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Znowu w ławkach

Po remoncie

Klasowe urodziny

Tradycyjnie, pierwszego września, 
w całej Polsce odbyło się rozpo-
częcie roku szkolnego. W naszej 
szkole klasy starsze przybyły na 
godzinę 8 a młodsi na 8.30. Z po-
wodu dużych upałów nie odobyła 
się akademia, a kilka słów i życze-
nia dobrego roku od  pani dyrektor 
uczniowie wysłuchali na tarasie. 

Potem klasy czwarte i pierwsze 
poznały swoich wychowawców. 
Pozostałe informacje wszyscy po-
znali już w swoich klasach. 
- Cieszymy się, że mogliśmy zno-
wu spotkać naszych kolegów i 
koleżanki - powiedziało wielu  
uczniów.
Wiktor Sowa

W czasie trwania wakacji w naszej 
szkole aż huczało od remontu. 
Wszystko za sprawą nowych, kolo-
rowych łazienek dla dziewcząt. 
W pomieszczeniach zamontowane 
zostały nowe toalety, umywalki a 
ściany pomalowano i wykafelkowa-

no. Kolorystyka też się 
zmieniła. Zagościł fiolet 
i biel.
Nowe łazienki zostały 
przystosowane dla na-
szych najmłodszych 
uczennic, rozpoczyna-
jących naukę w szkole. 
Zamontowano bowi-
em również  mniejsze i 
niższe  umywalki i toa-
lety.
Z całą pewnością, dzięki 

tym zmianom, uczennice  
naszej szkoły z przyjemnością będą 
korzystały z odnowionych i kolo-
rowych łazienek. W przyszłym roku 
będzie kolej na część dla chłopców.
Oliwka

8 września - Maciek i Mikołaj. 
Osoba urodzona w tym dniuj jest 
człowiekiem praktycznym, pra-
cowitym i prawym. Dąży do zdo-
bycia majątku, w czym jej się prze-
ważnie wiedzie. Obrotna – potrafi 
umiejętnie dostosowywać się do 
warunków życiowych. Przywią-
zana jest do ogniska domowego. 
Często zmienia miejsce pobytu.
25 września - Jagoda. Osoba 
urodzona w tym dniu jest dob-
rym obserwatorem a jej intelekt 
jest wysokiego gatunku. Dąży 
do rozwoju umysłowego i uszla-
chetnienia swych uczuć. Wierna i 
prawa, posiada dużo wrodzonego 
poczucia religijnego. Nierzadko 
jest dowcipna. Dzięki swym czy-
nom pożytecznym dla ogółu może 
osiągnąć pewną popularność.
30 września - Igor. Osoba urod-
zona w tym dniu jest zwolenniki-
em sprawiedliwości. Może jej  się 
powieść w dziennikarstwie lub 
polityce.  Lubi jedność, spokój  i 
miłość — ale jednocześnie sama 
wykazuje chęć do wyodrębnia-
nia się od innych i chętnie chadza 
własnymi drogami. Jest usposobi-
ona idealistycznie i romantycznie.
Ala

Trochę statystyki
W nowym roku szkolnym jest: 
pięć klas pierwszych, pięć klas 
drugich, cztery klasy trzecie, trzy 
klasy czwarte (w tym jedna sporto-
wa), cztery klasy piąte, trzy klasy 
szóste. W sumie w szkolnych ław-
kach zasiada ponad 500 uczniów. 
Nad ich bezpieczeństwem i wiedzą 
czuwa razem z dyrekcją blisko 50 
nauczycieli. W szkole również po-
maga kilkanaście osób z obsługi. 
Mikołaj
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Na boisko musimy 
jeszcze poczekać

W wakacje rozpoczęła  się budowa 
boiska szkolnego. Wszyscy ucznio-
wie cieszyli się bardzo, że lekcje wf 
od września będą mogły odbywać 
się na dworze, na nowym obiekcie. 
Niestety, do chwili oddania gazetki 
w wasze ręce, budowa nie zakończy-
ła się. Nadal trwają na niej prace, a 
wszyscy uczniowie bardzo kibicują 
budowniczym.
Z nieoficjalnych źródeł dowiedzie-
liśmy się, że nowe boisko będzie z 
nawierzchni o nazwie tartan. Będzie 
też wielofunkcyjne: do piłki nożnej, 
siatkówki i koszykówki. 
- Nie mogę już się doczekać kiedy 
zostanie otwarte - mówi jeden z na-
szych redakorów.
Mikołaj Twaróg, Mateusz Mleczko

W pałacu i u żubrów

18 czerwca klasy IVa i Vb wy-
brały się do Pszczyny. Najpierw 
chwilę spędzili na rynku, gdzie 
mieli do rozwiązania dwa zadania, 
przygotowane przez panie wy-
chowawczynie. Później zwiedzili 

pałac, gdzie mieszkała 
księżna Daisy. Space-
rując przez park, doszli 
do zagrody żubrów. 
Tam widzieli moment 
karmienia i różne inne 
ciekawe zwierzęta, np. 
pawie, które wyszły z 
klatki, słodkiego jeży-
ka, dwa króliczki i jed-
nego zająca. W drodze 

powrotnej odwiedzili restaurację 
McDonald’s. Wszystkie dzieci z 
obu klas były bardzo zadowolone 
z wycieczki, a najbardziej chyba z 
jej ostatniego punktu.
Maciek

Cały dzień we Wrocławiu

Dnia 16 czerwca uczniowie naszej 
szkoły wybrali się na wycieczkę 
do Wrocławia.  Głównym celem 
wycieczki było zwiedzanie naj-
starszego i największego zoo w 
Polsce.  Od października 2014 
roku można zwiedzać również 
Afrykarium,  olbrzymi pawilon z 
basenami, w którym można poznać 
mieszkańców środowisk wodnych 
różnych części Afryki.  - Widzie-
liśmy płaszczki, rekiny młoty, 
piękne rafy koralowe - mówią 
uczniowie. Później  wszyscy udali 

się pod Iglicę - stalowy słup 
o wysokości 96 metrów.  
Znajduje się ona obok Hali 
Stulecia. Wracając autoka-
rem do domu, zatrzymali się 
na obiad w McDonaldzie.  
- Miło było spędzić dzień w 
takim uroczym mieście, ja-
kim jest Wrocław.  Polecam 
wszystkim taką wycieczkę - 
mówi Kamil.
Kamil Kopciński

E c h o  u b i e g ł e g o  r o k u  s z k o l n e g o

Nagrali słuchowiska

Wakacyjny konkurs 
rozstrzygnięty!

Tuż przed wydaniem gazety roz-
strzygnięty został wakacyjny kon-
kurs. Reklamowaliście „Armatę” 
w całej Polsce i przysłaliście po-
nad 30 fotografii. Serdecznie dzie-
kujemy. Redakcyjne jury postano-
wiło nagrodzić Mateusza Mleczko 
za wyjątkową oryginalność i po-
święcenie. Trwa jescze interneto-
wy konkurs. Możecie głosować na 
wybrane zdjęcie. Zdobywca naj-
większej liczby polubień zostanie 
również nagrodzony. Szczegóły: 
https://www.facebook.com/arma-
taimy?ref=hl

Szkolne mury opuścili w czerwcu 
uczniowie trzech klas VI. Ich drogi 
rozeszły się, gdyż trafili do różnych 
gimnazjów w mieście. Ale jeszcze 
w połowie czerwca uczniowie VIa 
wzięli udział w konkursie na słucho-
wisko radiowe. Wyróżniono pomysł 
i realizację „Patentu na żeglarstwo” 
Michała Jędrzejko  oraz „Morderstwo 
prawie idealne” zespołu: Wiktoria 
i Julia Kaim, Sara Sobstyl i Karolina 
Wilczyńska. 
Maciek


