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DRODZY  UCZNIOWIE!!! 
 

Witajcie w nowym roku szkolnym 2009/2010! 

 
 

 

 
 

 

i….po wakacjach! 

 

Czas wrócić w szkolne mury ! Opaleni, pełni słonecznej, letniej energii, 

możemy rozpocząć przygodę z nauką! Czekają na nas nowi nauczyciele, piękne 

i kolorowe podręczniki, przytulne szkolne sale, koledzy i koleżanki! 

 

 

Wszystkim czytelnikom życzymy wielu sukcesów w zdobywaniu wiedzy i 

samych piątek!!! 

 

Zachęcamy również wszystkich do współpracy przy redagowaniu naszej 

szkolnej gazetki! Wszelka własna twórczość mile widziana!  

 

 

Redakcja  - klasy IV-VI 

Opiekuńcze „czujne oko” redakcyjne: Pani Renata Czelny-Kawa 

Opracowanie graficzne: Pani Beata Juszczak 
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 Wakacyjne wspomnienia 

 Co warto przeczytać? Książka na wrześniowe 

popołudnie. 

 Sprzątanie Świata, czyli segregujemy śmieci. 

 Nasz idol – Miley Cyrus 

 Humor szkolny 
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Wakacyjne wspomnienia 

 
Każdy z nas przywozi z wakacji „plecak pełen 

wspomnień”. Pełno w nim przygód, wakacyjnych, letnich 

chwil, spędzonych na świeżym powietrzu, nad morzem, w 

górach, u babci na wsi czy na zagranicznej wycieczce. 

 

 

Kiedy nadchodzi wrzesień, ze smutkiem żegnamy się z 

wakacyjnymi miesiącami, z beztroską i błogim 

leniuchowaniem! 

 

 

Pamiątki przywiezione z wakacji przez cały rok będą 

naszym magicznym amuletem, który przypomni nam 

wakacyjne chwile! 

 

 

 

 
A Ty co przywiozłeś ze sobą z wakacji? 

 

!!!!!!!!!!! 

 

Napisz nam o tym! Najciekawsze prace wydrukujemy w 

następnym numerze gazetki! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 ZBIERAMY MAKULATURĘ! 

 

Każdy z nas wyrzuca rocznie około 250 kg śmieci i odpadów. Dla 

czteroosobowej rodziny stanowi to prawie 1000 kg . 

Przeznacz zużyty papier na makulaturę. Makulatura stanowi 70 % 

materiału do produkcji nowego papieru gazetowego.  

W ten sposób oszczędzasz lasy, produkujesz mniej odpadów  

i chronisz środowisko. 

Produkcja papieru z wykorzystaniem makulatury jako 

podstawowego surowca oznacza: 

- o 50 % mniejsze zanieczyszczenie powietrza, 

- o 60 % mniejsze zużycie energii, 

- o 85 % mniejsze zużycie wody, 

- o 95 % mniejsze skażenie wody. 

1000 kg makulatury oszczędza życie 17 drzewom! 

Twoja makulatura uratuje nasze wspólne środowisko. Zapraszamy 

do skupu makulatury Stena przy ul. Krzywoustego 4 w Gdyni (vis-

a-vis Macro) lub do szkolnego magazynu Gimnazjum nr 11.  

 

 

 



 



Miley Cyrus – nasza idolka 

 

Miley Ray Cyrus
]
, bardziej znana jako Miley Cyrus (ur. jako Destiny Hope 

Cyrus
]
, 23 listopada 1992 w Nashville) – amerykańska aktorka i piosenkarka. 

Znana głównie z roli Miley Stewart w serialu Hannah Montana. 

 

Cyrus stała się popularna po premierze serialu Hannah Montana w marcu 2006. 

Po sukcesie w serialu, w październiku 2006 została wydana ścieżka dźwiękowa 

zawierająca osiem utworów z serialu w wykonaniu Miley Cyrus. W grudniu 

2008 znalazła się na 9 miejscu 10 najbogatszych osób poniżej 30 roku życia 

według miesięcznika Forbes z dorobkiem 25,1 mln dolarów
]
. Wystąpiła też w 

filmie Hannah Montana, który ukazał się 17 kwietnia 2009. 

 

Solową karierę muzyczną rozpoczęła wydając album Hannah Montana 2: Meet 

Miley Cyrus 23 czerwca 2007. Jej drugi album zatytułowany Breakout wydany 

22 lipca 2008 jest pierwszym albumem, który nie wiąże się z serialem Hannah 

Montana. Obydwa albumy znalazły się na pierwszym miejscu listy Billboard. 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Miley_Cyrus#cite_note-nowe_imi.C4.99-1#cite_note-nowe_imi.C4.99-1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miley_Cyrus#cite_note-biografia-0#cite_note-biografia-0
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miley_Cyrus#cite_note-3#cite_note-3
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Miley_Cyrus_at_Kids%27_Inaugural_2_cropped_filtered_(cropped).jpg&filetimestamp=20090512073129


Co warto przeczytać we wrześniowe popołudnie? 
 
Oto propozycje, które polecamy Wam do przeczytania  
Jak wiadomo, książka jest dobra na wszystko, więc jeśli cierpicie z powodu końca wakacji, 

może Wasze humory poprawią się po lekturze poniższych pozycji  
 
 
 

 

 
 
Co słychać za tymi drzwiami to jedna z najlepszych powieści dla młodzieży 
znanej i cenionej pisarki, wyróżniona w dorocznym konkursie polskiej 

sekcji IBBA. Podobnie jak w Długiej lekcji, powieści, która otrzymała tytuł 
"Książki Roku", Autorka ukazuje tu życie współczesnej młodzieży, jej 

prawdziwe i wydumane problemy powstające w rodzinie, szkole,  
w kontaktach z rówieśnikami. 

   Bohaterkami książki są dwie siostry różniące się fizycznie i mentalnie, 
rywalizujące ze sobą o względy chłopaków, w różny sposób buntujące się 

przeciwko wszechogarniającej, brutalnej walce o sukces materialny. 
   Co słychać za tymi drzwiami - książka ciekawa, dająca wiele do 

myślenia, ma wyraźnie dwóch adresatów - młodzież i pokolenie rodziców. 
 

 

 
 



 
 

 

 

Nad rodzinę Bronzików nadciągnęły czarne chmury... Mama wyjechała na 
przedłużającą się delegację, a tata postanowił przewartościować priorytety i wiedzie 
gdzieś żywot pustelnika. Zdane tylko na siebie trzy siostry myślą, że nic gorszego już 
ich nie spotka. Wkrótce jednak okaże się, że wszystko jeszcze przed nimi. Przybycie 
oschłego i wymagającego dziadka to dopiero początek kłopotów... 
Agnieszka Tyszka, autorka popularnych książek o Neli ("M jak dżeM", "Kawa dla 
kota", "Miłość bez konserwantów"), z niebywałym humorem opowiada o szkolnych 
trudach, teatrze i o rodzinnych relacjach, w których czasem to dorośli wydają się 
bardziej zagubieni niż dzieci...  
 
 



 
 
 
 
 

Tytułowe "ucho od śledzia" jest powiedzeniem używanym chętnie i często przez 
czternastoletniego Michała Kowalskiego, który mieszka w powojennej zniszczonej 
kamienicy z wieloma innymi lokatorami. W zrujnowanej Warszawie nie ocalało zbyt 
wiele domów, a brak przestrzeni życiowej prowadzi do wielu konfliktów. Michał 
przyjaźni się z Witkiem i Agnieszką. Troje nierozłącznych przyjaciół wkracza w 
dorosłość, przeżywając nowe doświadczenia i uczucia. Zmagając się z trudnościami, 
zaczynają jeszcze bardziej doceniać więź, jaka ich łączy.  
 
 
Seria "Książka do plecaka" zawiera starannie wybrane powieści autorstwa Hanny 
Ożogowskiej, Karola Maya, Aleksandra Dumasa, Thomasa Mayne Reida i Waltera 
Scotta.  
 
 
 
 
 

Mamy nadzieje, że spośród powyższych książek każdy z Was znajdzie cos interesującego 
dla siebie! 
 
Porad w sprawie ciekawych książek udziela w naszej szkole : 

 Pani Miroslawa Szutowska  (znajdziecie ją zwykle  w jej królestwie – bibliotece) 

 Pani Renata Czelny-Kawa ( pytać klasy starsze – wskażą bez wahania ) 



Humor  
 

W szkole na lekcji geografii pani pyta dzieci, w którym kraju jest 

najcieplejszy klimat. 

- W Rosji - odpowiada Jaś.  

- Z czego to wnioskujesz? - pyta zdziwiona pani. 

- Bo, proszę pani, do nas w styczniu znad Wołgi ciocia przyjechała w 

trampkach. 

 

Na lekcji biologii pani pyta się Jasia: 

- Jaki pożytek mamy z gęsi? 

- Smalec. 

- I co jeszcze? 

- Smalec. 

- Jasiu, na czym śpisz w domu? 

- Na łóżku. 

- A co masz pod głową? 

- Poduszkę. 

- A co jest w poduszce? 

- Dziura. 

- A co wyłazi z dziury? 

- Pierze. 

- No właśnie. To powiedz Jasiu, co mamy z gęsi...? 

- Smalec. 

 

Jasio spóźnia się pół godziny na lekcję języka polskiego. 

Nauczycielka pyta: 

- Co się stało? 

- Napadł na mnie groźny bandyta z pistoletem w ręce! 

- To straszne! - mówi nauczycielka - A co było potem ? 

- Zabrał mi zeszyt z wypracowaniem! 

 

- Czy zdajesz sobie sprawę z tego, ile nas kosztuje twoja nauka? 

- Tak, tato. Dlatego staram się uczyć jak najkrócej i jak najmniej. 

 

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: 

- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 

- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny. 



 

 Coś dla miłośników dachowców, persów i nie tylko… 

 

 

 

 

Ach, te koty…  

 


