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Gadżetka Gadżetka Gadżetka ---   dodatek specjalny        dodatek specjalny        dodatek specjalny           

„To jest już koniec…”  

Tym cytatem ze słynnej pożegnalnej piosenki rozpoczynamy dzisiejszy artykuł. Drodzy czytelni-

cy! Zapewne każdy z Was ma jakieś wspomnienie z (prawie) absolwentami naszej szkoły – klasą III 

gimnazjum. Jedne są przyjemniejsze, drugie mniej. Nie ukrywajmy – najbardziej zapamiętają nas  

nauczyciele. To Wam, drodzy pedagodzy nie jeden raz podnieśliśmy ciśnienie albo wywołaliśmy  

na Waszych twarzach uśmiechy.  

Mimo wszystko, te 10 lat wspominamy całkiem miło. Nie obyło się bez niezapowie-

dzianych kartkówek, jedynek w dzienniku, uwag i skarg na naszą klasę. Czasami zdarzały się 

ucieczki, innym razem jakieś wpadki, a nawet żółwie klasowe (pozdrawiamy Franklina  

i Snickersa ☺). Jednak każdy z nas zapamiętał z tych lat coś innego, więc korzystając z oka-

zji, że jest to ostatni numer „Gadżetki”, postanowiliśmy przedstawić Wam nasze szkolne 

wspomnienia! A może Wy zapamiętaliście coś ciekawego związanego z naszą klasą? Podziel-

cie się tym z nami, czekamy!  

►Kłótnie o zabawki w przedszkolu 

►Czas spędzony w przedszkolu  

►Zabawy na korytarzu w czarno-biało 

►Pasowanie na ucznia 

►Zbieranie karteczek do segregatora 

►Nauka pływania w kl. 4 

►Żółwie klasowe – Franklin i Snickers 

►Sprzeczki z nauczycielami 
 

Nasze wspomnienia!!!!!! 
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►Rzucanie po klasie: gumkami do mazania, gumkami 

recepturkami, papierowymi kulkami, samolotami  

z papieru 

►Pisanie na lekcjach „liścików” do siebie nawzajem 

►Skakanki, żyłki do plecenia, gumki do robienia 

bransoletek  

►Ogniska klasowe 

►Bójki w szatni po ciemku, gdy nie było kamer 

►Ucieczka z lekcji w Wigilię Szkolną 

►Udawanie że stara Nokia to najnowszy Iphone  

►Chowanie się przed nauczycielami w toalecie 

►Zakłady meczowe: jak Kuba przyszedł w barwach 

największego przeciwnika swojej ulubionej drużyny, 

Tomek i Kuba przyszli do szkoły w różowych pleca-

kach 

►Zamienianie drzwi w toalecie damskiej 

„To jest już koniec…”  

Nasze wspomnienia!!!!!! 

►Gra w szatni – piłką z papieru 

►Lekcje języka niemieckiego i godziny wychowawcze 

►Zawody sportowe i kłótnie z sędziami 

►Stowarzyszenie „Wszystkie Dzieci nasze są”: spotkania, 

imprezy, wycieczki 

►Wyjazd do Włoch 

►Wyjazd na Węgry 

►Zielona Szkoła 2013r. i 2014r.  

►Wycieczki szkolne zarówno jedno- jak i dwudniowe 

►Egzamin do bierzmowania, egzamin gimnazjalny 

►Bierzmowanie  

►Wycieczka do Warszawy 

►Wyjazdy na Dni Otwarte  

►Gadżetka!  

UCZNIOWIE KLASY 3 GIMNAZJUM  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 


