wrzesień 2018

Uczniowie wszystkich profili - łączmy się!1)

1)Cena

za połączenie według taryfy operatora.

WSTĘPNIAK
Pesymista powie, znowu trzeba chodzić do szkoły, odrabiać zadania, czytać lektury. Optymista
ucieszy się, że spotka swoje koleżanki, kolegów, odwiedzi w salach lekcyjnych nauczycieli, pojedzie na wycieczkę, zje coś dobrego w szkolnej kawiarence. Na pewno w życiu łatwiej jest tym
drugim. Za nami piękny, prawie letni wrzesień, życzmy więc sobie dużo siły (jeszcze tylko 8
miesięcy - w tym około miesiąc to ferie), a PIERWSZACZKOM - zadowolenia z wyboru szkoły
(nie może być inaczej), rozwijania swoich pasji i życzliwych ludzi wokół siebie!!!
Redakcja

Z pamiętnika skołowanego pierwszoklasisty
Minął już prawie miesiąc odkąd wstąpiliśmy pierwszy raz w mury naszego liceum "Hogwartu" . Na początku, nie
ukrywam, jak każdy pierwszoklasista byłam zagubiona oraz wystraszona nowym otoczeniem oraz klasą. Ciągnące
się labirynty i mylące numery sal zamieniły się w miejsca naszych codziennych spotkań , rozmów oraz szybkich spacerów . Nauczyciele , którzy wydawali się "groźni jak smoki z niektórych bajek", przeobrazili się w nasze "dobre
wróżki", które zawsze służą pomocą oraz dobrą radą. Nawet rówieśnicy ze starszych klas okazali swą przychylność i
przyjęli nas z otwartymi ramionami. W tym liceum czuję się nie dość, że jak w zamku, to również jak we własnym
domu . Pomimo tego, że czuję się przy siatkarzach jak Hobbit przy Gandalfie! Takiej atmosfery nigdzie indziej się
nie znajdziecie, zapewniam Was

W tym numerze:
Witamy w HOGWARCIE!
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Świeżutkie ploteczki
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Wywiad z panią prof. Krystyną Głomb
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Od literatury do gry
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Z PAMIĘTNIKA SKOŁOWANEGO PIERWSZOKLASISTY
Drogie Wakacje, powiedzcie mi, czy my, biedni uczniowie, w czymkolwiek zawiniliśmy, że tak szybko postanowiłyście ulotnić się z naszego życia? My się na pewno poprawimy, tylko następnym razem zostańcie dłużej, dobrze? I tak wakacje z prędkością światła przeminęły, a w
zamian do naszego życia niczym czołg pancerny, z całym
impetem wjechał rok szkolny i wszystkie związane ze

szkołą obowiązki. Nie pozostaje nic innego, jak zakasać
rękawy i brać się do roboty. Wiem, że kosztuje to nie lada
wysiłku , ale myślę, że te parę miesięcy damy radę. Do
boju, bo jak to mówi klasyk " Będzie DOBRZE".

„HOGWART WITA”, czyli o powitaniu
PIERWSZOKLASISTÓW W I LO
Dzisiaj uczniowie klas pierwszych uroczyście zostali przyjęci do społeczności naszego liceum. W tym roku, korzystając z pięknej pogody, klasy
drugie zaprosiły wszystkich, a w szczególności DEBIUTUJĄCYCH na
piknik, czyli słodki poczęstunek. Były więc przepyszne ciasta, owocowe
szaszłyki, ulubione chipsy oraz orzechy. Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor, M. Targosz, witając wszystkich uczniów, a szczególnie PIERWSZOKLASISTÓW. W dalszej części młodzież przebrana w stroje ulubionych bohaterów filmowych, degustując przygotowane specjały, słuchając muzyki, wylegiwała się na piknikowych kocykach, grała w siatkówkę, pozowała do zdjęć i … tańczyła ulubioną belgijkę. Wyjątkowo
dłuuuga przerwa sprawiła, że kolejne lekcje były wyjątkowo przyjemne!
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Pozdro, Popi

WITAMY PIERWSZOKLASISTÓW!

IA– Geniusze matematyczni, zintegrowani ponad miarę!

IC - Przyszli medycy i farmaceuci, już
„obili” Wychowawcę?

IS - Następcy ZAKSy i jacy przystojni!

ID– Z nimi dogadamy się zawsze wszak to językowcy!

IG - Zaczytani w sobie - tacy nieśmiali?

3

MYŚLĘ, WIĘC PISZĘ
Wybór tematu na pierwszy mój felieton w gazetce był wyjątkowo trudny. Drapiąc się po głowie, powtarzałem za Faustem Goethego, o czym napisać, bym nie musiał w pocie lic pisać
coś, o czym nie wiem nic. I wtedy mnie oświeciło. Tematem
mojego tekstu niniejszym czynię właśnie nasze wybory i
niezdecydowanie, czyli jak zwariować w ciągu najbliższych
trzech lat. A ten tekst dedykuję właśnie pierwszoklasistom.

stwo wkrada się do różnych sfer naszego życia – nie tylko
do wyboru nauki, ale i miłości, rodziny, pracy, działań w
konkretnych zawodach.

Trzeba odrzucić myślenie "zrobię to, co mi każą".
Każdy może coś doradzić, ale decyzję i tak podejmiesz TY.
Nikt życia za Ciebie nie przeżyje – ani rodzice, ani nauczyciele, ani koledzy. Ono jest jedno i należy do Ciebie, PierwPierwszego wyboru już dokonaliście, decydując o
szoklasisto. Tutaj z drogocenną pomocą (czytaj: gwoździem
szkole już pod kątem przyszłości. Ale do tego czasu jeszcze do trumny) może przyjść nieco starsze pokolenie, które
wiele może się zmienić. Za rok będziecie myśleć o rozszedość często narzeka na dzisiejszą młodzież i powtarza za narzeniach – i tu pojawi się początek rozważań o studiach.
szych czasów. Każdy z nas jest dzieckiem swojej epoki i nieApogeum tych refleksji nadejdzie po maturze – wtedy trze- przypadkowo urodził się akurat teraz i w tym miejscu. Naba podjąć ostateczną decyzję. I ten krok będzie najważniej- sze czasy będziemy kształtować my – naszymi wyborami.
szy – wyjątkowy fart albo coś obojętnego, albo kompletne
Ty, licealisto, też o tym zadecydujesz. Czy Twoje czasy też
pudło, które może słono kosztować
będą dobre, czy raczej będziesz obracał się za tym, co było
– wybierzesz sam.
Dlaczego o tym piszę? Liceum, czy też każda szkoła
średnia, jest czasem najważniejszego wyboru, wymagającego
Nie bójmy się naszego życia. Ono jest jedno i nalewielkiej odpowiedzialności i roztropności. Nieprzypadkowo ży do nas. Błędne decyzje każdemu się trafiają i to niejednoteraz osiągamy wiek osiemnastu lat, kiedy to zgodnie z pra- krotnie. Faust, do którego się znów odwołuję, mówi, że póki
wem przejmujemy pełnię odpowiedzialności za swoje decy- dąży, błądzi człowiek. Przez najbliższe trzy lata pierwszoklasizje. Ale tu chodzi o coś więcej niż prawo. Musimy uświado- sto też nieźle pobłądzisz. Choćby po tych szkolnych korytamić sobie, że to my bierzemy na siebie konsekwencje narzach.
szych wyborów. Plagą jest częsta chęć decyzji "bez zobowiązań". Byle można w każdej chwili się zawahać, wycofać i
AAA
zmieniać jak skarpetki, próbując wszystkiego. To tchórzo-

KTO, Z KIM, KIEDY, … CZYLI SZKOLNE PLOTECZKI
Nadszedł wrzesień, a wraz z nim nowy rok szkolny. Przybycie nowych uczniów i nauczycieli do naszej szkoły nie może
więc obyć się bez świeżej dawki ploteczek. Ze smutkiem
patrzymy na pierwszoklasistów zagubionych na korytarzach.
To co oni teraz nazywają udręką, my- starsi uczniowie określamy mianem marzenia. Wielu z nas chciałoby wrócić do
pierwszej klasy, a na pewno uczniowie klas drugich, dla których w tym roku zaczęły się „rozszerzenia”.Nadchodzi trudny czas dla drugoklasistów … mnóstwo nauki … .Myślimy
jednak, że wkrótce ich czas na naukę będzie nieco okrojony
ze względu na zbliżające się wielkimi krokami
„osiemnastki”. Nasi wspaniali trzecioklasiści też nie mają
lekko, ledwo zdążyli wrócić z wakacji, a już dostali informacje na temat planowanych próbnych matur. Z tego, co udało nam się ustalić odbędą się już w grudniu, więc zostało
jeszcze trochę czasu na podciągnięcie się w nauce. Oprócz
pierwszoklasistów w naszej szkole witamy serdecznie rów-

nież nowego księdza, który zyskał sympatię uczniów z powodu swojego nietypowego poczucia humoru i dystansu do
siebie. Naprawdę gratulujemy! Chcemy też powitać nieznanego pierwszo- i drugoklasistom Profesora z fizyki. Mamy
nadzieję, że przez ten rok odpoczął i nie mógł się już doczekać spotkania z nami. A teraz coś dla uczniów, którzy w
zeszłym roku na bieżąco śledzili szkolne ploteczki. Nasza
ulubiona szkolna para niedawno przeżywała kolejny kryzys,
który prawdopodobnie jednak został już zażegnany. Szczerze? Wcale nas to nie zdziwiło… Jesteśmy już tą sytuacją
lekko znudzone, ale cóż, miłość rządzi się swoimi prawami
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POZNAJ SWOJEGO WYCHOWAWCĘ…
W tym numerze wywiad z panią profesor Krystyną Głomb, wychowawczynią kl.1c

Wiemy, że nie jest Pani absolwentką
naszego liceum. Do jakiej szkoły Pani
chodziła i jaką była Pani uczennicą?

Lubię ten zawód za możliwość codziennego spotykania się z młodym
pokoleniem, któremu mogę przekazać
moją wiedzę i doświadczenie, zarazem
To prawda, że nie jestem absolwentką ładując „swoje akumulatory” ich młoliceum, w którym pracuję. Chodziłam dzieńczym entuzjazmem i niespożytą
do II LO w naszym mieście i byłam
energią.
„czwórkową ‘’ uczennicą, tzn. że nie
miałam większych kłopotów z nauką. A teraz chcielibyśmy zapytać o Pani
pasje. Co poza językiem angielskim
Czy chodziła Pani na wagary?
najbardziej Panią interesuje?

Wracając do tematyki szkolnej, jak
ocenia Pani swoją klasę – 1c?

Byłam bardzo sumienną uczennicą i
chodzenie na wagary raczej nie wchodziło w rachubę. Chyba tylko raz – z
okazji Dnia Wagarowicza – poszłam z
całą klasą „szukać wiosny”, ale czułam
się wtedy szczególnie nieswojo.

Co najbardziej ceni Pani u uczniów?

Ostatnio zajmuje mnie śledzenie,
szczególnie w mediach, tego, co dzieje
się w życiu społeczno – politycznym w
Polsce i świecie. Muszę powiedzieć, że
żyjemy w „ciekawych czasach”.

Klasa 1C zapowiada się na wspaniałą, z
ogromnymi możliwościami klasą. Są w
niej osoby z osiągnięciami naukowymi,
sportowymi i artystycznymi. Jest też
duża grupa uczniów utalentowanych
muzycznie. Myślę, że nie tylko wychowawca, ale cała społeczność szkolna
będzie dumna z tej klasy.

Cenię w moich uczniach pracowitość i
systematyczność, a także zaangażowanie w życie poza dydaktyczne szkoły.
Podziwiam tych, którzy z powodzeJak spędza Pani wolny czas?
niem łączą naukę z realizowaniem
Jaki był Pani ulubiony przedmiot w
swoich życiowych pasji. Chylę głowę
szkole?
Wstyd się przyznać, ale większość wolprzed tymi, którzy potrafią przyznać
nego czasu spędzam w nieaktywny
się do błędu i przeprosić.
Ogólnie, lubiłam chodzić do szkoły,
sposób – czytając artykuły, najczęściej
gdyż, jak już wspomniałam, nie miałam o zabarwieniu społeczno – polityczDziękujemy za poświęcony nam czas.
większych problemów z nauką. W
nym, w głównych czasopismach opinii
szkole średniej najchętniej uczęszcza- lub w internecie. Czasami wypuszczam
Laurka i Wiktorynka
łam na lekcje geografii. Myślę, że jest się do przydomowego ogródka, by tam
to bardzo przyjazny uczniom przedwypielić parę grządek i pomedytować.
miot.
Jak spędziła Pani wakacje?
Czy można w szkole perfekcyjnie nau- Większość wakacji spędziłam w domu –
czyć się języka angielskiego i jak to
jestem raczej typem domatora, a nie
zrobić?
trapera. Jednak udało mi się zrobić
krótki, tygodniowy wypad do Sopotu,
Muszę przyznać, że jest to jedno z
gdzie, jak się spodziewałam, było pięktrudniejszych dla mnie pytań, gdyż
nie.
odpowiedź nie zawsze jest jednoznaczna. Powiem więc krótko – trzeba zaw- Jakiej muzyki lubi Pani słuchać? Co
sze dążyć do perfekcji, a tym bardziej lubi Pani czytać?
w szkole. W nauce języka obcego najJak już wspomniałam wcześniej, ostatważniejsza jest systematyczność i ponio większość czasu zajmuje mi czytawtarzalność a, także masa indywidualnie prasy w formie tradycyjnej czy onlinego zaangażowania.
ne. Kiedy czytam, lubię jak w tle leci
Co lubi Pani szczególnie w swoim za- dobra muzyka. Zwykle są to rockowe
lub popowe kawałki.
wodzie?
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CZYTAM, BO LUBIĘ
Ostatnio koleżanka poleciła mi książkę L. J. Shen pt. ,, Intryga”. Już sam tytuł mnie bardzo zaciekawił, a skrócony opis na
odwrocie książki sprawił, że zachciałam ją przeczytać niemal
od razu. ,, Intryga” jest romansem, który opisuje losy Barona
Spencera, zwanego inaczej Brutalem. Brutal jest to nastolatek,
którego ojciec jest zamożnym prawnikiem, ale ma dla syna niewiele czasu, przez co chłopak zaniedbywany przez ojca, wkracza na złą drogę. Ma trzech przyjaciół, ale ukrywa przed nimi
sekret. Pewnego dnia ojciec Barona Spencera zatrudnia rodziców Emilii Le Blanc jako służących w swojej posiadłości.
Wprowadzają się oni do domku dla służby, który jest połączony z domem rodziny Spencer’ów. Emilia to bardzo miła i
uczynna dziewczyna. Jej rodzina jest biedna, a choroba jej siostry, wpędza w trudną sytuację materialną. Emilia oraz Brutal
chodzą do tej samej szkoły. Chłopak niestety gnębi Emilię,
poniżając ją nieustannie. Przez długi czas Emilia znosi wszystkie obelgi czy wyzwiska kierowane w jej stronę i nie rozumie
tak naprawdę, dlaczego Brutal tak się. Niekończące się kłótnie
pomiędzy dwojgiem nastolatków po jakimś czasie tracą na sile

i wkracza uczucie, ale jakie?
Tego dowiecie się, czytając ,,Intrygę”. Powieść jest
przepełniona różnymi
zwrotami akcji i wzbudza
we mnie wiele uczuć, od
nienawiści do głównego
bohatera, po zachwyt.
Książka od samego początku mnie zaciekawiła, wręcz
zachwyciła… .
Powieść jest godna polecenia i jeśli w tej szkole są
osoby, które lubią czytać o
nienawiści, która później
przeradza się w szaleńczą miłość, to ta książka jest zdecydowanie dla nich.

KOCHAM KINO!
W dniach 17 – 22 września bieżącego roku w Teatrze Muzycznym w Gdyni odbył się 43. Festiwal Polskich
Filmów Fabularnych. Wśród licznego jury znaleźli się
m.in.: Waldemar Krzystek, który pełnił funkcję przewodniczącego, Elżbieta Cherezińska, Marcin Koszatka i wielu
innych. Podczas posiedzenia jury, które odbyło się 21
września 2018 zdecydowano o przyznaniu następujących
nagród: Wielką Nagrodę 43. Festiwalu Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni "Złote Lwy" dla najlepszego filmu
"Zimna wojna" otrzymali reżyser Paweł Pawlikowski oraz
producenci filmu: Ewa Puszczyńska i Tanya Seghatchian.
Nagrodę "Srebrne Lwy" otrzymał film "Kamerdyner" reżyserii Filipa Bajona oraz produkcji Olgi Bieniek oraz Mirosława Piepka. Pierwszą Nagrodę Specjalną otrzymał reżyser Wojciech Smarzowski za film "Kler". Jury uzasadni-

ło swój wybór podjęciem przez pana Wojciecha ważnego
aczkolwiek trudnego społecznie tematu. Kolejną Nagrodę
Specjalną otrzymał reżyser Marek Koterski za film "7
uczuć". Uzasadnieniem było wykreowanie autorskiej wizji
świata, jak zwykle u reżysera – niepowtarzalnej.
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OD LITERATURY DO GRY
Lubicie, kiedy po plecach przechodzą Wam
ciarki? Kiedy książka jest na tyle ciekawa, aby mogła
wciągnąć czytelnika do jej świata? Kiedy możecie dowiedzieć się wielu ciekawych informacji i rozwiać
pewne wątpliwości? I kiedy bohaterowie są w zbliżonym wieku do czytelnika? Ta książka jest dla Ciebie
idealna! Może nie do końca wiesz, co to jest to całe
„Five Nights at Freddy's: Srebrne Oczy”, ale owa
książka autorstwa Scotta Cawthona i Kiry BreedWrisley, polecana przeze mnie, może sprawić, że zainteresujesz się tą serią gier... lub i nie.
Akcja książki rozgrywa się dziesięć lat temu. W
pizzerii Freddy Fazbear's Pizza w miasteczku Hurricane dokonano okrutnych morderstw. Niestety, morderca nie ujawnił się i nikt nie wie, kim on może być. Siedemnastoletnia dziś Charlie od tamtego czasu uparcie
usiłowała zapomnieć o tym, co się wydarzyło w pizzerii. Niestety, bezskutecznie, bo to jej ojciec był właścicielem lokalu i twórcą znajdujących się tam czterech
animatroników- robotów mających postać olbrzymich
pluszowych maskotek, ulubieńców dzieci- gitarzysta
Bonnie, fioletowy królik z czerwoną muszką pod brodą, Chica, żółta kura z śliniaczkiem i babeczką na tacy,
pirat Foxy, rudy lis z hakiem zamiast lewej dłoni, i solista grupy Freddy Fazbear's, brązowy niedźwiedź z
czarnym cylindrem na głowie i mikrofonem w łapie.
W dziesiątą rocznicę tragedii Charlie spotyka się z
przyjaciółmi- Johnem, Jessiką, Carltonem, Lamarem i
Marlyn z jej bratem Jasonem, pragnąc uczcić pamięć
zmarłego wtedy kolegi- Michaela. Razem udają się do
zamkniętej pizzerii, gdzie wszystko wygląda zupełnie
inaczej niż kiedyś, a pozostawione w niej maskotki
dzieci, okazują się krwiożerczymi bestiami... Ponadto
Charlie wraz z Johnem odnajdują Fredbears Familly
Dinner - pierwotną wersję pizzerii Freddy'ego i stają
się sobie bliscy. Przyjaciele poznają też tajemniczego

strażnika opuszczonego tego miejsca i muszą zmierzyć się z czymś, o czym nawet się im nie śniło...
Na samym początku warto zauważyć, że fabuła
książki jest bardzo zbliżona do popularnej gry komputerowej o tym samym tytule. Dzięki tej pozycji wydawniczej, ma się wrażenie przebywania w świecie wykreowanym przez grę. Jest to niepodważalny atut tej
książki, która zawiera 13 rozdziałów. Ilość rozdziałów jest jej największym minusem – kiedy zagłębia się
człowiek w świat przygód Charliego, nie sposób się z
niego tak szybko wyrwać. Ta ilość rozdziałów jest
zdecydowanie zbyt mała, by nasycić potrzeby czytelnika. Książka ta jest odpowiedzią na coraz modniejszy
nurt w literaturze, który polega na tworzeniu powieści
bezpośrednio osadzonych w świecie gier komputerowych. Jest w stanie zainteresować zarówno osobę
obeznaną z grą, jak i kogoś, kto dopiero zamierza po
nią sięgnąć. Ja osobiście należę do tej części czytelników, które sięgnęły po „Five Nights at Freddy's:
Srebrne Oczy”, znając już wcześniej grę. Uważam jednak, że czytelnik, który pozna wcześniej powieść, będzie zainteresowany sięgnięciem po grę. W XXI wieku
świat literatury, filmu, gier komputerowych i innych
mediów przenika się i dlatego warto czytać tego typu
pozycje literackie.
Z pełnym przekonaniem polecam „Five Nights at
Freddy's: Srebrne Oczy”.
Laura Cokot, 1D
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TYLKO MUZYKA
W ciągu wakacji mieliśmy okazję uczestniczyć w wielu koncertach i festiwalach. Open'er Festiwal, Pol'and'Rock Festival,
Męskie Granie - o nich było najgłośniej! Na scenach Open'era
mogliśmy posłuchać Arctic Monkeys, Depeche Mode, MØ,
Ørganka, Rasmentalism, Gorillaz, TACONAFIDE, Young
Thug, Bruno Marsa, Dawida Podsiadło, Post Malone i wiele,
wiele innych. Moim zdaniem koncert Gorillaz i Depeche Mode
przyciągnął wielu fanów i zachwycił poziomem. Sam festiwal
był niesamowitym doświadczeniem muzycznym, niestety nie za
małe pieniądze:( . Pol'and'Rock Festival, czyli nic innego jak
dawny Przystanek Woodstock, gościł mniej lub bardziej znanych artystów jak m.in. Gojira, Lao Che, Łydka Grubasa czy
Krzysztof Zalewski. Jak co roku festiwal pałał energią i mile
zaskoczył uczestników. Myślę, że warto się na niego udać za
rok! Męskie Granie kolejny raz zachwyciło koncertami. Tegorocznym hymnem niewątpliwie był "Początek". Dawid Podsiadło, Kortez, Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski, Lao Che,
Mela Koteluk, Natalia Przybysz, Katarzyna Nosowska i wielu
innych artystów uczyniło te wydarzenie niezwykłym. Bo gdzie
indziej można zobaczyć muzyka śpiewającego w towarzystwie
rodziców? Tak wystąpiła właśnie Natalia Przybysz w utworze

"Dzieci Malarzy". Sama Natalia Przybysz
miała koncert
również w
Gdańsku, na
którym miałam
okazję być.
W ciągu wakacji
Sam Smith i
Calvin Harris
nagrali
"Promises", Taco Hemingway
wydał album
"Café Belga"
razem z niespodzianką "Flagey", Ariana Grande zachwyciła singlem "God is a
woman", a Imagine Dragons wezwało do bycia naturalną wersją siebie w utworze "Natural".
Ale się działo….

W ŚWIECIE MODY
Witajcie w szkole, Kochani! Skończyły się wakacje, impre-

modowych propozycji, które powinny się Wam spodobać

zy do białego rana i beztroskie dni. Przyszedł czas na nau-

Przy okazji witamy nasze wspaniałe PIERWSZAKI i życzy-

kę, nastawianie budzika na irracjonalne godziny oraz ku-

my samych dobrych ocen!

powanie ciepłych sweterków!
I właśnie z tego powodu do Was piszemy. Mamy parę
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SPORT
PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ...
W te wakacje byliśmy świadkami mistrzostw świata w piłce
nożnej. Z ogromnym żalem trzeba powiedzieć, że niestety nasza reprezentacja się nie popisała i nawet nie wyszła z grupy.
Wielką niespodzianką okazało się zwycięstwo Rosjan, którzy
byli gospodarzami całej imprezy. Pokonali oni faworytów
mundialu - Hiszpanów. W dalszej rundzie napotkali rewelację
turnieju - Chorwatów, którzy zwyciężyli i trafili do finału. W
wielkim finale spotkały się reprezentacja Francji oraz wcześniej
wspomniani Chorwaci. Francuzi zwyciężyli po raz drugi w hi-

storii i zdobyli Mistrzostwo Świata. Jednak ulubieńcami fanów
na całym świecie została reprezentacja Chorwacji, która w każdym meczu dawała z siebie 100% i walczyła do ostatniego
gwizdka. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Luka Modrić pomocnik i kapitan chorwackiej drużyny. Jak wiemy, został
on NAJLEPSZYM PIŁKARZEM ROKU 2018, pokonując
Ronaldo i Messiego. GRATULACJE

„BACK TO SCHOOL”
It has been some time since the school year started. A lot of
us still miss holidays, high temperatures and – of course - free
time. Unfortunately, the school year begins again. We're going
back to do tons of homework and wake up early in the morning. However, the school is not only about learning – it’s also
about many events! There's many clubs of interests. Each of
them offers a chance to improve ourselves. I am no even talking about special days – like Education Day, when students

thank their teachers for all the effort they give. A lot of pupils
give teachers small presents like flowers or chocolates. Soon,
we will also celebrate the national Independence Day. Time
passes quickly and we won't even know, when the next holidays starts.

„ENDLICH WIEDER SCHULE!!!”
Es ist September, der Sommer neigt sich langsam zu
seinem Ende, und wir sind zurück! Die Schule hat wieder
angefangen, was gibts den schöneres als in die Schule zu
gehen… Und was meint ihr? Mögt ihr Schule, oder faulenzt
Ihr lieber Zuhause auf dem Sofa, oder vor dem PC. Da hab
Ich sogar was noch besseres, FIFA 19 kommt bald raus!!! Da
muss man doch zocken! Schule ist super, ihr sieht euch jeden
tag mit euren Freunden, lernt neue Leute kennen, Lernt neue
sachen, einfach nur positive dinge!!! Und für die, die Schulle
nicht so mogen, hab ich eine sehr wichtige Information. In

zehn Monaten sind wieder Sommerferien, also Kopf hoch,
und volle kraft voraus!!!
Wir dürfen natürlich nicht unsere Erstklassler
vergessen!!! Ich mochte euch alle ganz herzlich in unserer
Schule begrüssen, und viel glück im Schuljahr wünschen! Das
gleiche wünsche ich natürlich auch unseren Zweit- und
Drittklasslern und vor allem den Lehrern!
MABA
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