
W numerze: - rozmowa z dyrektorem naszej szkoły str. 3, 6 i 9
- relacja szkolnego kolegi z Chin str. 6-7

- konkurs Gazeciaka na 6 str. 10Szkoła jak z obrazka, pierwszy

GAZECIAK na 6

Zespół naszej redakcji gratuluje i życzy
dużo determinacji w budowaniu
samorządności w szko le nowo
wybranym członkom Samorządu
Uczniowskiego tj. -

przewodniczącemu oraz jego dwóm
zastępcom i

!
Wszyscy wiemy, że do odważnych świat
należy!Benedyktowi Ziętarze

Wiktorii Furmanowi
MichałowiMiluszowi

Samorząd Uczniowski wybrany!

CZŁOWIEKNIEŚMIAŁY
Są różne stopnie i powody nieśmiałości. Ktoś
może być nieśmiały już z natury. Często są to
bardzo wartościowe jednostki, subtelne i
wrażliwe. Nieraz kogoś onieśmiela otoczenie,
świadomość, że nie jest wyrobiony, że się mało
obracawśród ludzi, żenie znawielkiegomiasta.
Nieśmiałość nadmierna przynosi duże szkody.
Niejednokrotnie człowiek nieśmiały uchodzi w
o c z a c h i n n y c h z a n i e d o ł ę g ę , z a
nieinteligentnego. Nie chce się bowiem

wypowiadać, zaszywa się w najciemniejszy kąt,
nieraz chętnie zapadłby siępod ziemię.
Kto wykorzystuje cudzą nieśmiałość, ośmiesza
ją, wykpiwa, nie postępuje szlachetnie. Jest to
poprostu znęcanie sięnadsłabszym.
Ale nieśmiałości można s ię wyzbyć.
Przebywanie wśród przychylnych ludzi,
obcowanie z przyjaciółmi, w coraz bardziej
powiększającym się kręgu znajomych pozwala
zrzucać kolejno jeden pancerz nieśmiałości po
drugim.Dokończeniena stronienr4

Poznawaj innych
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Odwiedziliśmy panią naszą dyrektor
szkoły.

Pani Olga, to kompetentna, mądra i bardzo sympatyczna osoba.
Przede wszystkim jest zawsze uśmiechnięta.
Na zakończenie spotkania, którego celem była

rozmowa i odpowiedzi pani dyrektor na nurtujące nas pytania,
cały nasz zespół redakcyjny otrzymał woreczki z zapachową
lawendą. Jak zapewne domyślacie się pomysł na prezencik -

lawendę powstał z uwagi na to że,
nasza szkoła położona jest przy ulicy

Lawendowe Wzgórze.
Może wkrótce na trenie naszej szkoły poczujemy przyjemny zapach

kwitnącej lawendy?

Olgę Mardzińską,

 

Członkowie Koła dziennikarskiego. Od lewej: pani dyrektor Olga Mardzińska i opiekun koła pani Jadwiga Zagozda.
Zdjęcie: archiwum redakcji


