
Do dzwonk@
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Zespół Szkół SRWWiO im. Jana
Pawła II w Starym Waliszewie
Stary Waliszew 20a
99-423, Stary Waliszew

Numer 2 05/15

Młodzi
również
głosują!
- Oddałam swój pierwszy
wyborczy głos - mówi
Kinga z klasy I naszego
gimnazjum.

Uczniowie naszego
gimnazjum wzięli udział w
programie

edukacji wyborczej "Młodzi
głosują" - wybory
prezydenckie 2015
organizowanym przez
Centrum Edukacji
Obywatelskiej. "Młodzi
głosują" to akcja
edukacyjna i obywatelska
zachęcająca do udziału w
wyborach. Gimnazjaliści w
ramach programu
poszerzyli swoją wiedzę na
temat wyborów i roli
prezydenta RP,
przygotowali

debatę szkolną,
wyeksponowali plakaty
zachęcające do udziału w
wyborach. Zwieńczeniem
akcji było zorganizowanie
symulacji wyborów
prezydenckich. Oddając
głos, młodzież mogła
wyrazić swoje zdanie na
temat kandydatów na
prezydenta, a także poznać
mechanizmy wyborcze i
samą formę głosowania.

NataliaMłodzi głosują

Nasza Galeria! *** Przejaw Twojego talentu na okładce pisma!
Tu opublikujemy Twoją pracę! Promujemy talenty! *** Nasza Galeria!

Praca malarska A. Lisiewskiej z kl. I gimnazjum I

Kochanej
Mamie,

Kochanemu
Tacie 

Serce wdzięczne
kochające, ufające

pamiętające, 
moje!
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Otwarcie sali gimnastycznej
FOTOREPORTAŻ

    16 marca 2015 r.  w naszym Zespole Szkół miała miejsce długo wyczekiwana przez wszystkich
uroczystość otwarcia sali gimnastycznej. 
   Swoją obecnością uroczystość uświetniła Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik - Rostkowska.
W swoim wystąpieniu pani minister powiedziała uczniom, że są ogromnymi szczęściarzami. Przyznała
również, że takie szkoły jak nasza stwarzają uczniom lepsze warunki nauki i rozwoju oraz zapewniają
bezpieczeństwo. 
    Budowa naszej sali to duża zasługa lokalnego środowiska, a przede wszystkim wiceprezesa
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic pana Adama Krysickiego oraz prezesa i zarazem
posła na sejm RP pana Cezarego Olejniczaka. 

 Podczas otwarcia sali wystąpili najmłodsi
uczniowie prezentując m.in. inscenizację o
wysportowanym Kopciuszku. 
  Historię budowy przybliżył p. Cezary Olejniczak.

Szczególne podziękowania dla pana Adama
Krysickiego wręczają wdzięczni za
wytrwałość       w dążeniu do celu uczniowie.

Moment przecięcia wstęgi

Podziękowania dla p. Adama Krysickiego

Święcenie obiektu

Przemówienie p. Cezarego Olejniczaka

Występ przedszkolaków

Wysportowany Kopciuszek, kl. I

Wystąpienie p. Minister
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***UMIESZ, POTRAFISZ, MOŻESZ!***
***RESZTA TO TYLKO WYMÓWKI!***

Wasze
sukcesy!

Nasze
publikacje,
gratulacje,

owacje!

OTWP
Turniej z naszym

udziałem i ...
sukcesem!

Jak co roku w
kwietniu i w maju
odbyły się
gminne i
powiatowe etapy
Ogólnopolskiego
Turnieju  Wiedzy
Pożarniczej. 

Konkurs ten ma na
celu upowszechnianie
wśród młodzieży
wiedzy z zakresu
ochrony
przeciwpożarowej oraz
wiedzy o
funkcjonowaniu straży
pożarnej. Nasz Zespół
Szkół na etapie
powiatowym
reprezentowali: 
Wojciech Falkowski,
Łukasz Olejniczak,
Martyna
Zygmuntowicz- w
kategorii

klas podstawowych
oraz Aleksander
Olejniczak, Miłosz 
Ryłek – w kategorii
klas gimnazjalnych. 
Gratulujemy
wszystkim
uczestnikom, a
najbardziej Olkowi
Olejniczakowi z klasy I
gimnazjum, który
pokonał rywali
powiatowych i
reprezentował powiat
łowicki na etapie
wojewódzkim.

KingaOTWP

30 kwietnia w kinie
Polonez w
Skierniewicach odbyło
się podsumowanie
konkursów
ekologicznych
zorganizowanych
przez Bolimowski Park
Krajobrazowy.

Tematem przewodnim
tegorocznej edycji
konkursu były
"Pszczoły i inne owady
zapylające". Nagrody

za modele owadów
otrzymali: Wiktoria
Zgierska, Wiktor
Michalak, Martyna
Sędzicka i Sebastian
Szymański.
Uczniowie z klasy V
(Amelka, Ola, Emek
Klaudia, Gosia)
otrzymali wyróżnienie
w konkursie na krótką
inscenizację
ekologiczną.

Olek

Modele owadów i inscenizacja teatralna doceniona ...
w XIX. edycji konkursu edukacyjno - ekologicznego im. Jana Bernata 

Kibicujemy w czasie maratonu

Na podsumowaniu konkursu

Maraton 
zdrowia 
W tym roku  już po raz
trzeci nasz
zakwalifikowaliśmy się
do konkursu "Mistrz
Kibicowania". Konkurs
ten polega na
stworzeniu punktu
kibicowania podczas
maratonu łódzkiego.

Organizatorem akcji
jest Stowarzyszenie
Maraton Dbam o
Zdrowie. 19 kwietnia w
Łodzi przy ulicy
Dennej można było
zobaczyć jak
dopingujemy
maratończyków. W
tym roku motywem
przewodnim naszego
punktu była
starożytność.
Przebrani za postacie

ze Starożytnej Grecji,
w wieńcach laurowych
na głowach
zagrzewaliśmy do
walki biegaczy. 
Bawiliśmy się świetnie,
Po maratonie udaliśmy
się do Atlas Areny,
gdzie wręczano
nagrody. Udało nam
się zająć 6. miejsce i
otrzymaliśmy bon na
zakup sprzętu
sportowego. 

Natalia

Pan Karp
Szczególne gratulacje

dla uczniów, którzy
zostali nagrodzeni w

ogólnopolskim
konkursie "Jedząc

karpie chronisz
przyrodę" 
w kategorii

wiekowej 8 - 9 lat:

I. miejsce
SZYMON PAKUŁA

III. miejsce
KRYSTIAN

WARZYWODA
wyróżnienie
MARTYNA
SĘDZICKA
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Czy wiesz, że...

Pięć sposobów na...
nudę!

1. Idź na spacer!
2. Zagraj w piłkę!
3. Odwiedź kolegę!
4. Pobaw się ze
swoim zwierzakim!
5. Poczytaj!
Każda aktywność jest dobra. Szukaj w Sobie
talentów i pasji. Ktoś, kto ma hobby, nigdy się
nie nudzi. Wspólne zainteresowania Łączą
ludzi.

Uzupełnij diagram sudoku, pamiętając o tym,
że w każdym rzędzie, każdej kolumnie i w
każdym kwadracie (3 na 3 pola) cyfry od 1 do
9 mogą pojawić się wyłącznie jeden raz.
Powodzenia!

Sudoku

Uśmiech, proszę!

Po co Francuz idzie
do szpitala 

         z białą flagą?

Żeby poddać się
leczeniu!

Czy wiesz, że...

- co roku odkrywane
jest około 15-20
tysięcy gatunków
zwierzą oraz 2 tysiące
odmian roślin,
- gondolierem może
zostać tylko
Wenecjanin, okres
praktyki (nauki
sterowania gondolą)
trwa 10 lat,
- Istnieją pająki, które
wytwarzają tak mocną
pajęczynę, że
wytwarza się z niej
sieci rybackie,
- sernik został
wymyślony w
starożytnej Grecji.
Podawano go
sportowcom podczas
Igrzysk Olimpijskich,
- pszczoły mogą latać
z prędkością 80 km/h,-
Bajkał mieści 20%
słodkiej wody świata,
- 70% ciepła człowieka
ucieka przez głowę.

Teraz już wiesz!

Z p. Elżbietą Woldan - Romanowicz - redaktorem
lokalnego tygodnika  "NOWY ŁOWICZANIN"
rozmawia nasza redaktorka Natalia Wacławiak -
autorka cyklu wywiadów "Zawody bliskie i
dalekie".

MEN

"Zawody bliskie i dalekie"
Tak wygląda praca redaktora lokalnej gazety

REDAKCJA: 
Natalia Wacławiak, Kinga Królikowska 
i Olek Olejniczak z klasy I gimnazjum 
oraz nauczyciel wspierający 
p. Anna Lelonkiewicz.

Natalia: Co zainspirowało Panią, by zostać dziennikarką?
Redaktor NŁ: Zawsze lubiłam pisać i już od szkoły podstawowej
przychodziło mi to z łatwością, więc wybór zawodu w tym kontekście był
zgodny z moimi naturalnymi predyspozycjami. Lubię też rozmawiać z
ludźmi, choć nie zawsze i nie z każdym. Muszę przyznać, że nie znoszę
pustosłowia i napuszonych przemówień, bo cenię w ludziach naturalność,
spontaniczność i poczucie humoru. Chcę odkrywać to, co w moich
rozmówcach  najbardziej wartościowe: ich talenty, pasje, zdolności.
Natalia: Ile lat jest Pani dziennikarką?
Redaktor NŁ: W sumie już 8 lat. Długo...
Natalia: Z kim przeprowadziła Pani najciekawszy wywiad?
Redaktor NŁ: Ciekawych rozmów w moim zawodzie odbyłam bardzo wiele.
Jednym z bardzo interesujących rozmówców był p.o. prezesa zarządu
Stadniny Koni Walewice Tomasz Fabijański - człowiek dynamiczny i dający
nadzieję, że będzie dobrym gospodarzem tego wyjątkowego miejsca.
Wywiad z nim był o tyle trudny, że jako człowiek z własnymi
doświadczeniami dziennikarskimi na koncie, wprowadził on wiele autorskich
poprawek do tekstu przed publikacją - najwięcej spośród wszystkich moich
rozmówców. Wyzwaniem były wywiady z kandydatami na wójtów gminy
Bielawy - urzędującym wójtem Sylwestrem Kubińskim  i jego konkurentami
Adamem Krysickim oraz Markiem Dziedzielą.
Natalia: Ile czasu zajmuje Pani przygotowanie się do wywiadu?
Redaktor NŁ: Zwykle to kilka godzin tzw. "researchu" - przygotowywania
sobie informacji o postaci. Im mniej o niej wiem na początku, tym więcej
czasu muszę poświęcić na przygotowanie.
Natalia: Kim chciała Pani zostać w dzieciństwie?
Redaktor NŁ: Pisarką kryminałów... Kto wie, może jeszcze nią zostanę?
Natalia: Bardzo dziękuję za odpowiedzi i życzę sukcesów zawodowych.
Redaktor NŁ: Ja również bardzo dziękuję za rozmowę.

p. redaktor w pracy

AS

In

AS


