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Od początku roku szkolnego 
uczęszczają do naszej szkoły nowi 
uczniowie.Przyszli do nas z szkoły na 
Tarasie,gdzie obecnie nie ma już klas 
na drugim stopniu.Postanowiliśmy 
przeprowadzić krótki wywiad  
z najliczniejszą grupą ,która przyszła 
do klasy ósmej, by się dowiedzieć,jak 
się im u nas podoba.A są to: 
Sabina Kasztura (Lew) 
Marysia Gembala(Strzelec) 
Maja Cicha(Waga) 
Paweł Zawada(Bliźniak) 
Daniel Kotas(Wodnik) 
Dawid Boszczyk(Bliźniak) 
Michał Martynek(Koziorożec) 
.  

 
Dlaczego wybrałeś właśnie naszą szkołę,a 
nie inną podstawówkę???  
Michał:  Na mój wybór miał wpływ fakt,że  szkołę 
w Trzyńcu wybrało sobie dużo moich dobrych 
kolegów  

Jaką różnicę widzisz między szkołą na 
Terasie a w szkołą w Trzyńcu??? 
Paweł: Szkoła jako szkoła. Nie widzę większych 
różnic. Tylko sytuacja w stołówce jest inna, tam 
było nas około 400 i trzeba było czekać w długich 
kolejkach. Ale z drugiej strony – nie musieliśmy  
Jeść zup i była możliwość wyboru z dwóch dań. 
 
Jaki przedmiot lubisz najbardziej?? I 
dlaczego??? 
Maja: Moim ulubionym przedmiotem jest 
wychowanie fizyczne, bo bardzo lubię różne 
rodzaje sportów. A w dodatku nie trzeba się w  

domu przygotowywać! 
 
Jak czujesz się w nowym 
kolektywie? 
Dawid: Na początku było 
całkiem coś nowego, innego, 

bo nasza klasa na Tarasie liczyła jedenastu 
uczniów, a teraz jest nas dwadzieścia pięć. W 
końcu poznałem wspaniałych ludzi i stwierdzam, że 
jest mi tu lepiej.  
 
Lubisz tutejszych nauczycieli? 
Sabina:Nauczyciele w tej szkole są zupełnie inni  
niż na Tarasie. Są bardzo mili i zawsze po nas 
wszystko wymagają.  
 
Za czym tęsknisz?  
Marysia:Za starym kolektywem, który był ,,dziki”. 
I za skórzanną kanapą, na której spotykała się 
zgrana paczka z całego wyższego stopnia.    
 
Jak się chodzi  do szkoły, w której kiedyś 
był dyrektorem twój dziadek?  
Daniel:Zupełnie normalnie. 

Nasi nowi 
koledzy 
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Od  A do Z………  
czyli spowiedź ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 

 
A    auto, którym kieruję –  sanki ciągnięte    
        reniferami 
B    boję się – diabła 
C    cieszę się, gdy zbliżają się święta i mogę zacząć  
        pracować 
D    danie, które lubię – ciastko „niebo w gębie“ 
E    energię czerpię z –z uśmiechu             
      obdarowanych dzieci    
F    film –nie mam telewizora 
G    gram na soplach lodu 
H    histerycznie krzyczę-gdy ktoś ukradnie              
       przygotowane prezenty 
 I     irytuje mnie – gdy nie ma śniegu 
J    jestem osobą –uśmiechniętą i dobroduszną 
K    książka – „Wielka księga grzechów  
       dziecięcych“ 
L    lubię –jezdzić na nartach 
M   mama powtarzała mi: nie pomyl prezentów  
N    nieciekawa lekcja, kiedy byłem w szkole –  
       dzieje rodu Mikołajów 
O    osoby, które kocham najbardziej – dzieci  
       całego świata 
P    przyjaciel –renifer Rudolf 
R    rower mam-nie mam go, bo w śniegu nie  
       da się jeździć   
S   szkoła, którą wspominam –Uniwersytet  
      Mikołajowski na Biegunie Północnym 
T    trocha humoru – cha, cha, cha 
U   ulubiona lekcja – pakowanie prezentów 
W   w lecie robisz co??? – zasypiam  snem 
      letnim 
X   „X” faktor mam do – rozdawania prezentów   
Y    yeti istnieje? – to mój dobry znajomy 
Z    zwierzak, którego mam w domu – renifery  

I stado pingwinów 

 
„Przesyłam Wam wszystkim wiele 
serdecznych, choć spóźnionych życzeń!“ 
 

O NAS …BEZ NAS… 
Nasze kółka???  

 rosyjskie 7%
  plastyczne 7%

dziennikarskie   6%

 gry sportow  

 mate  

 muzyczne 19%

 gotowanie 11%

 chemiczne19%
 szycie 7%

 

Nie pisz do szuflady… 
Modna fryzura 
 
Przychodzi pani do fryzjera... 
Fryzjer od razu panią zabiera, 
Niech pani usiądzie sobie wygodnie. 
Zrobię ja pani włosy modne. 
Takie, by były wygodne! 
 
Jaką  fryzurę ma pan na myśli? 
Niech się pani trochę namyśli, 
Niech pani zamknie oczy wygodnie. 
I zastanowi się,co jest dziś modne. 
 
Klientka  oczy ostrożnie zamyka. 
A fryzjer nożyczki od razu zabiera. 
Obcina, obcina i nie przestaje, 
Aż się klientka nerwowa staje. 
 
Nareszcie skończył, praca gotowa, 
Klientka patrzy cała nerwowa, 
Zerka do lustra, a głowa pusta! 
  
Co pan mi zrobił? Wyglądam, jak kapusta!!! 
 
Oto jest właśnie fryzura modna, 
Na lato świetna,całkiem wygodna. 
Będę ja teraz miała kłopoty! 
A fryzjer na to:                
                    30 złotych! 
Tereza Rusz    klasa 6 
 
Redakcja w składzie: Jola, Janka, Aga, Michał, Tomasz 
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