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Wycieczki 
Gdynia - miasto portowe, gdzie nas 
zafascynował Dar Pomorza ( słynny statek – 
muzeum). W nowoczesnym  kinie „Silver 
screen” 
oglądnęliśmy 
film  
„Tajemnica 
syberyjskiej 
księżniczki” 
Kartuzy – 
muzeum 
kaszubskie z 
tabaką, którą otrzymaliśmy gratis jako 
podarunek 
( podobno w małych ilościach ma właściwości 
lecznicze) 
Szymbark – wioska z Najdłuższą Deską 
Świata (36,83m), Domem Sybiraka i domem 
„do góry nogami” 
Łeba – 8km  piesza wycieczka na ruchome    
wydmy w Słowińskim Parku Narodowym 
Gdańsk – zwiedzanie miasta z przewodnikiem, 
ciekawy Kościół Mariacki z roku 1517 
 
 

Jastrzębia Góra – 10km  przechadzka na 
latarnię morską w Rozewiu ( na którą nie 
wyszliśmy z powodu za drogich biletów 
wstępu)  

Lekcje 
- odbywały się bardzo rzadko, czasami w 
naszym ośrodku, czasami w terenie (na plaży 
lub w miejscowej szkole). Niektóre lekcje 

prowadzili 
nasi 

nauczyciele, 
następne 

zajęcia 
mieliśmy z 
wykładowcami 
z Polski.  
A były to 

lekcje geografii, historii i rozrywki. 
 
Zabawa 
- mecze piłki nożnej, budowanie zamków z 
piasku, współzawodnictwa na plaży 
- cztery dyskoteki z kolegami z innych szkół, na 
których  utworzyły się miłości ... 
Dziękujemy  

- rodzicom za to, że pozwolili nam 
wyjechać  

- Kongresowi Polaków za zorganizowanie 
i dofinansowanie całego pobytu w 
Polsce 

- pani nauczycielce Halinie Cymorek i 
pani Uli Wantuła za opiekę, dobroć i 
mocne nerwy 

 
 

 

Zielona szkoła nad błękitnym 
Bałtykiem 

reportaż siódmoklasistów znad morza 
14.9. – 27.9. 2008 

 
- 1 - 



 
Od  A do Z………  
czyli spowiedź Romana Klusa 
 
A    Auto, które sobie kupię – BMW 
B    boję się - strachu 
C    cieszę się, gdy nie muszę chodzić do szkoły 
D    danie, które lubię - sznycel 
E    energię czerpię z – słońca 
F    film – Star Wars 
G    gram na - wiolonczello 
H    histerycznie krzyczę, gdy widzę węża 
I     irytuje mnie – kłamstwo 
J    jestem osobą - optymistyczną 
K    książka – Harry Potter 
L    lubię – się nie uczyć 
M   mama powtarza mi „Porządek w pokoju!!!” 
N    nieciekawa dla mnie lekcja - język polski 
O    osoba, którą kocham najbardziej - mama 
P    przyjaciel - klasa 
R    rower mam - stary 
S    szkoła, do której się wybieram – gimnazjum 
T    trocha humoru - „szli dwaj i spotkali trzeciego” 
U   ulubiona lekcja - chemia 
W   w przyszłości chciałbym zostać - lekarzem 
X   „X” faktor mam do - niczego 
Y    yeti istnieje? – tak 
Z    zwierzak, którego mam w domu – rybki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roman KLUS, uczeń 
klasy 9B, jest laureatem 
nagrody „SALOMON 
2008“ jako pierwszy 
ósmoklasista w historii 
szkoły. 
 

…ale heca…  
Pani zadała dzieciom temat wypracowania  
„Jak wyobrażam sobie pracę dyrektora”. 
Wszystkie dzieci pilnie piszą, tylko Jaś siedzi bezczynnie 
założywszy ręce. 
-Jasiu, czemu nie piszesz? 
-Czekam na sekretarkę.    

 
Hania odrabia lekcje i zwraca się do brata: 
-Jak się pisze wtorek: przez „k”, czy przez „g”? 
-Nie wiem przeszukałem cały słownik pod literą „f” i nie 
mogę odnaleźć. 

 
Rozprawa w sądzie: 
-A więc oskarżony przyznaje się, że w czasie polowania 
postrzelił gajowego? 
-Tak, przyznaję się. 
-A czy oskarżony może wskazać jakieś okoliczności 
łagodzące? 
-Tak, gajowy nazywał się Zając. 

„Quick Questions“..... czyli 
 błyskawiczne pytania Michała 
 
nr 1: Co jest twoim największym marzeniem? 

 
Roman Staszko [kl .2]:więcej gier, policyjny 
komisariat z Lega 

 
Weronika Hliśnikowska [kl.4]: chciałabym mieć 
konia 
 
Filip Rojčík [kl.9]:  wycieczka do Afryki 
 
Agnieszka Kraina [kl. 5]: być lekarką 
 
Nikola Wacławik [kl.8]: wycieczka dookoła świata  
 
Ewa Mencner [kl. 2]: nowa lalka 
 
Tomek Hliśnikowski [kl.7]: auto Ferrari 
 
Mariusz Wania [kl.4]: grać hokej za Trzyniec 
 
Franciszek Bruk [kl.6]: oddychać pod wodą 
 
Marek Grycz [kl 5]: chciałbym mieć psa 
 
Rafael Mohammad [kl.8]: wycieczka do Anglii 
  
Janka Byrtus [kl.6]: spotkanie z Filsem 
  
Roman Grycz [nauczyciel]: nie mam marzeń,  
ale cele, te niechaj zostaną moją tajemnicą 
 

…rusz głową…  
 
Starożytny uczony Pitagoras lubił popołudniowe przechadzki w 
cieniu drzew oliwnych. Rozmyślał wówczas o różnych 
liczbach. 
1-pięć, 2-trzy, 3-cztery, 4-sześć …mowił , idąc w jedną stronę 
… 
505-jedenaście, 506-dwanaście, 507-trzynaście…szeptał 
wracając.  

JAKI JEST DALSZY CIĄG 
POWYŻSZEJ SERII CYFR?  

 
Pewnego dnia moja przyjaciółka Lidka powiedziała mi: 
-Mam ciocię, a moja ciocia ma siostrę, która nie jest 
moją ciocią. 
 

 JAK TO MOŻLIWE?  
 
Jeśli znasz poprawną odpowiedź, wrzuć ją szybko 
do skrzynki zaufania. Może wygrasz słodkie „co 
nieco“?! 
 
 
 Redakcja w składzie: Jola, Janka, Michal, Tomasz, Szymon, Paweł
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