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Międzynarodowy
Dzień Kropki
Po co nam samorząd?
Witajcie po wakacjach!

Praga – miasto
setek wież

Gał

Tak niedawno po raz ostatni zadźwięczał dzwonek…
A teraz? Już po wakacjach…Lekcje się zaczną lada

moment…

Górskie klimaty

To był cudowny czas beztroski i radości. Nauczyciele
wypoczywali aktywnie. A jak? Dowiecie się z następnych

A może nad morze?

stron gazetki.
Niewątpliwie będziemy tęsknić za ciepłymi promie-

Buda i Peszt, czyli
miasto 2w1
Czy Grecja to tylko
ser feta i oliwki?

niami słońca i innymi wakacyjnymi atrakcjami, ale cieszymy
się, że znów Was będziemy się z Wami, Drodzy Uczniowie
spotykać i wspólnie odkrywać tajniki wiedzy. Jesteście gotowi na nowy rok szkolny? My zgłaszamy 100% gotowości
do pracy!
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Międzynarodowy
Dzień Kropki

Jeżeli jesteś pomysłowy, lubisz działać nieszablonowo, nie boisz się wyzwań
i zarażasz innych pozytywną energią – nie
zwlekaj i zgłoś swoją kandydaturę do opieku-

We wrześniu już po raz trzeci bę-

nów Samorządu (przez Librus lub osobiście).

dziemy obchodzić w naszej szkole święto
kreatywności. I to nie będzie tylko jeden dzień
szalonych działań wyzwalających niezmierzone pokłady pomysłowości i radości. Szy-

Podziel się
z nami swoimi
wakacjami

kujcie się na trzy Dni Kropki – od 16 do 18
września! Samorząd Uczniowski, nauczyciele
przedmiotowi oraz Wars i Sawa jednoczą siły,
aby te dni były naprawdę wyjątkowe! Więcej
szczegółów podamy wkrótce przez Librus .

Jak Wy spędziliście wakacje? Jesteśmy bardzo ciekawe :). Podzielcie się z nami
Waszymi wspomnieniami, chwilami zatrzy-

Po co nam
Samorząd?

manymi w obiektywie aparatu, krótkimi opisami miejsc, w których byliście i zainspirujcie
innych! Kto wie, ile osób skorzysta z Waszych podpowiedzi w następnych latach?

mecz

Zapraszamy, przysyłajcie nam zdję-

uczniowie vs. nauczyciele, czy nasz szkolny

cia i parę słów o tym, gdzie byliście, co robili-

„Mam talent”? Oczywiście, że tak! Te działa-

ście i za czym będziecie tęsknić przez naj-

nia to efekt prężnie działającego Samorządu

bliższe 10 miesięcy.

Pamiętacie

zeszłoroczny

Uczniowskiego. W tym roku ruszamy z nową

Z Waszych wspomnień powstanie

energią. Przed nami szereg zadań – mamy

specjalny numer gazetki! Pomóżcie nam go

nadzieję, że wspólnie stworzymy szkołę,

stworzyć!

o jakiej marzymy 

Czekamy na Wasze zdjęcia wraz
z opisem pod adresem: 42galka@gmail.com

Samorząd tworzą WSZYSCY UCZNIOWIE…
Tak, Ty też!
Już wkrótce wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego – jego członkowie
będą reprezentantami całej społeczności.
2|Strona

do 15.09.2019 r. Bez Was ten numer nie powstanie!

Praga
Stolica naszych południowych sąsiadów. Dużo turystów i dużo hałasu. Cóż się
dziwić, skoro miasto przetrwało niemalże niezniszczone II wojnę światową. Most Karola
zachwyca tylko o 5 rano, kiedy nie ma na nim
ludzi, ale Praga ma swój urok! I setki wież
wznoszących się do nieba.

Na górskich
szlakach
Góry – bez znaczenia czy są to Tatry,
Karkonosze czy Beskidy. Im dalej od uczęszczanych szlaków, tym lepiej. Na Śnieżkę
wchodziły w tym roku tłumy, za to kilka kilometrów dalej, pod jednym z czeskich schronisk mieliśmy wrażenie, że jesteśmy tam tylko my. I góry ze swoim majestatem.
Takie wycieczki gwarantują niezapomniane widoki.
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Komu spodobały się Błędne Skały
w Górach Stołowych, temu możemy polecić
Skalne Miasto w Adršpachu. Formacje skalne
stworzone przez naturę, mają nazwy nadane
przez ludzi, np. Sołtysowa i pobudzają wyobraźnię .

A może nad morze?
Ptaków śpiew, wody szum oraz nieodłączne: „Gorąca gotowana kukurydza, popcon, nachosy, orzeszki w karmelu, wata cukrowa, kawa mrożona! Pyszne i zdrowe sałatki owocowe!“ - to musi być plaża nad Bałtykiem. Na szczęście są jeszcze miejsca,
gdzie jest tylko szum morza i zachwycające
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zachody słońca. Gdzie nie dowiemy się, że
„sam Posejdon wyszedł z wody, żeby kupić
sobie lody”. 
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nic, pięknych kościołów i wzgórz z niesamowitymi widokami...Ach, to były cudowne dni...
Może ktoś z Was też tam był? A może zechcecie zobaczyć Węgry w przyszłości?
Polecam!

Węgry
W samym środku naszej pięknej Europy leżą Węgry - kraj naszych "bratanków".
Nad pięknym, modrym Dunajem zaś malowniczo położona jest stolica Węgier - Budapeszt. Miasto przecięte rzeką dzieli się na
Budę i Peszt. Utkane z zabytkowych kamie-
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dzeniem. Znakiem rozpoznawczym wyspy są
nie tylko oliwki, ale także piaszczyste plaże
i wylegujące się na słońcu żółwie Caretta Caretta.

Grecja
Zakintos to grecka wyspa na Morzu
Jońskim, która zachwyca błękitem wody, zapachem gajów oliwnych i przepysznym je7|Strona

8|Strona

