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Odliczanie dni do 13 lutego, wybór 

kreacji, butów, dodatków...   

 Pierwsze kroki walca w rytm muzyki. 

Cóż to będzie za noc...  

Czy trzy godziny w tygodniu 

wystarczą by perfekcyjnie przygotować 

się do balu? Miejmy nadzieję...   

W tegorocznym 

Balu Gimnazjalisty 

weźmie udział  73 

trzecioklasistów i 14 

uczniów z klas II naszej 

szkoły.  

W tym roku 

układ poloneza będzie 

wyjątkowy, gdyż 

znacznie różni się od 

układów z ubiegłych lat. Nasz instruktor 

taneczny, pani Beata Łaski, dokłada 

wszelkich starań, by przed balem wszystko 

było idealne - dopięte na ostatni guzik. My 

także ze swej strony staramy się z całego 

serca, by ułatwić pracę 

wszystkim, którzy 

przygotowują nas do 

pierwszego w życiu, 

tak uroczystego 

wydarzenia. 

Tradycyjnie, nasi poloniści pomyśleli          

o części artystycznej, która poprzedzi 

poloneza i walca. Pokładamy nadzieje, że 

wszystko pójdzie zgodnie z planem.    

Uczniowie klas trzecich są bardzo 

podekscytowani zbliżającą się wielkimi 

krokami imprezą. Jak co roku, została 

wybrana delegacja uczniów klas drugich 

gimnazjum, którzy również będą 

uczestniczyć w tym wydarzeniu.                                

Z niecierpliwością czekamy na tę wyjątkową 

noc, która utkwi nam w pamięci na długo…  

                     A.J. 

 

**************************** 

Dokąd na ferie?  
Pytamy uczniów naszej szkoły w jaki 

sposób będą spędzać ferie zimowe?                                          

- Kasia: Tydzień u babci z młodszą siostrą           

i kuzynką. W drugim tygodniu z koleżanką 

wybieram się na wycieczkę do Częstochowy. 

- Patryk: Hmm, moje plany na okres ferii... 

Przez kilka pierwszych dni najprawdopodobniej 

będę siedzieć w domu przed komputerem            

i testować nową grę. Później korzystając             

z ładnej, choć nieco mroźnej pogody, może 

wybiorę się w góry a   następnie ulepię 

wielkiego bałwana. 

- Magda: Ja pojadę z rodziną na ferie w góry. 

Chcę wspinać się po szczytach i przechadzać się 

górskimi szlakami. 

- Michał: W pierwszym tygodniu planuję            

z rodzicami pojechać do cioci do Zakopanego. 

Właśnie tam bardzo lubię spędzać wolny czas od 

szkoły, gdyż jest tam wiele ciekawych miejsc do 

zwiedzania. Drugi tydzień ferii spędzę w domu. 

Sądzę, że śnieg jeszcze będzie, razem                  

z rodzicami, siostrą i bratem urządzimy kulig. 

 Myślę, że szereg pomysłów naszych 

kolegów i koleżanek na spędzanie wolnego 

czasu może stanowić istotną podpowiedź dla 

tych z Was, którzy jeszcze nie mają 

sprecyzowanych planów na zimowe ferie. 

    K. G. 


