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„Gdyby na wielkim świecie zabrakło uśmiechu dziecka, byłoby ciemno i
mroczno, ciemniej i mroczniej niŜ podczas nocy bezgwiezdnej i
bezksięŜycowej - mimo wszystkich słońc, gwiazd i sztucznych
reflektorów. Ten jeden mały uśmiech rozwidnia Ŝycie.”
Julian Ejsmond

W tym numerze:
- sprawozdanie z wycieczki
- humor
- wakacyjne wróŜby
- plany wakacyjne naszych uczniów
- kartka z pamiętnika gimnazjalistki
- horoskop

JuŜ za parę dni, za dni parę
weźmiesz plecak swój i gitarę.
PoŜegnania kilka słów Pitagoras
bądźŜe zdrów,
Do widzenia wam, canto cantare…
Lato, lato,lato czeka, razem z latem
czeka rzeka.
Razem z rzeką czeka las, a tam
ciągle nie ma nas!
Lato, lato nie płacz czasem, czekaj
z rzeką, czekaj z lasem.
W lesie schowaj dla nas chłodny
cień, przyjedziemy lada dzień.

Nic nie trwa wiecznie…
To juŜ ostatni numer gazetki w tym składzie. Wraz z końcem roku szkolnego
kończy się nasza przygoda z „ TO I OWO”. Z całego serca chciałybyśmy podziękować
osobie, która mobilizowała nas do pracy i marszczyła brwi, gdy nie oddawałyśmy
artykułów na czas. Mimo Ŝe nie zawsze było kolorowo, to i tak w naszej pamięci
pozostanie szczery uśmiech i Ŝyczliwe spojrzenie naszej drogiej opiekunki – p.
Barbary Tkacz.
Paulina, Natalia i Edyta
P.S. Będziemy bardzo tęsknić!

Byk
Wesoły
chłopak\dziewczyna
zawróci ci mocno w
głowie. Zapomnisz o
swoich codziennych
obowiązkach.

Bliźniak
Kierujesz się teraz
emocjami… Jeśli
czujesz, Ŝe to miłość
do końca Ŝycia
walcz o nią!!!

Rak
Zniknie cały
Ŝyciowy bałagan,
jaki ostatnio Cię
otaczał i od tego
momentu będzie juŜ
tylko lepiej.

Skorpion
Po zakończeniu
szkoły poczujesz,
Ŝe świat kręci się
wokół jednej
osoby. Lato będzie
gorące!!!!!!

Panna
Planety ci
sprzyjają.
Zaczniesz
kierować się
uczuciami i
podejmiesz
dobra decyzje.

Lew
Z zadowoleniem
zauwaŜysz, Ŝe w
Twojej paczce
wszyscy liczą się z
Twoim zdaniem.

Baran
Czas trochę
podzielać się
towarzysko.
Będziesz się
świetnie czuł\a
na imprezach
czy
spotkaniach.

Waga
Dzięki swoim
objechanym
pomysłom, poznasz
parę nowych osób.
Zrobisz na nich spore
wraŜenie.

Wodnik
Nie unikaj imprez.
Poznasz kogoś
wartościowego.
Twoje przeczucia do
tej osoby będą
trafne.

Strzelec
Twoje
zwariowane
pomysły
zaskoczą nawet
ciebie. Okazji do
flirtu nie
zabraknie.

KozioroŜec
Zmiana fryzury i
nowe ciuchy nie
przejdą bez echa.
Usłyszysz sporo
komplementów na
swój temat.

Ryby
Czekają cię miłe
niespodzianki:
niezwykły prezent,
autograf idola,
zaproszenie na
wypasioną imprezę.

Wakacyjne wróŜby pomogą Ci poznać swoją przyszłość.
5 muszelek muszelek z głębi.
Czy twoje sny się spełnią?
Wybierz się na plaŜę i poszukaj pięciu roŜnych
muszelek. Następnie pomyśl sobie jakieś marzenie i
podrzuć muszelki wysoko w górę. Im więcej ich
upadnie otworem do ziemi, tym masz większą
szanse, by twoje Ŝyczenie się spełniło.

Czy wiesz juŜ za ile lat staniesz na
ślubnym kobiercu. ZłóŜ z kartki
papieru niewielki samolocik –
strzałkę. Potem rzuć ją przed siebie i
policz ile kroków przeleciała. Za tyle
właśnie lat orkiestra zagra Ci słynny
marsz Mendelsona.

Magiczne patyczki.
Dowiedz się jak wielka kasa czeka na Ciebie. Poproś koleŜankę by włoŜyła 3 patyczki róŜnej
długości tuŜ obok siebie w piasek jest, by z góry wyglądały tak samo. Potem wyciągnij 1. Jeśli
to najdłuŜszy- zgarniesz kupę kasy, średni zyskasz kumpla, najkrótszy – zabujasz się.

Kamienie władcy mórz.
Wsłuchaj się w słowa Neptuna! Poznaj swoje dalsze losy! Wskocz do wody i nie podglądając,
wyciągnij z dna kamień. Obejrzyj go dokładnie. Jeśli jest płaski- czeka cię fura kasy,
kanciasty-niewielkie kłopoty, a okrągły- wielka miłość aŜ po grób! Kamień jednokolorowy
oznacz wielkie szczęście, zaś plamisty- Ŝycie zakręcone na maksa!!!

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Kartka z pamiętnika gimnazjalistki.
Poniedziałek, 23.05.2007r.
BoŜe! Jeszcze pamiętam mój pierwszy dzień w szkole, ślubowanie, komunię...A
teraz??? To juŜ ostatnie dni w tej szkole, z tymi ludźmi. Nie wyobraŜam sobie
polskiego bez uśmiechniętej i boskiej Pani T., nie wyobraŜam sobie fizyki i
matematyki bez Pana F. z tymi Jego docinkami, zazwyczaj dotyczącymi chłopców.
Heh... Lekcje geografii bez Pani P., która ma 150cm w kapeluszu? O nie! A gdzie te
beztroskie lekcje wf-u i podziwianie naszych w-fistów? Co z tego, Ŝe niemiecki był
najnudniejszą lekcją pod słońcem, Pani Ch. nadawała jej jakiegoś wyjątkowego
klimatu. Informatyka- Internet, pierwsza załoŜona poczta, pierwsze posługiwanie się
przeglądarką - przez to wszystko przeprowadził nas najwyŜszy człowiek w szkole- Pan
G.... . Nie chce stąd odchodzić :( To tu zrodziło się wiele pierwszych fascynacji płcią
przeciwną, to tu poznałam gorzki smak poraŜki, to tu wylałam łzy szczęścia czy
smutku, to tu zaczęłam rywalizować o oceny, tu poznałam prawdziwych przyjaciół - tu
w tej szkole... Spędziłam w niej 9 długich lat... Teraz zaczyna się nowy etap w moim
Ŝyciu. A ja juŜ mam łzy w oczach, gdy pomyślę o 24 czerwca... Edukację w tej szkole
będę wspominała strasznie często, nie pozwolę Ŝeby jakakolwiek chwila mi uciekła.
Bo czy nie pięknie jest powspominać? Czy nie pięknie wspomnieć sobie drogą,
ukochaną szkołę...?
Uczennica kl. III a gim.

…….z zeszytów
@ do historii nie przeszedł
cały Achilles, tylko jego
pięta.
@ kandydaci na prezydenta
byli uroczyście wrzucani do
urn wyborczych.
@ mój kształt oczu jest
podłuŜny, zupełnie jak
półokrągły prostokąt.
@ szkielet to człowiek,
którego wnętrze jest na
zewnątrz, a część zewnętrzna
juŜ nie istnieje.
@ Mickiewicz umarł,
zostawiając serce w kraju, a
ciało za granicą.
@ Kolumb myślał, Ŝe odkrył
Indie, a to były tylko Stany
Zjednoczone.

Do psychiatry
przychodzi elegancko
ubrany męŜczyzna.
- Co panu dolega?pyta lekarz.
- Wie pan, chodzą po
mnie krasnoludki –
odpowiada facet,
otrzepując się
nerwowo.
A lekarz na to:
- Tylko nie na biurko!
- Słyszałem, Ŝe w
pana mieszkaniu
panuje straszliwa
wilgoć. To
prawda?
- Wilgoć?! To
mało
powiedziane.
Wczoraj w
pułapkę na myszy
złapała się ryba!

Przychodzi facet do sklepu i pyta: - Dostanę
fafkulce? Na to zaskoczona ekspedientka: Aktualnie nie mamy, proszę przyjść jutro.
Następnego dnia facet przychodzi i pyta: - Dowieźli
wam fafkulce?
- Jeszcze nie. Ale moŜe jutro- sprzedawczyni nic nie
rozumie i ma nadzieję, Ŝe facet zrezygnuje, ale on
wraca kaŜdego dnia…W końcu ekspedientka nie
wytrzymuje i mówi:- Dobrze, nie będę dłuŜej
oszukiwała. Nie mamy fafkulców, nigdy nie
mieliśmy i mieć nie będziemy!!!
- To ja poproszę Fa w sprayu.

Jasio do taty:
- Tato, patrz
toperz!
- Nietoperz,
synku.
- A taki podobny
Kowalscy postanowili
pójść do opery. Ubrali
się odświętnie,
ustawili się po bilety
w kolejce pod kasą.
Przed nimi stoi jakaś
para. Kobieta mówi:
-,,Tristan i Izolda”.
Dwa poproszę.
Kowalski jest
następny:
-Zygmunt i Regina.
Dla nas teŜ dwa.
Zgaduj – zgadula
Co robi elektryk na czacie?
- Szuka kontaktu.
Co robi kominiarz na
koncercie?
- Daje czadu.
Co robi krawiec w Sali
gimnastycznej?
- Ćwiczy noŜyce.
Od czego zaleŜy kolor
herbacianych róŜ?
- Od długości ich
zaparzania.

Szczyty szczytów
Podobieństwa: Namalować sobie taki portret, przy którym moŜna się ogolić.
Roztargnienia: Zgubić się w tłumie i przekazać policji swój rysopis.
Paniki: Wywinąć hełm na druga stronę.
Ciemnoty: Zapalić pierwszą zapałkę, a potem drugą, aby zobaczyć, czy ta pierwsza się pali.
Precyzji: W rękawicy bokserskiej złapać komara w locie za lewa nogę.
Szybkości: Zamknąć tak szybko szufladę na klucz, Ŝeby go jeszcze do niej schować.
Skąpstwa: Znaleźć plaster na odciski i kupić sobie buty o numer mniejsze.

18 maja odbyła się druga juŜ edycja
konkursu wiedzy o naszym patronie, dla szkoły
podstawowej i gimnazjum. Uczniowie musieli
wykazać się wspaniałą znajomością Ŝycia i
twórczości ks. Peplińskiego. Największym
wyzwaniem dla uczestników było zadanie, które
polegało na ułoŜeniu wiersza na temat patrona.
Spośród klas 1-3 najlepsi okazali się drugoklasiści.
Wśród uczniów klas 4-6 zwycięŜyła V a –
Magdalena Tkacz, Kinga Hinc, Karol Szypryt.
Walka, która toczyła się pomiędzy gimnazjalistami
była najbardziej zacięta i dostarczyła nielada
emocji. Ostatecznie po dogrywce wygrała klasa IIIa
w składzie: Michał Chirk, Edyta Rekowska i
Paulina Sikorska.

Przebieg obchodów „ Dnia Dziecka”
1. 830 rozpoczęcie na boisku szkolnym.
2. Odczytanie hymnu olimpijskiego.
3. Konkurencje sportowe klas ( „a” na „b”):
- tor przeszkód
- bieg w workach
- bieg z jajkiem
- sztafeta
- bieg z piłeczką palantową
4. Konkurs plastyczny dla klas Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum.
5. Mecz ( uczniowie kontra nauczyciele).

Dzień Dziecka
Radosne święto wszystkich dzieci,
obchodzone od ponad pół wieku,
na stałe wpisało się w kalendarz
dni świątecznych.
W Polsce obchodzi się je 1 czerwca
jako Międzynarodowy Dzień
Dziecka, podobnie jak w wielu
krajach europejskich naleŜących
kiedyś do bloku krajów
socjalistycznych.
W innych krajach dziecięce święto
przypada na dzień 20 listopada i
obchodzone jest jako Dzień Praw
Dziecka lub Powszechny Dzień
Dziecka, a data jest
upamiętnieniem uchwalenia
Deklaracji Praw Dziecka w 1959
roku oraz Konwencji o Prawach
Dziecka w 1989 r.
Nie znaczy to jednak, Ŝe dziecięce
święto nie było znane wcześniej.

.
„Lans na południu Polski” – sprawozdanie z wycieczki
W dniach 7-11 maja 2007r. uczniowie naszej szkoły wybrali się na wycieczkę
po Polsce. Atrakcjami były przede wszystkim wycieczki w góry. Nielada wyzwaniem
dla młodzieŜy było "wdrapanie" się na Morskie Oko, które jest niezwykłe. Frajdę
uczniom przyniósł teŜ spacer po krakowskim rynku, w godzinach wieczornych, gdy to
mogliśmy podziwiać przepięknie oświetlone Sukiennice. A czymŜe byłby wyjazd do
Krakowa bez zwiedzania Wawelu i zobaczeniu z bliska Smoka wawelskiego? TakŜe
Częstochowa pozostawiła w naszych sercach piękne wspomnienia. W planie wycieczki
był teŜ dwugodzinny pobyt w krakowskim aqua parku, zakupy na zakopiańskich
Krupówkach (gdzie nasz ulubieniec- Dawid Czaja kupił nową kurtkę!), zwiedzanie
Kopalni Soli w Wieliczce- wszystko to przyprawione śpiewem i dowcipami
opowiadanymi przez przewodnika podobało się wszystkim. Ta wycieczka pozwoliła
nacieszyć się ostatnimi chwilami 3gimnazjalistów ze swoimi kolegami ze szkoły, na
pewno wszyscy zapamiętamy ją do końca Ŝycia! Aaaa trzeba takŜe wspomnieć o
opiekunach, prawda? Byli niezawodni!

CO NASI UCZNIOWIE MAJA ZAMIAR
ROBIĆ W WAKACJE...

Sylwia kl. II gim.
- Podrywać
chłopaków i
uganiać się za
Lupim.

Paweł „Lupi” kl.
III a gim.
- Całe wakacje
spędzić z Sylwią
nad jeziorem.

Magda kl. II gim.
- Jechać w góry (nie
sama☺);Skakać na
bungee i opalać się.
Ilona kl. III gim.
- WyjeŜdŜam do
Zakopanego.

Tomek kl. III gim.
- Zbierać jagody i
grzyby, opalać się,
pływać i jechać do
cioci.

Paulina kl. II
gim.
- Wyjechać na
Majorkę.

Ania kl. III gim.
- Jeździć na
basen.

Monika kl. II gim.
- Wyjechać do
Francji i poderwać
fajnych kolesi.

Sandra kl. III gim.
- Chodzić nad jezioro
i spotykać się z
przyjaciółmi przy
ognisku.
śaneta kl. III
gim.
- Jadę do Ustki
i do Poznania.

Łukasz ,,Wrona”
kl.III gim.
- Będę kosić
trawę ☺

Na nadchodzące wakacje Ŝyczymy Wam duŜo słońca,
uśmiechów, niezapomnianych chwil spędzanych w gronie
przyjaciół, wakacyjnej miłości, pięknej opalenizny a takŜe
rozwagi podczas codziennych zabaw. Mamy nadzieję, Ŝe
we wrześniu powrócicie do szkoły pełni energii i zapału do
dalszego zdobywania wiedzy. Do zobaczenia!!! :)
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