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Gadżetka nr VI- 2018/2019 

W NUMERZE 

3 Temat numeru 

Gotowi na Wakacje? 

4 Nasi Absolwenci 

 

6 
Strefa wydarzeń 

Sen o Warszawie 

 

8 Szkolny Terminarz 

Szanowni Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele  

i Pracownicy naszej Szkoły  

Minął kolejny rok szkolny wypełniony wieloma ważnymi  

wydarzeniami. To także czas, w którym należało sprostać 

różnym wyzwaniom i trudnościom.  

Dziękujemy za cały rok wytężonej pracy. 

Życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących  

podróży, niezapomnianych wrażeń,  

uśmiechu na co dzień.  

Podejmujcie odważne i odpowiedzialne decyzje,  

bo od nich może zależeć czyjeś samopoczucie i zdrowie. 

Do zobaczenia po wakacjach! 

Redakcja Gadżetki 
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Jak  spędzić wakacje? 

Bądź offline cały dzień. Zostaw w domu telefon i wyrusz w teren bez celu.   

Zobaczysz, że dzień potrafi być naprawdę długi. 

Wycieczka rowerowa. Zwiedzanie okolicy na rowerze może być świetnym sposobem 

na spędzanie wolnego czasu. 

Odwiedź babcię, dziadka. Idę o zakład, że sprawisz im i sobie przyjemność. 

Obserwacja nieba nocą. Nie zawsze zwracamy uwagę na to jak piękne jest gwieździ-

ste niebo. 

Jeśli lubisz pływać i lubisz słońce to idź na basen lub do aquaparku. 

Po prostu przeżyj wakacje tak, żebyś nie czuł/a, że był to stracony czas. 

Współczesny człowiek bardzo dużo czasu poświęca na naukę i pracę. 

W tej sytuacji szuka okazji do wypoczynku od męczącej codzienności. 

Uczniowie niecierpliwie odliczają dni do zakończenia roku szkolnego, 

a dorośli do urlopu. Uważam, że wakacje są bardzo korzystnym cza-

sem dla każdego, ponieważ dają upragniony i oczekiwany wypoczy-

nek. 

Dlaczego wakacje są latem? 

Początkowo uważano, że latem rolnicy potrzebowali więcej 

rąk do pracy, więc zwalniali dzieci ze szkoły, by pomogły im na 

roli. Bliższa prawdzie wydaje się jednak rola przemysłu: gdy mia-

sta zaczęły się zamieniać w wielkie ceglane piece, nie dało się w 

nich wytrzymać w czasie letnich upałów. Bogatsi uciekali na 

przedmieścia, a biedniejsi samowolnie urządzali sobie wakacje. 

Prawo dostosowało się do nowego zachowania wolnoczaso-

wych ustanawiając wakacje dla dzieci, a dorośli sami dostrzegli 

okazję i zaczęli planować urlopy na lato, by jak najlepiej wyko-

rzystać świetną pogodę. 

Monika Niziołek 
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Nasi absolwenci 

Klasa 3 gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019 

Będzie  

już tylko  

lepiej ... 

prawdopodobnie 
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Nasi absolwenci 

 

Nasza klasa (8) składa się z 18 uczniów: 13 chłopców  

i 5 dziewcząt. Jako klasa jesteśmy zgrani, mimo, że czasami 

zdarzają się nam drobne sprzeczki. Jeśli mielibyśmy  

zapisać wszystkie śmieszne sytuacje, które zdarzały nam się 

przez te 8 lat, to z pewnością zabrakłoby nam miejsca na jednej 

kartce. Każdy dzień upływa nam z uśmiechem na twarzach.  

Teraz, po otrzymaniu wyników z Egzaminu Ósmoklasisty  

i zakończeniu roku szkolnego, każdy z nas pójdzie inną drogą. 

Są jednak takie wspomnienia, które zostaną w naszych głowach 

już na zawsze.   

Justyna Załęska 

Klasa 8 w roku szkolnym 2018/2019 

Będzie  

już tylko  

lepiej ... 

prawdopodobnie 
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Gdybyś ujrzeć chciał  

Nadwiślański świt 

Już dziś wyruszaj ze mną tam 

Zobaczysz, jak  

Przywita pięknie nas 

Warszawski dzień 

 

 
Autorzy utworu:  
Czesław Niemen 
Marek Gaszyński 

1 

Sen o Warszawie 

Mam tak samo, jak Ty 

Miasto moje, a w nim 

Najpiękniejszy mój świat 

Najpiękniejsze dni 

Kiedyś zatrzymam czas 

I na skrzydłach jak ptak 

Będę leciał co sił 

Tam, gdzie moje sny 

I warszawskie kolorowe dni. 
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Sen o Warszawie 

3-5 czerwca 2019 
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