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Redakcja w składzie: Marta Goleń, Marcin Kutz, Małgorzata Niedzielska w ścisłej współpracy z uczniami z klasy I I a (Natal ia Malik i Karol ina

Myzia). Adres e-mail : pisznamerkury@gmail .com

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru

przyniesie spokój i radość.

Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia

żyje własnym pięknem,

a Nowy Rok 2016 obdaruje pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia,

niech spełniają się wszystkie marzenia.

Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej,

Wszystkim Pracownikom i Uczniom

życzy Redakcja

Zasłyszane
Natalia Sikorska z II b zajęła I miejsce w turnieju
sztuk walki. Nie zadzierajcie z nią.

*****
W 201 7 r. ZSEK będzie mieć 95 lat. Czy będzie
huczna impreza dla uczniów?

*****
Wigi l ie klasowe odbędą się 22 grudnia.

*****
Prawdopodobnie w łazienkach mają być
zainstalowane czujniki dymu. Czy to koniec palenia
w szkole?

*****
Ze względu na zdrowie niektórych nauczyciel i
Dyrekcja rozważa zainstalowanie windy. Niestety
tylko dla niepełnosprawnych nauczyciel i .

*****
Już wkrótce w szkole ma funkcjonować dziennik
elektroniczny. Koniec ze ściemnianiem rodzicom
o ocenach i frekwencji . Dziennik będzie dostępny 24
godziny na dobę.

*****
Wykonaliśmy 484 mb. ozdobnego łańcucha.

*****
Napisal iśmy 809 listów w akcji Maraton Pisania
Listów Amnesty International.

*****
Najwięcej zakochanych par mieszanych (4) jest
w klasie IV e. Jeżeli nasze informacje są nieaktualne,
prosimy o korektę (skrzynka na listy).

*****
Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły w ramach akcji
Szlachetna Paczka przygotowali 1 7 dużych paczek
prezentów dla starszej samotnej osoby.

"Przybieżeli do Betlejem..."

Szopka tradycyjna A tak mogłaby wyglądać szopka nowoczesna

Ogłoszenia
Michał z IV c ogłasza casting na partnerkę na

studniówkę. Kryterium wyboru jest przyniesiony

przez dziewczynę upominek. Michał w dniu 20.1 2

oczekuje na upominki i kandydatki przy sklepiku

szkolnym.

Oceny semestralne mają być wystawione do

1 7.01 . Warto wziąć się do roboty, to już niewiele

czasu zostało.

Osoby chętne do wstąpienia do fanklubu Krzysia

z I I e prosimy o kontakt z Natal ią Malik i Karol iną

Myzia (klasa I I a).

Pozdrowienia

Jeżeli chcecie żebyśmy wydrukowali wasze pozdrowienia, ogłoszenia, plotki lub cokolwiek innego, to

przypominamy, że funkcjonuje „skrzynka na listy do Merkurego”. Zdjęcia, które chcecie aby ukazały się

w gazecie, prosimy wysyłajcie na adres mailowy pisznamerkury@gmail.com

Nauczyciele

i uczniowie z I I I a

pozdrawiają Jakuba

i Ewelinę. Tęsknimy za

Wami i l iczymy na

rychły powrót na łono

klasy.
Chłopak ze starszej

klasy pozdrawia

blondynkę z I a. Masz

fajny uśmiech.

Pozdrawiamy panią

Małgorzatę Bielecką –

klasa I f.

Platyna pozdrawia chłopaka (bruneta) ze

starszej klasy.

Najukochańszy

chłopak na świecie

pozdrawia swoją

dziewczynę z I I f.

Pozdrawiam Weronikę Woźniak - jest

najlepsza na świecie.

Pozdrawiam

Mateusza z I f –

fanka ze starszej

klasy.

Brunetka z drugiej

klasy pozdrawia

Mistera

Banan serdecznie

pozdrawia panią E.

Fałczyńską

Fajna koleżanka pozdrawia Krzysia

z I I e. Gazeta informuje, że Krzyś ma

swój fanklub.

Koleżanki i koledzy z I I a pozdrawiają parę z I I a

Redakcja Gazety pozdrawia Samorząd

Szkolny i jego opiekunów. Doceniamy

Wasze zaangażowanie.




