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SERDECZNE GRATULACJE

Pani  Iwonie Murak składamy serdeczne gratulacje z okazji narodzin
córeczki Jagódki!   Życzymy Pani  dużo  zdrowia,    uśmiechu,    szczęścia
z  pierwszego  uśmiechu,  słowa  i  kroku  córeczki.  Małej  Jagódce  życzymy
beztroskiego dzieciństwa i miłości kochających i szczęśliwych rodziców.

Redaktorzy gazetki „Dookoła Szkoły”

Witajcie!

Jako  młodzieżowi  radni  Gminy  Gruta  chcielibyśmy,  aby  nie  tylko  nasze
pomysły  były  brane  pod  uwagę,  lecz  także,  aby  każda  osoba  mogła  się
wypowiedzieć na temat tego, co chciałaby zmienić, naprawić czy ulepszyć
w  naszej  gminie.  Oczywiście  każdy  pomysł  będzie  przekazywany
do Pana Wójta podczas spotkań w gminie oraz rozpatrywany przez radę, czy
da  się  go  w  jakikolwiek  sposób  wprowadzić  w  życie.  Prosimy  również
o to,  aby pomysły  były  przemyślane oraz  możliwe do wykonania.  Do tej
pory odbyły  się  dwa spotkania,  na  których dowiadywaliśmy się,  np.  jaki
mamy zakres możliwości. Rozmawialiśmy także na temat tego, co nam się
podoba  w  naszej  gminie,  a  co  nie.  Chcielibyśmy,  aby  pomysły  były
kierowane do Martyny Brzyskiej lub do  Dawida Bednarskiego. Dziękujemy
oraz czekamy na pierwsze pomysły!

Dawid Bednarski
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POŻEGNALNE WYPOWIEDZI UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH

Drodzy Nauczyciele,  Koleżanki i  Koledzy! Nadchodzi czas pożegnania. Nadchodzi chwila,
kiedy zamkną się za nami drzwi wspólnie spędzonego czasu w szkole podstawowej. Spędzony
z  Wami  czas  był  z  pewnością  niezwykły,  nauczył  nas  koleżeństwa,  odpowiedzialności
i przystosowania do życia. Dziękuję Wam, Drodzy Nauczyciele, za poświęcony czas, a Wam,
Rówieśnicy,  za  wspólne  chwile,  motywację  oraz  zaciętą  rywalizację.  Zawsze  będę  miło
wspominała naszą szkołę i wartości, które zostały mi wpojone. Dziękuję 

Martyna 

Jako  uczennica  klasy  ósmej  mam  zaszczyt  złożyć  podziękowania  całemu  Gronu
Pedagogicznemu na czele  z Dyrekcją,  a przede wszystkim naszemu Wychowawcy.  Drodzy
Nauczyciele,  dziękuję Wam,  iż  często jako klasa sprawialiśmy kłopoty,  ale  mam nadzieję,
że w naszym życiu szkolnym był czas nie tylko na ciężką pracę, ale i na dobrą zabawę. Razem
z moimi Kolegami i Koleżankami mam naprawdę wiele wspaniałych wspomnień. Dziękuję
wszystkim za te wszystkie wspólne lata nauki w tej szkole. 

Julia 

Nigdy w siebie nie wątpcie! Jeżeli kiedykolwiek przyjdzie Wam na myśl, że nie dacie sobie
rady, pomyślcie o wszystkim, co przeżyliście, czego się nauczyliście i co wiecie. A na pewno
dacie sobie ze wszystkim radę! 

Bianka 

Jako uczennica klasy ósmej chciałabym podziękować za wszystkie lata spędzone w naszej
szkole. Zawsze panowała tu miła atmosfera, o której nigdy nie zapomnę. Chwile,  które tu
spędziłam, zostaną ze mną na całe życie. 

Zuzanna Kmiecik, uczennica kl. 8 a

Kończymy ósmą klasę z różnymi wspomnieniami. Choć nie zawsze się dogadywaliśmy, ale
zawsze coś się działo. Dzięki za te 4 lata, całuski od trzech najlepszych lasek z 8 b.

Natala 

Dziękuję Nauczycielom za troskę, pomoc i wsparcie oraz podziękowania, mojej kochanej
klasie za spędzone z Wami cudowne lata. Była to moja najlepsza przygoda, zawsze będę
miło wspominać wspólne chwile spędzone razem. 

Wiki W. 

Dziękuję Nauczycielom za cierpliwość oraz Koleżankom i Kolegom za tyle wspaniałych lat
spędzonych razem. Będę miło wspominać czas z podstawówki. 

Karolcia 

W ósmej klasie zaczęłam bardziej doceniać pracę Nauczycieli, którzy przez te wszystkie
lata  starali  się  wpajać  nam  potrzebną  wiedzę,  ale  także  przyczyniali  się  do  naszego
wychowania.  Po  tylu  latach  w  tej  szkole  miło  patrzę  na  spędzone  tu  chwile  wzlotów
i upadków. Jako uczennica klasy ósmej chcę serdecznie podziękować za trud nauczycieli,
wyrozumiałość personelu i radość uczniów. Wiem, że dzięki Wam będę wracać myślami
do tego miejsca, by przeżyć podstawówkę jeszcze raz. 

Lena Kaczmarek 
Zebrała: Wanessa Ceglewska
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KRZYŻÓWKA

1. Planujemy go, np. w góry.
2. Opalamy się na niej.
3.Przywozimy je z wakacji nad morzem. 
4.  Chroni  przed  promieniami  słonecznymi  oraz  jest  wykorzystywany
podczas ulewy.
5. Miesiąc, w którym zaczynają się wakacje.
6. ....... leśna. Jeden z smaków lodów.
7. Można nim się przejechać w lato .

Hasło: . . . . . . 
Dawid Bednarski
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Przygotowałam dla was kilka cytatów wakacyjnych, które są mądre i warto
do nich wrócić :

Lato to czas, kiedy jest zbyt gorąco, aby robić rzeczy, dla których było zbyt
zimno w zimie. 

Mark Twain

Każda  podróż  ma  swoje  zalety.  Kiedy  odwiedzasz  lepiej  rozwinięte  kraje,
możesz dowiedzieć się, jak poprawić swój własny. A kiedy los zaprowadzi cię
do tych biedniejszych, nauczysz się go doceniać.

Samuel Johnson 
„Powiedział mi kiedyś mój tata
I miał, jak się zdaje, rację,
Że największym wynalazcą
Wszechświata był ten,
Co wynalazł wakacje.“

 Ludwik Jerzy Kern

                                                                     Wyszukała:
Michalina Malinowska

WYCIECZKA DO WARSZAWY

W wycieczce do Warszawy uczestniczyły klasy V, VII a oraz kilka osób
z VII  b.  Po przyjeździe na miejsce zaczęliśmy zwiedzanie Starego Miasta.
Po ponadtrzygodzinnym zwiedzaniu pojechaliśmy do Muzeum Powstania
Warszawskiego,  w  którym  spędziliśmy  2  godziny.  Potem  udaliśmy  się
na obiadokolację, a później do hotelu. Drugiego dnia po wykwaterowaniu
się z hotelu skierowaliśmy się do Łazienek Królewskich, w których byliśmy
2  godziny.  Nieoczekiwanie  poszliśmy  na  spacer,  po  którym  poszliśmy
na obiad.  Ostatnią atrakcją  było udanie się  do Centrum Nauki  Kopernik,
po którym udaliśmy się w stronę domu.

                                                                                                   Wiktoria Maron
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Książki na wakacje

Zaczyna się okres wakacyjny,  z tego powodu mam do polecenia kilka książek,  które
pomogą zabić nudę w wakacje.

Cud. Miód. Malina - Aneta Jadowska- Mówią, że z rodziną dobrze wychodzi się tylko
na zdjęciu… Nie z tą!
Zresztą  spróbujcie  ustawić  klan  Koźlaków  do  fotografii.  Powodzenia!  Koźlaczki  –
wiedźmy,  kobiety  magiczne  i  sarkastyczne,  nie  poprzestają  na  półśrodkach  i  kiedy
trzeba, idą na całość. Są nieobliczalne, ale mieszkańcy Zielonego Jaru wiedzą, że zawsze
mogą na nie liczyć. A każda z nich może liczyć na resztę rodziny.  Na dobre,  złe i  to
szalone  pomiędzy.  Do  kogo  zadzwonisz,  gdy  twój  krewny  na  łożu  śmierci  wyzna,
że przegrał duszę w szulerni demonów? Jak zmienić chłopaka w kozę i z powrotem?
Jakim cudem ogar piekielny reaguje na  "kici,  kici"?  Czy w tej  rodzinie "i  żyli  długo
i szczęśliwie" jest w ogóle możliwe bez małej katastrofy? Długo wyczekiwana książka
o  nietuzinkowym  klanie  Koźlaków,  znanych  z  opowiadań  w  antologiach  "Dynia
i  jemioła",  "Harda  Horda"  i  "Idiota  skończony".  W  Zielonym  Jarze  nie  zdołacie  się
nudzić. Narcyza Koźlak nigdy na to nie pozwoli.

Gdzie śpiewają raki – Delia Owens -  Jak długo jesteś w stanie chronić swoje serce?
Pogłoski o Dziewczynie z Bagien latami krążyły po Barkley Cove, sennym miasteczku
u wybrzeży Karoliny Północnej.  Dlatego pod koniec 1969 roku,  gdy na  mokradłach
znaleziono ciało przystojnego Chase’a Andrewsa, miejscowi zwrócili się przeciwko Kyi
Clark, zwanej Dziewczyną z Bagien.

Lecz  Kya  nie  jest  taka,  jak  o  niej  szepczą.  Wrażliwa  i  inteligentna,  zdołała  sama
przetrwać  wiele  lat  na  bagnach,  które  nazywa  domem,  choć  jej  ciało  tęskniło
za  dotykiem  i  miłością.  Przyjaźni  szukała  u  mew,  a  wiedzę  czerpała  z natury.
Kiedy dzikie piękno dziewczyny intryguje dwóch młodych mężczyzn z miasteczka, Kya
otwiera się na nowe doznania — i dzieją się rzeczy niewyobrażalne.

"Gdzie śpiewają raki" to wysmakowana oda do świata przyrody,  wzruszająca fabuła
o dojrzewaniu i zaskakująca relacja z procesu. Owens przypomina, że dzieciństwo nas
kształtuje  definitywnie  i  że  wszyscy  bez  wyjątku  podlegamy  wspaniałym,
lecz  nieokiełznanym  sekretnym  siłom  natury.  Doskonała  powieść  dla  czytelniczek
książek Barbary Kingsolver i Karen Russell.

Byliśmy  łgarzami  –  Emily  Lockhart  -   Cadence  Sinclair  Eastman  jest  najstarszą
wnuczką  multimilionera  Harrisa  Sinclaira.  Rodzina  Sinclairów  jest  bardzo,  bardzo
bogata, wyrafinowana i pozornie doskonała. Cadence jednak wie, że to gra pozorów,
a  Sinclerowie  zrobią  wszystko,  by  nikt  nie  poznał,  jaka  jest  prawda.
Rodzina spędza każde lato na wyspie. Jednak nie każde lato jest takie samo… Coś się
przydarzyło Cadence w wakacje dwa lata temu, czwórka Łgarzy (Cadence, Johnny, Gat
i  Mirren) pojawia się  więc na  wyspie  ponownie,  by pomóc nastolatce przypomnieć
sobie ten incydent.
                                    
                                                                                                                                          Wiktoria Maron
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Dekalog bezpiecznego wypoczynku
nad wodą

W  wakacje  porywa  nas  wir  beztroski  i  wolności.  Pamiętajmy  jednak,  by

zachować ostrożność podczas wypoczynku nad wodą. 

1. Pływaj  tylko  w  miejscach  strzeżonych,  oznaczonych  tablicami

i znakami. 

2. Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. 

3. Nie wchodź bezpośrednio do wody po posiłku. 

4. Nie pływaj w czasie burzy, mgły lub silnego wiatru. 

5. Nigdy  nie  wchodź  do  wody  po  zażyciu  alkoholu  lub  środków

odurzających. 

6. Nie skacz do wody w nieznanych miejscach. 

7. Nie wchodź do wody rozgrzany. 

8. Nie pływaj na materacu zbyt daleko od brzegu. 

9. Stosuj się do zaleceń ratownika. 

10.Załóż kapok na łódce, kajaku, rowerze wodnym. 

Wanessa Ceglewska
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