Zespół Szkół Nr 5
im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach
27.06.2013
numer 8

RAAAAAJD 17-19 czerwca 2013!
Kiedy mamy nudne lekcje to myślimy o ucieczce.
By nie męczyć się za długo, trzeba zająć się podróżą.
Szybko nadszedł pomysł nowy, który przyszedł nam
do głowy.
Trzy klasy w szkole chciały jechać na swawole.
Tak wycieczkę planowały, aż się w końcu dogadały.
Kiedy doszło to do skutku już nie było żadnych smutków.
Do Suśca wyjechały i tam trochę rozrabiały.
W poniedziałek nasz Profesor miał ochotę, żeby chodzić
na piechotę.
My wszyscy zgrana paczka, więc nie sprzyjała nam tułaczka.
Dnia pierwszego w las ruszyliśmy lecz się długo
nie cieszyliśmy.
Nogi bolały nas, chodziliśmy prawie cały czas.
Wtorek zaś był zagadkowy!
Były podchody, są na to dowody!
Chłopcy się spisali, nikomu nie dokuczali.
Gdy dzień drugi dobiegł końca i nie było widać słońca
rozpoczęły się rozmowy.
Był też grill. Kiełbaska smaczna, zdrowa, bezpaciorkowa!
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Zespół Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach
Po jedzeniu rozpoczęła się zabawa, która była znakomita....
Trzeci dzień był trochę lżejszy, każdy z nas był już sprytniejszy.
Rozmowy były wyjątkowe, tak jak i schabowe.
Kończąc opis stwierdzam, że taki rajd to nie lada gratka dla zwykłego gagatka :D
PS. Z mojej strony w tym roku szkolnym to już wszystko! Wam życzę udanych wakacji,
na które tak czekamy :) Wróćcie zdrowi, wypoczęci ! Widzimy się we wrześniu! :) :) :)
justVB

Wakacje...
Czas płynie. Jest to łatwe do zauważenia. Jeszcze niedawno wchodziłam po raz
pierwszy w mury naszej szkoły, a już za 2 dni, 1 godzinę i 21 minut będę uczennicą
klasy trzeciej – maturzystką. Za 2 dni każdy z nas ostatni raz przekroczy próg
internatu, pożegna się z chemią, biologią czy matematyką na całe dwa miesiące.
Zacznie się najbardziej wyczekiwany okres w roku każdego ucznia – WAKACJE!
Sto planów, pomysłów jak spędzić każdy nowy dzień. Wakacje przybliżają ludzi,
tworzą wspomnienia, łączą przyjaźnie i zmieniają historie. To czas, kiedy Twoje
głupie pomysły, niespełnione marzenia i pasje nie będą przyćmione sprawdzianami,
kartkówkami – szkołą. Drogi Nauczycielu! To także Twój czas. Odpocznij, naciesz się
słońcem i spokojem, a we wrześniu wpajaj nam wiedzę i obdaruj nas uśmiechem!
W imieniu całej redakcji naszej „Szpilki” oraz Samorządu Uczniowskiego
życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom spokojnych i niezapomnianych wakacji!
Do szkoły wróćmy wszyscy uśmiechnięci i wypoczęci!
PS. Czekamy na fotorelacje z waszych przygód wakacyjnych we wrześniu!
Katt

Serdeczne podziękowania dla dwoch szczegolnie
uzdolnionych dziennikarek

Kasi Humeniuk i Karoliny Guźmięgi

za wytrwałe wspołtworzenie
gazetki szkolnej Szpilka!
Odpoczywajcie, a we wrzesniu czekam
na rownie inspirujące teksty!
Opiekun szkolnej gazetki
Justyna Skowyra

