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 W tym jednym z najważ-
niejszych dni w roku szkolnym, 
w dniu święta wszystkich nau-
czycieli, chcielibyśmy złożyć naj-
serdeczniejsze życzenia: dużo 
zdrowia, cierpliwości, wytrwało-
ści, sukcesów zawodowych oraz 
zadowolenia z uczniów!  

Redakcja Gazetki RAZEM 

 

Naszym nauczycielom 

 Witaj szkoło 
nasza ukochana    
  Żegnajcie lasy zielone, 
żegnajcie rzeki błękitne. Już 

wrzesień idzie przez łąki. Wi-
tajcie  koledzy koleżanki i 

szkolne zmagania i trudy 
nauki i wszystkie inne 
nasze nudne spra-

wunki. Szkoła otwiera 
przed nami swoje wro-

ta i zaprasza nas na następ-

ną  przygodę                   JI 

 

09.10.2015r. reprezentacja 
dziewcząt Gimnazjum w Lipniku 
wygrała gminne zawody w piłce 

nożnej. GRATULUJEMY 
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 Uczniowie ZPO w Lipniku zaangażowali się w projekt edu-
kacyjny mający na celu upowszechnienie nauki programowania.  
W projekcie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych oraz gim-
nazjów z całej Polski. W ramach zajęć uczniowie uczyli się progra-
mowania w intuicyjnym języku Scratch. Uczniowie ZPO w Lipniku 
zdobyli Certfikat, który jest podsumowaniem ich całorocznej pracy. 
Przez cały rok szkolny 2014/2015 poznawali zasady kodowania, 
przygotowywali różne projekty i gry komputerowe. Powstało wiele 
ciekawych projektów w Scratchu. Projekty można oglądać na na-
szym Fanpage na FB https://www.facebook.com/pages/
Mistrzowie-Kodowania-Lipnik/1501182816803037?fref=ts . 

Najaktywniejsi Mistrzowie w nagrodę pojechali na Festiwal Mi-
strzów Kodowania do Warszawy.                                                        ZH 

 

 Moderator programu – p. Hanna Habera napisała: „Jestem pod wrażeniem kreatyw-
ności i pracowitości nauczycieli i uczniów w Waszej szkole. Gratuluję wszelkich osiągnięć w tego-
rocznej edycji programu, a przede wszystkim realizacji tak wielu różnorodnych działań. Jestem 
przekonana, że nie byłoby to możliwe bez świetnej pracy Dyrektora szkoły, szkolnego koordynatora 
programu i współpracy nauczycieli zaangażowanych w projekt. Ogromnie się cieszę, że udział w 

programie Szkoła z Klasą 2.0 zaowocował  między 
innymi doposażeniem szkoły w zestawy kompute-
rowe, szerszym wykorzystaniem sprzętu multime-
dialnego, powołaniem „do życia” szkolnych blo-
gów i wprowadzeniem aktywizujących metod nau-
czania z wykorzystaniem TIK”.  

To był  niezwykły rok – aktywny, kreatywny i 
pełen emocji dla ekipy 2.0: mgr inż. Arkadiu-
sza Skiby – Dyrektora szkoły, mgr Anny Spy-
tek – koordynatora programu, mgr Teresy Bo-
bowskiej, mgr Urszuli Kucały, mgr Iwony Ja-
sek – nauczycieli realizujących zadania nau-

czycielskie. Zdobycie Certyfikatu 2.0 jest uwieńczeniem naszych całorocznych starań, 
ogromu pracy, wysiłku i wiary w możliwości uczniów i nauczycieli. Dziękuję!           AS 

 

Mamy Certyfikaty 

http://scratch.mit.edu/
https://www.facebook.com/pages/Mistrzowie-Kodowania-Lipnik/1501182816803037?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Mistrzowie-Kodowania-Lipnik/1501182816803037?fref=ts
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 W dniu 22 września uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej i I – III Gim-
nazjum wybierali przedstawicieli do Rady Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu 
wzięło udział 128 uczniów. Do pracy w Samorządzie zgłosiło się 12 uczniów. 
Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 
Przewodniczący: Oliwia Irzyk – kl. II gimnazjum 
z – ca przewodniczącego: Katarzyna Bugaj – kl. III gimnazjum i Justyna Urbaniak – 
kl. III gimnazjum 
sekretarz: Agnieszka Urbaniak – kl. III gimnazjum 
skarbnik: Agata Urbaniak – kl. III gimnazjum 

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 
2015/2016  
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  Dnia 17. 09. 2015 r. rozpoczęliśmy wielką  przygodę z Biblioteką Szkolną.  Proste 
prace z kółkami papieru i złożenie ich w odpowiednie kształty dały efekty przepięk-
nych prac plastycznych. Nie potrzeba wiele: kolorowy papier,  nożyczki i wyobraźnia 
uczniów, a czas, jaki pozostaje uczniom w oczekiwaniu na szkolnego busa  może być 
fajnie spędzony w „Skarbnicy Książek”.  

 Origami - to sztuka kunsztowne-
go składania papieru, której tradycja w 
Japonii kontynuowana jest do dzisiaj. W 
języku japońskim „origami“ oznacza 
czynność składania papieru (oreru - zgi-
nać, gami [kami] - papier). Papier dotarł 
do Japonii z Chin około 538roku. Pierw-
sze wzmianki o origami w japońskiej 
literaturze pochodzą z XII wieku a naj-
starsze znane wzory z okresu Muroma-
chi (1338 - 1573).  

Czytelnicy polecają 
Zasmakuj w czekoladowej historii bi-
bliotekarza Emiliana Apli, który zabierze 
Cię w mocno czekoladowy świat An-
druszków – właścicieli sklepu z... cze-
koladą. 

Ciekawe zajęcia w Szkolnej Bibliotece 
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Mistrzowie na start! 

 Uwielbiacie gry? Tworzenie animacji 
komputerowych to dla was frajda? Zatem za-
cznijmy kodowanie. Zachęceni zeszłorocznym 

sukcesem  po raz drugi włączyliśmy  się w program Mistrzowie Kodowa-
nia,  którego  celem jest rozwijanie umiejętności analitycz-
nego i kreatywnego myślenia. W nowoczesnym społe-
czeństwie brak zrozumienia zasad działania komputerów 
jest rodzajem analfabetyzmu. Programowanie sprzyja roz-
wojowi intelektualnemu i kreatywności, a w dalszej per-
spektywie może ułatwić  znalezienie dobrej pracy, w róż-
nych, niekoniecznie związanych z informatyką dziedzi-
nach. Dlatego podejmujemy wyzwanie i kodujemy. Panie 
Zofia Hałas i Elżbieta Michalik zapraszają chętnych na 
spotkania ze Scratchem, podczas których nauczycie się 
tworzyć własne programy i to nie tylko gry. Wasze prace 
będą oglądane i oceniane przez całą społeczność Mistrzów 
Kodowania. Jesteśmy w dobrym towarzystwie, a program zyskuje coraz liczniejszą rzeszę 
zwolenników – obecnie jest to 3000 nauczycieli z niemal 1200 szkół, co obrazuje poniższa 
mapka.  

 Pierwsze wy-
darzenie w jakim 
weźmiemy udział to 
Europejski Dzień Ję-
zyków Obcych 26 
września. Przygoto-
wujemy pozdrowie-
nia dla naszych kole-
gów w różnych języ-
kach. Kolejnym wy-
darzeniem, w którym 
weźmiemy udział jest 
Europejski Tydzień 
Kodowani . Myślę, że 
każdy scratcher z na-
szej szkoły przygotu-
je chociaż jeden pro-
jekt na dowolny te-
mat i zapisze go w 
s t u dio :  h t t ps : / /

s c r a t c h . m i t . e d u /
studios/1527220/          EM i ZH 
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 W sobotę 22 sierpnia b.r. na boisku sportowym 
przy ZPO w Lipniku odbyły się zawody sportowe, któ-
re uświetniły zorganizowany przez Radę Rodziców 
Piknik Rodzinny. W zawodach wzięło udział 9 rodzin. 
Tytuł najbardziej usportowionej rodziny zdobyła rodzi-
na P. Czerwińskich, II miejsce rodzina P. Bugajów, 
III—P. Cyganów. Wszystkie zespoły otrzymały dyplo-
my i upominki. Dużo emocji dostarczyły mecze piłki 
nożnej, w których uczestniczyły 3 drużyny: drużyna 
dziewcząt LKS Respekt Myślenice, drużyna Rodziców, 
drużyna chłopców z Gimnazjum w Lipniku. Szczegól-
nie kibicom podobały się odwaga i umiejętności piłkar-

skie dziewcząt z Myślenic.                                 TG 

 

 

  

 W niedzielę 13 
września, w drugim dniu 
XXV Zlotu Szlakami Walk 
Partyzanckich, uczniowie 
Gimnazjum w Lipniku 
wzięli udział w konkursach: 
sprawnościowo-obronnym i 
k r a j o z n a w c z y m  p r z y 
schronisku na Kudłaczach. 
Mieli szansę wykazać się w 
różnych konkurencjach np. 
strzelanie do tarczy, rzutki, 
składanie śpiwora na czas, 
k o n k u r s  w i e d z y 
krajoznawczej.   

Uczniowie ZPO w Lipniku zajęli czołowe miejsca w każdej konkurencji: 
Szymon Pawlikowski – III miejsce w konkursie wiedzy krajoznawczej,  
I miejsce – rzutki. 
Dawid Nieckula – IV miejsce w konkursie wiedzy krajoznawczej. 
Oliwia Irzyk – II miejsce – strzelanie. 

 Dnia 12 września 2015r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w corocz-
nych uroczystościach na Suchej Polanie. W 71 rocznicy pacyfikacji Lipnika i Wiśniowej  
wzięli udział również żyjący jeszcze partyzanci, wojsko, poczty sztandarowe, mieszkańcy  
i orkiestra. Zabrakło na uroczystościach por. Zbigniewa Łodzińskiego o pseudonimie Nie-
dźwiedź, który zmarł 2 tygodnie przed uroczystościami. Na początku zostali przywitani 
wszyscy przybyli. Następnie odbyła się uroczysta msza św. za poległych. Po mszy nastąpił 
apel poległych, później uroczysta salwa, a następnie złożenie wieńców pod pomnikiem .Po 
części oficjalnej można było porozmawiać z przedstawicielami władzy i organizatorami 
PTTK. Można było również zaspokoić głód, gdyż przygotowano grochówkę żołnierską i 
kiełbaski. Dzień był bardzo ciepły i cała uroczystość zgromadziła ogrom ludzi.          JU 

Piknik rodzinny zawody sportowe 

XXV Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich  
na Suchej Polanie oraz Kudłaczach 
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  Od początku roku szkolnego kla-

sa III gimnazjum była już na trzech wy-

cieczkach krajoznawczych. Pierwsza  

z nich – na Lubomir -  odbyła się 

07.09.2015r. Uczniowie w obserwato-

rium mieli lekcję astronomii. Obejrzeli 

także prezentację o początkach i historii 

obserwatorium. Na drugą wycieczkę 

(21.09.2015r.) klasa wybrała się do 

Szczyrzyca, zobaczyć znany nam kamień 

diabelski. Trzecia wycieczka odbyła się 

05.10.2015r. Jej trasa rozpoczęła się na 

Przełęczy Zasańskiej, a skończyła w Dro-

ginii. Po drodze klasa miała okazję zobaczyć m.in. Trupielec, Kurhany ciałopalne oraz  cmentarz  z 

okresu pierwszej wojny światowej znajdujący się w Droginii. Cała wycieczka miała  szczególny charak-

ter, ponieważ  uczniom towarzyszył pan Mateusz Murzyn—przewodnik, od którego bardzo dużo się 

dowiedzieli.  Opowiedział on wiele ciekawych historii.                                                            AU 

Turystyka piesza klasy III Gimnazjum 



 Różnorodność językowa, wielojęzyczność i nauka języków obcych przez całe życie: to najważ-

niejsze przesłanie w Europie każdego 26 września, w dniu ogłoszonym przez Radę Europy – Europej-

skim Dniem Języków. Głównym celem jest pokazanie korzyści płynących z uczenia się języków, wy-

miana informacji, promowanie różnych form współpracy międzynarodowej oraz możliwości poznawa-

nia różnorodności językowej i kulturowej Europy. Każdego roku w całej Europie odbywają się liczne 

wydarzenia promujące naukę języków obcych i inicjatywy przypominające, iż warto pielęgnować języ-

ki ojczyste. 

 W sobotę, 26 września 2015r. grupa uczniów z klasy drugiej i trzeciej gimnazjum w Lipniku 

pod opieką nauczycieli j. angielskiego i niemieckiego wzięła udział w plenerowej grze miejskiej Misja 

„Babel”. Realizując kolejno zlecone ‘misje’ dwa zespoły uczniowskie odwiedziły: British Council, In-

stytut Austriacki, Instytut Goethego, Instytut Francuski, Instytut Cervantesa, Instytut Włoski oraz mo-

bilną siedzibę Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w Polsce. Ucznio-

wie pomimo bardzo niesprzyjającej pogody i ulewnie padającego deszczu pokonali w ciągu sześciu 

godzin wiele kilometrów krążąc uroczymi uliczkami po Starym Mieście w Krakowie, stanęli do walki 

z tajemniczą organizacją „Babel”, odzyskali skradzione słowa angielskie, niemieckie, włoskie, hiszpań-

skie i francuskie, wyprostowali wiele językowych zawiłości. Bardzo skuteczną bronią okazały się 

smartfony i tablety z dostępem do map google oraz wieloję-

zycznego słownika. Podczas gry uczniowie rozwiązywali za-

gadki, odpowiadali na pytania, rozgryzali zaszyfrowane kody 

językowe, nawiązywali aktywnie kontakt z rodzimymi użyt-

kownikami języka, których spotkali na trasie gry. To był dzień 

pełen wrażeń, obfitował w wiele sytuacji, które wymagały po-

konania barier i wewnętrznego przełamania się. Na zakończe-

nie gry wszystkie drużyny spotkały się w Teatrze „Groteska”, 

w siedzibie głównej MI6, na podsumowaniu, gdzie uczestnicy 

obejrzeli zmontowany ‘na gorąco’ film z przebiegu całego 

dnia obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych w Kra-

kowie. W drodze powrotnej do domu nie ustawały rozmowy o 

wrażeniach i wspaniałej atmosferze całego dnia, ze śmiechem 

wspominano zabawne sytuacje i dzielono spostrzeżeniami. 

M. Janik 
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Święto Szkoły 
 
 17.09.2015 r. o godzinnie 1200 odbyła się akademia z oka-
zji święta szkoły. Przybyły na nie 
 P. Karolina Moryc, P. Bronisława Świerszcz, P. Janina Irzyk,  
P. Maria Lenart. Uczniowie odgrywali przysięgę partyzantów, 
śpiewali i recytowali. Przedstawiona została prezentacja o Lipni-
ku z czasów wojny. Na koniec przemówił pan dyrektor. 
 Akademia podobała mi się bardzo. Wyniosłem z niej to, 
że niełatwo było przetrwać wojnę. Dużo osób zginęło, a domy 
spalono. Mam nadzieję że już nigdy nie będzie wojny. 

Mateusz Pieprzyk kl.V 

Język otwiera drzwi! – Europejski Dzień Języków  
w Krakowie 
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Humor na nudne dni w szkole :D 

RAZEM 

Przed klasówką: 
- Mam nadzieję, że dzisiaj nikogo nie 
przyłapię na ściąganiu! 
- My również, proszę pani! 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: 
"Uczniowie chętnie wracają do szkoły po wa-
kacjach."? 
Zgłasza się Jasio: 
- Kłamstwem, panie profesorze! 

-Dlaczego nie da się podpalić szkoły ? 

- Bo wszyscy ją olewają :P 

Dowód na to że szkoła jest filmem: 
- Geografia - Discovery Channel 
- WF - Szkoła przetrwania 
- Religia - Dotyk anioła 
- Chemia - Szklana pułapka 
- Matematyka - 5*5 
- Historia - Sensacje XX wieku 
- Język polski - Magia liter 
- Lekcja muzyki - Jaka to melodia 
- Lekcja wychowawcza - Na każdy temat 
- Przerwa - 997 
- Test - Milionerzy 

- Poprawka - Stawka większa niż życie 
- Nowa w klasie - Trędowata 
- Nowy w klasie - Obcy pasażer Nastromo 
- Ostatnia Ławka - Róbta co chceta 
- Pan konserwator - Mc Gyver 
- Wycieczka szkolna - Ostry Dyżur 
- Wyrwanie do odpowiedzi - Totolotek 
- Wywiadówka - Z Archiwum X 
- Wakacje z rodzicami - Familiada 
- Dyrekcja - JAG Wojskowe Biuro Śledcze 
- Dozorca\Woźny - Strażnik Teksasu 
- Informatyk - Johny Mnemona 
- Korytarz w szkole - Ulica Sezamkowa 
- Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka 

Katechetka do dzieci: 
- Co robimy kiedy jest post? 
- Komentujemy i dajemy lajka! 
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,,KRAINA MARZEŃ" 

 Był to deszczowy dzień. Szedłem wtedy do kuzyna. Idę sobie, a tu nagle zza drzewa 
wychodzi ogromna żaba! Wystraszyłem się i uciekłem, ale żaba zawołała: 
-Nie uciekaj, nie bój się mnie, nic Ci nie zrobię! 
Zatrzymałem się w bezpiecznej odległości i popatrzyłem na żabę zdziwiony. Przecież żaby 
nie są takie duże i nie mówią! Ta za to mówiła. 
-Czy chciałbyś ze mną pójść do Krainy Marzeń? - zapytała żaba 
Znów popatrzyłem na nią zdziwiony. 
-Aha, zapomniałam się przedstawić - poprawiła się żaba - jestem Żabcia Żabawalska. 
I znowu popatrzyłem na nią zdziwiony. 
-No nie bój się. Odpowiedz tak lub nie. 
Kiedy to powiedziała, nabrałem więcej odwagi. 
-Tak chciałbym iść z Tobą do Krainy Marzeń, ale, ale czy to nie daleko? 
I wtedy Żabcia powiedziała jakieś dziwne słowa i utworzyła się tęcza, a na końcu tęczy por-
tal z napisem ,,KRAINA MARZEŃ". Żabcia powiedziała wtedy, żebym na nią wskoczył. 
Kiedy wskoczyłem na nią, poszliśmy do portalu po tęczy. Wtedy zaczęła się przygoda z Kra-
iną Marzeń. 
  W Krainie Marzeń zobaczyłem różne niestworzone zwierzęta. Żabcia powiedziała, że to 1 
Świat Czarozwierząt. Były tam: gigantyczne ptaki, które ziały ogniem, gigantyczne mrówki, 
które nosiły gigantyczne osły, gigantyczne nosorożce, które miały gigantyczne węże zamiast 
rogów i wiele, wiele innych. A, i oczywiście gigantyczne żaby, które wesoło skakały wokoło 
gigantycznego jeziora. Wszystko tam było gigantyczne!  
Kiedy tam weszliśmy, wszyscy ucichli, tylko Żabcia zaczęła mówić: 
-Kochani, oto nasz nowy przybysz! Wtedy wszyscy zaczęli klaskać, śpiewać i się bawić 
[pewnie jak nigdy dotąd]. I ja też się ucieszyłem , i zacząłem bawić się razem z nimi [Żabcia 
też]. Bawiłem się tak dobrze do godziny 18. Kiedy Żabcia zawołała STOP ZABAWA!!!, 
wszyscy się uciszyli, nawet ja. 
-Jest godzina 18. Grzesiu, musisz iść już do domu. Kochani, pożegnajcie się z nim. - powie-
działa Żabcia 
Wszyscy zaczęli mnie przytulać i mówić: Papapapajka Grzesiu. Czy kiedyś nas jeszcze od-
wiedzisz? Na to pytanie odpowiedziałem wszystkim: Przyjdę jeszcze, tylko nie wiem, jakie 
jest hasło do Krainy Marzeń. W tym momencie odezwała się Żabcia: 
-A właśnie mam dla Ciebie prezent. A mianowicie powiem Ci hasło do Krainy Marzeń, i bę-
dziesz mógł przychodzić kiedy tylko będziesz chciał! 
Na ten prezent bardzo, bardzo, ale to bardzo się ucieszyłem! Ale było już późno i musiałem 
iść. Do domu odprowadziła mnie Żabcia. 
-Przyjdź jeszcze do Nas - powiedziała 
-Przyjdę - odpowiedziałem 
Żegnaliśmy się bardzo długo. 
Jutro przyjdę - myślałem już na łóżku. Wyciągnąłem kartkę z hasłem i odczytałem po cichu: 

,,KRAINA MARZEŃ JEST SUPER HEJ HO HEJ HO PRZYGODO" 

KONIEC 

Grzegorz Twardosz kl. V  
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Moja wymarzona szkoła 
 
 Moja wymarzona szkoła to „Szkoła Sportowa”. Lekcje zaczynają się o 1100,abyśmy się 
mogli wyspać. Codziennie uprawiamy inne dyscypliny sportowe. W poniedziałek jest dzień po-
święcony piłce nożnej. Po rozgrzewce ćwiczymy strzały oraz rzuty rożne. O godzinie 12:00 jest 
obiad, który dostarcza nam MC DONALD'S. Na korytarzach stoją automaty z Coca – Colą. 
 Wtorki i środy to lekkoatletyka. Biegamy, rzucamy kulą i młotem, skaczemy przez płotki  
i wzwyż. W czwartki odbywają się zajęcia na basenie. Uczymy się pływać i gramy w piłkę wodną. 
W piątki jeździmy na rowerach, rolkach i deskorolkach .Obok szkoły jest ścieżka rowerowa oraz 
park dla mistrzów deskorolki. W naszej szkole nie ma zadań domowych. Często jeździmy na wy-
cieczki i mecze znajomych klubów sportowych. Nie ma  sprawdzianów i niezapowiedzianych 
kartkówek. Nie musimy nosić ciężkich plecaków z książkami, tylko torby z butami i strojami spor-
towymi. Do szkoły przywozi nas limuzyna, a z powrotem odwozi nas Robert Kubica swoją raj-
dówką. 
 Chciałbym, żeby szkoła w Lipniku była chociaż trochę podobna do szkoły moich marzeń. 
 

Norbert Wąsowicz kl. IVB 

RAZEM 

Szkoła moich marzeń 
 

 Szkoła moich marzeń powinna być duża, kolorowa i wesoła. Dzieci i nauczyciele powinni 
być uśmiechnięci i kolorowo ubrani. 
 W tej szkole byłaby biblioteka zbudowana ze słodyczy. 
Klasa, która przeczytałaby najwięcej książek, mogłaby zerwać sobie kilka słodyczy ze ścian bi-
blioteki. W tej szkole byłby też basen, na który uczęszczalibyśmy dwa razy w tygodniu. Wycho-
wanie fizyczne odbywało by się codziennie. Inne przedmioty odbywały by się w pięknych koloro-
wych salach .Szkolny sklepik otwarty byłby w godzinach 700-15 00. Znajdowałoby się w nim 
wszystko co uczniom potrzebne. Każda uczennica mogła mieć pomalowane paznokcie. Uczeń, 
który w danym dniu wyróżniał się w nauce dostawałby lizaka. W piątek wszyscy mieliby po czte-
ry lekcje. Poniedziałek byłby dniem w którym nauczyciele nie wstawialiby jedynek. 

 Tak właśnie wyobrażam sobie szkołę moich marzeń. 
Milena Rosiek kl.IVB 

 

Szkoła moich marzeń. 
 

 Chciałabym chodzić do szkoły, która jest bardzo nowoczesna. Budynek szkoły ma pięć 
pięter. Uczniowie poruszają się windą. Na korytarzach są szafki, w których przechowują swoje 
rzeczy, zamiast dźwigać ciężkie plecaki. 
 Wszystko jest czyste i zadbane. Cała szkoła jest kolorowa. Na ścianach są powieszone 
kwiatki z tektury. Przy oknach stoją piękne zielone rośliny w doniczkach. Wzdłuż całego korytarza 
są wygodne ławki, na których można usiąść w czasie przerwy. Przed szkołą jest piękne i duże boi-
sko. Z kwiatków i roślin są zrobione alejki, a przy nich postawione wygodne ławki i stoły, przy 
których można usiąść i zjeść śniadanie. Na boisku jest kiosk, w którym latem i wiosną można ku-
pić orzeźwiającą lemoniadę, a jesienią i zimą ciepłą herbatę i gorącą czekoladę. Chociaż lubię się 
uczyć to chciałabym, żeby przerwy były dłuższe. W szkole moich marzeń jest wielki park wodny z 
basenami oraz stadnina koni. 
 Wszyscy się lubią, są zawsze uśmiechnięci chcą żyć wspólnie bez kłótni i dokuczania. 
 

Marcelina Nieckula  kl. IVB 
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