


Ruszyła nowa, świeża edycja gazetki szkolnej! Prowadzona przez klasę IIIC ma za zadanie 
utrzymać wydarzenia szkolne w porządku i zaoferować wiele ciekawych atrakcji.

W tym numerze znajdziecie:
● Light Move Festival
● Projekt “Akademia Reklamy”
● Sprzątanie świata 
● Wymiana do Niemiec
● Światowy dzień języków
● Suche żarty
● Sposób na jesień
● Ankieta o ulubionym nauczycielu
● Co nas czeka w tym miesiącu



Light Move Festival
On the last weekend of September, for the ninth 
time already, we had the opportunity to admire 
the most colourful festival in Łódź. During 
these third days we could see amazing 
illuminations on buildings and light 
installations. Most of the attractions were 
accompanied by sound, which allowed us to 
feel even more in this animation The theme of 
this year's edition was space. The creators 
wanted to show us what influence the place 
where he lives has on a human being. It was so 
beautiful that we can't wait for the next edition.

Strona główna



W tym roku klasy 2, 3 i 4 o kierunku organizacji reklamy mają okazję wziąć udział w projekcie „Akademia 
reklamy”. Oprócz dodatkowych lekcji z matematyki i angielskiego, które są świetnym przygotowaniem dla nas do 
matury, mogliśmy także wyjechać na plener do Załęcza Wielkiego. Spędziliśmy tam 4 bardzo produktywne dni 
podczas których mogliśmy rozwinąć nasze umiejętności malarskie i rysownicze. Zajęcia prowadził dla nas Michał 
Matysiak z Akademii Sztuk Pięknych. Mimo, że w naszym hotelu nie było zasięgu wszystko wynagradzały nam 
piękne widoki, które uchwyciliśmy na naszych rysunkach. Nie możemy doczekać się dalszych szkoleń oraz 
wyjazdów. Strona główna



Cleaning World

The third weekend of September is an important 
day for our planet, because all over Poland there 
is an action of cleaning the world. As we are not 
indifferent to the fate of the Earth, our school 
has also joined the action. On Friday, all the 
students went out with their bags and gloves on 
each lesson to clean up their local area. It didn't 
cost us much and we even had &quot;free"; 
lessons. As our planet is increasingly littered 
every year, such action is very necessary.

Strona główna



Germany

In June we had the opportunity to host our friends from Germany. On 
September 23rd, we went to visit them. After a few hours of tiring journey 
we finally reached Max Weber Schule from Gießen. There was no end to 
the joy, because we had already missed them. On the second day we had a 
chance to watch a basketball match and sail a ship in Frankfurt am Main. 
The views were amazing, we recommend to everyone. All the good things 
have to end one day and that's why we spent the last day playing together 
and building team spirit. At the end of the day we made a bonfire and ate 
sausages saying goodbye to our friends. This is a great adventure, which we 
recommend to everyone.
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Światowy dzień języków
26 września 2019 odbyły się w klasach lekcje dotyczące kultury innych krajów. W 
ramach tego dnia uczniowie klasy 3c zrobili plakaty zachęcające do udziału.

    Strona główna
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*Inne nie dotrwały do zrobienia 
zdj. Łapać łobuzów!



ŻARTY KIERUNKOWE!
Autostopowicz zatrzymuje TIRa z wielką naczepą, 
wsiada, jadą... Po kilkunastu kilometrach TIR zaczyna 
zwalniać i zatrzymuje się, kierowca wyjmuje spod 
siedzenia kij bejsbolowy, wyskakuje z auta i uderza 
dookoła w plandekę. Autostopowicz robi oczy jak 5 złoty, 
ale widzi, że kierowca zdenerwowany, więc o nic nie pyta, 
żeby się nie narażać. Ruszają, jadą dalej..., po kilkunastu 
kilometrach sytuacja się powtarza, zatrzymują się, 
kierowca ponownie sięga po kij, ale autostopowicz nie 
wytrzymuje i pyta co jest grane, a kierowca na to: - Wiesz 
pan wioze 30 ton kanarków, a samochód ma ładowność 15 
ton, więc... połowa musi latać!

Przewodnik prowadzi wycieczkę 
bardzo trudnym i niebezpiecznym 
szlakiem. W pewnym momencie 
pokazuje turystom leżące pod ścianą 
szkielety ludzkie.
 - Skąd ci biedni ludzie się tu wzięli? - 
pytają turyści. 
 - Ze skąpstwa. Żałowali na 
przewodnika.

Idzie grupa turystów z przewodnikiem 
w góry. Ten spada w szczelinę i znika 
w otchłani. Zaskoczeni turyści wracają 
i kupują nowy



Ekonomista (neoklasyczny ekonomista) i 
przedsiębiorca spacerują wspólnie. W pewnym 
momencie przedsiębiorca dostrzega 100-dolarowy 
banknot. Chcąc być w porządku mówi do 
ekonomisty: "Słuchaj, szliśmy razem - podzielmy się 
tym banknotem, przecież obydwaj go widzieliśmy". 
Ekonomista odpowiada na to: "Nie. W stanie 
równowagi nie ma takiej możliwości, żeby tu leżał 
100-dolarowy banknot, ponieważ ktoś już by go 
podniósł. Także, dzięki ale nie.” Przedsiębiorca kręci 
głową z niedowierzaniem, podnosi banknot i zgarnia 
dla siebie całą setkę. Strona główna

*ha ha ha

Do działu kreacji wpada account z 
całym naręczem zleceń, które 
rzuca na stół jednego z grafików. 
Ten ze złośliwym uśmieszkiem 
mówi:
 - I co, może to ma być na jutro? 
Na co account:
 - Jakbym chciał na jutro, to bym 
przyszedł jutro!



Jesienna chandra 

Klimat nie sprzyja dobremu samopoczuciu. Każdy wie, że jesień minie, jednak 
pozwólmy sobie zapomnieć o smutku szybciej. Zapraszamy na sekcję słodkich 
zwierzątek ratujących humor! *Jeżeli twój stan utrzymuje się znacznie dłużej nie zwlekaj i idź do lekarza!
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Ankieta

Zachęcamy do głosowania na ulubionego nauczyciela, wyniki 
top3 zostaną ogłoszone w następnym wydaniu miesięcznika.

kliknij TUTAJ
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHXcxChXDM5T86vNTux0XmPfsnuZfGzViQ7GNoCBefUVoBLQ/viewform


Kalendarium
Przed nami jeszcze 9 miesięcy szkoły. Jednak nie 
spędzimy ich tylko na nauce. Nasza szkoła 
przygotowuje dla nas parę ciekawych imprez, w których 
warto brać udział :). A są to:

● Halloween- 31.10 2019
● Dzień kota- 17.02.2020
● Dzień św. Patryka-17.03.2020

Udowodnione jest, że czas szybciej nam leci kiedy 
wiemy i możemy odliczać czas do dni wolnych, dlatego 
mamy jeszcze dla was kalendarz dni wolnych w tym 
roku szkolnym 


