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Witamy wszystkich pozytywnie zakręconych uczniów naszej pozytywnie
zakręconej szkoły. I oczywiście naszych wspaniałych oraz kochanych
nauczycieli. Niestety, wakacje-wariacje 2007 uznajemy za zakończone.
Oto pierwszy numer nowej, ulepszonej i zmixowanej „GIMZETKI” pod
patronatem opiekunki p. J. Koniecznej, red. naczelnej Anny Bonawenturczyk i jej
prawej ręki (a może i nogi) Karoliny Rzepeckiej. Skład dziennikarski uległ też
metamorfozie- więcej w stopce redakcyjnej.
W tym numerze można przeczytać baaardzo ciekawe artykuły m.in.
wywiad z panią Julią Glinką(biologia). Dla damskiej części przygotowaliśmy
takie działy jak: MODA I URODA, KĄCIK KULINARNY (tak, już czas
najwyższy odkryć swoje zdolności, tak jak my (Ania&Karola) to zrobiłyśmy).
Mamy ogromną nadzieję, że tegoroczna „GIMZETKA” będzie cieszyć się
ogromnym powodzeniem.

Ania & Karola
Redaktor naczelna: Anna Bonawenturczyk
Z-ca red. naczelnej: Karolina Rzepecka
Współpracownicy: Natalia Jamroży, Małgorzata Jamroży,
Anna Ślachetka, Natalia Ciążyńska, Partycja
Wojciechowska, Aneta Okrent, Barbara Przewoźna,
Aneta Lis, Sandra Łagódka, Adrianna Jakubiak,
Agnieszka Idczak, Asia Furmaniak, Anna Wujek,
Dominika Michalak, Marta Piechocka, Marlena Hojna
Dominika Wytwer, Marta Szczeblewska, Magdalena
Matuszak, Paulina Karczmarek, Kuba Naskrent
Skład komputerowy: Elwira Hansz, Marta Andrzejczak
Opiekun: Justyna Konieczna
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3 września rozpoczął się rok szkolny. O godzinie 8.00 odbyła się
msza św. Po niej, jak zawsze, udaliśmy się w kierunku szkoły, gdzie
odbył się apel z tej okazji. Następnie, w naszych klasach, przywitali
nas wychowawcy.
Do szkolnego grona pedagogicznego dołączyli:
pani Julia Glinka – nauczycielka biologii,
pan Łukasz Puślecki- historyk,
pan Bartłomiej Ratajczak- nauczyciel wos-u,
pani Anna Gronowska- anglistka,
pan Józef Gerowski- fizyk
Pod koniec ubiegłego roku szkolnego odbyły się wybory do nowej
Rady Samorządu Szkolnego. W jego skład weszli:
~Agnieszka Idczak- przewodnicząca
~Dawid Nowacki –za-ca przewodniczącego
~Julianna Gliszczyńska- skarbnik
~Anna Bonawenturczyk- sekretarz
~Mikołaj Rolnik, Krzysztof Dopierała- sekcja „Szczęśliwy
numerek”
~Zuzanna Janicka, Marta Piechocka- sekcja dekoracyjna
~Agnieszka Sikora, Michał Mikołajewski- sekcja rozrywkowa
~Patrycja Wojciechowska, Beata Gogół, Dariusz Szwałekpoczet sztandarowy
11 września br. w gostyńskim Hutniku odbyła się konferencja
pt. „Bezpieczne dziecko-co to znaczy?”. Uczennice naszej szkoły
wraz z panią pedagog M. Kapałą, reprezentowały Zespół Szkół
w Piaskach. Artykuł poświęcony tej konferencji ukarze się
w następnym numerze gazetki.
Natalia i Ania
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KL.I A
Wychowawczyni: p. Paulina Andrzejczak
Ilość uczniów: 25
Ilość dziewczyn: 17
Ilość chłopaków: 8
Przewodnicząca klasy: Marcelina Gaszkowiak
Skład: Adamkiewicz Eryka, Bałaga Ewa, Bilska Karolina, Dolata
Joanna, Gaszkowiak Marcelina, Gorynia Damian, Janicka Patrycja,
Janicka Zuzanna, Krzekotowska Joanna, Majchrzak Konrad,
Maleszka Zuzanna, Matelska Martyna, Naskrent Jakub, Olejniczak
Zuzanna, Organistka Agnieszka, Otto Dawid, Owsińska Monika,
Pawlak Joanna, Puślecki Marcin, Szymczak Jacek, Teichert
Magdalena, Twardowski Kamil, Wojciechowska Alicja, Woźny
Michał, Żarnowska Martyna
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KL. I B
Wychowawczyni: p. Julia Glinka
Ilość uczniów: 22
Ilość dziewczyn: 8
Ilość chłopaków: 14
Przewodnicząca klasy: Justyna Gogół
Skład: Banaszak Filip, Brzózka Natalia, Dopierała Krzysztof,
Dopierała Mateusz, Dratwiak Dominik, Gogół Justyna, Grobelna
Michalina, Hansz Donat, Jankowiak Dawid, Jankowiak Tomasz,
Kordus Żaneta, Krenz Dawid, Nowacki Jakub, Nowakowska
Aleksandra, Olejniczak Zuzanna, Paluszczak Arkadiusz, Rolnik
Mikołaj, Stawikowski Jakub, Włodarczyk Artur, Włodarczyk
Mateusz, Woźnica Martyna, Wyzujak Martyna
Gosia
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DZIEŃ CHŁOPAKA
Dzień Chłopaka to Święto, które powstało prawdopodobnie przez
analogię do Dnia Kobiet. Jak podaje angielska wikipedia:
"International Men's Day" był po raz pierwszy obchodzony w 1999
roku na wyspach Trinidad i Tobago.
Także w Polsce nie ma zupełnej zgodności, co do dnia, w którym
należy obchodzić ten dzień. Większość źródeł podaje 30 września, ale
niektóre wskazują na 10 marca, przy czym 30 września częściej
spotykamy się z nazwą "Dzień Chłopaka", a 10 marca z nazwą "Dzień
Mężczyzny".

Słowo „CHŁOPAK” w językach świata
ANGIELSKI – boy
CHORWACKI - momak
CZESKI – kluk
DUŃSKI - jongen
FIŃSKI - poika
FRANCUKI - garçon
HISZPAŃSKI - muchacho
ISLANDZKI - strákur
LITEWSKI - vaikinas
ŁACIŃSKI - puer
NIEMIECKI – Junge
NORWESKI - gutten
RUMUŃSKI – băiat
PORTUGALSKI - menino
SŁOWACKI- chlapec
SZWEDZKI – pojke
WĘGIERSKI - fiú
WŁOSKI - ragazzo

Elwira
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Czym jest trend?
Jest to mechanizm nakręcający świat mody. Zdarza się, że go
lubimy a bywa tak, że nienawidzimy. Jesteś na zakupach,
widzisz piękną sukienkę, jeszcze dwa miesiące temu nie
wyobrażałaś sobie, że kiedykolwiek włożysz coś takiego, a
teraz… Tak właśnie wpływa na nas trend. Sprawia on, że
czujemy się modne i zauważalne.
Gdzie rodzi się trend? Częstym ich źródłem jest ulica, boisko
czy też inne miejsce publiczne, ale również pokazy mody i
sławne osobowości. Wielu projektantów uważa, że ich autorami
są „zwykli” i pomysłowi ludzie, zauważani przez nich, którzy
wykorzystują to i przyczyniają się do rozpowszechnienia ich
inwencji twórczej. Projektant mody- Just Another Rich Kid
stwierdza: „ Według mnie większość trendów tworzonych jest na
ulicy przez ludzi mających styl i poczucie smaku. Aby
wykreować styl muszą być wyjątkowo twórczy.”
W gonitwie za modą zapominamy o swoim własnym stylu.
Często ubieramy się na przekór samemu sobie, ale właśnie tak
działa na nas trend. Jeden z projektantów powiedział: „ Moim
zdaniem nie ma nic gorszego od tego, jak ubierają się wszyscy.”
To, jaką postawę przyjmiemy wobec modnych ciuszków, zależy
tylko od nas samych. Postarajmy się nie skupiać tylko na
jednym hicie sezonu. Spróbujmy połączyć parę propozycji
razem, a zapewniam was z pewnością nadal będziecie
atrakcyjne i piękne…

Eva Minge 
<żart>
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1.Jest Pani w naszej szkole nowym pracownikiem. Jak się podoba Pani
nasza szkoła i jak się Pani w niej czuje?
Szkoła jest duża . Na początku trudność sprawiało mi odnalezienie
właściwych drzwi i korytarzy, ale już na szczęście się nie gubię i bez
problemu trafiam do klasy biologicznej. A tak poważnie, to ta szkoła ma
przestronne
korytarze
i
sale
z zapleczem, co daje naprawdę duży komfort pracy. Panuje tu miła
atmosfera, dlatego już od pierwszego dnia czuję się tu bardzo dobrze.
2.Czy to jest Pani pierwsza praca?
Tak, to moja pierwsza praca w zawodzie, chociaż wcześniej pracowałam
już np. w laboratorium i w Starostwie Powiatowym. Tym bardziej cieszę
się, że moje pierwsze doświadczenie z pracy w zawodzie nauczyciela są
pozytywne.
3. Jakie dobre i złe strony ma Pani praca?
Praca w szkole daje mi kontakt z młodzieżą, co jest dla mnie
ogromną przyjemnością, ale i obowiązkiem przygotowania takiego
materiału, by dotrzeć do każdego ucznia, a to nie jest łatwe.
4.Jaki wydział Pani ukończyła?
Ukończyłam Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt na Akademii
Rolniczej w Poznaniu. Obecnie kończę Wydział Nauk Geograficznych i
Geologicznych w Poznaniu.
6. Jakie ma Pani hobby?
Moje hobby związane jest oczywiście z przyrodą. Najchętniej cały wolny
czas spędzałabym w ogrodzie, gdzie zawsze znajdzie się coś do zrobienia.
Bardzo to lubię.
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7. Gdyby Pani nie uczyła biologii, to czym by się Pani zajmowała?
Gdybym nie uczyła biologii, to chciałabym uczyć geografii .
W każdym razie interesuje mnie taka praca, w której ma się ciągły kontakt
z innymi ludźmi.
8. Jakiej muzyki Pani słucha?
Nie mam ulubionego zespołu. Słucham każdej muzyki. Najczęściej
po prostu włączam radio. Wtedy przynajmniej jestem na bieżąco
z hitami.
9. Teraz niech Pani coś powie od siebie 
Pozdrawiam  I dziękuję za zainteresowanie się moją osobą.
My też dziękujemy za możliwość przeprowadzenia z Panią wywiadu i
poświęcony nam czas 

A$ia & ag`id

UWAGA !!!
Komputer to Twój przyjaciel!
Wykorzystaj go pożytecznie. Zaprojektuj 5 dyplomów dla
różnych dyscyplin sportowych (np. piłka koszykowa,
lekkoatletyka, aerobik itp.) Obowiązkowo umieść na tych
dyplomach logo USK „Saturn”, które znajdziesz na stronie
internetowej szkoły:
www.zspiaski.internetdsl.pl.
Zrób to do końca października.
(więcej informacji u p. A. Kopaszewskiej)
9

Po drugiej stronie szkoły ... ;)
WIELKA AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA
Dnia 14.09.07r. na 5 i 6 lekcji odbyła się WIELKA AKCJA
SPRZĄTANIA ŚWIATA, w której udział wzięli uczniowie
podstawówki. Posprzątany został teren Piasków.

WYBORY DO SAMORZĄDU
Do dnia 17 września można było zgłaszać kandydatów do samorządu
szkolnego podstawówki. Zgłosili się następujący kandydaci :
Mikołaj Wojtyczka, Zuzanna Andrzejewska, Wojtek Dolatowski,
Marta Tymińska, Sara Banaszak.
Wybory odbędą się 28 września. Wyniki głosowania ukażą się
w następnym numerze.
AKCJA „POMÓŻ I TY”
U naszych młodszych kolegów ruszyła akcja "Pomóż i Ty". Akcja ta
polega na sprzedawaniu zakładek za 1zł, które przedstawiają m.in.
ilustracje słodkich kociaków. Zebrane pieniądze zostana przekazane
na cele charytatywne.
Ania, Emila, Nadia :)
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Zależy nam na tym, aby „Gimzetka” nie było tylko pisemkiem
łatwym, lekkim i przyjemnym. Chcemy, żeby stała się też źródłem
wiedzy, dlatego postanowiliśmy przybliżać Wam ważne daty,
o których podstawowe informacje po prostu wypada znać.

Cios ze wschodu…
W tym numerze coś o wydarzeniu z II Wojny Światowej, o którym
często zapominamy, a mianowicie o wtargnięciu na tereny polskie ZSRR.
17 września 1939r. ambasadorowi polskiemu w Moskwie wręczono notę
dyplomatyczną, w której zamieszczono oświadczenie o rozpadzie państwa
polskiego i konieczności ochrony Ukraińców oraz Białorusinów
zamieszkujących wschodnie tereny Polski. ZSRR uznał, więc wszystkie
układy z Polską za nieważne. Z rana armia radziecka zaatakowała Polskę
wzdłuż wschodniej linii granicznej. Wydarzenie to było wprowadzeniem
w życie paktu Ribbentrop–Mołotow zawartego 23 sierpnia 1939r. między
ZSRR i III Rzeszą. Rząd II Rzeczpospolitej opuścił granicę Polski dopiero
późnym wieczorem 17 września. Wojska ZSRR posuwały się na zachód,
i mimo iż nazywano ją wyzwoleńczą dochodziło do wielu starć z Polakami
m.in. pod Szackiem i Wytycznem. Największym starciem była dwudniowa
obrona Grodna 20-21 września. Armia radziecka miała ułatwione działanie,
ponieważ słaby opór stawiały jedynie szczupłe siły Korpusu Ochrony
Pogranicza oraz nieliczne oddziały wojska. Poza tym polskie jednostki
obowiązywała dyrektywa, a brzmiała ona jednoznacznie: "Sowiety
wkroczyły. Nakazuję ogólne wycofanie na Rumunię i Węgry najkrótszymi
drogami. Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony
lub próby rozbrojenia oddziałów(...)" Walka była nierówna. Wojska
niemieckie współdziałały z radzieckimi przy likwidowaniu polskich
oddziałów. Do niewoli sowieckiej trafiło 180-250 tys. żołnierzy. Polskich
jeńców wojennych, głównie oficerów więziono w Kozielsku, Starobielsku
i Ostaszkowie, a funkcjonariusze NKWD wymordowali ich wiosną 1940r.
w Katyniu, Miednoje. Tereny Polski podzielono między ZSRR i III Rzeszą.
W tym miejscy warto zwrócić uwagę na fakt, że 17 września
odbyła się premiera filmu „KATYŃ” Andrzeja Wajdy (którego ojciec
Jakub Wajda został zamordowany w Charkowie.
Natalia
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Książka „Pamiętnik narkomanki” jest lekturą, do której
przeczytania serdecznie zachęcam. Jej autorka, Barbara
Rosiek, opisuje w niej swoje przeżycia po wejściu w
nałóg narkotykowy. Jest osobą, której jako jednej z
nielicznych udało się wyjść z uzależnienia. Zaczęła brać
w wieku 13 lat. Postanowiła przerwać rutynę szkolną i
pójść na wagary. Poznała Filipa, który podał jej
pierwszy zastrzyk morfiny. Tak właśnie rozpoczęło się
uzależnienie nie tylko ciała, ale i umysłu. Książka jest
przejmującą lekturą, ale również służy ku przestrodze, że
nie warto wpadać w żaden nałóg.
Marta Piechocka
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Hey wszystkim czytelnikom gazetki! Pragnę
pozdrowić całe gimnazjum oraz wszystkich, którzy
mieli nadzieję pozbyć się mnie z naszej
wystrzałowej gazetki!
Może na początku napiszę trochę o sobie; aktualnie
jako 3 gimnazjalistka uczęszczam do klasy „0” w Gostyniu.
Mamy tam codziennie po osiem lekcji, w tym 15 godzin języka
angielskiego w tygodniu.
Po takim wstępie już chyba każdy z Was myśli, – „Ale masakra,
to jest nie do wytrzymania”. Nie martwcie się o mnie, nie jest tak
źle;).Oczywiście wszystko ma swoje plusy i minusy. Do minusów
zaliczymy na pewno więcej nauki oraz potrzeba uczenia się
systematycznie (zawsze możesz być pytanym). Trzeba poza tym
umieć odnaleźć się w nowym środowisku, zapoznać się
z nauczycielami, ale to każdego prędzej czy później spotka. Za to
plusy będą takie, że ma się szansę pozawierać nowe znajomości,
a także pogadać z uczniami, którzy wyszli już z naszego
gimnazjum. Musze przyznać, że w LO istnieje radiowęzeł, choć
muzyka nie jest zbyt udana (chyba, że ktoś lubi ciągłe bum, bum,
bum). Kolejną zaletą bycia wpół-licealistą jest to, że nie trzeba
nosić mundurków (na szczęście!).
Jako „koty” LO nie jesteśmy zastraszani (raz tylko mieliśmy
do czynienia z krótkim „Miauu”), traktują nas raczej jako
1-klasistów. Niestety, mimo wielu fajnych rzeczy w nowej szkole,
nadal nie możemy zapomnieć o naszym starym, dobrym
gimnazjum, tęsknimy za koleżankami i kolegami z klasy oraz
ulubionymi nauczycielami (ale ze mnie lizuska ;P).
To tyle! Na koniec pragnę jeszcze pozdrowić klasę III A wraz
z ich wychowawczynią p. Justyną Konieczną!
Bye!
Moniaaa;))
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Dbaj o siebie - skóra

Witamy wszystkich po wakacjach Co tam u Was? Ok. nie
o tym miałyśmy pisać. A więc.. Zauważyłyśmy, że po stronie
naszego cudownego gimnazjum pojawiło się wiele dziewczyn
z „tapetą” na twarzy. Przepraszam, ale będziemy szczere.
To nie wygląda ładnie! Chcesz ukryć pryszcze, krosty itp.? Nie
tak! Uwaga, uwaga! Podkładom mówimy NIE!! Pokaż ładnie
opaloną po wakacjach cerę. Raz w tygodniu nałóż na twarz
peeling (proponujemy Freeman - Beautiful Skin - Peeling
do twarzy z moreli i wodorostów), na noc nałóż krem
nawilżający

(oczywiście

odpowiednio

dobrany

do

cery)

i gotowe. Piękna, delikatna skóra twarzy to przecież połowa
sukcesu. Do oczyszczania twarzy nie należy używać mydła wysusza ono skórę i zakłóca jej naturalne pH.Zamiast używać
mydła, stosuj specjalne preparaty oczyszczające, które
możesz kupić w sklepie lub przygotować sama. Raz dziennie
przemyj twarz tonikiem oczyszczającym (Garnier - Skin
Naturals Czysta Skóra - Tonik ściągający pory, Ziaja - Nuno technologia

przeciw pryszczom

-

tonik antybakteryjny).

Życzymy powodzenia ! 
Pati i Anetka 
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Emma Charlotte Duerer Watson mieszkała we
Francji do piątego roku życia, potem z całą
rodziną przeprowadziła się do Oxfordu (Wielka
Brytania).Ostatnio angielskie gazety okrzyknęły
Emmę najgorzej ubraną gwiazdą .Fani Emmy
nie zgadzają się z krytykami… bo w końcu są jej
fanami. Tak dalej !!!
Ten zielonooki przystojniak to Mikołaj
Krawczyk. Znany jest przede wszystkim z
serialu „Pierwsza Miłość”, lecz na swoim
koncie ma też role w filmach takich jak:
„Klan”, „Lokatorzy”, „Sąsiedzi” i wiele
innych.
Znany
aktor
wystąpił
w
tegorocznym programie „Jak Oni Śpiewają”.
W mediach często pojawiają się echa jej awantur z
innymi gwiazdami. Lindsdey Lohan (przez przyjaciół
nazywana LiLo)ma na swoim koncie wiele hitów
filmowych. Mając 9 lat zagrała w filmie „Nie wierzcie
bliźniaczkom”, gdy miała 18 lat zagrała w takich
filmach jak: „Hobby”, „Garbi: super bryka”,
„Wyznania
małoletniej
gwiazdy”
i „Wredne dziewczyny”. Teraz LiLo ma 21 lat i stara się nie narażać
innym gwiazdom.
Łukasz Płoszajski ma 29 lat i znany jest z
między innymi serialu „Pierwsza Miłość”. Był
uczestnikiem pierwszej edycji programu „Jak
Oni Śpiewają”. Występował w serialu „Świat
według Kiepskich”, „Kryminalni”,… .

Ania i Domka
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Ville Valo & Natalia Avalon- “Summer Wine”
Strawberries cherries and an angel's kiss in spring
My summer wine is really made from all these things
I walked in town on silver spurs that jingled too
A song that I had only sang to just a few
She saw my silver spurs and said let pass some time
And I will give to you summer wine
Oh… summer wine
Strawberries cherries and an angel's kiss in spring
My summer wine is really made from all these things
Take off your silver spurs and help me pass the time
And I will give to you summer wine
Oh… summer wine

Truskaweczki, wisieneczki
Pocałunek anioła na wiosnę
Moje letnie wino zrobione jest
Z tych wszystkich rzeczy
Przechadzałem się po mieście
W srebrnych dzwoniących ostrogach
Piosenka którą zaśpiewałem dla nielicznych
Ona zobaczyła moje srebrne ostrogi
I powiedziała:
"Niech minie trochę czasu,
A podaruje Ci letnie wino"
Och.. letnie wino
Truskaweczki, wisieneczki
Pocałunek anioła na wiosnę
Moje letnie wino zrobione jest
Z tych wszystkich rzeczy
Zdejmij srebrne ostrogi i
Pomóż mi zabić czas
A ja podaruje Ci letnie wino
Och... letnie wino
A&K
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Baaardzo pyszne i ?atwe-kruche
ciasteczka
SKŁADNIKI:
- 450g mąki
- 300g masła
- 1 jajko
- 150g cukru
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
Można też oczywiście użyć różnych dodatków, np.:
- ulubiony zapach (waniliowy, cytrynowy, rumowy, migdałowy)
- cynamon lub kakao
- bakalie- rodzynki, posiekane orzechy czy migdały
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
1. Mąkę przesiać na stolnicę. Dodać jajko, cukier, proszek do pieczenia
i masło. Masło przesiekać nożem.
2. Do ciasta dodać według upodobań: cynamon, kakao, zapach
migdałowy, rumowy, waniliowy lub skórkę cytryny.
3. Bardzo szybko zagnieść ciasto i włożyć do lodówki na 1 godzinę.
4. Ciasto rozwałkować na ok. 0,5 cm i wycinać ciasteczka. Układać je
na natłuszczonej lub wyłożonej papierem blaszce. Można posmarować
je rozkłóconym jajkiem i posypać cukrem.
5. Piec w 180 stopniach 10-12 min.
Ciasteczka można potem polukrować, posypać cukrem pudrem lub
posmarować marmoladą albo kremem czekoladowym i sklejać po dwa.

Przepis jest przez nas wypróbowany:) Ciągle żyjemy:) hihi…
Smacznego;)
 Ania & Karola 
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 SoNdA 
Zapytaliśmy: Gdzie spędziłeś wakacje ?
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Na koloniach

Zagranicą

U rodziny

W góry

Nad morzem

Nad jeziorem

W domu

To pytanie zadałyśmy w anonimowym sondażu przeprowadzonym
13 września. Wzięło w nim udział 50 uczniów gimnazjum. Wyniki
sondy są następujące: najwięcej osób spędziło wakacje w domu - 40%,
nad jeziorem - 18%. 12% uczniów było nad morzem i w górach.
Rodzinę odwiedziło 10%. Najmniej osób spędziło wakacje za granicą i
na koloniach - 4%.
Dziękujemy za udział w sondzie:)

Martuś, Melcia i Domi
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*Gorące pozdrowienia dla bardzo fajnych lasek z klasy 1A od Emilii
i Ani:)
*Pozdro dla odjechanej Madzi z kl.1D od Emilii i Ani 
*Pozdrowienie dla kl.1D oraz wychowawcy od Zuzi i Justyny
* Pozdro dla Meli (Melci) ... :P od nieznajomego .. 
*Pozdro dla dziewczyn z 3C, a szczególnie dla EWELIŃCI=)
and PATI z 15-stką, AGI [przewodniczącej szkoły], ASI[szefa 3C],
kochanej MONI oraz zwariowanej BECI:) itp., itd., c.d.n. w
następnym numerze :*niech władza będzie z wami  od
~~~~ANONIMA~~~~
*Pozdro dla Zuzanny Maleszki z 1A od Mateusza Dopierały z 1B
*Pozdro dla "Wydry" od koleżanek z dawnej klasy:P
*Pozdro dla "Białego" od "Czaji"
* Gorące pozdrowienia dla dziewczyn ze świetlicy, które siedzą pod
oknem------------ Bazyl 
*Pozdro dla kochanej Z.Maleszki z 1A od "Pały"  z 1 B
*Pozdro dla ziomków z klasy 3C od szesnastu wspaniałych:)
*Dla trójcy chłopaków z 3C od cichych wielbicielek z
klasy!!! Buziaczki:*:* Kochamy was  HEH:P
*Pozdrowionka dla całej klasy 1A od Emilii i Ani. P.S Weźcie się za
naukę :P:P 
*Pozdrowienia dla Karoliny  od Emilii 
* Serdeczne pozdrowienia dla koleżanek przeprowadzających sondę
~cichy wielbiciel~
* Pozdrowienia dla Eweliny Janowskiej od .. a zresztą nie ważne od
kogo ;*

A$ia & ag`id
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