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 "ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE"
Pierwszy Dzień Wiosny

       Pierwszy Dzień Wiosny tradycyjnie obchodziliśmy pod hasłem: "Śpiewać każdy może".
W rolę konferansjerów wcielili się uczniowie: Dominika Sakwińska i Mateusz Figur, którzy
poetyckim żartem wprowadzili nas w wiosenny nastrój. Amatorzy dobrej zabawy, niczym
uczestnicy programu Project Runway zadbali o niepowtarzalność strojów, choreografię,
której zazdrościć mógłby sam Agustin Egurrola oraz o oryginalność śpiewanych tekstów
wprost z Festiwalu Piosenki Radzieckiej Zielona Góra 1985. 
         Po burzliwych obradach jury wyłoniło laureatów.  Wśród    zwycięzców znalazła się  I LO
z trzecim miejscem i II ZSZ z drugim.   Na szczycie  wyróżnionych  stanęli   kucharze i geodeci
z I T z piosenką "Składanka mazurska". Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki. Imprezę
uwieńczył występ Chłopa z Mazur, który nieoczekiwanie i z wielką charyzmą porwał do
szalonej zabawy aplauzującą część młodzieży i nauczycieli. W tak wiosennej atmosferze
uczniowie rytmicznym krokiem podążyli na kolejne zajęcia. 

AMA 
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Przegląd Konkursów
 

         Marzec   obfitował   w   wiele  konkursów, w
których nasza młodzież zajmowała czołowe
miejsca.
         Paulina   Świerczyńska,  uczennica  klasy II
LO, zajęła pierwsze miejsce w Powiatowym
Konkursie Wiedzy o Samorządzie
Terytorialnym. Nagrodą zarówno dla laureatki jak
i jej opiekunów: A. Puton i M. Piepiórka jest
wycieczka do Senatu RP. Tym samym 10
kwietnia Paulina reprezentowała nas w
Wojewódzkim etapie tego konkursu w gańskim
Urzędzie Marszałkowskim.  
       Trzeba iść dalej, czyli spacer biedronki  –
pod takim hasłem  w malborskim Centrum 
Kultury i Edukacji Szkoła Łacińska odbył się
Międzypowiatowy   Konkurs  Wiedzy  o  Życiu i
Twórczości Jana Twardowskiego. Naszą
szkołę reprezentowały uczennice klasy I LO:
Alicja Borowiecka, Monika Dreślińska i Julia
KIliszewska, które zajęły I miejsce zostawiając
daleko w tyle pozostałych.
        Podczas   obchodów   Dnia   Języków
Obcych odbyły się konkursy na Mistrza Języka
angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.
Uczestnicy musieli wykazać się nie tylko
znajomością poszczególnych języków,   ale  
również   wiedzą  o   krajach, w których te języki
funkcjonują. 
       Mistrzem  Języka   Angielskiego  został
Konrad Abramczyk z klasy I T. II miejsce zajęła
Daria Pławska  z  II LO  i  Seweryn  Chmielewski
z III LO.   III   lokata  przypadła  Karolinie  Pluta z
klasy III T. 
         Konrad    Abramczyk    został   również
Mistrzem Języka Rosyjskiego. Drugie miejsce
zajęła jego koleżanka z klasy - Klaudia Biłas. Na
najniższym stopniu podium uplasował się Michał
Junak z klasy I LO.      
       Mistrzem Języka Niemieckiego została
Milena Bednarska z klasy II T. II miejsce zajął
Norbert Siwko, a III - Asia Trzaska. Oboje z klasy
I T.
      Powiatowy Konkurs Wiedzy o Katyniu
odbył się 26 marca w ZS w Sztumie. Pytania
dotyczyły nie tylko samej Zbrodni z 1940 roku, ale
również sposobu jej ujawniania i tego jak była
postrzegana na przestrzeni lat oraz Dębów
Pamięci. 
     Na wyniki czekaliśmy 2 tygodnie, ale było
warto :) Podczas obchodów 75 rocznicy Zbrodni
Katyńskiej, 9 kwietnia, w sztumskim Kasprowiczu
zostały rozdane nagrody. Niezmiernie miło nam
poinformować, iż pierwsze miejsce zajęła
uczennica   naszej  szkoły – Monika  Dreślińska
 z klasy I LO. Organizatorzy podkreślali, że
laureatka najwyższej lokaty zostawiła bardzo
daleko w tyle swoich rywali. Serdecznie
gratulujemy.

Najlepsza z Wiedzy o Katyniu

Powiatowe Targi Edukacji i Pracy
   Tegoroczna uroczystość przebiegała w rodzinnej atmosferze, a to za
sprawą miejsca, czyli naszej szkoły. Targi odbyły się 26 marca i stały się dla
uczestników okazją do zapoznania się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych
powiatu sztumskiego.
   Gimnazjaliści mieli niecodzienną szansę wymiany zdań z pracodawcami
na temat oczekiwań i potrzeb rynkowych w zakresie kwalifikacji
zawodowych. Tego dnia zaproszeni goście poznawali zaplecze naszej
szkoły, podpatrywali uczniów na zajęciach  lekcyjnych  oraz rozkoszowali
się smakiem potraw przygotowanych, przez uczniów klas
gastronomicznych, celowo na tę okoliczność. Rangę wydarzenia wzmocniła
obecność władz powiatu sztumskiego, przedstawicieli Powiatowego Urzędu
Pracy oraz licznie zgromadzonych pracodawców.

AM

Nasza Ekipa promująca szkołę

W teatrze...

Szalone
nożyczki

Szalone nożyczki  to
kolejny spektakl, na
który się udaliśmy.
Szalone nożyczki to
również tytuł
niesamowitej komedii
kryminalnej z
niespodzianką, oraz
nazwa wyjątkowego
elbląskiego salonu
fryzur. W kamienicy, w
której znajduje się
salon dochodzi do
morderstwa Przebieg
spektaklu zależy w od
widowni! Pytanie: kto
zabił? kierowane w
stronę widzów, którzy
włączając się do gry,
chętnie odpowiadając
na propozycje aktorów,
głosują i wskazują
mordercę. Publiczność
musi wykazać się
pamięcią i
spostrzegawczością ,
gdyż proszona jest o
pomoc w rekonstrukcji
zdarzeń. Ponadto
widownia typuje, przez
głosowanie,
zbrodniarza. Każdego
wieczoru spektakl
toczy się nieco inaczej,
i ma inne zakończenie. 
Jednym słowem -
wciąga publiczność do
zabawy. Ola

Gosia

Karola
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IV T

Drużyna 3 LO

     Choć pod numerem 1 kryje się chłopak
uroczy, to klucze gubi notorycznie i w szkole
bywa sporadycznie. Nr 2 to fan zieleni i mistrz
radioprzestrzeni. Trójeczka to wodzirej i prezes
zarządu, co kiedyś zostanie rzecznikiem rządu.
Czwórka wciąż uśmiechnięta i do zabaw chętna.
5, 13 i 23 to Diabły i to wcale nie "Czerwone",
a w ostatniej ławce uziemione. Szósteczka to
bardzo niegrzeczna dziewczyna, choć obliczem
aniołka przypomina. Siódemka o poranku na
dźwięk budzika pod kołderkę szybko znika.
Ósemka plan lekcji gdzieś zgubiła, dziesiątka
na festiwal Eurowizji się spóźniła, a dziewiątka
prezent urodzinowy sama sobie sprawiła. 12 z 24
to "babki z jajami", 14 z 15 mają problem z
przecinkami, a szesnastki nie poruszy nawet
tsunami. 20 w towarzystwie 22 biegną na
przerwę, chowając w plecaku ogórki i konserwę.
21 ma na niemieckim tyle wiedzy, ile wyszepczą
mu koledzy. 11 z 18 nieco spóźnione, lecz
zakupy mają zawsze zrobione. Tuż obok "Pani" z
dziewiętnastym uśmiech jak z reklamy, czyli
numer siedemnasty.

AGA

III LO

Pożegnanie maturzystów
W studniówkowych humorach

DRODZY MATURZYŚCI!  
Tak niedawno,  bawiliście się na swoim pierwszym życiowym balu- balu studniówkowym. Za kilka dni
zdajecie swój pierwszy egzamin dojrzałości, dlatego też chcielibyśmy życzyć Wam zdania matury i
egzaminów na wybrane uczelnie.Niech nauka otwiera Wam drzwi do pomyślnej przyszłości, a zdobyta
wiedza umocni Mądrość życiową i przyniesie powodzenie w życiu. Niech entuzjazm i  umysły pełne wiedzy
ułatwią Wam drogę do realizacji marzeń i ambicji.  POWODZENIA !!!!

Asy z 4 klasy 

   4 T jest najlepsza i każdy o tym dobrze wie, lecz
ona tym zbytnio nie chełpi się. Pomocną dłonią
zawsze dysponuje, a w gotowaniu nikt im nie
dorównuje!!! 
  Wychowawcą klasy jest pani Marzena Drwiega,
która jest opiekuńcza oraz często zawzięta.
Szeryfowa ma w sobie grację i smak, który
przekazuje nam już od czterech lat. 
  Trzej Muszkieterowie to nasza chluba i duma
chociaż czasem ich nikt nie "kuma". Artur: nasz
szkolny lowelas i łowca serc, któremu żadna
dziewczyna nie opiera się. Paweł: Szef
muszkieterów z ostrym charakterem pewny
siebie, że kiedyś będzie milionerem. Michał: z
muszkieterów odmienny jest, bo w taksówkarza
klasy zabawia się. 
  Marta: kruczoczarne włosy ma i w tenisa
najlepiej w szkole gra. Paulina ciekawą osobą jest
i każdy może zakochać się w niej. Sylwia:
zrozumieniem wciąż zaskakuje i każdy, kto ją
zna nigdy tego nie żałuje. Aldona imprezuje w
dzień i w nocy, ale zawsze jest chętna do
pomocy. Marlena: klasowa mała skromna
"Miska", wszędzie się wciska. 

   Marzena to dziewczyna morowa, choć czasem dość nerwowa. Martyna jest niska i we wszystkich
gromem ciska. Hej kolego, zawsze znajdziesz w niej coś dobrego. Lidka na lekcji cicha i skromna, a na
przerwie taka do siebie niepodobna. Z Agaty to dopiero sztuka, że każdy za nią "luka". Basia uczy się
nienagannie i wie czego w życiu pragnie. Wera: to dziewczyna jak zagadka, a natura jej to gratka. Aga
to brylant wśród gwiazd, swą naturą zachwyca wciąż świat. Paulina T.: każdy w głowę zachodzi
dlaczego na randki do szkolnej szatni schodzi? Patrycja: choć jest ciągle zamyślona, może w myślach
księcia woła? Karolina: to dopiero landryna, niezła jest z niej też dziewczyna. Justyna: nieugięta zawsze
wszystko doskonale pamięta, ściągami rzuca na prawo i lewo. Trzymaj się jej dobrze, a zdasz kolego.
MARLENA

fot. A. Włodarski

fot.A.Włodarski
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Szlakiem przygód  i niezapomnianych wrażeń... 
czyli wycieczka szkolna o charakterze motywacyjnym :) 

Śladem turystów, 
czyli wycieczka do Berlina

Klasa II T pod batutą p. W. Żuchowskiej wybrała się w podróż do Berlina. Już w pierwszej chwili poczuliśmy smak niezapomnianej przygody. Zaspani,
objuczeni, niczym wielbłądy czterogarbne, z bagażami dotarliśmy na tczewski dworzec PKP, skąd udaliśmy się pociągiem do upragnionej krainy wrażeń i
niepokoju. Smak tego odczuliśmy już w trakcie kontroli biletów. O zgrozo! - kalecząc niemiecki, łamiąc język przy próbach gestykulacji odpowiedzieliśmy:
"next przedział". UFF ! :) - pani kontroler zrozumiała, a treści dopełnił kierownik wycieczki znajdujący się w przedziale obok. SORRY- pani Wioletto. ;)
Adrenalina opadła pozostawiając w nas stan głębokiego podekscytowania. Po zakwaterowaniu podążyliśmy w ślad przygody. Powitaliśmy Alexanderplatz,
którego wrota zaprowadziły nas do: Rotes Rathaus, Marienkirche, Fernsehturm i wielu innych interesujących miejsc. Zmęczeni, jednak pełni wrażeń i żądni
 atrakcji udaliśmy się do pokoju. Żal było wracać. Wycieczka do Berlina, to żywa lekcja kultury. Cóż,wycieczkę z W. Żuchowską nie można zaliczyć do
spaceru biedronki, a to za sprawą niebywałej kondycji i aktywności naszej opiekunki. :) Czupytka

A  I jak tu się nie uczyć! Nasza młodzież po raz kolejny wyruszyła na szlak krajoznawczy. Wspólnie z
nami piękno Polski podziwiają, w ramach integracji, uczniowie dzierzgońskiego Gimnazjum. Wycieczka
stała się już tradycją w naszej szkole. Ma ona charakter motywacyjny za wyniki w nauce, aktywność
społeczną oraz pracę na rzecz szkoły. Aktywiści oraz pasjonaci wiedzy odwiedzili już Warszawę,
Kraków-Wieliczkę-Zakopane, Toruń-Gniezno-Poznań, zaś tym razem Kołobrzeg-Świnoujście-
Szczecin.
  Każda wycieczka pozostawia wiele wspomnień. Dyrektor i tym razem zadbał, by wyjazd obfitował w
atrakcje. Plan dnia wypełniony do maximum: lekcje żywego słowa, historii, zabawy i gry integracyjne.
Amatorzy aktywności mieli niecodzienną okazję wcielić się w Apaczów z Wioski Indiańskiej, strzelać z
łuku i ujeżdżać byka. Demoniczne Amazonki w romantycznej scenerii dosiadały rumaków, zaś
efemeryczne - z gracją oddalały się dyliżansem w zaprzęgu konnym. Młodzież z zainteresowaniem
dopytywała dyrektora, gdzie pojedziemy za rok. Nic nowego, gdyż za każdym razem, zanim dotrzemy
do szkoły nasz animator składa obietnicę miejsca wyjazdu. - Za rok - hmmm, Z pewnością będzie to
Wrocław i okolice! . Marzena

Konstytucja okiem młodego patrioty 
  Ojczyzna, to nie tylko kraj, którego obywatelami
jesteśmy i w którym mieszkamy. To również
miejsce, gdzie się urodziliśmy i wzrastamy.
Nasze rodziny, znajomi z bliższej i dalszej
okolicy, społeczność gminna, koledzy i koleżanki
ze szkoły, z podwórka, parafianie... - wszyscy
tworzymy lokalną wspólnotę. Łączy nas nie tylko
geograficznie określone miejsce zamieszkania,
lecz także myśli, pragnienia, marzenia związane z
naszym regionem. Jako młodzi Polacy kochamy i
szanujemy naszą ojczyznę - Polskę, jednak to co
w niej dla nas najcenniejsze mamy blisko  siebie. 
  Konstytucja dla młodzieży może być
wskazówką, drogowskazem w dążeniu do
kształtowania systemu wartości. 3 maja 1791
uchwalono ustawę zasadniczą - Konstytucję.
Regulowała ona podstawowe problemy
społeczno- polityczne, prawa i obowiązki
mieszkańców państwa oraz zasady organizacji
jego władz. Jej postanowienia były rewolucyjne,
jednocześnie jednak ostrożne- doniosłe na miarę
epoki. Jako obywatele naszego kraju powinniśmy
znać swoje prawa i obowiązki, dzięki czemu nie
tylko będziemy czerpać z inwentarza
dobrodziejstw ojczyzny, ale przede wszystkim,
staniemy się lepszymi członkami
społeczeństwa. Jesteśmy dumni z lokalnych
zwyczajów i tradycji, które pragniemy ciągle
poznawać i kultywować, przekazując je
następnym pokoleniom. Misia

Nasi podbijają Berlin

Ostatnia szkolna podróż maturzystek - Turkusowe Jezioro na Wyspie Wolin

Patryk

Karol


