
 

  

Kalendarium LISTOPAD 

01.11 – Wszystkich Świętych 

05.11 – Dzień postaci z bajek 

10.11 – Święto Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 

11.11 – Święto Niepodległości 

16.11 – Międzynarodowy Dzień Tolerancji 

19.11 – Koncert zespołu Dżem w Chorzowie :D 

23.11 – Dzień licealisty 

28.11 – Dzień pocałunku 

30.11 – Andrzejki  
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W tym numerze: 

 

Wywiad z Panią dyrektor  2 

Święto bibliotek  4 

Talenty 5 

Znajdź dla mnie dom!  6 

Dział muzyczny  7 

Wycieczka— Mrówki 8-9 

Optymiści VS pesymiści  10 

Poezja 11 

Listopad jest miesiącem zadumy i pamięci o tych, których nie ma już wśród nas. W tym roku odeszli: 

Irena Jarocka, piosenkarka 18.08.1946 – 21.01.2012 

Wisława Szymborska, poetka 02.07.1923 – 01.02.2012 

Whitney Houston, piosenkarka 09.08.1963 – 11.02.2012 

Włodzimierz Smolarek, piłkarz 16.07.1957 – 07.03.2012 

Jan Suzin, dziennikarz 12.04.1930 – 22.04.2012 

Donna Summer, piosenkarka 31.12.1948 – 17.05.2012 

Jerzy Kulej, pięściarz 19.10.1940 – 13.07.2012 

Andrzej Łapicki, aktor 11.11.1924 – 21.07.2012 

Neil Armstrong, astronauta 05.08.1930 – 25.08.2012 

Przemysław Gintrowski, muzyk 21.12.1951 – 20.10.2012 

Gimnazjum nr 1  

im. POLSKICH NOBLISTÓW  

w Ostrowie Wielkopolskim 
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Kwestionariusz osobowy  
 

d y r e k t o r  R e n a t a  S r o k a  

 
 

 
 
 
 
 

 

Wywiad z Panią dyrektor przeprowadziły Julia Wietecka i Magdalena Piwek z klasy IIId  

 
- Interesuję się.... otaczającym nas światem 
- W wolnym czasie uwielbiam.... podróżować blisko i daleko 
- Najważniejsze jest dla mnie.... zdrowie i otwartość 
- Rodzina jest dla mnie... źródłem siły 
- Moją ulubioną książką jest... "MW" Waldemara Łysiaka 
- Muzyka, której słucham to... ostatnio Loreena Mckennitt, ale co jakiś czas się zmienia 
- Moim ulubionym filmem jest... "Miś" Stanisława Barei 
- Marzę o... ciepłym letnim dniu 
 
 
 
1. Od lutego pełni Pani funkcję dyrekto-
ra naszej szkoły. Jak czuje się Pani w 
naszym gronie? 
 Dziękuję, czuję się dobrze! Od lu-

tego jestem dyrektorem w Gimna-
zjum nr 1. Rozpoczynając tutaj 
pracę zadawano mi pytania czy nie 
obawiam się tak dużej placówki, 
czy nie boję się pracy z młodzieżą 
w wieku gimnazjalnym. Ta troska 
o mnie okazała się niepotrzebna. 
Mam przyjemność pracować z do-
brymi nauczycielami i zwyczajną, 
całkiem fajną młodzieżą.  

 
2. Czy w naszej szkole jest coś co chciałaby Pani zmienić, udoskonalić?  
 Nie, wszystko jest OK. Choć z drugiej strony kto stoi w miejscu ten się cofa. Zawsze można 

coś udoskonalić. Nauczyciele w-fu alarmują, że bez boiska nie da się właściwie nauczać lek-
koatletyki. Także należałoby poprawić estetykę elewacji i szkolnych korytarzy oraz doposa-
żyć sale dydaktyczne. Należy się też pochylić nad punktualnością uczniów. Zdarza się i to nie 
rzadko, że grubo po godzinie ósmej uczniowie krążą po szkole w poszukiwaniu swoich rówie-
śników z klasy. 

 
3. Jak ocenia Pani poziom naszego gimnazjum na tle innych szkół?  
 Myślę, że niczym nie różnimy się od naszych sąsiadów.  
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Prezentujemy kolejną postać w cyklu "Nasi patroni" 

 

L e c h  Wa ł ę s a  

4. Zbliżają się egzaminy gimnazjalne. Czy w tym roku szkolnym nastąpiły jakieś zmiany w formie 
egzaminu? Czy ma Pani jakieś rady dla trzecioklasistów?  
 Egzamin gimnazjalny będzie przebiegał w tej samej formule co tegoroczny. Trzy dni: 

I - j.polski + his i wos 
II - matematyka + biologia, fizyka, chemia, geografia 
III - języki obce - poziom podstawowy i rozszerzony 

 
5. 14 października obchodziliśmy wyjątkowe święto - Dzień Edukacji Narodowej. Czego z tej oka-
zji życzy Pani gronu pedagogicznemu, uczniom oraz naszym czytelnikom?  
 Życzę nauczycielom by ich praca sprawiała im radość i satysfakcję; uczniom by z wiedzy, któ-

rą im przekazują nauczyciele umieli czerpać mądrość, a czytelnikom by w każdym Głosie Je-
dynki znaleźli coś dla siebie.  

 
 Dziękujemy za rozmowę.  
 

 
 

 

  

 

Lech Wałęsa urodził się 29 września 1943 w Popowie. W 1961 ukończył Szkołę Zawodową w Lip-

nie. Początkowo wykonywał pracę elektryka. Ożenił się 8 grud-

nia 1969 roku. W 1970 roku przewodniczył strajkowi w swoim 

zakładzie pracy,  a miesiąc później wszedł w skład rady oddzia-

łowej związku zawodowego. Lech Wałęsa w latach 1980-1981 

był przewodniczącym związku zawodowego liczącego 10 mln 

członków. 5 października 1983 roku Komitet Noblowski ogłosił 

decyzję o przyznaniu Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody No-

bla. Niestety, władze PRL odmówiły wydania Wałęsie paszpor-

tu, dlatego nagrodę odebrała jego żona. Został pierwszym de-

mokratycznie wybranym prezydentem Polski 22 grudnia 1990 

roku. 

 

Roksana Idczak 2a  
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Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych  

czyli jak obchodziliśmy Imieniny Biblioteki  

 

 

28 października 2012 r. odbył się finał obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 

Szkolnych. Był to dzień wyjątkowy, kolorowy i radosny. Jak co roku na czytelników odwiedzających 

naszą szkolną bibliotekę czekało wiele atrakcji i słodkich niespodzianek. Goście brali udział w rozwią-

zywaniu zagadek, mini-konkursów oraz kalamburów. Wszystkich hojnie obdarowaliśmy upominkami 

Został rozstrzygnięty konkurs literacki pt. Gwiezdna przygoda. Tematyka tegorocznego kon-

kursu nawiązywała do programu ARISS, w którym biorą udział uczniowie naszej szkoły. Komisja typu-

jąca laureatów zwracała uwagę na oryginalność pomysłów, twórczą siłę wyobraźni, łatwość opero-

wania słowem oraz samodzielność. Nagrodzone prace spełniały te kryteria, autorki wykazały się kre-

atywnością i w zajmujący sposób opowiedziały swoje fantastyczne „gwiezdne przygody”. 

 

Oto lista nagrodzonych: 

I miejsce – Julia Jamińska III A 

II miejsce – Natalia Nowak II C 

III miejsce – Zofia Madeyska III C 

 

Wyróżnienia: 

Marta Bohonos I B, Magdalena Kubisiak II D, Angelika Muczek IIIE 

Gratulujemy! 

Obchody Święta Biblioteki uświetniła inscenizacja będąca parodią Balladyny J. Słowackiego. 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli uroczyste obchody Święta Biblioteki 

zorganizowane z okazji Międzynarodowego Miesiąca  Bibliotek Szkolnych. 

 

Sponsorzy: Rada Rodziców Gimnazjum Nr 1 im Polskich Noblistów, Rada Osiedla  nr 11, Bank  

Ochrony Środowiska, Apteka „Zdrowie”, Kredyty-Chwilówki, Rainbow Tours 
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Talenty naszej szkoły  
 

"Talent polega na połączeniu siły i cierpliwości ze zdolnością wykonawczą." 

Kolejnym utalentowanym uczniem naszego gimnazjum jest Igor Żulicki, uczeń klasy 3d. Do tańca 
zainspirowały go w 6 klasie szkoły podstawowej dziewczyny uczące się tańca w Młodzieżowym 
Domu Kultury (MDK). Sytuacja 
wydawała mu się dziwna, gdy 
przechodząc koło MDK-u zatrzy-
mywał się i potrafił stać dłuższy 
czas przed oknem i uczyć się cho-
reografii. Igor szukał tańca, które-
go byłby w stanie w bardzo szyb-
kim czasie się nauczyć samodziel-
nie. Wtedy wyglądało to zupełnie 
inaczej niż chciał, uczył się same-
go c-walku z samouczków 
(Tutoriali) na Youtube, aż w końcu 
Igor pojechał na swoje pierwsze 
warsztaty taneczne z zajęć Hip-
Hopu z Kingą Muchą, w któ-
rych  uczestniczy do dnia dzisiej-
szego. Igor podzielił się swoim 
talentem tanecznym na jednej  ze stron muzycznych, gdzie można zobaczyć jego występy : ) C-
walk to taniec, w którym pracują praktycznie tylko nogi, ale zachowany jest cały feeling i bounce. 
Jak Igor tłumaczy są 3 odmiany c-walk’u : clown – szybki, energiczny ; crip – wolny, mało widowi-

skowy, nie preferowany i 
crown – szybszy od crip ’u, 
ale wolniejszy od clown‘a. 
W tym stylu największy na-
cisk kładzie się na dokład-
ność. Igor jak na razie nie 
miał okazji występować na 
żadnej większej imprezie, 
lecz bardzo chętnie bierze 
udział w przedstawieniach, 
akademiach lub innych 
uroczystościach szkolnych. 
Prócz c-walk’u tańczy rów-
nież Hip-Hop i stara się za-
sięgać wielu innych odmian 
tańca, m.in.  break dance, 
locking, popping, i inne. 
Igor interesuje się również 
muzyką oraz od jakiegoś 
czasu beatbox’em igraffiti.  

Wszystko co jest związane z tą kulturą jest dla mnie inspirujące i ciekawe  – takie słowa można 
usłyszeć od naszego kolegi . Życzę Igorowi wielu inspiracji oraz twórczych pomysłów. 

Katarzyna Drop 3d  
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Znajdź dla mnie dom! 

 

 

 

 

Schronisko dla zwierząt bezdomnych w Wysocku Wielkim. 

 W naszej szkole zorganizowana została cykliczna akcja zbiórki karmy dla zwierząt, która zosta-

nie przeznaczona dla schroniska w Wysocku Wielkim. W schronisku znajduje się około 140 zwierząt. 

Jednak karma nie jest porównywalna z tym, co nowy dom dla pupili. W naszej gazetce umieszczane 

będą zdjęcia zwierząt do adopcji i ich krótkie opisy. Dla zwierząt największym prezentem będzie przy-

garnięcie ich do domu, dlatego mamy nadzieję, że uda nam się zachęcić Was do adopcji pupili. Jeśli 

jednak nie macie warunków, żeby to zrobić, możecie pomóc w innym sposób. W schronisku bardzo 

są potrzebni wolontariusze! Wolontariuszem można zostać od 14 roku życia (do ukończenia pełnolet-

ności wymagana jest pisemna zgoda opiekuna). Młodsze osoby mogą przebywać na terenie schroni-

ska wyłącznie w obecności opiekuna. 

Czym zajmuje się wolontariusz: 
- wyprowadza psy na spacer 

- bawi się z nimi i socjalizuje je 
- czesze i kapie psy 

- bierze udział w akcjach charytatywnych 
- pomaga szukać domów dla psów 

 

Z a o p i e ku j  s i ę  M N Ą  
 

Mam na imię Edzia i mam ok. 2 mies. 

Pochodzenie: Szczeniak mieszaniec 

Wygląd: Czarny, pręgowany  z krótką sierścią 

 
 

 

 

 

 

Mam na imię Bila i mam ok. 3 mies. 

Wygląd: Czarna z białym krawacikiem. 

Opis: Wesoła i rozbrykana suczka    

Anna Siwik i Aneta Szczepaniak 2a 

Kontakt 

Adres: Pruślińska 3, 

63-400 Wysocko Wielkie 

Telefon: 505  114  585 

Godziny otwarcia: 

pon.-pt. 8.oo-19.oo 

sob.-nd. 8.oo-14.oo 
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S l i p k n o t   

 

  

 Witajcie kochani! W kolejnym numerze gazetki postanowiłam przedstawić Wam amerykański zespół 

„Slipknot”. 

 W obecnym składzie znajdują się: Sid Wilson (gramofony), Joey Jordison (perkusja), Chris Fehn 

(instrumenty perkusyjne i wokal wspierający), James Root (gitara), Craig „133” Jones (instrumenty klawiszowe, 

Sammler, gitara rytmiczna), Shawn „Clown” Crahan (instrumenty perkusyjne i wokal wspierający), Mick Thom-

son (gitara), Corey Taylor (wokal) oraz Donnie Steele (gitara). Cechą charakterystyczną grupy jest fakt występo-

wania jej członków w zasłaniających twarze maskach. Przez szereg lat, aż do 2010 roku zespół tworzył niezmien-

nie dziewięcioosobowy skład. 

Zespół powstał w 1995 roku 

w Des Moines z inicjatywy 

Shawna Crahana i Andersa 

Colsefniego. Wykonują muzy-

kę z pogranicza heavy metalu 

i metalu alternatywnego. Ich 

pierwszy koncert odbył się po 

włączeniu do składu perkusi-

sty Joeya Jordinsona – w li-

stopadzie 1995 roku w klubie 

Crowbar w rodzinnym mie-

ście zespołu. Głównymi inspiracjami zespołu „Slipknot” są takie grupy muzyczne jak uwielbiane przeze mnie Led 

Zeppelin, Slayer oraz Black Sabbath, Judas Priest, AC/DC i inne. W twórczości grupy wyraźne są wpływy takich 

gatunków jak death metal, black metal, heavy metal i nu metal. W 2006 r. zespół otrzymał jedyną w swojej karie-

rze nagrodę Grammy w kategorii "Best Metal Performance" za utwór "Before 

I Forget". Wczesne utwory Slipknot charakteryzują się różnorodnymi partiami 

wokalnymi, takimi jak rapowanie, śpiew oraz growl. Natomiast nowsze doko-

nania zespołu charakteryzuje większa ilość melodyjnego śpiewu. W tekstach 

dominują takie motywy jak: gniew, miłość czy psychoza. Zdania ludzi na te-

mat tego zespołu są podzieloną. Działalność grupy stanęła pod znakiem zapy-

tania, po tym jak basista, Paul Gray, zmarł w wyniku przedawkowania. Zarów-

no wokalista, Corey Taylor, jak i gitarzysta Jim Root wyrazili swe obawy co do 

przyszłości Slipknot. Mimo to nadal są razem. Niektórzy uważają ich za bogów 

tego rodzaju muzyki, ja ich po prostu lubię. Zwrotki z ostrym wokalem są bar-

dzo dobre, jednak często ludzie uważają, że gdy wokalista śpiewa spokojniejsze fragmenty piosenki, brzmi strasz-

nie przeciętnie. Mimo to polecam ten zespół, ich piosenki, teledyski, koncerty! Miłego oglądania i słuchania. 

 

Natalia Nowak 2c    



 

8 

 

 

  

 Wielu ostrowian udaje się do odległego o około 100 km Konina i Ślesina, głównie w celach 

rekreacyjnych, a wokoło jest tyle ciekawych miejsc, na przykład skansen archeologiczny we wsi 

Mrówki koło Wilczyna. Można tam zwiedzać jeden z najpiękniejszych średniowiecznych grodów w 

Polsce, położony nad malowniczym jeziorem. W wyniku badań archeologicznych ustalono, że gród 

znajdował się na stożkowatym 

kopcu wysokim na 7 metrów oto-

czonym fosą, a sam szczyt kopca 

okalała palisada. Główną budowlą 

była wieża obronna, która została 

zrekonstruowana. Obok kopca 

znajdują się rekonstrukcje szała-

sów rybackich oraz kuźni, której 

szczątki zostały odkryte podczas 

prac archeologicznych. Dodatko-

wo zbudowano bramę wejściową i 

mostek przez fosę. Na dwóch kondygnacjach wie-

ży znajduje się niewielka ekspozycja, a najwyższe 

piętro służy jako platforma widokowa. Turyści 

mogą więc oglądać  z niej całą okolicę i podziwiać 

piękno sąsiednich jeziorek. Po zwiedzeniu skanse-

nu kierujemy się do rezerwatu archeologicznego 

w Wietrzychowicach. Znajdujące się tam gro-

bowce nazywane są ze względu na wielkość 

"piramidami polskimi". Są to najokazalsze 

pradziejowe konstrukcje grobowe w naszym 

kraju. Pochodzą z neolitu i stanowią najstar-

Wycieczka po powiecie  

konińskim  
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sze na ziemiach polskich nasypy nagrobne. Monumentalność grobowców szczególnie jest widocz-

na od czoła i wywołuje na zwiedzających kolosalne wrażenie. Grobowce były przypuszczalnie miej-

scem wiecznego spoczynku wo-

dzów, lokalnych władców, kapła-

nów bądź starszyzny plemiennej.  

Chętni i wytrwali turyści mogą 

jeszcze odwiedzić zamek biskupi 

w Gosławicach z wieloma wspa-

niałymi wystawami, ale my wra-

camy już do Ostrowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na stronie: 

http://www.muzeum.com.pl 
http://www.izbica-kujawska.com/turystyka/grobowce.php 
 
 
 

Ernest Szczepaniak 2c  
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 O p t y m i ś c i  ko n t ra  p e s y m i ś c i  

 

 Na co dzień spotykamy wielu ludzi, którzy zawsze pozytywnie patrzą na świat, szukają w nim 

tylko zalet i dobra - są to optymiści. Optymiści patrząc na szklankę wypełnioną do połowy napojem 

twierdzą, że jest a do połowy pełna, cieszą się z jej zawartości. Pesymiści natomiast patrząc na tę sa-

mo zawartość szklanki stwierdzą, że jest w połowie pusta i ubolewają, że jest tak mało napoju. Gdyby 

świat składał się wyłącznie z optymistów, byłby nudny, poglądy ludzi byłyby do siebie podobnie, 

wszyscy patrzyliby na świat przez różowe okulary, dla równowagi potrzebni są ludzie, którzy maja in-

ne spojrzenie na świat, bardziej krytyczne i rzeczywiste - są to pesymiści. Pesymiści mają skłonność  

do dostrzegania tylko ujemnych stron życia, negatywnej oceny rzeczywistości oraz przyszłości. 

 

VS 
 Komu lepiej w życiu? Pesymiście, czy optymiście? Wydawałoby się, że to optymiści mają lepiej. 

Nie przejmują się oni niepowodzeniami, jeśli coś im się nie uda próbują jeszcze raz tak, aby osiągnąć 

sukces. Stwierdzenie, że optymistom żyje się lepiej przyjęło się przez większość  społeczeństwa, nie 

jest to do końca prawdą. Pesymista widzi złe strony, wyobraża sobie różne zagrożenia, przewiduje 

różne sytuacje  i umie przygotować się na niepowodzenia, a nawet może ich uniknąć. Człowiek w ży-

ciu powinien być po trochu optymistą i po trochu pesymistą. Dzięki optymizmowi łatwiej będzie reali-

zować wyznaczone cele, plany, ponieważ w takich sytuacjach trzeba myśleć pozytywnie być energicz-

nym, uśmiechniętym, nie poddawać się. Pesymistę, o ile podejmie jakieś działanie, zniechęcają poraż-

ki. Ma więc małe szanse na triumf. Jednak kiedy na naszej drodze spotykamy jakieś przeciwności losu, 

łatwiej walczy się z nimi, kiedy jesteśmy pesymistami, ponieważ wcześniej je przewidzieliśmy i nie są 

dla nas zaskoczeniem. 

 Na świecie są potrzebni i optymiści i pesymiści. Przecież kiedy optymista uwierzył, że człowiek 

może wznieść się w powietrze i wynalazł samolot pesymista na wszelki wypadek wynalazł spado-

chron. :) 

Julia Jamińska 3a 
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Pamiątka z dzieciństwa. Więcej jest warta, gdy poznajemy życie. Bywa złe, 

okrutne ale i dobre, miłe i zaskakujące. Wiele osób poznało wszystkie smaki. 

Ukłon dla niego. Podziwiam, że dalej tu jest i się uśmiecha. Życie jest jakie 

jest. Można, trzeba lub po prostu od tak je dopracować, bez zastanowienia. 

Wyjdzie na lepsze czy gorsze? To zależy od ciebie i tylko od ciebie. Nie podda-

waj się w nieświadomości. Pomyśl, o  co walczyłeś  i co Ci odebrano. Nie od-

dawaj tego bez walki, chyba, że nie jest tego warte. Przemyślenia nad przy-

szłością, to jak bajki na dobranoc. Uważaj, bo przesłonią Ci prawdziwy cel. 

Witam brata dnia…  

 

Miłość.. Niby przeterminowana. Jednak każdy chce jej doznać Prosimy na si-

łę, by zawitała w naszym sercu. To co się robi na siłę, niszczy to, co tworzyli-

śmy. Jak często się myliliśmy – nikt nie wie. Pomyłki są nieuniknione w na-

szym życiu. Szukamy tylko tego skarbu, który często rani i nie cieszy. Szukać 

go na siłę, chemizować, to jak mieć misia za gablotą i tylko na niego patrzeć. 

Czasem warto powiedzieć NIE i poczekać. Może teraz, to tylko pomyłka, mi-

łość pomyliła mieszkania. Poczekaj, masz jeszcze tyle życia przed sobą. Idę 

już, bo moja miłość mnie woła.  

 

 

o.N.a 
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PRZEPIS NA MUFFINKI CZEKOLADOWE 

  

Muffinki - urocze babeczki, odkryte 

przez służbę w czasach wiktoriańskiej 

Anglii. Pierwsze muffiny robione były z 

resztek chleba, ciasta i ugotowanych 

ziemniaków. Szybko pokochała je kla-

sa wyższa, można było je kupić na uli-

cach od „Muffin men’ów”. Pulchne 

babeczki w papierowych, kolorowych 

papilotach podbiły, również serca Po-

laków! Każda cukiernia kusi nas muf-

finkami z lukrem, rodzynkami, z koko-

sem, czy pięknymi zdobieniami. Jednak i tak największą furorę robią muffinki czekoladowe. I oto dziś 

przedstawiam Wam bardzo dobry przepis na te cudeńka.  

SKŁADNIKI: 

- cała tabliczka czekolady deserowej lub gorzkiej (dla 

tych, którzy kochają czekoladę ponad życie polecam do-

danie 1,5 tabliczki – będę jeszcze bardziej czekoladowe. 

Mniam! ) 

- 150 g miękkiego masła 

- 2 jajka  

- 80 g cukru 

- 300 g mąki 

- 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

- 1 szczypta soli 

- ½ łyżeczki sody oczyszczonej 

- 250 ml mleka  
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CO DALEJ ? 

1. Piekarnik rozgrzewamy do 200 °C.  

2. Na grubej tarce ścieramy tabliczkę czekolady. (Nie przejmujcie się większymi kawałkami, takie cze-

koladowe grudki nadadzą muffinom charakteru!)  

3. Do miski wsypujemy wszystkie suche składniki: mąkę, cukier, szczyptę soli, sodę oczyszczoną i pro-

szek do pieczenia. 

3. Mieszamy wszystko, po czym dodajemy mleko, dwa jajka i masło.  

4. Wszystko miksujemy i masa gotowa!  

5. Rozlewamy do blaszek z papilotkami i gotowe.  

6. Na czas pieczenia do piekarnika wkładamy filiżankę z wodą, dzięki temu muffiny nie będą suche.   

< Czas pieczenia: 25 – 30 minut.>  

Po wyciągnięciu blachy z piekarnika zobaczycie takie urocze, a do tego pyszne cudeńka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------- > W kolejnym numerze podam przepis na muffinki z colą i wiśniami !!! : ) < ------------ 

POWODZENIA I SMACZNEGO ! 

 

             Natalia Nowak 2c  
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W tym wydaniu gazetki postanowiłam umieścić w kąciku śmiechu wszystkim dobrze znane, jednak 

niezbyt lubiane, uwagi. Jednak nie są to zwykłe uwagi, tylko te najdziwniejsze i najśmieszniejsze, ogó-

łem „Naj” :D Mam nadzieję, że spodoba wam się pomysłowość nauczycieli. Bo przecież nauczyciel też 

człowiek.... :D Miłej lektury.  

[To nie są uwagi z naszej szkoły] 

 
"Wojtek  samodzielnie chodzi po klasie." 
 
„Uczeń  Tomasz pomalował kolegę Radka flamastrem po  
 głowie. Jednocześnie informuję, iż Radkowi wpisuję uwagę o treści:  
 Uczeń Radek cieszy się z tego, że został pomalowany flamastrem  
 przez kolegę Tomka." 
 
"Radek na moje uwagi odpowiedział: "Spoko, luzik."" 
 
‘’Na lekcji religii uczeń  K. oszukuje, grając w karty.’’ 
 
‘’Adam każdego dnia przychodzi do szkoły cuchnący cebulą. Na pewno robi to złośliwie.’’ 
 
‘’Pisze wypracowania hieroglifami.’’’ 
 
‘’Kowalski w trakcie lekcji uprawiał ziemię cyrklem w doniczce.’’ 
 
‘’Wysłany w celu namoczenia gąbki wrócił z mokrą głowa i suchą gąbką.’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magdalena Tadaszak 2e  

Kącik Śmiechu 
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Hej! :) 

Piszę do Was z ogromną prośbą. Niedawno odbył się przegląd piosenki chrześcijańskiej w Przy-

godzicach. Nasze gimnazjum reprezentowała grupa dziewczyn z klasy 3d i 3a. A teraz potrzebu-

jemy Waszego wsparcia i wkładu w to, żeby spełnić nasze marzenia! Bez Waszej pomocy nam 

to się nie uda. Wystarczy, aby na nas zagłosować! To proste:) Trzeba tylko wejść na podany ni-

żej link i oddać głos na: 10. Zespół Gimnazjum nr 1 z Ostrowa. Dla Ciebie to zaledwie kilka se-

kund a dla nas spełnienie swoich marzeń! Na dzień dzisiejszy jesteśmy na miejscu 3 w rankingu, 

jesteśmy coraz bliżej sukcesu! Naprawdę, tutaj liczy się każdy głos, również TWÓJ! Każdemu, 

kto odda na nas głos serdecznie dziękujemy i wiemy, że możemy na Was liczyć! 

Z wielkimi podziękowaniami: 

uczennice klasy 3d i 3a :) 

http://www.ok24.tv/component/acepolls/poll/3-przeglad-piosenki-chrzescijanskiej-

Ogłoszenia  
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ok24.tv/component/acepolls/poll/3-przeglad-piosenki-chrzescijanskiej-przygodzice-2012
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