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MIESIĘCZNIK

W numerze:

Mól książkowy – s. 7

Muzykomania – s. 11

Wywiad – s. 2

Filmoteka – s. 7

Palce lizać – s. 13

Mówią wieki - s. 4

Moja pasje - 8

Sport – s. 14

Co piszczy w trawie – s. 5

Zwierzyniec - – s. 9

Zajęcia dodatkowe – s. 15

Wieści szkolne – s. 5

Angielski w pigułce - 10

Relaks – s. 16

Połam sobie język – s.6

Humor – s. 10

Jeśli chcesz się z nami czymś podzielić, masz problem lub jest coś, co Cię cieszy lub irytuje
w szkole – poinformuj „Luzaka”. Postaramy się napisać o wszystkim!!!
Aleksandra Tomczak (redaktor naczelna), Karolina Rose (z-ca redaktora naczelnego), Weronika Kałuża,
Zuzanna Wojcieszak, Marta Mazurek. Opiekun: p. B. Jóskowiak
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NOWE TWARZE WŚRÓD „GOGÓW”
Z początkiem roku szkolnego do naszej szkoły zawitali nowi
nauczyciele. Razem z redakcją

gazetki szkolnej „Luzak”

zapytaliśmy ich o wrażenia związane z pracą, o to, jacy są wg nauczycieli uczniowie i co
najbardziej podoba się im w naszej szkole. Oto, czego dowiedzieli się nasi dziennikarze.
***
Bardzo się cieszę, że mogę pracować w tej szkole. Najbardziej podoba mi się opieka i stwarzanie
Wam poczucia bezpieczeństw przez nauczycieli. W szkole zaskoczyła mnie przyjemna atmosfera
i życzliwość nauczycieli, dyrekcji i pracowników. Uczniowie są mili i uprzejmi, a na lekcjach
pracują aktywnie i z zaangażowaniem. (p.Dryjańska – matematyka, informatyka)
***
Wrażenia są bardzo pozytywne. Ciężko mi wskazać, co najbardziej mi się podoba, ale pewnie
wybierając jedną rzecz - byłaby to organizacja. Uczniowie są raczej bardzo weseli i zadowoleni.
(p.Krajewska – język angielski)
***
Pracuje w tej szkole od tego roku, ale powróciłam do niej po 15 latach. Cieszę się, że wróciłam.
Dzięki temu mogę pracować z tymi, z którymi zaczynałam swoją pracę zawodową. Poznałam też
sporo nowych osób. Przez lata mojej nieobecności tutaj budynek szkoły bardzo się rozrósł
i wypiękniał. Jacy są uczniowie? Bardzo różni, jak w każdej placówce. W zdecydowanej
większości sympatyczni. (p.Pawlak - religia)
***
Jestem tu tylko cztery godziny w tygodniu, mam pozytywne wrażenia z pracy w tej szkole.
Zaskoczyły mnie duże, liczne klasy. Uczniowie na ogół pozytywnie zakręceni. (p.Szablewski historia)
***
Uczniowie są sympatyczni, trochę wygadani, interesują się przedmiotami ścisłymi. Ogromne
wrażenie wywołał wygląd, modernizacje naszej czwórki. (p.Przybylska – fizyka, chemia)
***
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Jestem zadowolony z pierwszego miesiąca pracy w nowej dla mnie placówce oświatowej. Wielu
uczniów znałem wcześniej z pracy trenerskiej w Akademii Reissa, więc wiedziałem, że są
zaangażowani, otwarci, sprawni ruchowo, to się potwierdziło. Podoba mi się, że na lekcjach
wychowania fizycznego odsetek niećwiczących jest niewielki, a świadomość dzieci, rodziców o
zaletach zdrowego stylu życia i ruchu jest duża. A co zaskoczyło? Duża frekwencja na zajęciach
pozalekcyjnych, długość przerw i częstotliwość dyżurów nauczycielskich, ale każda szkoła ma
swoją specyfikę pracy i trzeba się do tego dostosować. (p.Kolecki – wychowanie fizyczne)
***
Szkoła zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenia. Atmosfera jest przyjazna, uczniowie są
inteligentni i otwarci na przyswajanie nowej wiedzy. Miłym zaskoczeniem była dla mnie chęć do
niesienia pomocy, zarówno przez nauczycieli jak i uczniów. (p. Jakubiak – biologia, WDŻ)
***
Przed rozpoczęciem pracy zastanawiałam się, jak będą wyglądać moje pierwsze dni, nowe grono
pedagogiczne, nowi uczniowie, nowy budynek. Na szczęście z każdym dniem było tylko lepiej,
miła i przyjemna atmosfera. Poczułam się, jakbym zawsze w tej szkole pracowała. Co mi się
najbardziej podoba? Na pewno organizacja i opanowanie dużej ilości uczniów, zwłaszcza tych
najmłodszych. Zaskoczyła mnie duża szatnia i bardzo sprawne korzystanie z niej przez uczniów.
Uczniowie są żywiołowi, energiczni i ambitni. Aktywni na lekcjach i chętni do pomocy. (p. Hoffa
– język niemiecki)
***
Moje wrażenia są dobre i pozwalają z optymizmem patrzeć na dalszą pracę w tutejszej szkole.
Podoba mi się miła atmosfera, zaangażowanie i profesjonalizm osób pracujących w tutejszej
szkole. Jestem zaskoczona serdecznym przyjęciem, zarówno przez grono nauczycieli jak i
społeczność uczniowską. Uczniowie są otwarci, aktywni i pełni energii. Już nie mogę się
doczekać kolejnych lekcji. (p. Formela - religia)

Dziękujemy za rozmowę.

(ola_2005, Karolina Rose)
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WARSZTATY
HISTORYCZNE

20.09.2017

r.,

w

czwartek, w bibliotece
publicznej
się

w

odbyły

mieszczącej

naszej
się

szkole

warsztaty

historyczne, w których
uczestniczyli uczniowie
naszej szkoły. Prowadził
je pan Michał Czerniawski, który wyjaśnił dzieciom, że historia to nie tylko źródła historyczne
tzw. materialne, ale także źródła niematerialne, np. legendy.
Poprzez zabawę w wisielca czy głuchy telefon uczestnicy dowiedzieli się, jak łatwo można
zmienić fakty i jak czasami trudno dojść do prawdy historycznej.
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Gminy Jarocin.
(ola_2005)

____________________________________________________________________________
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Ważne daty…
WRZESIEŃ
04 – ZACZĘŁA SIĘ SZKOŁA…
15 – akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA.
28 – konsultacje z rodzicami.
PAŹDZIERNIK
20 – ŚLUBOWANIE

12 – apel z okazji Święta Edukacji

PIERWSZOKLASISTÓW I

Narodowej kl. 5 c i 7 b.

ŻAKOWANIE UCZNIÓW KLAS IV.

16 – Dzień Papieża Jana Pawła II.

29 – zmiana czasu na zimowy.

18 – uroczyste otwarcie łącznika.

31 – Halloween.

(m)

__________________________________________________________________________

Nie ma śmieci
– są surowce
15 września uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w
ogólnopolskiej akcji - Sprzątaniu
świata. Piękna pogoda sprawiła, że
akcja się powiodła.
Więcej zdjęć na
sp4jarocin.pl
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DZIEŃ EDUKACJI
NARODOWEJ

Dobrze czy źle –
Wy zawsze z nami.
Bardzo cenimy
Was, kochani!
W

czwartek,

12

października

2017 r., odbyła się
akademia z okazji
Dnia

Edukacji

Narodowej.
Przygotowały

ją

klasy 5 c i 7 b z wychowawczyniami p. B. Jóskowiak i A. Ratajczak. W humorystyczny sposób
uczniowie przedstawili zagrożone typy szkolnej społeczności oraz odegrali scenki nawiązujące do
poszczególnych lekcji. Nie zabrakło szczerych podziękowań skierowanych do nauczycieli.
Więcej zdjęć na sp4jarocin.pl

(red)

________________________________________________________________________

Poćwicz wymowę! Czyż język polski nie jest cudownie zakręcony?

Julian Tuwim
PSTRYK
Sterczy w ścianie taki
pstryczek,
Mały pstryczekelektryczek,
Jak tym pstryczkiem zrobić
pstryk,
To się widno robi w mig.
Bardzo łatwo:
Pstryk - i światło!

Pstryknąć potem jeszcze
raz,
Zaraz mrok otoczy nas.
A jak pstryknąć trzeci razZnowu dawny świeci
blask.
Taką siłę ma tajemną
Ten ukryty w ścianie
smyk!
Ciemno - widno Widno - ciemno.
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Któż to jest ten mały
pstryk?
Może świetlik? Może
ognik?
Jak tam dostał się i skąd?
To nie ognik. To
przewodnik.
Taki drut, a w drucie
PRĄD.

(m)

Drodzy wielbiciele książek!
Nie wiesz co ze sobą zrobić w jesienne wieczory? Nudzi ci się?
POCZYTAJ KSIĄŻKĘ!!!!!!
Robyn Schneider Początek wszystkiego
Ezra Faulkner to przystojny i dobrze zbudowany chłopak,
niezwykle popularny w swojej szkole. Stoi u progu świetnie
zapowiadającej się kariery sportowej i wszystko wskazuje na
to, że zostanie królem maturalnego balu. Jednak kilka wydarzeń
sprawia, że wszystko to przestaje mieć jakikolwiek
sens. Zdrada,
wypadek,
załamanie
i w końcu Cassidy Thorpe - dziewczyna inna niż wszystkie.
Uwielbia grać na gitarze siedząc na dachu internatu, tańczy z
takim zapamiętaniem, jakby od tego zależeć miały losy świata i zna różne, tajemnicze słowa.
Spotkanie tych dwojga stanie się zupełnie nowym początkiem, początkiem wszystkiego.
"Początek wszystkiego" to pięknie napisana powieść młodzieżowa poruszająca wiele ważnych
tematów. Porusza problem śmierci, cierpienia, kalectwa, samotności. Wciąga bez reszty i
sprawia, że nie sposób się od niej oderwać.
„Początek wszystkiego" to powieść wyjątkowa na tle tak wielu innych książek młodzieżowych.
Masz jedno życie. Dzikie i cenne - krzyczą do nas słowa z okładki i jest to właśnie doskonałe
motto
tej
wyjątkowej
powieści.
(ola_2005)
_____________________________________________________________________________

Na początku października w klasach I – III oraz IV – VII została przeprowadzona sonda na temat
ulubionych filmów dzieci i młodzieży szkolnej. Wzięło w niej udział 100 uczniów.
Oto ranking najlepszych filmów:
Klasy I - III
1.„ Następcy II”
2. „Trolle”
`3. „Barbie”
4.„Kraina Lodu” 5. „Monster High”
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Klasy IV – VII
1.„Harry Potter”

2.„Opowieści
z Narni”

3.„Piraci z
Karaibów”

4. „Shrek”

Polecamy!!!

5. „Minionki”

(weronia04)

_______________________________________________________________________

Chciałam iść na flet, ale…
- Zuzia z kl. 6 c opowiada o swojej muzycznej przygodzie.
Moją

pasją

jest

granie

na

klarnecie.

Uczęszczałam do szkoły muzycznej I stopnia w
Jarocinie. Były to wymagające oraz fascynujące cztery
lata mojego życia. Chciałam iść na flet, ale nie było dla
mnie miejsc więc zaproponowano mi klarnet. Na
początku byłam niezadowolona ale kiedy mama puściła
mi jak ten instrument gra byłam zaskoczona i po prostu
zakochałam się w tym dźwięku. Marzyłam żeby grać i
nie

mogłam

spać

w

nocy

ponieważ

byłam

podekscytowana kolejnym dniem. Nadszedł dzień
egzaminu wstępnego. Bardzo się stresowałam ale się
dostałam,

byłam

bardzo

zadowolona

z

siebie.

Zaczynałam w kolejnym tygodniu lekcje z panem był
dla mnie bardzo miły. Byłam na trzech konkursach miedzy innymi w Jarocinie, Poznaniu i w
Środzie Wielkopolskiej. W każdym konkursie brakowało mi pół punktu do wyróżnienia. Wtedy
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bardzo płakałam. Wtedy podeszła do mnie dziewczynka, która wygrała i mi pogratulowała oraz
dodała że kolejnym razem się uda. Po tych słowach się wyluzowałam.
W ubiegłum roku skończyłam moją czteroletnią przygodę muzyczną i otrzymałam
świadectwo otwierające moje umiejętności. Nadal rozwijam się i gram na klarnecie korzystając z
prywatnych lekcji. Myślę, że klarnet będzie obecny w moim życiu cały czas, gdyż polubiłam ten
instrument.
Jeśli ktoś myśli na poważnie o nauce gry na instrumencie, to musi wiedzieć że ćwiczenia
nigdy

się

nie

kończą

i

żeby

dobrze

grać

trzeba

robić

to

codziennie.

(zuzik_520)
______________________________________________________________________________

W Radlinie znajduje się schronisko dla
zwierząt, a więc jeśli kochasz czworonogi, to
idealny temat dla ciebie.
Szukasz zwierzaka, przyjedź do Radlina,
kochane istoty czekają na ciebie. Adopcja
zwierzaka nic nie kosztuje, płacisz tylko
miłością. Ale gdy już przygarniesz pociechę,
pamiętaj, że to nie zabawka!

czworonożnych podopiecznych schroniska.
Pracownicy schroniska nie mają tyle czasu,
aby zająć się każdym zwierzęciem z osobna.
Dlatego głównym zadaniem wolontariuszy

Radlin to niekoniecznie adopcja. Możesz
także zostać wolontariuszem i wyprowadzić
pieska na spacer lub przywieź karmę. Pupile
na pewno się ucieszą.

jest m.in wyjście na spacer i poświęcenie
danemu zwierzęciu swojego czasu. Spacery
sprawiają psiakom wiele radości i wnoszą
trochę szczęścia w ich smutne schroniskowe

Wolontariat:

życie. Dzięki wolontariuszom, zwierzęta

Dołączając do
nas

nabierają zaufania do człowieka, przez co

jako

też ich szanse na znalezienie nowego domu

wolontariusz,
na

rosną.

pewno

Wolontariuszami

w

radlińskim

schronisku mogą zostać zarówno osoby

uszczęśliwisz

pełnoletnie

wielu

jak

i

niepełnoletnie,

które

ukończyły 12 rok życia. Jeśli nie ukończyłeś
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Adres schroniska: ul. Radlin 57B, 63-200
Jarocin

18 roku życia musisz uzyskać zgodę swoich
rodziców lub opiekunów prawnych.

Godziny otwarcia:

schroniskoradlin.pl

Pn. - Nd. 7:0018:00 (adopcje
do godz.
17:00).

W naszej szkole też dbamy o zwierzęta,
dlatego p. Lidia Hetmańczyk-Konieczna
zorganizowała zbiórkę karmy. Jeśli nie
możesz przyjechać do schroniska, przekaż
jedzonko naszej anglistce, wychowawcy lub
przynieś do pokoju nauczycielskiego.
Zwierzaki potrzebują Twojej pomocy, tym
bardziej, że zbliża się zima.

Telefon:
663735974

Dla zainteresowanych:

(Karolina Rose)

_______________________________________________________________________

Myślisz że jesteś dobry lub dobra z
Sprawdź się w naszych
językowych!

języka angielskiego?
doskonałych połamańcach

How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?
Ronald rode a scary red roller coaster after riding horses with Rosie.
Hedgehogs have to hibernate in their homes byt humans have homes and don't
have to.
(ola_2005)
________________________________________________________________________

Nauczyciel napisał na tablicy wzór
Dwaj chłopcy podbiegają do policjanta:

chemiczny i otworzył dziennik:

- Panie władzo, szybko, nasz nauczyciel!

- Małgosiu, co to za wzór?

- Co się stało? Napadli go?

- To jest... No, mam to na końcu języka...

- Nie, on nieprawidłowo zaparkował.

- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi
nauczyciel. - To kwas siarkowy…
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Nauczyciel matematyki wyjaśnia dzieciom,

Mąż odwozi do szpitala rodzącą żonę -

że połowy są zawsze równe.

nauczycielkę polskiego. Ta nazajutrz dzwoni

Po chwili dodaje:

do męża:

- Co będę wam dużo tłumaczył i tak większa

- Kochany, jestem taka szczęśliwa! Wyobraź

połowa nie zrozumie.

sobie: rodzaj męski, liczba mnoga!

***

***
Pani niebezpiecznie zwężyły się oczy.

Pani przedszkolanka pomaga dziecku

Odczekała i znowu szarpie się z butami...

założyć wysokie, zimowe butki. Szarpie się,

Zeszły!

męczy, ciągnie...

Na to dziecko :

- No, weszły!

-...bo to są buciki mojego brata ale mama

Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi:

kazała mi je nosić.

- Ale mam buciki odwrotnie...

Pani zacisnęła ręce mocno na szafce,

Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają,

odczekała, aż przestaną jej się trząść, i

mordują się, sapią... Uuuf, zeszły! Wciągają

znowu pomaga dziecku wciągnąć buty.

je znowu, sapią, ciągną, ale nie chcą

Wciągają, wciągają..... weszły!.

wejść..... Uuuf, weszły!

- No dobrze - mówi wykończona pani - a

Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi:

gdzie masz rękawiczki?

- Ale to nie moje buciki....

- W bucikach.

______________________________________________________________________________

Zasłuchaj się!
W ty roku powstała nowa piosenka naszej
ukochanej 19-letniej gwiazdeczki czyli Shawna
Mendesa. Opowiada ona o miłości w sumie tak
jak większość jego piosenek np. ,, Mercy'' lub ,,
Stitches''. Większości bardzo się spodobała
i myślę, że naszym czytelnikom także
przypadnie do gustu.
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Shawn Mendes – There's Nothing Holding Me Back
I wanna follow where she goes
I think about her and she knows it
I wanna let her take control
'Cause every time that she gets close, yeah

Baby, there's nothing holdin' me back
You take me places that tear up my
reputation
Manipulate my decisions
Baby, there's nothing holdin' me back
There's nothing holdin' me back

She pulls me in enough to keep me guessing,
mmm
And maybe I should stop and start
confessing
Confessing, yeah

'Cause if we lost our minds and we took it
way too far
I know we'd be alright, I know we would be
alright
If you are by my side and we stumbled in the
dark
I know we'd be alright, I know we would be
alright

Oh, I've been shaking
I love it when you go crazy
You take all my inhibitions
Baby, there's nothing holdin' me back
You take me places that tear up my
reputation
Manipulate my decisions
Baby, there's nothing holdin' me back
There's nothing holdin' me back
There's nothing holdin' me back

'Cause if we lost our minds and we took it
way too far
I know we'd be alright, I know we would be
alright
If you are by my side, we stumbled in the
dark
I know we'd be alright, we would be alright

She says that she's never afraid
Just picture everybody naked
She really doesn't like to wait
Not really into hesitation

Oh, I've been shaking
I love it when you go crazy
You take all my inhibitions
Baby, there's nothing holdin' me back
You take me places that tear up my
reputation
Manipulate my decisions
Baby, there's nothing holdin' me back,
whooa
There's nothing holdin' me back

Pulls me in enough to keep me guessing,
whoa
And maybe I should stop and start
confessing
Confessing, yeah

Oh, I've been shaking
I love it when you go crazy
You take all my inhibitions

I feel so free when you're with me baby
Baby, there's nothing holdin' me back

(ola_2005)
______________________________________________________________________________
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CZEKOLADOWE BABECZKI Z BANANEM
Przepis mamy Zuzanny Wojcieszak z klasy VI c
Składniki:

-dwie łyżki kakao

-dwie szklanki mąki

Sposób przygotowania:

-jedna łyżeczka proszku do pieczenia

Przesiewamy do miski mąkę, proszek do

-1/4 łyżeczka soli

pieczenia i sól. W drugie misce mieszamy
jajka, cukier, mleko i olej. Dodajemy suche

-dwa jaja

składniki i mieszamy. Przekładamy do

-jedna szklanka cukru

foremki wyłożoną papilotami. Pieczemy 20 -

-jedna szklanka mleka

30 minut w 200 C.

-1/2 szklanka oleju

SMACZNEGO:):):

(zuzik_520)

________________________________________________________________________
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Za nami pierwsze starty i sukcesy naszych kolegów i koleżanek!!!
Dnia 29 września 2017r. odbyły się MISTRZOSTWA
SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 8x800 m.

POWIATU

W

Uczestniczyli w nich chłopcy i dziewczynki z naszej szkoły. Opiekunką drużyny dziewcząt była pani
Edyta Wojtkowiak, a chłopców pan Jacek Kolecki.
Drużyna dziewcząt:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Dziewczyny rezerwowe nie pobiegły,
również pełniły ważną role w tej sztafecie:

Stasik Marta, kl. V a
Łyskawa Klaudia, kl. IV d
Gola Daria, kl. V a
Krukowska Klaudia, kl. IV d
Matuszak Amelia, kl. VI b
Jakubowska Tatiana, kl. IV a
Borucka Olga, kl. VI b
Łyskawa Joanna, kl. IV c

1)
2)
3)
4)
5)

ale

Pilarczyk Alicja, kl. V c
Urna Patrycja, kl. V b
Hałupka Justyna, kl. IV c
Florczyk Maja, kl. IV d
Winniewicz Amelia, kl. VI b

Musiałam biec przez czały czas. Mimo, że byłam zmęczona. Pani Wojtkowiak głęboko w nas wierzyła i nie
zawiodła się na mnie i moich koleżankach. Na zawodach była duża konkurencja. Na początku myślałam, że
sobie nie poradzę. Jednak z wielkim wysiłkiem zdobyłyśmy III miejsce – powiedziała Olga Borucka.
Drużyna chłopców:

6) Świerblerski Szymon, kl. IV d
7) Zimny Oskar, kl. IV d
8) Marciniak Mikołaj, kl. V b
9) Mikołajczak Eryk, kl. V a
10) Kuta Tomasz, kl. V c

1) Pilarczyk Tomek, kl. V b
2) Uniejewski Jakub, kl. V b
3) Merdziński Norbert, kl. VI a
4) Mocek Mateusz, kl. V c
5) Tondas Kamil, kl. V c
Dziewczyny zajęły III miejsce, a chłopcy IV, ale mimo, że nie stanęli na podium, wrócili ze szczęśliwymi
twarzami.

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!
(weronia04)

_____________________________________________________________________________
TANIEC NOWOCZESNY
Zajęcia dodatkowe z tańca nowoczesnego odbywają się we wtorki w godzinach14:50 - 15:35.
Dziewczyny, które już połknęły bakcyla i tańczą to między innymi: Alicja Grygiel, Julia Muc,
Zuzanna Wojcieszak, Maria Gęstwa, Martyna Sokołowska, Wiktoria Pielak, Olga Borucka,
Amelia Winniewicz, Amelia Matuszak i Karolina Dołżonek. Zajęcia prowadzi pani Edyta
Wojtkowiak oraz pani Renata Gładych. Ostatnio można było podziwiać dziewczyny w układzie
14

do piosenki „BangBang” 18.10 podczas apelu połączonego z uroczystym otwarciem łącznika
między przedszkolem a szkołą.
(zuzik_520)

_____________________________________________________________________________

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godzina

Prowadzący

Kółko informatyczne

Poniedziałek

13.55-14.40

W. Czyż

Kółko chemicznofizyczne

Wtorki

14.45-15.30

E. Przybylska

Taniec towarzyski

Wtorki

14.50-15.35

E. Wojtkowiak, R.
Gładych

Kółko teatralne

Środy

14.00-15.00

K. Motała, I.
Woźnica

Gazetka szkolna

Piątki

14.45-15.30

B. Jóskowiak

Zajęcia sportowe – wg ustaleń nauczycieli wychowania fizycznego i przygotowań
związanych z udziałem w zawodach sportowych – kontakt R. Andrzejewska, R. Gładych, J.
Kolecki, E. Wojtkowiak.
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Serdecznie zapraszamy! 

(zuzik_520)

____________________________________________________________________________

Na naszej szkolnej gazetce na I piętrze z okazji Dnia Nauczyciela pojawiły się zdjęcia naszych
„Gogów”. Zachęcamy do obejrzenia, a może nawet uda Wam się rozszyfrować, kto jest kim, co
chyba nie będzie takie łatwe. Miłego główkowania.

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA WSZYSTKICH
PRACOWNIKÓW SZKOŁY.
ABY MARZENIA WASZE ZAWSZE SIĘ
SPEŁNIAŁY…
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