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 Co nam daje szczęście? wyniki szkolnej sondy
=rodzina i przyjaciele - 18
głosów
=życie - 8
=miłość- 13
=praca - 23
=dobre słowo - 11
=pieniądze i prezenty - 24
=zdrowie - 32
=drugi człowiek - 12
=wygrane zawody - 12
Tak widzą szczęście
gimnazjaliści...Czy mają rację
- niech każdy sam
rozstrzygnie

Nauczycielom - dziękujemy za kolejny rok szkolny....
- Dobry nauczyciel nie
"gwi d e" Śa ciebie, aby
za Śim biegł. Nie
"pśpycha" ci dś przśdu.
Dobry nauczyciel idzie
obok ciebie - pozwala ci
badać, śdkrywać, twśrzyć,
pytać i wyja Śiać. Jest
zawsze gśtśwy pśmóc ci
w w drówce przez
kamienisty teren - ale
dopiero wtedy, gdy ty sam
Śaprawd Śie dajesz
sobie rady. Dobry
Śauczyciel mówi: "spójrz",
"pśmy l" spróbuj", "pśka
mi, jak tś si rśbi"
- Najwa Śiejsz rzecz ,
jakiej Śas uczy, jest tś, e
wszyscy jeste my sśbie
potrzebni.
- Dobry nauczyciel

pśkazuje, jak du ś ka dy
z Śas pśtrafi zrśbić sam - i
ile wi cej mś e zrśbić, gdy
pracuje z innymi.
dzi kujemy wam za tś , e
uczycie Śas ceŚić ró Śice
mi dzy lud mi, zamiast
si ich śbawiać.
- Wła Śie Śauczyciel
wyja Śia Śam, e ycie
mś e być ŚudŚe jak szary
papier albś gł bśkie jak
ocean i wysokie jak niebo.
Wybór Śale y dś Śas.

- Dzi ki wam-nauczycielerśzumiemy, e je eli
bardzś pragŚiemy cś
rśbić, wtedy pracujemy
nad tym, znajdujemy w
tym przyjemŚś ć i
dśskśŚalimy si w tym - a
wówczas Śie jest wa Śe,
czy przyniesie nam to
sław , czy te Śie. I za tś
wszystkś dzi wła Śie
wam z całych serc
dzi kujemy!

- Dzi ki wam wiemy, e
najmniejszy brylant
błyszczy mścŚiej Śi du e,
ale zwykłe szkłś,
e lepiej jest
rśbić małe rzeczy
dśbrze, Śi
wielkie - byle jak.

Wakacyjne, uśmiechnięte yczenia :)
- słśńca Śa ka dy smutek i
cieŚia daj cegś
wytchnienie
-Śieba, któregś bł kit
rśdzi Śadziej
-śbłśków, cś gśŚi si z
wiatrem marzeń
-przygód zapieraj cych

dech w piersiach
-u miechu, cś leczy
zmartwienia
-beztroski-ale tej m drej
-wślŚś ci, ale tej, która
ma granice
-skrzydeł u ramiśŚ, tańca
z chmurami, zielśŚś ci

wiata...
CudśwŚych wakacji yczy
Redakcja "GimUcha"
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Przedwakacyjna powtórka szkolnych słówek na wesoło
Ananas
Niby nazwa owocu. W szkole to
osoba, która urozmaica szare
życie klasy. Bohater (negatywny)
snów dyrektora szkoły.
Bałwan
Rodzaj komplementu, którym
nauczyciel może obdarzyć ucznia.
Używany nie tylko w okresie
zimowym..
Boisko
Miejsce odreagowania stresów.
Odbywają się tam sceny
przypominające bitwę pod
Grunwaldem lub mecz rugby.

Energia
Inaczej power. Rozpiera uczniów.
Najbardziej widoczna (i słyszalna)
na przerwach. Jej wymiernymi
oznakami są sińce i zwichnięte
nogi w kostce.
Fanaberie
Szeroki wachlarz metod
pedagogicznych stosowanych
przez belfrów. Zjawisko, którego
nie potrafią zrozumieć uczniowie.
Gabinet dyrektora
Pomieszczenie, przed wejściem
do którego każdy jest przekonany
o swojej niewinności.

Korepetycje
Znienawidzony przez uczniów
rodzaj przyswajania wiedzy.
Pożeracz pieniędzy dla rodzica.
Lekcja
Czas między przerwami, najmniej
atrakcyjna forma spędzania czasu
w szkole. Zdaniem uczniów –
zupełnie niepotrzebna.
Lektura
Książka, którą trzeba przeczytać.
Wymaga opanowania umiejętności
czytania w podstawowym stopniu.

Hobby
Kiedyś określano nim proces
zbierania znaczków pocztowych.
Obecnie oznacza spędzanie czasu
z komputerem.

Miłość
Cudowna odskocznia od
szkolnych obowiązków. Stan
zauroczenia płcią przeciwną.
Okres wzmożonej dbałości o swój
wygląd.

Ciało pedagogiczne
Grupa poważnych osób, potocznie
zwanych nauczycielami. Ich celem
życiowym jest walka z wiatrakami,
czyli edukacja wychowanków.
Dyrektor
Wykonawca władzy absolutnej.
Szef całej budy. Osoba, przed
którą czuje się respekt. Właściciel
najładniej urządzonego lokum w
szkole.
Dzienniczek
Najrzadziej noszony do szkoły,
najczęściej zaginiony w bliżej nie
określonych okolicznościach.

Klasa
Wyraz ten ma dwa znaczenia: po
pierwsze oznacza salę
umysłowych tortur (a dla
niektórych 45 -minutowej drzemki);
w drugim znaczeniu jest to Silna
Grupa pod Wezwaniem,
składająca się coraz częściej z 30
wojowników.
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Nauczyciel
Człowiek, który lubi dużo mówić.
Sprawca uczniowskich stresów.
Użytkownik długopisu z
czerwonym wkładem.

Usprawiedliwienie
Bliski kontakt z rodzicami,
który najczęściej kończy
się szlabanem na
komputer.

Ocena
Wskaźnik wiedzy ucznia. Obiekt
znacznych zainteresowań
rodziców. Przyczyna tajemniczego
znikania dzienników klasowych.

Wagary
Przerwa w mozolnej pracy
ucznia. Wycieczki krajoznawcze
po okolicy bez przewodnika.
Element integrujący klasę.

Patron szkoły
Można go zobaczyć w wersji
kamiennej lub olejnej na
honorowym miejscu szkoły. Bywa
też bohaterem hymnu szkoły. Z
okazji jego święta odbywają się
imprezy sportowe. Ogólnie jest
wesoło.

Zeszyt

Prymus
Wszystko wie, wszystko umie.
Zawsze trzyma rękę w górze.
Przyjaciel
Fajny gostek. Osoba, która Cię
lubi, mimo że dobrze Ciebie zna.
Chodzi z Tobą na wagary. W
stołówce zjada za Ciebie
znienawidzoną wątróbkę.

Rada pedagogiczna
Sąd nad niewinnymi duszami
uczniów.
Rok szkolny
Okres niewoli ucznia.
Temat tabu w czasie
wakacyjnym. To
nieprawda, że trwa
tylko 10 miesięcy. To
aż 10 długich,
niekończących się
miesięcy w oczekiwaniu
na wakacje.
Samorząd uczniowski
Wybrańcy losu, czyli
szkolny parlament. Grupa
osób, która walczy ze
szkolnymi stereotypami.
Najczęściej za pomocą
organizowania częstych
dyskotek.

Tablica
Do klasy piątej każdy uczeń
chciałby namiętnie zmywać ją
gąbką, od klasy szóstej
obserwuje się raptowny
spadek zainteresowania tą
czynnością.

Kartki papieru do zapisania.
Miejsce na twórczą pracę ucznia.
W razie potrzeby łatwo
wymienialny.
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Rady nie od parady – czyli jak dobrze spędzić wakacje…
Płynie w rzeczce woda, zimna,
bystra, czysta - tylko przy
dorosłych z kąpieli korzystaj.
Jestem zdradliwa rzeka.
Orze wienie w mej wodzie na
ciebie czeka.
Lecz podstępne są moje fale,
którymi monotonnie o brzeg walę.
Niebezpieczne dno moje,
które czyha na zdrowie twoje.
Nie wchod lepiej do mej wody.
żdzie indziej szukaj ochłody.
W jeziorze, miły kolego,
kąp się pod okiem dorosłego.
Najlepiej w miejscu dozwolonym,
przez ratownika strze onym.
Je li nie chcesz stracić zdrowia i
urody,
Zrób krótką rozgrzewkę, a potem
skacz do wody.
A na pla y tłum ludzi w słońcu się
sma y.
Ka dy o opaleni nie marzy.
Zatem pamiętaj ,mały zuchu,
olejkiem się nasmaruj i opalaj się w
ruchu.
żdy do lasu wkraczasz, przyjacielu,
musisz pamiętać o rzeczach wielu,
Nie zostawiaj po sobie mieci!
Chyba ju wiedzą o tym dzieci.
Nie wolno ogniska palić, bo las się
mo e zapalić.
Nie niszcz drzew, nie łam krzaków.
Nie płosz saren, nie męcz limaków.
Pszczołę czy wiewiórkę dotykaj
oczami,
A one mile wspominać będą
spotkanie z wami.
Kwiaty chronione niech pozostaną

tam, gdzie rosną.
Tam, gdzie płatki rozchyliły
wiosną.
Bo w wazonie zaraz umierają.
I nawet wspomnienia po sobie
nie zostawiają.
yj z przyrodą w zgodzie!
Bo to dzisiaj jest w modzie.
A ja powiem wam co jeszcze.
Nie wchod cie w gęste trawy,
bo tam są kleszcze.
Z łatwo cią wbijają się w skórę
I w naszym organizmie czynią
wielką awanturę.
Urządzamy grzybobranie – jaka
rada stąd wynika?
żdy jakiego grzyba nie znasz,
nie wkładaj go do
koszyka .
.
Nigdy nie odchod z
nieznajomymi – mogą być
lud mi gro nymi!
żłowa nie jest od parady i
słu yć ci musi dalej, dbaj więc
o nią i osłaniaj, kiedy słońce
pali.
żdy huczą grzmoty, szumi
ulewa nie chroń się nigdy pod
wysokie drzewa.
żdy w lesie, w polu czy za
domem znajdziesz jaki
dziwny przedmiot zardzewiały–
nie dotykaj go! mierć niosą
niewypały!
Niech wasze wakacje będą
udane.
Bogate w przygody
niezapomniane.

Niech się spełnią wakacyjne
marzenia. To są na to lato
gorące yczenia.
Nie dra nij zwierząt na podwórku czy
łące,
bo ci się jakie nieszczę cie
przydarzyć mo e
i cię zwierzątko ugryzie lub ubodzie!
Nie dra nij pszczół ani innych
owadów,
nie będzie ci trzeba robić okładów.
Maszyny rolnicze nie są do zabawy,
więc się nimi nie baw! I ju nie
ma sprawy.
Mów rodzicom, gdzie będziesz się
bawić.
Nie mów nigdy, e nikogo nie ma w
domu.
Nigdy nie otwieraj drzwi
nieznajomemu.
Gdy grozi ci niebezpieczeństwo,
dzwoń
112 numer alarmowy
do
wszystkich służb ratunkowych;
policja 997
straż pożarna 998
pogotowie ratunkowe 999
Je li zapamiętasz te przestrogi,
będziesz miał bezpieczne wakacyjne
drogi!

Wróćcie do
szkoły
u miechnięci
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O szczęściu słów parę....
Szcz cie – niby prosta sprawa, a
trudŚa dś zdefiŚiśwaŚia. Mś Śa je
pśstrzegać jakś zwykły fart yciśwy,
stan ducha, powodzenie, sukcesy...
Dla wielu tś wewŚ trzŚa radś ć…
CieszeŚie si ŚajmŚiejsz chwil ,
ulśtŚym zdarzeŚiem, słśwem,
u miechem…
SZCZ CIE CZAI SI TAK BLISKO.
JEST CI GLE WOKÓŁ NAS, TYLKO
TRZEBA UMIEĆ JE DOSTRZEC. TO
TAKIE MAŁE PRZYJEMNO CI, KTÓRE
TWORZ YCIE PI KNIEJSZYM…DLA
KA DEGO SZCZ CIE JEST CZYM
INNYM, KA DY ROZUMIE JE
INACZEJ…KA DY GO SZUKA…

niepewna swojej urody.
Tś zieleń drzew, tś dzieci miech.
Słśńca zachśdy i wschśdy. A.M.
Jopek
Oczy śtwieram, staje si wiat
Nade mŚ Śiebś, przede mŚ sad
Jabłek zielśŚych zapach i smak
I wszystko proste tak

Tak łatwś z r k wymyka si .
Ucieka wci , zŚika we mgle.
A ty je chcesz Śa własŚś ć mieć.
Chcesz zamkŚ ć Śa klucz. Przed
wiatem schśwać.
Skryć jak skarb, swój prywatŚy
skarb.
Niemś liwe.

Trzeba yć Śaprawd
eby śszukać czas
Trzeba yć Śajpi kŚiej
yje si tylkś raz
Trzeba yć w zachwycie
Marzyć, kśchać i Śić
Trzeba czas śszukać
eby Śaprawd yć

Bś szcz cie tś przelśtŚy gś ć.
Szcz cie tś piórkś Śa dłśŚi,
cś zjawia si , gdy samś chce
i gdy si za Śim Śie gśŚi.

Jestem piasku ziarenkiem w
klepsydrze
Zabł kaŚ łódeczk w ród raf
Krśpl deszczu
TrzciŚ my l c w ród traw
Ale jestem

Tym wi cej chcesz im wi cej masz.
Wymy lasz prśch, chcesz si gŚ ć
gwiazd.
Lecz to nie to, nie to, nie tak.
I ci gle czegś Śam brak dś
szcz cia,
wci Śam brak, tak zachłaŚŚie
brak.
Otwórz śczy.
Szcz cie tś ta chwila, cś trwa,

Jestem iskr i wiatru pświewem
Smug wiatła, cś biegŚie dś gwiazd
Jestem chwil , która prze cigŚ ć
chce czas
Ale jestem
Ucha Śadstawiam, słucham jak gra,
Muzyka we mnie, w muzyce ja
Nim wielka cisza pśchłśŚie mŚie

PragŚ wy piewać, wy piewać, e
Trzeba yć Śaprawd
eby śszukać p dz cy czas
Pi kŚie yć w zachwycie
ycie zdarza si raz
Jestem piasku ziarenkiem w
klepsydrze
Zabł kaŚ łódeczk w ród raf AM
Jopek
Szcz cie
Rśzmy lam cśraz cz ciej,
od pewnego wieczoru,
e chyba mśje szcz cie
jest zielonego koloru.
Wi c Śiech ta zieleń we mŚie rś Śie
i Śiech mŚie zewsz d śtśczy
drapie Śe, zachłaŚŚie, miłś Śie zieleń jak twe śczy.
Niechaj mi b dzie ycie
oceanicznym dnem,
gdzie pływaj mśrskie straszydła
ś włśsach z wśdśrśstów
- zielone! Zielone niesamowicie! i gdzie wszystko jest snem.
Przeczytaj t bajk , Śim u Śiesz,
je li chcesz.
Szcz cie? tś cś dzień dśstać jedeŚ u miech
i zwrócić jedeŚ wiersz. W.BrśŚiewski

