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Z życia szkoły 
 
 
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 

  

2 września 2013r o godzinie 9:00  
uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 
2013/2014. Na wstępie dyrektor naszego 
gimnazjum- pan Bogdan Zalewski odczytał list 
od prezydenta miasta Płocka- Andrzeja 
Nowakowskiego. Następnie dyrektor rozdał 
listy gratulacyjne dla najlepszych uczniów 

naszej szkoły. Gdy zakończyła się uroczystość 
na sali gimnastycznej  I klasy udały się wraz z 
wychowawcami do sal, natomiast II i III klasy 

udały się na cmentarz parafialny w celu 
upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. Przy grobie Nieznanego Żołnierza 
złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. 
Historyk przypomniał nam o najważniejszych 
faktach dotyczących II wojny światowej. 
W ten  sposób uczciliśmy pamięć wszystkich 

poległych, którzy swoje życie oddali za 
Ojczyznę. 

 

Julia Więckiewicz kl. III c 
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Nowy rok szkolny to także nowe obowiązki, o których przypomniała nam przewodnicząca samorządu 
szkolnego - Kornelia Zasada. Przedstawiła nam ona zarówno  prawa  jak i obowiązki ucznia zawarte 
w Statucie szkoły, np.: 

1. Uczeń ma prawo do: 

1)  Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej. 
2)  Zapoznania z programami nauczania, ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami. 

3)  Dokładnego zapoznania z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania. 
4)   Zapoznania z Programem wychowawczym szkoły i Programem profilaktyki szkoły. 
5)   Opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, 
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie 
godności. 
6)   Korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
7)   Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym. 
8)   Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia gimnazjum, a także 

światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób. 
9)   Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów. 
10) Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce. 
11) Korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego. 
12) Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki 
podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, tylko w obecności nauczyciela. 
13) Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową w ramach samorządu uczniowskiego 

oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w gimnazjum. 
14) Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu 
wszystkich możliwości szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz 
uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi. 
15) Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów 
oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień. 
16) Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania 

w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu. 
17) Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi 
potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 
18) Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze 
swoimi umiejętnościami i możliwościami. 
19) Pomocy socjalnej w następującej formie: 
a)   uczeń może korzystać z czytelni, świetlicy i stołówki szkolnej, 
b)   dla uczniów z rodzin niepełnych, wielodzietnych lub będących w trudnej sytuacji materialnej 

istnieje możliwość sfinansowania w całości lub części kosztów obiadów, zakupu podręczników lub 
odzieży z funduszu rady rodziców, PCK, MOPS. 

1. Uczeń ma obowiązek: 

1)  Godnie reprezentować gimnazjum. 
2)  Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły. 
3)  Znać tradycję swojej szkoły, współuczestniczyć w jej tworzeniu i godnie reprezentować ją na 
zewnątrz. 

4)  Dbać o bezpieczeństwo, estetyczny wygląd oraz zdrowie własne i swoich kolegów. Uczniom 
zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków, środków odurzających i innych 
środków psychoaktywnych, przynoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu.  
5)   Znać regulaminy pracowni przedmiotowych oraz sali gimnastycznej, postępować zgodnie z ich 
zaleceniami. 
6)   Troszczyć się o mienie gimnazjum i jego estetyczny wygląd, starać się o utrzymanie czystości 
i porządku na terenie szkoły; za szkody wyrządzone w mieniu szkolnym odpowiadają rodzice. 
7)   Szanować godność osobistą i nietykalność uczniów i pracowników w szkole i poza nią. 

8)   Znać i przestrzegać postanowienia Statutu, innych aktów prawa wewnątrzszkolnego oraz 
zarządzeń dyrektora szkoły. 
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1. Związki ucznia w zakresie udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do nich oraz 
właściwego zachowania się w ich trakcie. 

1)   Systematycznie i aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach obowiązkowych  i dodatkowych 
w jego planie nauczania oraz zajęciach pozalekcyjnych, jeżeli zgłosił swój akces uczestnictwa.  
2)   Nie spóźniać się na zajęcia. 
3)   Przygotowywać się do udziału we wszystkich zajęciach edukacyjnych, odrabiać prace domowe 

pisemne i ustne, aktywnie uczestniczyć w zajęciach na miarę swoich możliwości. 
4)   W razie nieprzygotowania się do zajęć zgłaszać ten faktu nauczycielowi zgodnie z procedurą 
WSO. 
5)   W trakcie zajęć uczeń nie może przeszkadzać w ich prowadzeniu poprzez: rozmowy, śmiech, 
wstawanie z ławki, komentowanie wypowiedzi nauczyciela, kolegi, koleżanki. 
6)   Uczeń podnosi rękę, jeżeli chce zabrać głos w lekcji. 
7)   Jeżeli posiada telefon komórkowy, powinien on być wyłączony. 

8)   Uczeń nie może wyjść z zajęć samowolnie ani też opuszczać szkoły podczas przerw 
międzylekcyjnych. 
9)   Podczas zajęć uczeń nie powinien jeść, pić i żuć gumy. 

 

 

NOC W GIMNAZJUM 
 
Z 4 na 5 września 2013 r. odbyło się 

nocowanie w naszej szkole. Cała zabawa 
rozpoczęła się o godzinie 19:30 .Udział w tym 
przedsięwzięciu wzięła klasa II c oraz I b; 
opiekunkami były: p. Monika Boćkowska i p. 
Dorota Czekaj. Na początku załatwiane były 
sprawy organizacyjne, a następnie wszyscy 
uczestnicy udali się na salę gimnastyczną, 

gdzie zorganizowane zostały różne atrakcje. 
 Zmęczeni i głodni udaliśmy się na stołówkę 
na kolację - pizzę.  Nieco później odbyła się 

dyskoteka, na której wszyscy świetnie się 
bawili. O godzinie 00:00 poszliśmy na spacer 

na cmentarz a następnie do lasu. W drodze 
powrotnej wypuszczaliśmy lampiony 
i obserwowaliśmy jak odlatują. 
  Po powrocie do szkoły oglądaliśmy filmy 
i rozmawialiśmy z sobą. Rankiem koło 
godziny 8:00 rozeszliśmy się w świetnych 
humorach do domów. 

 
Agata Herba III c
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PROJEKT EDUKACYJNY 
Każdego roku klasy II uczestniczą w projektach edukacyjnych. Na samym początku wszyscy 

uczniowie dobierają się w kilku osobowe zespoły i wybierają z jakiego przedmiotu chcą tworzyć 
projekt. 
Przez kilka kolejnych miesięcy zbierane są informacje dotyczące danego tematu. Pod koniec roku 
szkolnego uczniowie przedstawiają wyniki swojej pracy. Zaproszone są osoby : dyrektor szkoły,  
wicedyrektor, opiekun grupy oraz uczniowie. Po prezentacji wystawiana jest ocena z 
projektu. Regulamin Projektu: 
1. Uczniowie są zobowiązani do realizacji projektu gimnazjalnego. 

 
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie 
konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 
 
3.  Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje 
następujące działania: 
a) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 

b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 
c) wykonanie zaplanowanych działań; 
d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 
 
4. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania, zgodnie z zapisami statutu szkoły. 
Wkład ucznia w realizację projektu może być też uwzględniony w ocenianiu przedmiotowym.  
 
5. Udział ucznia w projekcie i temat projektu zostanie odnotowany na świadectwie ukończenia 

gimnazjum. 
 
6. Tematyka projektu może dotyczyć wybranych treści nauczania (określonych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów) lub wykraczać poza te treści. 
 
7. Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki, ale nie powinien być krótszy niż 
miesiąc i dłuższy niż pół roku. W szczególnych przypadkach opiekun projektu może przedłużyć jego 

realizację, ale projekt powinien zostać zrealizowany w jednym roku szkolnym.  
 
8. Zespoły uczniowskie liczą od 3 do 6 osób. W szczególnych przypadkach opiekun może 
zdecydować o większej liczbie członków zespołu. 
 
9. Zespoły projektowe mogą być klasowe, międzyklasowe lub międzyoddziałowe. 
 
10. Opiekun projektu ma za zadanie: 

a) wspierać zespół uczniowski i udzielać konsultacji na wszystkich etapach realizacji projektu 
(ustalenie zasad współpracy, wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie pracy, podział 
zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie rezultatów projektu), 
b) ocenić udział ucznia w projekcie, uwzględniając aktywność na wszystkich etapach realizacji 
projektu, samoocenę ucznia i ocenę zespołu. 
c) udzielać uczniowi informacji zwrotnej o jego pracy nad projektem. 
 

11. Uczniowie – członkowie zespołu projektowego – mają za zadanie: 
a) aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach realizacji projektu (ustalenie zasad współpracy, 
wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie pracy, podział zadań i ich wykonanie, 
publiczne przedstawienie rezultatów projektu), 
b) współpracować z innymi członkami zespołu i opiekunem projektu, 
c) dokonać samooceny i oceny innych członków zespołu. 
 

12. Wychowawca ma za zadanie: 
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a) na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, 
poinformować uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu 
edukacyjnego, 
b) współpracować z opiekunem projektu realizowanego przez uczniów powierzonej klasy. 
 
13. Nauczyciele nie będący opiekunami udzielają wsparcia uczniom realizującym projekt, jeśli zwrócą 

się oni do nich o pomoc. 
 
14. Dyrektor szkoły stwarza warunki do realizacji projektu zgodnie z posiadanymi środkami. 
 
15. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu 
wyłącznie pod opieką opiekuna projektu, wychowawcy lub innych nauczycieli. 
 

16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w projekcie 
edukacyjnym, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu. Wówczas na 
świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale 
ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 
17. Obowiązkowa dokumentacja projektu pozostaje w szkole i ma postać Karty Projektu, która 
zawiera: temat projektu, cele, harmonogram działań, czas realizacji, skład zespołu projektowego i 
nazwisko opiekuna. O pozostałych dokumentach niezbędnych do realizacji projektu decyduje opiekun.  

.  
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GIMNAZJALISTA  

Z PASJĄ 
 

 
 
 
 

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ 

BADMINTONA Z NASZYM UDZIAŁEM 

Na początku października w 

Suchedniowie zakończył się Międzynarodowy 

Turniej Badmintona o Puchar Gór 

Świętokrzyskich. W zawodach brało udział 

wielu zawodników z różnych państw oraz 

kilku zawodników z  Płocka, w tym uczeń 

naszego Gimnazjum – Miłosz Kaim . Miłosz 

zdobył brązowy medal w grze mieszanej. 

W singlu zakończył w ćwierćfinale. Nasz 

kolega gra od ponad czterech lat. Miłosz 

zamiast siedzieć przed telewizorem lub 

komputerem zaczął grać w badmintona. 

Pierwsze treningi odbywały się w Szkole 

Podstawowej nr 12 w Płocku. Jego obecnym 

klubem jest Ks Masovia Płock. Ćwiczy pięć 

razy w tygodniu. Jego największe osiągnięcia 

to: 1 miejsce w Mistrzostwach 

Międzywojewódzkich w debla oraz  2 miejsce 

w Mistrzostwach Międzywojewódzkich w 

singla.  Ma on także wiele innych pucharów i 

medali. Obecnie Miłosz przygotowuje się do 

Mistrzostw Polski, które odbędą się w maju. 

Jest również wiele innych turniejów, które są 

dla niego bardzo ważne. Jego ulubionymi 

zawodnikami są Chińczyk-Lin Dan oraz 

Koreańczyk-Lee Young-dae. Lin jest obecnie 

najlepszym zawodnikiem w grze pojedynczej 

mężczyzn, a Lee brązowym medalistą 

olimpijskim w grze podwójnej. 

 

 

Paulina Rogalska kl. II a
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PRZEGLĄD 

SPORTOWY 
SPORT TO ZDROWIE !!! 

Niedawno , nad zalewem Sobótka, 

w Płocku odbyły się biegi sztafetowe. Wzięło 

w nich udział 8 Szkół Podstawowych 

i 8 Gimnazjów w tym nasze. Rano po dwóch 

godzinach lekcyjnych udaliśmy się do 

nauczycieli w-f u, którzy rozdali nam bilety. 

Przeszliśmy na przystanek. Tam wszyscy 

wyjęli kanapki z plecaków i "ze stresu" je 

zjedli. Autobusem nr 2 dojechaliśmy prawie na 

miejsce biegów. Od przystanku przy 70-ce 

przeszliśmy się kawałek, myśląc 

o zwycięstwie. Na miejscu odłożyliśmy 

plecaki, przebraliśmy się i zaczynaliśmy się 

rozgrzewać.  Pan Piotrowski wyznaczył dwóch 

chłopaków - Damiana i Miłosza - do biegu 

jako pierwszych. Potem, w zależności od 

okazji, dobierał kolejnych. Po skończeniu 

biegu w grupie gimnazjalnej chłopców 

poszliśmy odebrać naszą wygraną statuetkę - 

puchar za trzecie miejsce Następnie 

z zadowoleniem na twarzach udaliśmy się na 

przystanek. Dalej autobusem pod szkołę 

i wszyscy rozeszliśmy się do swoich domów. 

 

Jakub Szczepankowski kl. III c

 

X TURNIEJ SZACHOWY 

Dwóch zawodników. Jedna plansza. 

Trzydzieści dwa pionki. Szach i mat. 

Zwycięzca odchodzi z tryumfem, a przegrany 

zostaje z niczym. Niektórzy może uważają, że 

są nudne, dla kujonów, ale takich emocji jak 

przy rozgrywkach szachowych nie daje żaden 

inny sport.  

Dnia 19.10.2013r. w naszym gimnazjum miał 

miejsce  ,,X Turniej Szachowy”. Wzięło w nim 

udział dwudziestu czterech zawodników, 

w tym czterech w kategorii gimnazjalnej. Po 

rozegraniu siedmiu pasjonujących rund, 

dyrektor Gimnazjum nr 3 w Płocku -  Pan 

Bogdan Zalewski wraz z ks. Piotrem 

Fabrykiewiczem ogłosili wyniki. Uczeń klasy 

III c  Maciej Piotrowski zajął drugie miejsce, 

a Tomasz Żeromski z I b trzecie. 

Serdecznie gratulujemy oraz zachęcamy do 

brania udziału w tych zawodach za rok.  

Paulina Niedbała kl. III c 
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DYSKOTELA SZKOLNA 

Dnia 30 września 2013r. w naszym 
gimnazjum im. Jana Pawła II w Płocku odbyła 
się dyskoteka szkolna z okazji Dnia Chłopaka. 
Rozpoczęła się ona o godzinie 16:30. Wszyscy 
stawili się punktualnie , pięknie ubrani. 
Dyskoteka, jak zawsze, odbyła się w małej 

sali. Wszyscy uczestnicy doskonale bawili się 
przy rytmach swojej ulubionej muzyki. 
Dyskoteka minęła bardzo szybko, nad czym 
wszyscy ubolewali. Wymęczeni i w świetnych 
nastrojach w okolicach godziny 19:00 

zaczęliśmy rozchodzić się do domów. 
Samorząd zdecydowanie powinien urządzać 
więcej takich imprez, ponieważ jest to 
wspaniały sposób na integrację  uczniów. 

 
Julia Więckiewicz kl. III c 
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SPRZĄTANIE ŚWIATA W ROKU 2013/14 

Sprzątanie świata w obecnym roku 

odbyło się w piątek 20 września. Klasy 

naszego gimnazjum sprzątały teren wokół 

naszego gimnazjum. Klasa II a za cel obrała 

teren od Starego Mostu do Stoczni przy Wiśle. 

Sprzątanie, jak to sprzątanie, nie sprawiało 

zbytniej przyjemności, ale zrobiliśmy, co w 

naszej mocy aby teren wokół naszej szkoły był 

wolny od dużej ilości odpadów. Uczniowie 

klasy II a zebrali około 6 worków śmieci. To 

sporo. Zaskakujące jest to, jak człowiek 

ignoruje naszą planetę i zostawia po sobie 

śmieci, przykre jest to, że niektóre z nich 

leżały w odległości około 1-2 m od 

najbliższego kosza. 

 

 

 

Naszą klasą kierował nauczyciel wychowania 

fizycznego pan Tomasz Śmiechowski. Z jego 

pomocą sprzątnęliśmy papierki po cukierkach 

lub torebki po chipsach.  

Najbardziej zaskoczyło nas znalezienie 

kamizelki między drzewami. Czego to ludzie 

nie wyrzucają? Zdumiewające. 

Po całym zdarzeniu, które trwało około 2 

godzin, każdy rozszedł się w swoją stronę. 

Większość z nas wróciło do domu. W 2 

godziny 27 osób oczyściło dosyć duży teren. 

Ciekawe co by się stało, gdyby każdy z nas 

wziął w tym udział.  

Szymon Zieliński kl. II a
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KĄCIK MELOMANA 

WIZYTA W KINIE 
 

SIERPNIOWE NIEBO 63DNI CHWAŁY  
 
Coraz częściej na ekranach kin 

pojawiają się bezsensowne filmy, których 
fabuła ogranicza się do wątków na temat 
używek,  dodając wulgaryzmy. Mniej 
wymagający widz bawi się świetnie. Na 
szczęście są jeszcze reżyserzy, którzy próbują 

przypomnieć czym jest dobra kinematografia, 
dlatego warto wspomnieć premierę filmu 
autorstwa Irka Dobrowolskiego pt.: 
,,Sierpniowe niebo 63 dni chwały” . Historia 
przeplatająca czas Powstania  Warszawskiego, 
a współczesne perypetie kilku bohaterów.5 
sierpnia 1944, sanitariuszka Baśka i żołnierz 

AK Staszek przeżywają swoją pierwszą 
miłość. W tle tych wydarzeń przelewa się krew 
niewinnych, młodych ludzi, którzy stają do 
walki za podupadającą, umiłowaną ojczyznę. 
Współczesna Warszawa, na budowie zostają 
znalezione szczątki oraz pamiętnik z 
powstania. Inwestor nie pozwala na 

zaprzestanie prac, czego nie popierają, a nawet 

starają się temu zapobiec ludzie, walczący o 
pamięć za poległych bohaterów.  

W obsadzie znaleźli się Krzysztof 
Kolberger, Anna Romanowska, Jerzy Nowak , 
Emilian Kamiński, Anna Neherbecka i Łukasz 
Konopka oraz raperzy z zespołu Hemp Gru- 

Wilku (Robert Darkowski) i Bilon (Maciej 
Bilka), którzy wykonują dwa utwory 
promujące film. Moim zdaniem  autorzy tego 
przedsięwzięcia kierują przekaz w 
szczególności do młodzieży, która w wielu 
przypadkach lekceważy historię naszego kraju. 
Film wspaniale oddaje klimat sierpniowych 

wydarzeń tamtego roku oraz ukazuje nam 
ludzi, którzy noszą je w sercach i pamiętają. 
Polecam serdecznie ten seans kinowy, 
każdemu młodemu człowiekowi, który pragnie 
zobaczyć losy swoich rówieśników 
przelewających krew za  wolność  Polski. 
 

Paulina Niedbała III c 
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KONCERT EDUKACYJNY 

 

POŻEGNANIE LATA 

Dnia 16 września 2013 roku w naszej 
szkole odbył się kameralny  koncert Płockiej 

Orkiestry Symfonicznej pt. ,, Pożegnanie lata” 
.  Koncert ten był podsumowaniem letnich 
wakacji, jak i przypomnieniem beztroskich 
chwil wolnego czasu. Jego celem było 
uświadomienie młodym ludziom, że muzyka 
klasyczna również może być ciekawa i wesoła. 
Wystąpili dla nas muzycy Płockiej Orkiestry 
Symfonicznej, którzy przedstawili nam słynne 

utwory m. in. Mozarta, Rossiniego czy 
Vivaldiego.  Podczas  koncertu usłyszeliśmy 
także  utwory grane podczas prezentowania  

polskich tańców ludowych takich jak: 

Krakowiak, Oberek, Kujawiak. Mogliśmy 
również dowiedzieć się wielu ciekawych 
rzeczy dotyczących muzyki m.in. jak 
zbudowany jest akordeon i klarnet. Odważni 
mogli nawet spróbować tej trudnej sztuki gry 
na akordeonie. Cały koncert przebiegał 
w miłej, kameralnej atmosferze muzyki 
klasycznej i wspomnień minionych wakacji. 

 

Natalia Michalak kl. II a
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WYCIECZKA DO ŁODZI 

3 października uczniowie klasy III c, 

III d, II a wraz z Panią Magdaleną 

Kieszkowską, Moniką Lubińską oraz Panią  

Magdaleną Ambroziak byli na wycieczce w 

Łodzi. Program wycieczki obejmował teatr 

V6, w którym wystawiana była anglojęzyczna 

sztuka "DR JEKYLL AND MR HYDE". Sala, 

wypełniona do ostatniego miejsca, przyjęła 

spektakl z entuzjazmem, wiele zrozumieliśmy, 

co świadczy o tym, że całkiem niezły ten nasz 

angielski.   ? Nasze opiekunki podkreślały, 

że to przedstawienie to nie tylko rozluźnienie 

i odcięcie  od szarej rzeczywistości, ale  niesie 

ono za sobą także ważne treści edukacyjne. Po 

teatralnych uniesieniach i zaspokojeniu duszy, 

nadeszła chwila na coś dla ciała. Udaliśmy się 

na spacer po ulicy Piotrkowskiej.  

Kolejnym punktem naszej wycieczki było 

Centralne Muzeum Włókiennictwa. W tym, 

jakże multimedialnym i nowoczesnym 

muzeum ,mieliśmy okazję zobaczyć, jak 

w dawnych czasach produkowano tkaniny oraz 

zapoznać się z ich późniejszą obróbką. Bardzo 

nam się tam podobało a na pamiątkę, każdy 

miał okazję zrobić i wysłać sobie pamiątkową 

pocztówkę. Następnie według powszechnie 

panującego, wcale nie mylnego zdania, że 

wycieczka bez Mc’donalds lub KFC to nie 

wycieczka, pojechaliśmy do manufaktury, 

gdzie każdy mógł zjeść oraz wybrać się na 

tzw. shopping  , czyli po polsku zakupy. 

To była udana wycieczka i z niecierpliwością 

czekamy na kolejną. Wrażenia z niej pozostaną 

w naszych głowach na długo. 

 

Natalia Dzięgielewska kl. III c
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Francuz do kolegi: 
- Z czego byś zrezygnował - z wina, czy z kobiet? 

- Aaaa, to zależy od rocznika. 

 
 

Jasio zwierza się koledze: 
 - Wydaje mi się, że moi rodzice mnie 

nienawidzą. 

 - Dlaczego tak myślisz?! 

 - Dają mi dziwne zabawki do kąpieli... 
 - Do kąpieli różne rzeczy się bierze. 

 - Tak? Toster, suszarkę, przedłużacz?!

Idzie turysta drogą spotyka Bacę i pyta 
się: 

- Baco, mogę przejść przez waszą łąkę bo 

chcę zdążyć na pociąg o 10:40. 
- A idźcie, a jak spotkacie mojego byka 

to i na ten o 9:15 zdążycie... 

 

 
Pani spotyka Jasia po 3 latach po liceum i 

pyta : 

- Jasiu czym się teraz zajmujesz- pyta 
- a wie pani... - chemię wykładam 

- Ooo…, a gdzie? 

- w Biedronce
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