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Egzaminy
tuż, tuż...Po powrocie z Majorki

Chcesz zobaczyć swoją nową szkołę?
Zapraszamy na Dni Otwarte

Gimnazjaliści na Majorce

Gimnazjum w Spalonej

Zapraszamy na Dzień
Otwarty, który odbędzie się
14 maja w godzinach
16.30-18.30. W tym czasie
będzie można zwiedzić
szkołę a także uczestniczy
ć w  programach
przygotowanych przez
uczniów i nauczycieli, m.in.:
pokazie grupy tanecznej,
prezentacji grup
projektowych uczniów kl. II
gimnazjum,

pokazie udzielania I
pomocy przedmedycznej,
grach i łamigłówkach
matematycznych, pokazie
"fizyka i chemia jest wśród
nas", prezentacji prac
artystycznych, prezentacji
dorobku koła
dziennikarskiego.
Serdecznie zapraszamy
rodziców wraz z dziećmi,
które chciałyby dołączyć do
braci uczniowskiej
Gimnazjum w Spalonej.

W roku szkolnym
2015/2016 można
rozpocząć naukę w
klasach:
1)  sportowej o specjalności
piłka siatkowa i piłka nożna,
2)  matematyczno-
językowej
3)  ogólnej.
SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!!!

    20 uczniów z naszego
gimnazjum wraz 
z nauczycielami Beatą
Orłowska - Mielniczuk,
Agnieszką Sitarz-Pytlak 
i Anną Dolewicz powróciło
z Majorki. 
    Na tej cudownej wyspie
uczniowie pracowali nad
projektem ”FAIRTRADE” 
w ramach
międzynarodowego
projektu  Erasmus Plus, 
w którym uczestniczyła
także młodzież z Niemiec,
Hiszpanii i Szwajcarii.
Było to już drugie
spotkanie z partnerami
projektu.

Ciąg dalszy str.2

    Egzaminy gimnazjalne
podsumowują naszą
wiedzę, którą nabyliśmy w
trakcie trzyletniej nauki w
gimnazjum.
    Już w najbliższych dniach
czekają nas testy:
humanistyczny,
matematyczno-przyrodniczy
oraz językowy. Wyniki, jakie
osiągniemy zadecydują w
pewnym stopniu o  przyszłej
drodze naszego kształcenia.
   Czasu zostało naprawdę
niewiele. Wystarczy jedynie
na powtórki, ale teraz już za
późno, aby robić sobie
wymówki czego jeszcze nie
zrobiłem.
  Oto kilka porad dla
każdego trzecioklasisty:
Gdy nadejdzie dzień
egzaminów nie denerwuj
się!       c.d. str.4

A.D.
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Po powrocie z Majorki
c.d.

W trakcie pobytu w miasteczku Palma

Majorka zwiedzanie

      Uczniowie trudzą się by stworzyć 
i zarządzać projektem pomocy rozwojowej, co
jest zagadnieniem zarówno ciekawym, ważnym,
ale i bardzo trudnym.
     Na Majorce brali udział w wykładach,
warsztatach, a także prezentowali wyniki swojej
pracy. Oczywiście cały wyjazd nie opierał się na
ciągłej pracy. Były też dni ciągłej zabawy, jak na
przykład wypad do wesołego miasteczka, czy
zwiedzanie stolicy wyspy. 
    Chociaż pogoda nie dopisywała, cała grupa
była pod wrażeniem piękna Majorki. Możliwość
obcowania z kulturą zupełnie różną od polskiej
była z pewnością najlepszym aspektem tej
podróży.
    Gdy nadszedł czas rozłąki, pożegnaniom nie
było końca - uczniowie bardzo zżyli się 
z goszczącymi rodzinami, dzięki którym
poznawali hiszpańska kuchnię 
i zwyczaje. Jednak mimo to, wszyscy uczestnicy
opuścili Majorkę z uśmiechami na twarzach,

gdyż większość
naszych hiszpańskich
przyjaciół przyjedzie do
Polski i to już w
październiku. 
Następne spotkanie
planowane jest właśnie
w Polsce. To wielkie
wyzwanie dla naszej
szkoły, jednak z całą
pewnością poradzimy
sobie świetnie.
      Uczniowie
Gimnazjum w Spalonej
niedługo zaczną
propagować Fair trade
na terenie Gminy
Kunice. Już wkrótce
rozpoczną pierwsze
wystąpienia, by
 przybliżyć innym
mieszkańcom Gminy
tę interesująca
tematykę.

K.Ł

A.D.

A.D.
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Internet

PORADY DZIUŃKI MILUŃKI DLA RODZICÓW –
czyli słów kilka od pedagoga Agnieszki

Pankiewicz
Czwarta - część Poradnika dla rodziców na

temat uzależnień

 
Objawy wskazujące
na sięgnięcie przez
dziecko
po substancje
psychoaktywne.
Jak reagować  na
niepokojące
zachowania?
Obserwować
zmiany w
z achow aniu danej
osoby.Oczywiście
zmiany te będą
zależeć od rodzaju i
ilości zażytego
środka
odurzającego.
Niewątpliwie
największe szanse
na dostrzeżenie
zmian w zachowaniu
mają osoby
najbliższe z
otoczenia młodego
człowieka – przede
wszystkim rodzice
czy prawni
opiekunowie, które
dobrze go znają i
wiedzą jak na ogół
się zachowuje i
reaguje na różne
okoliczności. Poza
tym, można
wyodrębnić pewne
sygnały wskazujące
na problem z
narkotykami czy
alkoholem, przy
czym symptomy
także mogą ujawniać
inne problemowe
zachowania jak
uzależnienie od
komputera, Internetu,
gier na automatach
czy korzystania z
siłowni bądź
solarium. Poniżej

podane są przykłady
zmian w
zachowaniu, które
mogą wskazywać na
kontakt z
narkotykami lub inne
uzależnienia.
Aczkolwiek jeśli
rodzice z jakiś
powodów nie znają
dobrze swojego
dziecka i nie
spędzają z nim zbyt
wiele czasu –
przytoczone zmiany
w zachowaniu nie
mogą być
wymiernym
kryterium ich
rozpoznania. 

PRZYKŁADY
ZMIAN W
ZACHOWANIU

1. Relacje rodzinne
- Dziecko większość
czasu spędza w
swoim pokoju, unika
wspólnych posiłków,
zajęć
- Nie informuje o
wydarzeniach
szkolnych
- Nie dzieli się
swoimi uczuciami,
odcina się od innych
bądź przyjmuje
postawę obronną
- Nie opowiada o
swoich znajomych i
spędzaniu wolnego
czasu
- Nie wywiązuje się z
obowiązków
domowych, łamie
reguły
- Wraca do domu po
wyznaczonej porze
bez pozwolenia,

nie informuje
rodziców o tym lub
wymyka się z domu
- Zostaje na noc
poza domem lub
znika na kilka dni bez
pozwolenia czy
powiadomienia
rodziców
- Kłamie, oszukuje,
manipuluje, unika
kontaktu
- Przynosi do domu
różne rzeczy
niewiadomego
pochodzenia bądź
wynosi różne rzeczy
- Dysponuje
niewiadomego
pochodzenia
gotówka
- Z domu znikają
pieniądze bądź
wydaje więcej
pieniędzy na nie
wiadomo co
- Obiecuje poprawę i
łamie dane słowo
- Jest „dziwnie”
nadpobudliwe,
rozdrażnione,
niecierpliwe

2. Relacje
rówieśnicze
- Zrywa kontakt z
dawnymi
przyjaciółmi bez
uzasadnionego
powodu
- Nie przedstawia
nowych znajomych,
trzyma ich z daleka
- Posługuje się
slangiem związanym
z narkotykami
- Ma przyjaciół,
którzy nie chcą
rozmawiać z
rodzicami

lub podawać swoich
nazwisk
- Otrzymuje krótkie,
urywane telefony, po
których wychodzi z
domu
- Nie wiadomo gdzie
przebywa poza
domem

3. Funkcjonowanie w
szkole
- Spóźnia się, często
wychodzi z lekcji,
opuszcza
pojedyncze godziny
lub całe dni w szkole,
notorycznie wagaruje
- Nie odrabia zadań
domowych, oddaje je
późno lub wcale
- Opuszcza się w
nauce,
- Fałszuje
usprawiedliwienia
- Nie uważa lub
przeszkadza na
lekcjach, śpi w
czasie lekcji
- Jest niegrzeczne,
nadmiernie
pobudzone, nie
słucha nauczycieli i
łamie reguły szkolne
- Zostaje zawieszone
w prawach ucznia
lub wyrzucone ze
szkoły

4. Funkcjonowanie
emocjonalne
- Miewa nagłe
zmiany nastrojów:
bywa smutne lub
wesołe bez
widocznej przyczyny
- Częściej wybucha
gniewem, częściej
jest w złym humorze
- Miewa

stany depresyjne-
częściej jest smutne,
przygnębione i
zniechęcone
- Częściej okazuje
wrogość wobec
rodziców,
nauczycieli,
zastrasza
rodzeństwo
- Ma myśli
samobójcze, nie
widzi sensu życia
- Jest apatyczne, nie
podejmuje żadnych
konstruktywnych
aktywności
- Uważa, że jest
„przegrane”, „do
niczego”
- Ma zaniżoną
samoocenę, nie
potrafi sprostać
wymaganiom
- Traci
zainteresowanie dla
cenionych dawniej
czynności
- Traci szacunek dla
cenionych dawniej
wartości

5. Funkcjonowanie
psychiczne
- Zmniejszony
zakres uwagi,
problemy z
koncentracją
- Myślenie
paranoidalne –
uważa, że jest
śledzone,
prześladowane lub
zagrożone
- Przejawia zmienną
mowę – (powolna,
zamazana lub
przyśpieszona)
- Zmiana nawyków
żywieniowych

( je dużo lub mało,
nieregularnie)
- Zaburzenia snu lub
nieregularne spanie:
zbyt długie, zbyt
krótkie, nie śpi do
późna w nocy, sypia
w dzień
- Zaniedbuje higienę
osobistą i otoczenia
- Zachowania o
charakterze
przestępczym

6. Wygląd
zewnętrzny
- Zmiany wagi
- Kaszel, przewlekły
katar, inne
dolegliwości dróg
oddechowych (przy
wykluczeniu infekcji)
-Przekrwione oczy,
zwężone lub
rozszerzone źrenice
- Zmiany skórne: np.:
miejsca po wkłuciach
do naczyń żylnych,
zadrapania, ślady po
oparzeniach
papierosami,
przebarwienia
- Zapach i /lub ślady
chemikaliów na
ubraniu bądź
papierosów, alkoholu
- Istotna zmiana stylu
ubierania się

7. Akcesoria, które
może mieć przy
sobie lub w pokoju,
które mogą służyć
do przyjmowania
substancji
psychoaktywnych,
np.
- Fifki, zapalniczki
- Łyżeczki, bibułki
- Kawałki folii
aluminiowej

- Igły i strzykawki
- Waciki o  dziwnym

***
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Podziękowania za krzewienie
kultury w naszym regionie

10 rocznica śmierci 
Jana Pawła II

Jan Paweł II

2 kwietnia
obchodziliśmy 10
rocznicę śmierci Jana
Pawła II. Z całą
pewnością Jan Paweł
II jest autorytetem dla
wielu osób nie tylko
dorosłych, ale także
młodzieży. Niestety
duża część naszego
społeczeństwa
zapomina o tak
ważnym wydarzeniu.
Do dziś

słowa naszego papież
a inspirują artystów z
całego świata. W wielu
dziełach literackich
autorzy korzystają z
myśli Jana Pawła II
ukazują miłość i
wyrozumiałość, którą
papież darzył
wszystkich ludzi. Ten
niesamowity człowiek
poświęcał swój wolny
czas nie tylko na
modlitwie i spotkaniach

z potrzebującymi,
chętnie spędzał czas z
młodzieżą i zachęcał
do rozwijania się nie
tylko w sferze religijnej.
Swoją postawą
ukazywał
wyrozumiałość i
dobroć, którą czuł
wobec innych ludzi.

CYTAT NA KWIECIEŃ
„Mama zawsze mi mówiła: jeśli nie masz dla

czego żyć, znajdź coś, za co mogłabyś
umrzeć”- Tupac

Każdy z nas ma jakieś zadanie na tej pięknej
ziemi. Od nas zależy co uczynimy z naszym
życiem i jak postanowimy je przeżyć.
Najważniejsze by mieć ideał, coś, w co się
wierzy, co się rozpala i łączy z życiowym
zadaniem.
Cel: znajdź w swoim życiu coś takiego, co będzie
cię mobilizować do wstawania  rano z  łóżka i tego
się trzymaj. Walcz o to w co wierzysz.

WSKAZÓWKI
 DLA TRZECIO -
KLASISTÓW

- uważnie czytaj
polecenia,
-postaraj się
odpowiedzieć na
wszystkie pytania
zamknięte, jeśli nie
znasz odpowiedzi do
któregoś z zadań,
wybierz odpowiedź
najbardziej
  prawdopodobną,
- na zadane pytania
odpowiadaj zwięźle,

- gdy napiszesz pracę
pisemną, przeczytaj ją
jeszcze raz w całości i
zastanów się, czy  na
pewno odpowiedziałeś
na postawione pytanie,
sprawdź ortografię i
interpunkcję
- nawet jeśli
skończysz pracę
przed czasem,
postaraj się
wykorzystać
 pozostały czas
(możesz np.
sprawdzić czy
poprawnie

zaznaczyłeś
odpowiedź na karcie
odpowiedzi).
-bądź pozytywnie
nastawiony, a wtedy
wszystko będzie
dobrze.

Życzymy Wam, aby
żadne pytanie na

egzaminie nie było dla
was zaskoczeniem.

Powodzenia! 

Podziękowania w teatrze

   27 marca po raz 54
obchodzony był
Międzynarodowy Dzień
Teatru. W naszym
regionie istnieje tylko
jedna zawodowa scena
– legnicki Teatr im.
Heleny
Modrzejewskiej.      
Według wielu osób
uczęszczających do
niego regularnie, jest to
jeden z najlepszych
zespołów w kraju. Tego
dnia w Legnickim

Teatrze obejrzeliśmy
uroczysty spektakl pt.
„Iliada. Wojna” w
reżyserii Łukasza
Kosa.
   Przedstawienie było
bardzo ciekawe. Autor
zrezygnował z
powtórzeń, wyrzucił z
opowieści cały świat
bogów, uporządkował
wątki. 

Dzięki temu wreszcie
w pełni zaistnieli tam
ludzcy bohaterowie, a
przede wszystkim
wyraźniej mogło
ukazać to, co łączy
starożytnych z nami,
ludźmi XXI wieku –
uwikłanie człowieka w
wojnę, jedno z
największych
nieszczęść, jakie na
siebie sprowadzamy
własnymi rękoma.
  Po spektaklu o
godzinie 20.00 w Holu
Starego Ratusza
odbyło się uroczyste
odczytanie orędzia
(oraz wręczenie

nagród dla aktorów i
pracowników teatru)
związane z
Międzynarodowym
Dniem    Teatru.           
Uczniowie naszej
szkoły Karolina
Pacanowska i Dominik
Kijowski wręczyli
kwiaty Dyrektorowi
Teatru i podziękowali
aktorom za ich pracę.

STOPKA
REDAKCYJNA
Łysaków Kamila,
Drozd Wiktoria,
Dyczko Anna, Dyczko
Basia, Lemiech Julia,
Judka Marta,
Wilmanowicz Oliwia,
Konofal Paulina, Marut
Karolina.

Opiekun: Sylwia
Majchrzak-Sularz

Internet

A.Ch.


