wycieczce do Wieliczki, o Dniu Kobiet.  
 

Życzymy miłej lektury!!! 
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DZIĘKUJEMY  PANI MADZI SKOP  

ZA DOSTARCZENIE KĄCIKA  

JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
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 Ostatnio w naszej szkole odbyła się 

nietypowa impreza. W myśl idei  recyklingu, a 

więc zgodnie z zasadą powtórnego przetwa-

rzania substancji i materiałów pochodzących 

z pozornie nikomu już niepotrzebnych odpa-

dów, Pani Sylwia, Kamila, Agnieszka i Dorot-

ka wyczarowały różne stroje i przygotowały 

pokaz mody. Wykorzystały bezużyteczne ma-

teriały, tj. kartony, pudełka, puszki, worki na 

śmieci, stare mapy, serwetki, nakrętki z bute-

lek i zaszczepiły ( lub tknęły )  w nich nowego 

ducha. Jak okazało się już po kilku pierw-

szych uderzeniach obcasów modelek, które 

wyruszyły na wybieg w ekologicznych kre-

acjach, recykling to nie tylko monotonne se-

gregowanie śmieci i męczenie się z kilkoma 

koszami, to do papieru, to do ciężkich szkla-

nych butelek, które trzeba specjalnie zanosić 

do konkretnego kosza jak na złość ustawione-

go zupełnie nie po drodze. Recykling ewident-

nie można wykorzystać w artystycznych pra-

cach, co nie dość, że daje bardzo często  

 

Ekologiczny pokaz mody 
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spektakularne efekty, to jeszcze przy-

czynia się do najważniejszego zada-

nia ekologów, czyli ochrony środowi-

ska.  
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„Wkrótce    będzie  można zobaczyć pokaz mody 
dla szkół masowych  poza naszą Placówką”. 
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 Czy możemy liczyć na powtórzenie tego spektakular-

nego show? - zapytaliśmy organizatorów. „Wkrótce będzie 

można zobaczyć pokaz mody dla szkol masowych  poza naszą 

placówką –  mówi jedna z autorek. W Tarnowie jest kilka miejsc 

które bierzemy pod uwagę, jednak jeszcze nie możemy okre-

ślić czasu i miejsca. Oczywiście zaprasza-

my uczniów i nauczycieli SOSW ” . My  

gorąco zachęcamy. Będziemy was infor-

mować  na bieżąco, gdzie odbędzie się 

„ p rzedstawienie ” . Póki co, życzymy  

a u t o r k o m  s u k c e s ó w 

i ciekawych pomysłów. 

 

 I znów nastał nowy dzieo. Za oknem świeci pięknie słoneczko, ptaszki ćwierkają aż chce się iść do szkoły. 
Dzisiaj przyszła do nas wiosna, tzn. nasza pani mówi, że przyszła; ja tam nie wiem, jak ona się porusza. Po długiej  
i trudnej zimie, w myśl tradycji naszej szkoły, czeka nas  rozprawienie się z Marzanną. Przyznam szczerze: budzi to  
mój niepokój. Dylemat sam się nasuwa: topić ją czy  zostawić w spokoju? No, palić też nie wolno, zresztą od cią-
głego powtarzania pani „NIE PAL”— nie mam ochoty palić niczego. Człowiek sam już nie wie co robić, cały rok 
słucha o ekologii, o ochronie środowiska, o dbaniu o planetę naszą, czyli Ziemię oczywiście; nie wspominając nic 
o straży miejskiej, która jakby wyczuła pismo nosem i ostatnio kręci się koło naszej budy. Myślę, musi być akcja– 
reakcja, trzeba zwołać zebranie klasowe, czyli zrobić taki mały strajk…  
Cała klasa słucha– Co robimy?  
Raz– czy chcemy byd Eko? I nie zaśmiecad planety. Dwa -czy chcemy byd po stronie prawa i nie podpaśd– trzeba od-
sunąd od siebie podejrzenia, a nie jest wesoło– najpierw nauczyciele, a potem my w ogniu pytao. Czy wreszcie Trzy- 
czy chcemy bronid tradycji, że niby Marzanna to bogini symbolizująca zimę i  należy ją utopid. 
Co mamy przeciwko topieniu? - Iksioski pierwszy wyrwał się do odpowiedzi.— Nie wolno dotykad pływającej w wo-
dzie Marzanny, bo uschnie wtedy ręka… - Z pewnością nikt z nas nie chce stracid ręki,- aaa i jeszcze trzeba też uwa-

żad, by się nie potknąd i nie upaśd, bo to oznacza śmierd w 
ciągu najbliższego roku! –krzyknął. Aż mną potelepało. 
-Oj, zróbmy ją z tego, co mamy w klasie: butelki, puszki, sta-
re ciuszki.- W żadnym wypadku – zaprotestował Iksioski 
ponownie i dodał coś w stylu, że nie możemy użyd materia-
łów charakteryzujących się długim okresem biodegradacji…  
Zapadła cisza. Cokolwiek to oznacza - brzmi groźnie i zło-
wrogo. Klamka zapadła: nie robimy Marzanny, a tym bar-
dziej żadna siła nas nie zmusi do wyjścia poza mury szkoły. 
Pytanie tylko, jak powiedzied o tym pani, żeby się nie wku-
rzyła.  
… Stało się. W drzwiach stanęła nasza pani. – Dzieo dobry,-
powiedziała. Dzisiaj idziemy topid Marzannę, jedną dla całej 
szkoły.  Panie wuefistki wykonały ją z materiałów natural-
nych, ze słomy, patyków i papieru. Nie będzie więc zbyt 

szkodliwa bez względu na to, czy się ją spali raz w roku, czy tylko utopi. Nie grozi nam zatem mandat za zanieczysz-
czenie środowiska… 

 No tak, wiosna- czas budzenia się, początek nowego życia, Marzanna popłynęła z nurtem rzeki , zabierając ze sobą 
resztki zimy. Pani zapytała, czy wycieczka się podobała. Jednym głosem krzyknęliśmy „SUUUUPER!!!!.” 

 

P.S. Dziękujemy paniom wuefistkom za bardzo fajny pierwszy dzieo wiosny i piękną Eko- Marzannę. 

 
PIERWSZY DZIEŃ 

WIOSNY W NA-
SZEJ SZKOLE czyli  

z pamiętnika (nie)pokornego ucznia. 
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powołane jury wyłoniło 

króla i królową balu tym 

samym nagradza jąc 

uczniów, którzy najbardziej 

poczuli ducha karnawału  

i przyszli w pięknych stro-

jach. 

W dniu 3 marca w naszej szkole odbył się bal karnawałowy dla 

uczniów klas podstawowych i gimnazjum. Wspólną zabawę na pięknie ude-

korowanej sali prowadziły czarownice, które przyleciały do nas z różnych 

baśni i bajek. Dzieci przebrały się na bal w stroje swoich ulubionych bohate-

rów. Były wróżki, księżniczki, supermeny, spidermeny, tygryski, misie i wie-

lu innych.  

W tym roku w trakcie imprezy, oprócz konkursów i zabaw dla dzieci, specjalnie   
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KILKA STÓP POD ZIEMIĄ 

Było suuuper. Liczymy na więcej !!! 

… co było większą atrakcją? Wizyta w kopalni  

czy w McDonaldzie??? 

9 marca uczniowie naszej szkoły 

wybrali się na wycieczkę do Wieliczki. Głów-

ną atrakcją było zwiedzanie kopalni. Schoda-

mi zeszliśmy na głębokość 160 m i razem  

z przewodnikiem przemierzaliśmy podziemne 

korytarze. Wysłuchaliśmy legendy o powsta-

niu kopalni oraz dowiedzieliśmy się, jak daw-

niej wyglądała praca górników. 

W drodze powrotnej spotkała nas nie lada 
gratka.... otóż zatrzymaliśmy się na szybki 

obiad w McDonaldzie. Radość i brawa trwały 

dosyć długo.  

Opiekunom nasunęło się pytanie: ...co było 

większą atrakcją? Wizyta w kopalni czy  

w McDonaldzie??? 
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Na pierwszym piętrze, w głównej wnęce, można zobaczyć 

wystawkę poświęconą pomnikom przyrody w Tarnowie i okoli-

cach. 

Przyrodę naszego regionu najlepiej poznawać podążając liczny-

mi- na Pogórzu czy Powiślu- szlakami pieszymi lub rowerowymi. 

Dzięki paniom ze szkoły zawodowej (p. Urban, p. Baran) możemy 

podziwiać różne formy skalne, parki i pomniki przyrody oraz prze-

piękne krajobrazy nie ruszając się z miejsca. 

  

 Dnia 8  marca mogliśmy podziwiać wspaniałą uroczystość z 

okazji Dnia Kobiet. Pani Halinka Bartnik dała z siebie wszystko przygo-

towując uczniów naszej szkoły do występów. Były piękne piosenki dla 

kobiet i o kobietach. W tym dniu wszystkie panie poczuły się wyróż-

nione. Na zakończenie uroczystości  Pan Dyrektor złożył wszystkim na-

uczycielkom życzenia. 

 

S.O.S.  NASZEJ  PLANECIE ZIEMI 

C
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EKO –  WYSTAWKA 

  17marca bieżącego roku w szkolnej  

bibliotece odbyły się lekcje pt: „S.O.S Ziemia”. Kiero-

wane były do uczniów  podstawówki, gimnazjum oraz 

klas przysposabiających. Lekcje okazały się strzałem w 

dziesiątkę, wywołując wśród    uczniowskiej braci po-

wszechne zainteresowanie. Pani Halinka Wolska bar-

d z o  c i e k a w i e  o p o w i a d a ł a  

o segregacji śmieci, o często bezmyślnym  

zaśmiecaniu naszej planety, a zatem o problemach 

które dotyczą nas wszystkich.  Jak dowiedzieliśmy się, 

l e k c j e  b ę d ą    k o n t y n u o w a n e  

do końca roku szkolnego. 

 Zachęcamy tych wszystkich, którzy nie zdążyli posłuchać ciekawych 

prelekcji. W imieniu pani Halinki zapraszamy. 

DZIEŃ KOBIET W 
NASZEJ SZKOLE 
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CO MĘŻCZYŹNI WIEDZĄ O KOBIETACH? 
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CO MĘŻCZYŹNI WIEDZĄ O KOBIETACH? 

Poprzednia strona mówi sama za siebie i jest odpowiedzią na wyżej po-

stawione pytanie, więc może warto wykorzystać minione święto, żeby napisać 

coś jeszcze. 

Będzie to artykuł o kobietach, ale nasza Redakcja uważa, że przede 

wszystkich powinni go przeczytać mężczyźni. Ktoś zapyta, jakie są różnice?   

Dla nas są widoczne jak byk! Proszę, oto one:  chociażby chrapanie (co czwarty 

mężczyzna cierpi na tę przypadłość), łysienie czy jąkanie. 

Z przykrością musimy stwierdzić, że statystycznie mężczyźni umierają wcze-

śniej od kobiet o pięć lat. Przykłady można by mnożyć w nieskończoność. 

Ale pomimo tych różnic umiemy się wspaniale porozumieć, prowadzić długie 

rozmowy, po prostu rozmawiać w nieskończoność. My kobiety umiemy stać u 

boku mężczyzny i godnie go reprezentować. I co? A gdzie kwiatek, gdzie jeden 

malutki kwiatuszek? Już kobiety z czasów kamienia łupanego były doceniane 

bo dostawały pół bizona , albo skórę (wprawdzie nie 

z Ochnika) z niedźwiedzia. Już w starożytnym Rzymie w pierwszym tygodniu 

marca mężczyźni obdarowywali swoje żony kosztownościami i starali się speł-

niać wszystkie ich zachcianki. Nasze pra pra pra babcie także dostawały pre-

zenty. Nasze matki w czasach PRL- u mogły liczyć na goździka albo przynajm-

niej porządne „rajtuzy”.  My niestety mamy pod górkę, minął komunizm, przy-

szło równouprawnienie i kwiatki się skończyły, a  wspomnienie Dnia Kobiet 

często wywołuje śmiech na ustach naszych ojców i mężów. Przecież to nie 

Dzień Hutnika, nie Dzień Bez Samochodu, tylko Dzień Kobiet. To święto ma 

swoją historię. 8 marca- to jedna z tragiczniejszych dat w historii kobiet.  

w 1908 roku, sufrażystki z nowojorskiej fabryki tkanin chciały wyjść na ulice  

i domagać się swoich praw obywatelskich. Właściciel zakładu, bojąc się eskala-

cji strajku ( bojąc się demonstracji i szerszych konsekwencji), zamknął 15 tysię-

cy pracownic w należących do niego budynkach. Próba protestu zakończyła się 

tragicznie – w zamkniętej fabryce wybuchł pożar. W tragicznym wypadku 

śmierć poniosło 129 kobiet. Chęć upamiętnienia ofiar była tak silna, że w 1910 

roku 8 marca ogłoszono Międzynarodowym Świętem Kobiet. 
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 Goździki, w Polsce uznawane za symbol Dnia  

Kobiet znane są od starożytności. Łacińska nazwa 

kwiatu – dianthus – pochodzi od greckich słów Dios 

anthos co oznacza w dosłownym tłumaczeniu „kwiat 

Zeusa”. Na świecie istnieje ponad 300 gatunków goź-

dzików, z czego w Polsce w naturze występuje  

tylko 11. Mają one bardzo efektowne  

kwiatostany, są łatwe w uprawie  

i mają wiele hodowlanych odmian  

ozdobnych. 

  W Polsce, w czasach PRL, goździki były  

najbardziej popularnymi kwiatami, wręczanymi  

przy różnych okazjach, zarówno publicznych,  

np. przy odznaczeniach państwowych w czasie  

akademii szkolnych, jak i podczas prywatnych  

uroczystości, z okazji urodzin, imienin,  

rocznic. Z czasem, goździk stał się  

symbolem znienawidzonego  

powszechnie komunizmu,  

pierwszomajowych pochodów,  

dodatku do odznaczeń partyjnych 

dygnitarzy, marcowego święta  

kobiet. Podziwiany w starożytności  

piękny kwiat, po upadku PRL  

był wyszydzany, jego miejsce  

zastąpiła czerwona róża.  

Do dziś nie odzyskał dawnego  

dobrego imienia i nadal  

kojarzy się z Dniem kobiet w wydaniu  

komunistycznym – dniem goździka i rajstop...  

 GOŹDZIK  

TO TEŻ PIĘKNY KWIAT 
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Panią Halinką Bartnik 
 

 

Specjalnie dla naszych czytelników Asia i Damian przeprowadzili wywiad z Panią Halinką 
Bartnik. Chcieli dowiedzieć się czegoś na temat pracy pani Halinki, jak również poznać sekrety  
i upodobania, o których nie mówi na co dzień. 

 

 

Damian: Co skłoniło Panią do założenia zespołu „DO RE MI”? 

Pani Halinka: Co mnie skłoniło do założenia takiego zespołu…?? Hm… zdolne dzieci, zdolni uczniowie, ich 
zainteresowania, chęci, bo jeżeli nie byłoby chętnych dzieciaków, to nie byłoby zespołu.  

Damian: Na czym polega praca zespołu? 

Pani Halinka: Praca zespołu jest bardzo ciężka, aby się nauczyć tańczyć trzeba ćwiczyć , długo, długo 

ćwiczyć… występ jest krótki, ale praca zespołu na ten występ jest bardzo długa. Ważne jest jeszcze, żeby 

to kochać. 

Damian: Czy uczniowie chętnie uczestniczą w próbach? 

Pani Halinka: Chętnie, bardzo chętnie!! Często nawet w soboty przychodzą na próby. 

Damian: Czy zespół „DO RE MI” udziela się na występach i imprezach poza szkołą? 

Pani Halinka: Tak, tak…  Czasem nas zapraszają na pikniki, śpiewamy i tańczymy na różnych imprezach 

charytatywnych jak „Spotkanie ze Św. Mikołajem”, gdzie było ponad 500 dzieci małych i dużych. Bierze-

my udział w konkursach ogólnopolskich. Jeździmy do Grotkowa za Opolem, do Przemyśla. 

Damian: Co trzeba zrobić, żeby zostać członkiem zespołu? Jakie cechy i zdolności trzeba po-
siadać? 

Pani Halinka: Trzeba umieć śpiewać, tańczyć i najważniejsze to trzeba chcieć… Chcieć i systematycznie 
chodzić na próby i nie zrażać się niepowodzeniami. Prawdziwy tancerz i śpiewak bardzo dużo ćwiczy. 
Trzeba mieć silną wolę i przyjść do mnie (śmiech). 

Damian: Jakie ma Pani plany na przyszłość związane z zespołem? 

Pani Halinka: Z zespołem wiąże wielkie plany. Niedługo będzie Ogólnopolski Festiwal Piosenki w Bochni, 
to będzie festiwal integracyjny. Później będzie Ogólnopolski Festiwal „Nieprzetartego Szlaku” aż za Grot-
kowem, więc jak będziemy mieli pieniądze, to na pewno weźmiemy w nim udział. Natomiast teraz już 
przygotowujemy się do festiwalu „Śpiewaj razem z nami”. Ćwiczymy również piosenki na zakończenie 
roku. Jednak największą przyjemnością jest śpiewanie i tańczenie dla samych siebie.  

Asia: Czy w dzieciństwie interesowała się Pani muzyką? 

Pani Halinka: Bardzo… Jeszcze nie miałam skończonych trzech lat, a już chodziłam na rytmikę do świetli-
cy PKS-u na Rynku, a jako pięcioletnia dziewczynka występowałam już ze starszymi dziećmi. Uwielbiałam 
śpiewać i powiem Wam, że czasem to mnie mama szukała, bo nie było mnie na podwórku ani na placu 
zabaw, a Halinka malutka śpiewała i tańczyła po domach sąsiadów. 

Asia: Co najbardziej ceni Pani w ludziach? 

Pani Halinka: Zdecydowanie szczerość, pracowitość ale przede wszystkim szczerość! Nie lubię fałszu, 
obłudy. Uważam też, że człowiek, który kocha muzykę to dobry człowiek. 

Asia: Jakie cechy powinien posiadać dobry uczeń? 

Pani Halinka: Uczeń…?? Powinien być pracowity, prawdomówny, wytrwały. Powinien pokonać swoje sła-
bości. Uważam też, że prawdziwy uczeń nie pali, nie pije …bo to jest okropne. 

Asia: Jakiej muzyki Pani słucha? Który artysta jest dla Pani inspiracją, wzorem do naślado-
wania? 

Pani Halinka: Jest wielu takich piosenkarzy … uwielbiam Cohena, ze starszych to lubię piosenki Toma 

Jonsa. Wielu jest też polskich artystów przy których serce rośnie. Bardzo lubię też muzykę włoską, ro-

mantyczną. Zresztą w każdej dziedzinie muzyki jest coś fajnego. 
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Nasza twórczość wesoła 

Asia; Czy poza muzyką ma Pani jeszcze inne zainteresowania? 

Pani Halinka: Muzyka to moje życie, ale uwielbiam też sport… skoki narciarskie, piłkę nożną, wspaniałym wido-
wiskiem jest siatkówka, kocham to. Od małego chodziłam z rodzicami na żużel i został mi sentyment do tej 
dyscypliny. Zawsze jak czuję  zapach żwiru na stadionie, to serce podskakuje mi z wrażenia. 

Asia: Jak spędza Pani wolny czas? 

Pani Halinka: Najczęściej gram na organach, czasem śpiewam, ćwiczę coś sobie sama. Uwielbiam też nasze 
polskie seriale i programy muzyczno-taneczne, np. „You Can Dance”, “X Factor”. Czasem też oglądam “Viwę” i 
podpatruję występy gwiazd. 

Asia: Czy każdy może śpiewać? 

Pani Halinka: Każdy może śpiewać, trochę lepiej lub trochę gorzej… (śmiech) 

Asia: Jaki jest Pani ulubiony kolor? 

Pani Halinka: Uwielbiam czerń, ale lubię też fiolet… zieleń. 

Asia: Co przekazałaby Pani czytelnikom „Co w szkole piszczy”? 

Pani Halinka: Czytelnikom chcę powiedzieć, że każdy dzień jest wspaniały i każdy dzień jest niepowtarzalny 

więc trzeba się zastanowić jak spędzić ten dzień, jak się odnosić do innych. Jacy my będziemy dla ludzi, tacy 

ludzie będą dla nas; więc uczniowie powinni być uśmiechnięci, patrzeć w słońce i swoim optymizmem zarażać 

innych. 

Serdecznie dziękujemy.      
 W

Y
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Kobieta to nie papieros- jej się nie rzuca. Z tą myślą prze-
chodzimy od Dnia Kobiet do problemu nikotynowego. 

Dla wszystkich palaczy wierszyk licealistki. 

Kasi Bartoń 

Papieros 

 

Papierosie, chodź tu prosię! 

Papierosie, mam cię w nosie! 

Płuca mi przepalisz 

I z kasiory wypalisz. 

Pieniążki pójdą w błoto. 

Oj, ty ochoto… . 

Wredna głupoto! 
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Z KRONIKI POLICYJNEJ 
  

M
ądry uczeń chroni sw

oje 

oczy przed literam
i. 

Paweł, któremu dwa razy zalało pokój, poczuł się 

jak bohater bajki „ Wodnik Szuwarek i jego 

staw”. 

 
  

Z ostatniej chwili: Marcin szuka 

dziewczyny. 

Nie stój. Nie czekaj. Pomóż! 

  A
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HIT M
IESIĄCA ? 

Czekamy na
 wasze

 propozycje
... 

Zakaz palenia 

Uczeń: Czy mogę tu sobie narysować psa? 

Nauczyciel: Tak… 

Uczeń: To ja sobie narysuję kota.
 

 

Nie ma ko-
biet niezro-
zumiałych, są 
tylko, mężczyźni 
niedomyślni. 

NAJLEPSZYM 

ŚRODKIEM NA PO-
ROST WŁOSÓW JEST 

ŚRODEK GŁOWY 

PO POW
ROCIE ZE SZKOŁY 

W
YRĘCZAM

 M
AM

Ę W
 JEJ 

CODZIENNYM
 ZM

ĘCZENIU. 

„Czwartek, przed południem” 

Spostrzegli Straż Miejską i zadrżeli… 

Już szkołę porzucili i zaczęli w trwodze biec… 

Ufając w polotne nogi. 

I tak jak orzeł, ptak górski, najszybszy wśród 

uskrzydlonych, 

Spada i lekko dopędza gołębicę spłoszoną- 

Tak z zaciętością nauczyciele pędzili 

Do swych samochodów, 

Pod szkolnymi murami, 

Unosząc rącze kolana. 

W pędzie schody minęli i bramę… 

Wreszcie przybiegli do aut. 

Nie o nagrody w konkursie grali, 

Ale o mandat, co sporo kosztuje. 

 Podziwiamy refleks i kondycję fizyczną 
naszych nauczycieli. Dla nich parafraza frag-

mentu „Iliady” Homera. 
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   Gosią Młynarczyk 
   ...pomyślałam, że „fajnie” byłoby znaleźć się w zespole DO- RE- MI… 

 

C.w.P.:  Jak zaczęła się Twoja przygoda z zespołem „DO- RE- MI”? 

 

Gosia:   Występy sceniczne moich kolegów i koleżanek zawsze były żywiołowo przyjmowane przez pu-
bliczność i wtedy pomyślałam, że fajnie byłoby znaleźć się w zespole „DO- RE- MI”. 

 

C.w.P.:  Czy pamiętasz swoje pierwsze kroki w zespole? 

 

Gosia:  Pamiętam piosenkę, którą zaśpiewałam. To były „Czarne wrony”. Łatwiej było mi wygrać z tremą 

dzięki pani Halince, która była ze mną na scenie- grała na fortepianie. 

 

C.w.P.:  Czyli dobrze czuszej się na scenie? 

 

Gosia:  Tak, oczywiście ! 

 

C.w.P.:  Wiem, że już długo występujesz. Ile to już lat? 

 

Gosia:  Od dziesiątego roku życia, to będzie już  dziewięć lat. 

 

C.w.P.:  To szmat czasu, na pewno masz swoje sukcesy? 

 

Gosia:  Tak, oczywiście. Zdobywałam  wielokrotnie I, II, III miejsca na wielu festiwalach. Są też wyróż-

nienia. 

 

C.w.P.:  A czy praca w zespole nie przeszkadza Ci w nauce? 

 

Gosia:   ( uśmiech) Nie przeszkadza. Wszystko staram się nadrabiać na bieżąco. Jest o.k. 

 

C.w.P.:  Masz na pewno ulubionego wokalistę, wokalistkę, kogoś kto cię inspiruję. Czy mo-
głabyś nam powiedzieć kto to? 

 

Gosia:  … Lubię słuchać wielu wykonawców, ale chyba najbardziej  Gosię Andrzejewicz. 

 

C.w.P.:  A w zespole? Czy jest ktoś, kto Cię inspiruje? 

 

Gosia:   Wszyscy ładnie śpiewają, ale najbardziej wyróżnia się Stanisław Wójcik. Bardzo ładnie śpiewa. 

Wczuwa się w piosenkę, umie wyrazić to co śpiewa. 

 

C.w.P.:  Będą to czytać Twoi znajomi. Może niektórzy z nich chcieliby pójść w Twoje ślady. 
Jak ich zachęcisz do bycia w zespole? 

 

Gosia:  Jak kogoś inspiruje śpiew i taniec, zawsze może dołączyć do nas, do zespołu. W zespole jest bar-

dzo fajna atmosfera. Jest dobrze! Zapraszamy:). 

 

Dziękujemy za wywiad i życzymy sukcesów.  
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I ROZSPYPANEK WYRAZOWYCH DO 

ROZWIĄZANIA. REPREZENTANCI KLAS 

MIELI NIE LADA PROBLEM. MAMY NA-

DZIEJĘ, ŻE ZESPOŁOM TOWARZYSZYŁA 

SPORTOWA ATMOSFERA, A KAŻDY  

Z UCZESTNIKÓW ZNALAZŁ COŚ DLA 

SIEBIE. 

 

Idą swięta C
O

  S
IĘ

  D
ZI

EJ
E 

ŁAMACZ GŁÓW 

 W TYM MIESIĄCU ODBYŁ 

SIĘ NIETYPOWY QUIZ DLA KLAS 

GIMNAZJUM (ŻYCIA) I KLAS PRZY-

SPOSABIAJĄCYCH DO ZAWODU. 

PANIE KASIA LESIECKA I BASIA 

BOCHENEK STWORZYŁY ZESTAWY 

CIEKAWYCH KRZYŻÓWEK I REBU-

SÓW . 

 GRATULUJEMY NAJLEPSZYM!!! 

WYNIKI QUIZU 

 

GIMNAZJUM        PKT PZ    PKT 

 

1.  D. KOŁTUŃ, M. BROŻEK        47 1.  A. BISKUP,Ż, CICHOŃ  53 

    (K. KŁOSOWICZ)       (M. TYLKO) 

2. B. STYPKA,          44,5 2.  R. NOSEK, M. JANIK  50 

    ( K. LESIECKA)        (A. RZEPKA) 

3. K. FRANCZYK, D. ZAUCHA    42  3. D. KILIAN, Z. KOSIBA 45 

      (B. BOCHENEK)       (K. NIEMIEC) 

4. A. PALEJ, D. ARMATYS         39 4. G. KILIAN, G. KACAŁA  42 

    (S. PASIEKA)        (K. SZCZUTOWSKA) 

5 . M. TARASZKA, D. KWAŚNY 38 5. P. GACEK, A. KARPIŃSKA 39 

    (H. JAGLIŃSKA).       (B. MOSKAL) 

     6.  F. MILCZAREK  38 

         (M WAŁASZEK) 

  

 W naszej szkole, w szatni, można kupić ręcznie wykonane 

stroiki wielkanocne. Ich koszt wynosi 20 zł. Autorami są  uczniowie 

ZSZ, a prace zastały wykonane pod czujnym okiem Pani Łukasińskiej  

i Pani Jankowskiej. 
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KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

 

ENGLISH HUMOUR (ANGIELSKI HUMOR) 

 

 

 JOKES 
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Mały Szkot mówi do ojca:  

- Tato, kup mi na urodziny łyżwy! 

- Przecież latem nie jeździ się na 

łyżwach! 

- To kup mi w zimie. 

- Ale w zimie nie masz urodzin!  

Dlaczego nie odrabiasz lek-

cji?- pyta Szkot syna. 

- Bo nie mam pióra. 

- To idź na pocztę i odrób 

lekcje. 

  

CROSSWORD (KRZYŻÓWKA)  

1) 2) 3) 4) 5)  
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 Na całym świecie 884 mln 

ludzi ma trudności w dostępie do 

wody, a wielu może korzystać tylko 

z zanieczyszczonych zbiorników. 

Międzynarodowy konkurs "Water is 

life", ma pomóc poprawić tę sytu-

ację. Organizatorzy zaprosili do nie-

go studentów i poprosili ich o pro-

jekty plakatu promującego oszczę-

dzanie wody. 

Międzynarodowe jury pierwsze miej-

sce przyznało Pawłowi Dadokowi, 

studentowi V roku architektury na 

Politechnice Śląskiej.    

(Info. Gazeta wyborcza) 

GODZINA DLA ZIEMI 

Polski plakat na całym świecie  

będzie promował ekologię. 

 

 IMPREZIE SZKOLNEJ Z OKAZJI  

POWITANIA WIOSNY 

 ZMAGANIACH Z ŻYWIOŁEM CZYLI  

EKO– RZEŹBIE 

 KONKURSIE ZWIĄZANYM Z BEZPIECZEŃ-

STWEM RUCHU DROGOWEGO 

 BALU ZIELONYCH 

 WYCIECZCE DO BÓBRKI 

 WYJEŹDZIE DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 KONKURSIE NA WIELKANOCNĄ PISANKĘ 

 KONKURSIE NA NAJŁADNIEJSZĄ  

DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ 

 RAJDZIE WIOSENNYM  

 DNIU MAMY 

 A TAKŻE O ŚWIĘTACH WIELKANOCNYCH 
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 W Polsce w sobotę wieczorem zagasło światło w ramach Godziny 
dla Ziemi. Z tej okazji w wielu miejscach na świecie, zostały na 
godzinę, wyłączone światła oświetlające budynki publiczne. 


