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W Zgorzelcu
ul. Orzeszkowej 60
59-900, Zgorzelec

Numer 6 10/15

Gim 2 w Zgorzelcu rozpoczęło
nowy  rok szkolny!

W każdej szkole jak co roku nadchodzi dzień , gdy trzeba
rozpocząć naukę. Mowa o pierwszym września. W naszym
gimnazjum uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2015/2016 odbyło się o godzinie 10:15. Wcześniej, bo o 9:00
sprawowana była msza święta w kościele p.w. św. Jana
Chrzciciela. Podczas apelu prowadzonego przez uczniów
klasy II d jedna z uczennic odczytała  list pani  minister
edukacji - Joanny Kluzik - Rostkowskiej. Ciepłe słowa
powitania padły z ust pani dyrektor szkoły oraz pana
burmistrza.
Wszystkim nauczycielom życzymy cierpliwości i
wytrwałości oraz samych zdolnych uczniów ;) . Natomiast
wszystkim uczniom samych szóstek, wysokich miejsc w
konkursach a trzecioklasistom najlepszych wyników na
egzaminach gimnazjalnych . 
                                                                                   P.K.

Karolina

Apel przygotowała

W tym numerze:
Dzień chłopca 
Sprzątanie świata
Sukcesy naszych

sportowców
Dzień Tabliczki Mnożenia
Wywiad z naszą nową
uczennicą z kasy 3a

;)

Back to school (na
wesoło:)

Katechetka pyta się Jasia:
- Jasiu, kiedy Adam i Ewa
byli w raju?
- Jesienią.
- A dlaczego akurat
jesienią? - pyta zdziwiona
katechetka.
- Bo wtedy dojrzewają
jabłka.

Nauczycielka matematyki
napisała na tablicy 8:2 i
pyta Jasia:
- Co ty na to?
- To zależy. Musiałbym
jeszcze poznać nazwy
tych drużyn...

Dlaczego Batman miał 5 z
wf-u ?
Bo zawsze miał strój;)

Małgosia bardzo

dużo rozmawiała na
lekcjach, dlatego
nauczycielka wpisała jej
uwagę do dzienniczka.
Następnego dnia Małgosia
pokazuje pani dzienniczek,
a tam notatka pod uwagą:
- To jeszcze nic!
Usłyszałaby pani moją
żonę!

 8.10  Światowy Dzień
Wzroku
9.10  Światowy Dzień Jaja
Międzynarodowy Dzień
Pisania Listów
10.10 Światowy Dzień
Drzewa
12.10 Dzień Bezpiecznego
Komputera
13.10 Dzień Ratownictwa
Medycznego
14.10 Dzień Edukacji
Narodowej  (nie zapomnijcie
o kwiatku dla nauczycieli!)
15. 10 Światowy Dzień
Mycia Rąk

16.10 Dzień Papieża Jana
Pawła II, Dzień Szefa
18 .10 Dzień Listonosza
24.10 Światowy Dzień Walki
z Otyłością
25.10 Światowy Dzień
Makaronu
30.10 Dzień Noszenia
Spódnicy

he... he...

Radziun z 3d

2d

google

google
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Dzień chłopca w naszej szkole

Klasa 1 c w kinie

Dzień Chłopaka to
święto stosunkowo
nowe, choć znane i
mające swoich
zwolenników. Jak się
okazuje, dotyczy nie
tylko młodych
chłopców, lecz także

mężczyzn w każdym
wieku. Grupą
dominującą są jednak
wciąż nastolatkowie,
którzy o swoim święcie
doskonale pamiętają i
świętują je nie tylko ze
swoimi sympatiami

lecz także z
koleżankami ze
szkolnej ławki. Dużą
rolę w Dniu Chłopaka
odgrywają również…
kobiety. 
W naszej szkole
wszystkim chłopcom
wręczone zostały
słodkie upominki.
Zadbały oto dziewczęta
z Samorządu
Uczniowskiego. W
ramach tego zacnego
święta odbył się równie
ż mecz piłki nożnej.
Reprezentanci
wszystkich klas stanęli
do walki o wielki  kosz
cukierków. Śmiechu

było co nie miara.
Wszyscy świetnie się
bawili! A niektóre klasy
przedłużyły
świętowanie, m. innymi
nocką filmową,
wspólnym  wyjściem
do kina czy do
kręgielni.           M.Z.

bawili! A niektóre klasy
przedłużyły
świętowanie, m. innymi
nocką filmową,
wspólnym  wyjściem

do kina czy do
kręgielni.             M.Z. 

Życzenia z okazji
Dnia Chłopaka :)
Z okazji Dnia Chłopaka
życzę Ci,
Abyś był pomocny jak
komputer,
Szybki jak japoński
skuter,
Sympatyczny jak
maskotka,
I słodziutki jak 
szarlotka :) 
~ Dziewczyna z 1b
Z okazji Dnia Chłopaka
Wiele uśmiechów,
A mało złości,
Jak najmniej smutków,
Dużo radości,

Długich wakacji
I moc słodyczy
Kornelia Wam życzy!
~ Kornelia z 1b
Samych wspaniałych i
słonecznych dni,
Słońca w błękicie
Uśmiechu przez
calutkie życie
Niech Ci się spełniają
wszystkie marzenia
No i w ogóle najlepsze
życzenia ;)
~Kasia z 1b

Wywiad Konrada
Malisza z Nadią

1. Jak wygląda Twój
kraj?
N: W moim kraju przez
większość roku jest
bardzo ciepło.
Wszędzie jest dużo
różnych roślin, których
nie ma w Polsce.
Zwierzęta oczywiście
są też bardzo inne, np.
koala, kangur, emu. 
2. Czy trudno było Ci
nauczyć się języka
polskiego?
N: Nie, bo się
nauczyłam jak byłam
mała.
3. Jakim językiem

posługujesz się na co
dzień?

N: Poza domem tylko
po angielsku. W domu
połowę mówię po
angielsku, a drugą
połowę po polsku.
4. Jak wyglądała
Twoja szkoła?
N: U mnie szkoła jest o
wiele większa, ma
około 800 studentów i
jest tam bardzo głośno.
Nauczyciele są bardzo
wyluzowani i każdy
nosi mundur.
5.Macie jakieś
tradycje?

N: Nie mamy tak
naprawdę tradycji, a w
Australii jest bardzo
popularne chodzenie
na plażę i noszenie
japonek.

6. W Polsce mamy
bardzo dużo potraw
tradycyjnych,
regionalnych, które
jedzą wszyscy
Polacy, na przykład
pierogi. :-) Czy Wy też
macie takie dania?
N: Każdy w Australii je
frytki i rybę jako
potrawę bardzo znaną
oraz pastę na chleb
"Vegemite".

7. Boże Narodzenie
jest dla nas bardzo
ważnym świętem, jak
u Was się je obchodzi
?
N: Tak samo jak w
Polsce, tylko mniej
świętowania i trochę
krócej.
8. I ostatnie pytanie.
Mogłabyś opisać
swój kraj?
N:Mój kraj jest bardzo
ładny, ciepły i kolorowy
dzięki rosnącym tam
różnym roślinom.
Dziękuję za rozmowę i
poświęcony czas :)
K.M.

Nadia z klasą

Wszystkiego Najlepszego!
KS

K.S.

Google Grafika
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Co w sporcie piszczy... Czyli to, co wuefiści i klasy sportowe lubią  
najbardziej:)))

nasi sportsmeni;)

piekne i zdolne:)

Wrzesień to dopiero
początek nauki, ale
reprezentanci naszej
szkoły rozpoczęli już
współzawodnictwo
sportowe z innymi
szkołami.
Pierwsze zawody
szkolne na etapie
powiatu rozpoczęły
się dnia 21.09.2015r
na stadionie
zgorzeleckim. Z
bardzo dobrymi
wynikami zarówno
zespół chłopców jak i
dziewcząt awansował
do Finału Dolnego
Śląska w Szkolnej
Lidze L.A. odbywające
się w dniu 29.09.15r.
Chłopcy w składzie :
Oskar Nowicki,
Szymon Nowacki,

Kornel Kaszczyc,
Maciej Szymkowiak,
Jakub Tomaszewski,
Grzegorz Chabielski,
Maciej Haraf, Miłosz
Józefik, Patryk
Karasiński, Paweł
Dzikowski, Tomasz
Bałdyga, Aleksander
Kapral, Szymon
Wysocki, Kacper
Kojtych oraz Michał
Czekała zajęli
najniższe - 3 miejsce
na podium.. Jest to
duży sukces biorąc
pod uwagę, iż w
zawodach startowały
23 zespoły z całego
Dolnego Śląska.
Dziewczęta również
pokazały wysoką
klasę, zajmując 2
miejsce.

Reprezentowały one
nasze gimnazjum w
składzie : Klara
Bieżuńska, Justyna
Daćko, Cynthia
Smolska, Natalia
Dżyga, Wiktoria
Kozera, Natalia
Młodożeniec, Kamila
Rakowiec, Julita
Jakiel, Patrycja
Ciemięga, Aleksandra
Slepczenko,
Magdalena
Laskowska, Karina
Rydarowicz,
Katarzyna Janiak oraz
Karolina Senkowska.
Jednak to nie były
jedyne zawody, w
których startowali nasi
uczniowie we
wrześniu. W dniach
26-27 września

6 - osobowa
reprezentacja MKS
Osy Zgorzelec
wystartowała w
Mistrzostwach Polski
Młodzików w lekkiej
atletyce (14-15
latków), wśród nich
dwoje uczniów z
naszego gimnazjum:
Justyna Daćko i
Oskar Nowicki.
Justyna w pięcioboju (
100 m przez płotki,
skok wzwyż,
pchnięcie kulą, skok w
dal oraz bieg na 600
m), 

Oskar natomiast w 6
boju ( bieg na 100m,
skok w dal, pchnięcie
kulą, 110 m przez
płotki, rzut oszczepem
i bieg na 1000 m ).
Młodym lekkoatletom
pogoda nie sprzyjała.
Pierwszego dnia niska
temperatura 12-13
stopni , deszcz , oraz
niesprzyjający wiatr
nie ułatwiał startów,
mimo tego sportowcy
dzielnie walczyli,
uzyskując dobre, jak
na te warunki
atmosferyczne, wyniki.
Drugi dzień już bez
deszczu, ale nadal
wietrzny robił swoje.
Justyna startowała z
konkurencji na
konkurencję,
przesuwała się coraz
wyżej w klasyfikacji,
żeby po bardzo
dobrym biegu na 600
m zająć ostatecznie 4
miejsce w Polsce.
Wśród chłopców

bardzo zaciętą walkę
stoczył Oskar
.Trenowany przez
pana Łukasza Kubalę
zawodnik po
pierwszym dniu
zajmował 5 miejsce.
Jednak wygrana
pierwsza konkurencja
drugiego dnia sprawiła,
że awansował na
trzecie miejsce i mimo
słabszego rzutu
oszczepem utrzymał
pozycję na podium.
Niestety po ostatnim
biegu na 1000 metrów,
mimo że Oskar
poprawił rekord
życiowy o 3 sekundy,
spadł na 4 miejsce
przegrywając o
zaledwie 2 punkty( 2
punkty w wieloboju to
np. 1 cm dalej w skoku
w dal , 0,01 sekundy w
biegu na 100 m czy 10
cm dalej w rzutach).
   J.D. :)
czyli relacja z
pierwszej ręki
          

Ł.K.

MJ
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Dzień Tabliczki Mnożenia czyli 2x2=?

Nasza redakcja:

25 września w naszej
szkole w ramach V
Światowego Dnia
Tabliczki Mnożenia
miał miejsce turniej
matematyczny. O tytuł
szkolnego eksperta
tabliczki mnożenia
rywalizowało po dwóch
kandydatów z każdej
klasy. Turniej był nie
lada wyzwaniem dla
zawodników, po
siedmiu etapach
bezpośrednio
związanych z
mnożeniem, wyłoniono
dziewięciu finalistów.
Zwycięzcy pierwszego
etapu przeszli

do następnej części.
Składała się ona z
trzech bardzo trudnych
łamigłówek
związanych z
tabliczką  mnożenia.
Po zaciętej walce  tytuł
MT EXPERT tabliczki
mnożenia zdobyli: I
MIEJSCE - DAMIAN
JAŚKIEWICZ III B, II
MIEJSCE - KACPER
KOJTYCH IIC ORAZ
III MIEJSCE -
KASTJAN
PRĄDZIŃSKI III C.
Zwycięzcy otrzymali
upominki i oceny
cząstkowe z
matematyki.

Oprócz szkolnego
turnieju, podczas lekcji
każdy uczeń naszej
szkoły mógł uzupełnić 
tabliczkę mnożenia i
wkleić ją do zaszytu.
Nad całością akcji
Pani Anna Marszał-
nauczyciel
matematyki.
                            
K.Cz.

We are the champions

Akcja : "SPRZĄTANIE
ŚWIATA – POLSKA
2015"
Dzięki zaangażowaniu 
Pani Krystyny
Pogłódek- nauczyciela
biologii,  nasza szkoła
24 września przystąpił
a do 22 edycji
ogólnopolskiej akcji
sprzątania świata.
Hasłem przewodnim,
które zachęciło ucznió
w do działania było       
" Wyprawa - poprawa".
Jedenastu uczniów
chcących, aby
środowisko naszej
szkoły było wzorem
czystości, przystąpiło
do akcji. Po zajęciach
młodzież z klas
pierwszych i drugich
bez problemu

poradziła sobie ze
zbiórką śmieci. Każda
grupa miała inny
sektor do
posprzątania. Jedni
sprzątali wokół
budynku szkoły, inni
wokół sali
gimnastycznej, a
trzecia grupa na
boisku szkolnym.
Następnie wszyscy
razem udali się na
tereny przylegające do
naszego gimnazjum.
Razem zebrano niecał
e dwa worki śmieci, co
nas bardzo ucieszyło. 
Stanowi to również
dowód na to, że
środowisko wokół
naszej  szkoły z roku
na rok jest coraz
czystsze oraz, że

wszyscy czujemy się
odpowiedzialni za
wygląd naszego
gimnazjum, nie tylko w
środku, ale i na
zewnątrz.
                         K.Cz.

Katarzyna Czaplińska 
Aleksandra Michalik 
Patrycja Kubacka
Justyna Daćko
Martyna Zagajewska
Konrad Malisz :)

opiekun :
Kamila Sibeteris
edytor tekstów:
Luiza Wiosna

opiekun: Kamila Sibeteris
edytor tekstu: Luiza Wiosna

Nasza nowa redaktorka

Nasza redakcja

...my friend

K.S.

K.S.


