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Ciekawostki
-W Polskiej Mennicy Państwowej produkuje się
banknoty i monety o różnych nominałach. Monetą
o najmniejszy nominale jest oczywiście 1 grosz,
co ciekawe koszt wyprodukowania monety
jednogroszowej wynosi około 5 groszy. Czy to nie
dziwne? W całym 2008 roku wyprodukowano
jednogroszówek za kwotę 24 milionów złotych.
-Popcorn powstaje przez prażenie w oleju nasion
kukurydzy, w wyniku prażenia kukurydza zmienia
swoją objętość czterdziestoczterokrotnie. Popcorn
nie jest wcale wynalazkiem XX wieku, najstarsze
znaleziska popcornu odkryto w Meksyku i
datowane są przez naukowców na ponad 5500
lat.
-Węgorz elektryczny zwany także strętwą
występuje w dorzeczach Amazonki, potrafi
wytworzyć napięcie elektryczne 500 V, czyli
ponad 2 razy większe niż w gniazdku
elektrycznym. Narządy elektryczne tej ryby służą
do zdobywania pożywienia i obrony przed innymi
drapieżnikami.
-W Polsce pracuje 300 tys. osób w administracji
publicznej, 130 tys. w administracji rządowej i
kolejne 167 tys. w administracji samorządowej.
Razem daje to 597 tysięcy urzędników czyli 1
urzędnik przypada na 64 Polaków.
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-Prezenterzy TVN i ich zarobki: Marcin Prokop
zarabia do 190 tys. zł miesięcznie, Kuba
Wojewódzki - 160 tys. zł., Krzysztof Ibisz - 140
tys. zł., Kinga Rusin - 120 tys. zł. (wrzesień 2008
rok). Tacy to sobie pożyją :-).
-Kolibry to najmniejsze ptaki na świecie. Ważą od
2 do 20 gramów, ze względu na szybki
metabolizmy potrafią w ciągu doby zjeść
jedzenie, przekraczające dwukrotnie ich wagę.
Mimo że są bardzo małe potrafią latać z
prędkością dochodzącą do 120 km/h, wykonując
przy tym od 10 do 100 uderzeń skrzydłami na
sekundę. Średnia liczba uderzeń serca wynosi
500 na minutę.
-Według amerykańskich uczonych wpatrywanie
się codziennie przez 10 minut w kobiece piersi
może przedłużyć życie mężczyzn o około 15 lat.
-Według badań przeprowadzonych w USA
wynika, że osoby które przynajmniej raz w
tygodniu uczestniczyły w mszy świętej żyły
średnio o osiem lat dłużej od osób, które nie
praktykowały takiego zwyczaju. Wiara dodaje
optymizmu, nadziei, jest oparciem w życiu mając
poprzez to duży wpływ na nasze zdrowie
fizyczne.
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Dzień Chłopaka
Dzień Chłopaka- powstał najprawdopodobniej jako analogia do Dnia Kobiet. Jest to święto młodych mężczyzn,
którym kobiety mają szansę się zrewanżować za pamięć o ich święcie. Popularność tego święta wskazuje, że istniało
duże zapotrzebowanie na ustanowienie takiego dnia w kalendarzu. Dzień Chłopaka pierwszy raz był obchodzony
w roku 1999 w dość egzotycznym kraju jaki jest Trynidad i Tobago. Ta ciekawa inicjatywa obchodzona jest w różnych
krajach w inny dzień. Dzień Chłopaka w Indiach obchodzony jest 19 listopada, w Brazylii 15 lipca, w Rosji i na
Ukrainie 23 lutego, a na przykład w Norwegii 7 października. W Polsce przyjęło się że odbywa się on 30 września.

ZNACZENIE KILKU IMION :
Adam - lubi trzymać się faktów, ale często nie
dowierza swoim umiejętnościom i traci samodzielność.
Spokojny, dyplomatyczny; wybija się w szkole. Długo
kocha w tajemnicy, ale w miłości wierny. Nie zawsze
umie walczyć o swoje. Przyszłość w usługach lub
handlu. Oszczędny aż do skąpstwa, często bardzo
uparty
Kamil - Osoba o tym imieniu jest zagadkowa,
interesująca i pociągająca innych. Potrafi swoją
osobowością zauroczyć towarzystwo. Chętnie i wiele
przebywa poza domem, umie znaleźć się w obcych
środowiskach, szybko jedna sobie przyjaciół. Osoby te
są
gruntownie
wykształcone,
posiadają
dar
popularyzacji wiedzy, krytycznie odnoszą się do
wszelkich pseudonaukowych doświadczeń. Są lubiani,
ale i nienawidzeni, dla jednych dobrzy, dla drugich źli.
Nie przywiązują się do partnera życiowego, ani dzieci.
Domu rodzinnego nie prowadzą. Lubią zmieniać
partnerów, są bardzo zazdrośni, potrafią wywołać
afery miłosne.
Konrad - imię rycerzy i książąt, przywędrowało do nas
w średniowieczu z Niemiec. Zawsze chodzi osobno od
stada mgłą zadumania osnuty. Brzydzi się sprośnej
mowy, grubych, prostackich słów o kobiecie. Świetny
matematyk, dobry muzyk, filozof wybitny, cierpliwy
pedagog od uczniów serdecznie kochany. Rzadko
bywa zdrów, nieraz widać, że cierpi i blednie, jak
gdyby ginął od ukrytej rany. Sny ma trudne, zawiłe,
pełne znaczeń do spełnienia. Kroczy przez życie
plącząc się w cyfrach i gwiazdach. Typowy Konrad jest
człowiekiem twórczym i błyskotliwym, o żywym
umyśle, samodzielnym, niezależnym; kształtującym
swój los niezależnie od tradycji i zewnętrznych
nacisków. Z natury sprzyja mu szczęście, co jest
bardzo ważne, jako że Konradowie mają nieprzeciętne
zamiłowanie do przygód, ich cele są ryzykowne,
a droga przez życie bywa mało zbadanym szlakiem.
Często już w młodych latach przechodzą Konradowie
jakąś "twardą szkołę", ale za to w późniejszym wieku
śmiało mogą służyć innym przykładem.
Krystian - Osoba o tym imieniu posiada wybitną
osobowość,
jest
wrażliwa,
posiada
zmysł
dyplomatyczny. Czasem przy swojej wygórowanej
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ambicji i przezorności, popada w kłopoty. Przy
życzliwości osób przeciwnej płci wychodzi z nich cało.
Lubi kierować osobami przeciwnej płci. Jest
towarzyska, lubi podróże, nie posiada uzdolnień
artystycznych, ale swoje dzieci kieruje do roli aktorskiej
lub
lekarskiej. W
zasadzie
osoby
te
są
konserwatystami, ale konieczne zmiany akceptują.
To może przysporzyć im zmartwień, a nawet kłopotów,
z których zawsze jednak wychodzą zwycięsko.
Krzysztof - jest zmienny, o nierównym charakterze.
Raz jest spokojny, raz nieznośny. Lubi podróże. Ma
różne towarzystwa, przyjaciół. Jest mężczyzna o dużej
inteligencji, błyskotliwym i często potrafi wybuchnąć,
gdy słuchacz nie nadąża. W życiu zawodowym
popada raz w lenistwo, to znów
w pracoholizm. Poza tym lubi imprezowe życie
z dobrym trunkiem i jedzeniem.
Łukasz - pochodzenie tego imienia jest grecko łacińskie, a w tłumaczeniu znaczy -urodzony o świcie
lub pochodzący z Lucanii. Osoba tak nazwana jest
człowiekiem
systematycznym,
przywykłym
do
stosowania w życiu wręcz naukowej metodyki
postępowania., umiejącym poprawnie analizować
zjawiska, posiadającym dobrą pomięć. Jest pracowity,
punktualny, pilny. Nie posiada wykształcenia, mimo to
zdolny jest do pewnej systematyki o organizacji życia
na wzór naukowy. Na skutek braku dostatecznej
wiedzy, często błądzi, ogranicza swoje działanie,
zrzeka się wyróżnień i zaszczytów. Może żyć bardzo
długo. Jako mąż jest przykładny, jako ojciec wzorowy. Kocha rodzinę i tradycję. Nie znosi podróży.
Mateusz - jest to imię pochodzenia hebrajskiego
i oznacza - dany przez Boga. Mężczyzna o tym imieniu
jest
człowiekiem
niezwykle
odpowiedzialnym,
prawdomównym, sprawiedliwym, dobrodusznym.
Raz podjęte ustalenia i raz dane słowa, realizuje z
żelazną konsekwencją, choćby miały mu przynieść
straty. Jest konserwatystą w swych przekonaniach,
wychowuje dzieci zgodnie z tradycją ojcowską, kocha
żonę nad wyraz szczerze. Nie uznaje wolnej miłości.
Ofiarnie służy sprawie publicznej, udziela pomocy
innym osobom. Jeżeli obierze kierunek studiów
humanistycznych - zostaje duszpasterzem.
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Dzień Nauczyciela

W środę , 14 października w Dzień Edukacji
Narodowej swoje święto obchodzić będą
nauczyciele i pracownicy oświaty .

Z okazji Dnia Nauczyciela chcielibyśmy złożyć
Gronu Pedagogicznemu i Pracownikom Obsługi
najserdeczniejsze życzenia... dużo zdrowia, energii i wytrwałości, byście mogli
w pełni realizować swoje plany życiowe i zawodowe.
.......by czasu starczyło na wszystko, aby w sukcesy
obrodziło, a to co dobre na lepsze się zmieniło...

W życiu każdego z nas nauczyciele zajmowali
i zajmują ważne miejsce. To ich autorytet,
wiedza,
umiejętności,
zaangażowanie
i
poświęcenie mają znaczący wpływ na
wykształcenie kolejnych pokoleń Polaków. To
pod mądrym okiem nauczycieli uczniowie
zdobywają
wiedzę,
rozwijają
swoje
zainteresowania,
uzdolnienia,
podejmują
często decyzje o wyborze dalszej nauki i
planują dorosłe życie.
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Wywiad z nauczycielką języka niemieckiego
W 2 językach:
POLSKI:
Redaktor: Dzień dobry. Co skłoniło
Panią do pracy w 2 SLO?
Nauczycielka: Została
zaproponowana mi posada
nauczyciela w tej szkole
R:dlaczego język niemiecki?
N: To zasadniczo trudne pytanie
często wyjeżdżałam do rodziny do
Niemiec i uczęszczałam na letnie
kursy języka niemieckiego
R: Czy podoba sie Pani praca w
naszej szkole? Jak wygląda
atmosfera na zajęciach ?
N: Atmosfera bywa różna w
większości przypadków zależy od
uczniów.
R:W jaki sposób uczniowie
podchodzą do Pani przedmiotu ?
N: Uczniowie podchodzą do języka
niemieckiego głownie z zapałem
do zajęć i nie stwarzają problemów
na zajęciach choć zdarzają sie
wyjątki
R: Dziękujemy za udzielenie
wywiadu. Miłego dnia. Dowidzenia
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JĘZYK NIEMIECKI:
P:Guten Tag!
Was hat Sie zum Arbeit in 2 SLO
geneigung?
N: Die Stelle von den Lehrer in dieser
Schule wunde mir beantragt.
P: Warum Deutsch?
N:Es ist keint einfach Frage. Ich habe
oft meine Familie in Deutschland
besucht und ich habe an den
SommerKurse teilgenommen .
P:Gefallt Ihren die Arbeit in unserer
Schule?
Wie sieht die Atmosphäre während
den Unterrichtsstunden?
N: Die Atmosphäre ist verschieden.
Oft hängtest von den Schülern ab.
P:Wie sieht das Verhältnis den
Schülern zu Ihren Schulfach aus?
N: Die Schüler treten Deutsch
hauptsächlich mit dem Begeisterung
und haben keine Probleme auf den
Unterrichten, obwohl die Ausnahme
vorkommen.
P: Wir danken für die Interview
gewahren.
Schonen Tag!
Auf Wiedersehen!
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Biwak integracyjny
W dniach 18-19 września odbył sie biwak
integracyjny Klas pierwszych.
Wyjazd zapowiadał się ciekawie. Było dużo
chętnych z klas drugich i trzecich. Nasz
szanowny Pan Dyrektor zgodził się na
wynajęcie drugiego autobusu, o godzinie 7:30
wyjechaliśmy spod szkoły. Klasy o profilu
wojskowo-policyjnym musiały być ubrane

z najlepszych szkół policyjnych w Polsce.

Mieliśmy przewodnika, który oprowadził nas
po szkole. Byliśmy na strzelnicy, na której
policjanci trenują swoją kondycję. Wszyscy
byliśmy bardzo zadowoleni. Na Koniec
pojechaliśmy do domków, w których mieliśmy
być zakwaterowani. Kiedy wszyscy się
rozpakowali, odbyło sie ognisko, przy którym
w mundury. Pierwszym miejscem, do którego
pojechaliśmy była jednostka wojskowa.
Mogliśmy tam zobaczyć, w jakich warunkach
pracują wojskowi. Następnie oglądaliśmy
czołgi. Mieliśmy możliwość wejścia do
środka. Był także pokaz broni i karabinów.

Jednostka wojskowa jest dość dużym
obszarem więc troszkę sie nachodziliśmy.
Następnym punktem naszego programu było
zwiedzenie Wyższej Szkoły Policyjnej
w Szczytnie. Placówka ta jest jedną
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rozmawialiśmy i śpiewaliśmy. Pan Dyrektor
rozdał także podczas ogniska Klasom
mundurowym legitymacje wojskowe. Po
ognisku każdy rozszedł się do swoich
domków.
Następnego
dnia
o
godz.
10:30
wyjechaliśmy ze Spychowa. Każdy uczestnik
biwaku wspomina na pewno go
z uśmiechem.
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Kilka zdjęć z Biwaku :
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Wywiad z uczennicą klasy pierwszej o profilu
dziennikarskim
Redaktor: Witam .Czy mogę przeprowadzić z Tobą wywiad ?
Gosia: Cześć . Oczywiście
R:Dlaczego przyszłaś do II Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce?
G:Byla to szkoła mojego 2 wyboru.
R:Co podoba Ci sie w naszej szkole?
G:Szkolna atmosfera oraz grono pedagogiczne.
R:A jaka według ciebie jest to atmosfera?
G:Jest to aura zgodności wzajemnego szacunku
R:Gdybys mogła coś zmienić w naszej szkole to co by to było?
G:Najbardziej nie podobają mi sie koedukacyjne łazienki w szkole ,które z chęcią
bym rozdzieliła.
R:Jakie są twoje ogólne wrażenia po pierwszym miesiącu uczęszczania do II SLO ?
G:Bardzo podoba mi się szkoła. Jest tu przytulnie.
R:Dziekuję za wywiad.
G: Również Dziękuje.
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Konkursy Szkolne
Konkurs

Eliminacje

Zapisy do :

Cena

------------------------

Do 7 Października

7 zł

------------------------

Do 30 Października

Bezpłatnie

Język Polski
Konkurs Języka Polskiego
„Oxford”
Konkurs recytatorski
twórczości Edwarda
Kupiszewskiego

Matematyka
Konkurs Matematyczny
„Oxford”

-------------------------

Do 7 Października

7 zł

Wiedza o Społeczeństwie
XVII Olimpiada Wiedzy o
Prawach człowieka
„Demokracja- prawa
człowieka-rządy prawa”
Olimpiada Wiedzy o Polsce
i Świecie współczesnym
Olimpiada Wiedzy o
Prawie

Grudzień

Do 9 Października

Bezpłatnie

20 Listopad

Do 16 Października

Bezpłatnie

Koniec Października

Do 9 Października

Bezpłatnie

Konkurs Policyjny
„Olimpiada Policyjna”

Ogólnopolski Konkurs
Historyczny „Krąg”
Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny „Tęcza”
www.tecza.suwikr.pl

Termin składania prac do
Do 15 Października
15 listopada
Historia

Bezpłatnie

-------------

Do 9 Października

7 zł

--------------

Do 29 Października

7 zł

Do 20 Października

7 zł

Biologia
Ogólnopolski Konkurs
ekologiczny „Ekoplaneta”

-------------Fotografia

Konkurs fotograficzny
„Mazowsze bliskie sercu”
--------------------------------Kategorie fotografii:
Architektura i Krajobraz,
format zdjęć nie mniejszy
niż 13x18,
max 3 zdjęcia w każdej
kategorii
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-----------------

Konkurs trwa od
1.10-30.10.2009r.

Bezpłatnie
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Moda i Uroda
Co zrobić, by jak najdłużej zachować
wspomnienie po minionym lecie
-zdrowy, złocisty kolor skóry?

wzbogacone w olejki. Po kąpieli dokładnie osusz
ciało ręcznikiem i wysmaruj balsamem
nawilżającym.

Zacznij od nawilżania

Przy okazji wykonaj masaż całego ciała. Jeżeli
użyjesz do tego suchej rękawicy lub szczotki
z włosia, poprawisz krążenie krwi, usuniesz
zrogowaciały naskórek, ujędrnisz skórę i tym
samym ułatwisz wchłanianie się kosmetyku.

Wrogiem pięknej
opalenizny jest
przesuszenie skóry.
Naskórek wtedy
szybciej się złuszcza
i brązowy kolor po
prostu znika. Żeby
powstrzymać ten proces, po powrocie
z wakacyjnych wojaży zmień kosmetyki na
intensywnie nawilżające i stosuj je
systematycznie, rano i wieczorem, co najmniej
przez dwa tygodnie.
Do twarzy wybieraj kremy bogate w substancje
nawilżające (np. kwas hialuronowy, witaminę E).
Raz, dwa razy w tygodniu zrób sobie intensywnie
nawilżającą maseczkę. W ciało wmasuj balsamy
silnie nawilżające, odżywczo-regeneracyjne. Nie
bój się korzystać ze specjalnych kosmetyków do
pielęgnacji skóry po opalaniu - mają tak dobrany
skład, że opalenizna zachowuje się dłużej. Możesz
też sięgnąć po balsam, który nie tylko nawilży
skórę, ale też nada jej lekko brązowy kolor,
bo zawiera wyciąg z orzecha włoskiego.
Prysznic zamiast wanny
Jeśli chcesz długo zachować opaleniznę, musisz
zrezygnować z gorących kąpieli
w wannie. Przesiadywanie w wodzie o wysokiej
temperaturze wysusza bowiem skórę, która
złuszcza się wraz z opalenizną. Myj się więc pod
prysznicem, najlepiej na przemian ciepłym
i chłodnym (zakończ zawsze chłodną wodą).
Zimna woda poprawia krążenie, ujędrnia skórę
i hartuje ją. Do mycia używaj kosmetyków,
których pH jest neutralne. Zrezygnuj z mydła,
używaj żeli pod prysznic, zwłaszcza tych, które są
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Wzmocnij kolor
Każda opalenizna w końcu jednak znika. Zanim do
tego dojdzie, można ją trochę wzmocnić.
Najskuteczniejszym sposobem na to, by skóra nadal
miała ładny kolor, są samoopalacze.
Te nowoczesne nie tylko barwią skórę, lecz także ją
nawilżają i odżywiają. By efekt był trwały, nakładaj je
przynajmniej dwa razy w tygodniu. Mniej trwałe są
pudry brązujące, które doskonale nadają się do
tworzenia jednodniowej opalenizny, ale także do
wzmocnienia opalenizny wakacyjnej. Nie matują cery,
często natomiast zawierają złote lub opalizujące
drobinki, które odbijają światło, optycznie wygładzając
skórę i dodając jej blasku. Niektóre z nich zawierają
witaminę E oraz filtry UVA i UVB,. Pudrem możesz
poprawić opaleniznę na twarzy lub podkreślić miejsca
najintensywniej opalone: czubek nosa, kości
policzkowe, czoło, brodę, ramiona, dekolt. Dawkuj go
jednak ostrożnie - zbyt gruba warstwa, zamiast dodać
urody, może cię postarzyć.

Brąz w pigułce
Karnację można poprawić, pijąc sok z marchwi.
Dwie szklanki soku dziennie pomogą skutecznie
pożegnać się z niezdrową bladością cery. Sok
z marchwi można zastąpić tabletkami z betakarotenem (prowitaminą A). Mają one podwójne
działanie: chronią skórę przed promieniowaniem
UV i nadają jej zdrowy, opalony wygląd.
Przyjmując jedną kapsułkę dziennie (w czasie
posiłku), zapewniamy sobie zdrową, delikatną
opaleniznę. W tej dawce preparat można
przyjmować przez cały rok.
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Śmieszne
Dusza trafia przed oblicze św. Piotra.
- Zawód?
- Lekarz.
- To wchodź wejściem dla dostawców.
Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok klasy, z której
słychać straszny wrzask. Wpada, łapie za rękaw najgłośniej
wrzeszczącego, wyciąga go na korytarz i stawia w kącie. Po
chwili z klasy wychodzi kolejnych trzech młodzianów, którzy
pytają:
- Czy możemy już iść do domu?
- A z jakiej racji?
- No... przecież skoro nasz nowy pan od matematyki stoi
w kącie, to chyba lekcji nie będzie, prawda?

- Po czym strona wnosi, że oskarżony się ukrywał?
- Miał w GG zawsze czerwone słoneczko.
Wyobraźcie sobie, jak ciężko będzie przyszłym pokoleniom!
Zechcesz się gdziekolwiek zarejestrować, a tu wszystkie
loginy zajęte!
Facet pisze z blondynką na czacie.
- Piszemy do siebie już od 2 tygodni, moglibyśmy spotkać się
w realu? - pyta mężczyzna
- Ale u mnie nie ma Reala, moglibyśmy się spotkać
w Biedronce?
- Co to jest, jak się błyska na dworze?
- Aktualizują Google Maps

W sądzie:
Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył
dziennik:
- Małgosiu, co to za wzór?
- To jest... No, mam to na końcu języka...
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To kwas
siarkowy...

Dylematy Małgorzaty
Droga Małgorzato!
W tym roku poszłam do liceum, do klasy o profilu
biologicznym. Pierwsza klasa, nowa szkoła, więc niby
konto mam czyste, lecz jest kilka ale.. Do mojej szkoły
przybyło kilka osób z mojego byłego miejsca
edukacyjnego, co nie bardzo mi się uśmiecha. Jest to
kilka chłopaków, którzy dostali się do liceum bo mają
wpływowych rodziców. Ci chłopcy, korzystając
z wpływów, przyprowadzili sobie koleżanki- sztuczne
lalki. Można by rzec, co mi do tego, przecież nie
przyjaźnię się z nimi. Ale problem polega na tym, że te
typki przepisały się do mojej klasy, bo z wychowawcą
klasy informatycznej, w której na początki byli, od razu
popadli w konflikt. Powód konfliktu był rzeczywiście
poważny, spóźnianie się na lekcje, wagary,
pyskowanie całej gromadki, za dużo makijażu
i odkrytych części ciała u dziewczyn od których się
ślepnie! Nasza wychowawczyni należy do typu
człowieka, który nie pozwala sobie na podobne
wyskoki- ok, na lekcjach potrafią wysiedzieć przez
5 minut cicho, ale jak przez kolejne 40 gadają,
obgadują wszystkich, poprawiają makijaż czy jedzą na
lekcji. Tak, jedna na lekcji wyjęła sobie mega kanapkę
na stolik, po czym zaczęła ją konsumować, od czasu do
czasu zanurzając kanapkę w słoiku majonezu, który
miał wielkości słoika z klopsikami. Można by
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wymieniać i wymieniać.. Małgorzato, możesz mi
poradzić jakąś skuteczną metodę psychoanalityczną?
Wraz z reszta klasy obstawiamy prochy, ewentualnie
leczenie prądem.
Pozdrawiam, Magda.
Droga Magdo!
Niestety nie mogę Ci polecić leczenia, takiego jak
stosują w Choroszczy- wyleciałabym z pracy :) mogę Ci
jedynie zaproponować.. czekać. Jak sama twierdzisz,
te osoby nie dostały się do liceum, pokazując swoje
wielkie talenty edukacyjne. Takie osoby zazwyczaj
same odchodzą po pierwszym semestrze, czy po roku.
Magdo, jest dopiero wrzesień- każdy chce jakoś
'zabłysnąć' na tle klasy, niestety czasem głupotą. Ale
to taki wiek, uwierz mi! Sama kiedyś byłam w liceum :)
najzwyczajniej w świecie ignoruj te osobniki, podobnie
jak reszta klasy. Po jakim miesiącu czy dwu znudzi im
sie obrywać za swoje małe stadko (stajesz się tymi, do
których przystajesz, czyż nie?) i się oddalą od siebie,
zarazem pewnie zechcą zapoznać sie z resztą klasy.
Kto wie, może oni są inni? Trzymaj się!
Strona 12

Pozdrawiam, Małgorzata.

Pozdrowienia
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pozdrowienia od Patrysia Dla Ani z III „C”
Pozdrowienia dla p. Dyrektora od wszystkich uczniów z klasy III „C”
Wszystkiego Najlepszego z okazji Dnia Chłopaka dla Bartusia G. , Woźniaka, Jaśka , Piotrka, Hubiego :*
od Ewelinki M, Beaty K. , Sandry, Ady, Pauliny, Mileny z III „A”
Buziaki dla klasy III „A” kochanych miśków
Wszystkiego Najlepszego z okazji dnia chłopaka dla Marcinka :*
Pozdrowienia dla Diany i Olii z I „C” od KonDzia ;))
Buziaki dla Tyśki i Lidki z II „D” od -„Same wiecie kto” :>
Pozdrowienia dla naszej klasowej koleżanki Joasi F. od Głazy, Loczka i Pułtuska
Loczkowi z okazji 18-tych urodzin, dużo pieniędzy, szczęścia i wielu panienek. Od
PułTusKa
Serdecznie pozdrawiamy naszą ukochaną wychowawczynię Bożenę Mąkę . Jej Ulubiona klasa II „C”
Pozdrowienia od KonDzia i PułTusKa dla cudownych dziewczyn z klasy II „C”
Wszystkiego Najlepszego z okazji 18-nastych urodzin mojemu Cukiereczkowi =* Twój Dzwoneczek =*
Pozdrowienia dla Olivki :** i Sylwii :* z II „B” od KonDzia ;))
Gorące pozdrowienia dla kochanej wychowawczyni Pani Marty Zyśk składa cała klasa I „B”
Całuski dla najsłodszej dziewczyny w szkole, Marzenki, z okazji jej 16 urodzin. Przesyła Rudy
Dla najsłodszego cukiereczka z I „B” od Paulinki
Buziole dla cukiereczka z III „B” od cukiereczka, Dorotki
Dla słodkiego batonika Hubercika z I „B” od Gosi Rz. i Doroty
Pozdrowienia dla Huberta D. i Gosi Rz. z I „B” =)
Pozdrowienia dla Karoliny z I „A” od tajemniczego wielbiciela :)
Pozdrowienia dla mojego boskiego Mateuszka z I „B” od tajemniczej wielbicielki ! KC złociutki !
Pozdrowienia dla Gosi i Angeli z II „B”, całej klasy I „B” i Izy z I „c”
Pozdrowienia dla chłopaków z I „B” od dziewczyn z I „B”
Pozdrowienia dla Mateusza, Łukasza, i Natalki z I „B”
Pozdrowienia dla Dorotki z I „B” od tajemniczego wielbiciela. Buziaki kochanie ! :*
Pozdrowienia dla Dorotki Ch. , Huberta D. i calej klasy Ib
Pozdrawiam Łukasza z II „A”
Pozdrowienia dla wszystkich Miśków z III „A”, Ewelinki, Beatki, Sani, Aduni, Ani, Malutkiej, Paulinki od
Bartłomieja i Piotra
Pozdrowienia dla Ewelinki N z III „A”. Buziaczki :*
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