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GOTOWI NA WYZWANIA 
 
Niestety, to koniec 
słonecznej wędrówki,  
od dzisiaj zeszyty, 
piórniki, stalówki.  
I uczyć się pilnie, i nie 
leniuchować,  
Odstawić walizki, 
wspomnienia zachować.  
Niech wrócą wraz z 
czerwcem dokładnie za 
rok,  

A teraz do lekcji za 

krokiem krok! 

 

I znów zaczęła się szkoła… Niektórzy w tym miejscu smutno westchną, inni lekko się 

uśmiechną, jeszcze inni naprawdę szczerze się ucieszą (mamy nadzieję, że właśnie tych 

jest najwięcej :-). Po dwóch miesiącach luzu wróciliśmy wypoczęci, uśmiechnięci, 

opaleni, dojrzalsi, poważniejsi. I gotowi do nowych wyzwań, do ciężkiej pracy przez 

kolejne 10 miesięcy. Niektórzy spotkali się w znanych sobie murach, z zaprzyjaźnionymi 

już kolegami i koleżankami, „oswojonymi” nauczycielami. Wielu rozpoczyna naukę w 

nowej szkole, zaczyna kolejną przygodę, czy raczej etap szkolnej edukacji. 

Wszystkim uczniom życzymy wytrwałości, wiary we własne możliwości, szkolnych 

sukcesów małych i dużych oraz wielu powodów do radości. 

Dyrekcja i grono pedagogiczne Zespołu Szkół Nr 4 

im. Armii Krajowej w Szczecinie 

CZEKAMY NA CIEBIE 
Witajcie, 

Oto pierwszy, jeszcze roboczy numer gazetki szkolnej. Ma on 

stanowić zachętę dla tych, którzy chcieliby współtworzyć jej 

przyszłe wydania. Zaproszenie do współpracy skierowane jest 

nie tylko do licealistów, którzy zdecydowali się na naukę w 

klasie o profilu dziennikarskim, ale również do pozostałych 

uczniów – gimnazjum, liceum, technikum i szkoły zawodowej. 

Celem gazetki będzie przybliżenie spraw związanych z naszą 

szkołą, ale i nie tylko. Jako opiekun przyszłych redaktorów, 

reporterów, fotoreporterów i literatów chciałabym, aby nasze 

przedsięwzięcie mogło być skromnym wkładem w młodzieżową kulturę, a także, by 

pełniło funkcję informacyjno-rozrywkową.  

Z przyczyn oczywistych gazetka raczej nie będzie wychodzić częściej niż co dwa 

miesiące. W razie potrzeby będą jednak publikowane numery specjalne, np. z okazji 

ważniejszych uroczystości.  

Jeśli rysujesz, piszesz, lubisz sport, interesujesz się tym, co dzieje się w Twojej szkole i 

mieście, to dołącz do nas! Czekamy właśnie na Ciebie!  

Wszystkich chętnych do pracy w szkolnej gazetce proszę o kontakt ze mną, opiekunem 

przyszłej grupy redakcyjnej. 

Aleksandra Staniewicz, 

nauczyciel języka polskiego 

KONKURS 

Tytuł pierwszego numeru 

s z k o l n e j  g a z e t k i  j e s t 

jednorazowy, nadany wyłącznie 

na potrzeby pierwszego wydania. 

Następny jej numer ukaże się już 

w październiku. Każdy z Was 

może mieć swój wkład w jej 

ostateczny kształt!! Dlatego też 

rusza konkurs na Nową Nazwę 

Czasopisma!  

Wszelkie propozycje i pomysły 

na tytuł gazetki można zgłaszać 

do nauczycieli języka polskiego 

do końca września lub do urny, 

która znajdzie się w gabinecie 

klasy I C. 

Na zwycięzcę czeka cenna 

NAGRODA, mogąca uratować z 

niejednej szkolnej opresji – 

kupon na „niepytanie” na cały, 

dowolnie wybrany dzień. Prosimy 

również o nadsyłanie pomysłów i 

s u g e s t i i ,  c o  d o  t r e ś c i 

pojawiających się artykułów. Jaki 

t e m at  p or us zy ć ,  z  k i m 

przeprowadzić wywiad, jaką 

sprawą się zająć..? Chętnych do 

włączenia się w tworzenie 

szkolnej gazetki zapraszamy do 

współpracy.  

PODPOWIEDŹ: Tytuł gazetki 

może się wiązać z nazwą 

patrona, z numerem szkoły, może 

mieć związek z prasą i 

równocześnie szkołą albo nie 

mieć z nimi nic wspólnego. 

Panuje tu absolutna dowolność. 

Istnieje w Polsce i taka gazetka, 

która nosi nazwę: "Bez tytułu". 

 (as) 

Na dobry humor 

Nauczycielka biologii pyta Jasia:  

-  Po  cz ym po zn a s z  d r zew o 

kasztanowca? 

- Po rosnących na nim kasztanach.  

- A jeśli kasztanów na nim jeszcze nie 

ma? 

- To ja poczekam... 

*** 

-  Krys iu -  pyta nauczycie lka 

matematyki - jak podzieliłabyś cztery  

ziemniaki między pięciu harcerzy?  

- Zrobiłabym sałatkę ziemniaczaną!  


