„Wiersz o nieznajomym”
Kogo me serce złapało za lasso,
Kogo maluję w zeszycie jak Picasso,
Kogo tak mocno trzymam w butelce,
Przy kim zapominam o każdej rozterce
Przez kogo tak płaczę i o kim tak śnię
I kogo wciąż widzę w tej szarej mgle
Do kogo tak wzdycham i o kim tak marzę
Przez kogo na szyi mam „tatuaże”
Kto w moich myślach jest wciąż
I w miej duszy wije się jak wąż
Do kogo chcę mówić myszko, kochanie
Z kim chce wciąż zjadać drugie śniadanie
Kim osoba jest tajemnicza
Co w moim sercu płomyk roznieca
M. Żuchowska
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W tym numerze:
 Wywiad z p. Sylwią Dwojak.
 Humor dla wszystkich.
 Nasza twórczość i wiele innych ciekawych informacji.

Czy wiesz, że ...
Przychodzi blondynka do fryzjera z walkmanem i słuchawkami na uszach.
- Proszę mnie przyciąć, ale tak żeby nie ruszać słuchawek.
- hm… no dobra
Jednak w pewnej chwili przy ścinaniu fryzjer zahacza o słuchawki i słucha: wdech,
wydech, wdech, wydech ,wdech, wydech…..
Nauczyciel kazał Jasiowi napisać 100 razy: „Nie będę mówił TY do nauczyciela.”
Na drugi dzień Jasio przyniósł zeszyt, w którym to zdanie było
Napisane 200 razy.
- Dlaczego napisałeś 200 razy? Kazałem tylko 100…
- Żeby Ci zrobić przyjemność, bo Cię lubię stary!
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Opracowanie komputerowe pod kierunkiem Lidii Czyżewskiej

Święty Walenty patronuje chorym na epilepsję i choroby
nerwowe. Legenda głosi, że stało się tak za sprawą niemieckiej
etymologii imienia świętego.
Dlaczego św. Walenty stał się patronem zakochanych?
Dokładnie, nie wiadomo. Jedni wyjaśniają to zbieżnością dnia
świętego z porą łączenia się w pary ptaków na Wyspach
Brytyjskich. Inni tłumaczą to przejęciem przez chrześcijaństwo
pogańskiego zwyczaju wypisywania przez chłopców w
przededniu święta bogini dziewcząt (15 lutego) imienia swych
ukochanych.
Na zachodzie Europy św. Walenty patronuje zakochanym co
najmniej od XV w. W Polsce św. zakochanych obchodzone jest
dopiero od kilku (może kilkunastu) lat.

Z życia szkoły
Czy zawsze chciała pani uczyć historii?
Tak, od pierwszej lekcji w szkole podstawowej.
1. Czy miała pani okazję spotkać Jana Pawła II za życia? Jak go pani wspomina?
Miałam trzy razy okazję, to naprawdę wielki człowiek.
2. Jakie jest pani największe marzenie?
Moje marzenie jest objęte Klauzulą „Top secret” - „Ściśle tajne” ☺

Podsumowując półrocze roku szkolnego 2004/2005 okazało się, że średnia ocen
szkoły wyniosła 4,2. Najwyższą średnią z klas czwartych uzyskała klasa IVa – 4,49,
z klas piątych Va – 4,59, z klas szóstych VIc – 4,53. Najwyższą średnią na poziomie klas
IV-VI uzyskała klasa Va – 4,59.
Wśród sklasyfikowanych uczniów 82 uzyskało średnią powyżej 4,75, co stanowi
23,9% ogółu, z czego 49 uzyskało średnią 5,0 i powyżej (14,28%).
Spośród 343 uczniów ocenę wzorową z zachowania otrzymało 91 tj. (26,5%)
uczniów, ocenę bardzo dobrą 133 tj. (38,77%) uczniów, ocenę dobrą 78 tj. (22,7%)
uczniów, poprawną 34 tj.(9,9%) uczniów i nieodpowiednią 5 tj. (1,45%) uczniów.
Najwięcej ocen wzorowych z zachowania uzyskała klasa VIc – 15, IVa – 12, IVc – 9.
Z zestawienia ocen semestralnych wg bloków przedmiotowych wynika, że najwyższą
średnią uzyskała z:
religii klasa IVa – 5,75
języka angielskiego klasa VIc – 5,0
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Jaką porę roku lubi pani najbardziej i dlaczego?
Wiosna to moja ulubiona pora roku, niesie nadzieję.
Wszyscy z utęsknieniem czekamy na wiosenne kwiaty, a jakie wiosenne kwiaty lubi
pani najbardziej?
Wszystkie kwiaty bardzo lubię.
Jaki jest pani ulubiony pisarz?
Henryk Sienkiewicz i Down Brown.
Czy pani kiedykolwiek uczyła się gry na jakimś instrumencie?
Tak uczyłam, umiem grać na gitarze.
Czy będąc uczennicą lubiła pani historię?
Bardzo!
Z jakim przedmiotem szkolnym miała pani największe problemy?
Cóż, jako humanista miałam problemy z matematyką.
Dziękujemy za wywiad
Małgosia Nowakowska i Kasia Sułek kl.5c

języka polskiego Va – 4,41
matematyki IVa 4,17
historii VIc – 4,56
przyrody Va – 4,45
techniki IVa - 5,62
informatyki VIc – 4,26
muzyki IVa – 5,16
plastyki IVa – 5,79
wychowania fizycznego VIa – 4,95
Postaramy się na koniec roku poprawić swoje wyniki w nauce i zachowaniu.
Uczniowie

