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Prawdy i mity o
gimnazjum - rozważanie
pierwszoklasistów

„Ja w gimnazjum”
Doskonale pamiętam swój pierwszy dzień w
gimnazjum, który zaczął się rozpoczęciem roku
szkolnego. W mojej głowie piętrzyły się różne
myśli dotyczące nowej szkoły, nauczycieli i klasy.
Drugiego dnia, wkraczając w nowy etap nauki,
przekraczając progi gimnazjum, nie wiedziałam
czego się spodziewać. Większość kolegów i
koleżanek ma ambicje, wytrwale dążą do celu i
wykazują się wiedzą na kartkówkach i
sprawdzianach.
Kolejne dni okazały się jeszcze lepsze. Bardzo
podoba mi się to, że nauczyciele we współpracy
z uczniami prowadzą wiele zajęć pozalekcyjnych.
Podsumowując, gimnazjum to bardzo ciekawy i
dynamiczny etap w moim życiu. To tutaj dorosnę
do pewnych decyzji, które zadecydują o mojej
dalszej edukacji.                          
Joanna Ignasiak kl. 1A

Klasa Ia

"Pierwszym warunkiem sprostania zmianom
jest wyzbycie się lęku przed nimi"
Florian Znaniecki

Moje  wyobrażenie o gimnazjum w większości opierało się
na opowieściach starszego rodzeństwa, z których wynikało,
że jest to szkoła z dużą ilością swobody oraz ludźmi, dzięki
którym nigdy nie jest cicho. Pomijając fakt, że i tak nie
dowiedziałam się od niego zbyt dużo, cieszę się, że to nie ja
pierwsza chodziłam do gimnazjum, ponieważ czułam się
pewniej będąc druga. Wchodziłam na "zbadany" teren.
     Im bliżej byłam rozpoczęcia nauki w nowej szkole, tym
więcej o tym myślałam. Chciałam być przygotowana:
układałam w głowie plan, jak zapytam o dodatkowe zajęcia i
jakiego nauczyciela. Byłam zestresowana i
podekscytowana. Nie przejmowałam się ilością nauki oraz
jej wyższym stopniem, najważniejsze było dla mnie znaleźć
się w otoczeniu osób o podobnych poglądach,
zainteresowaniach, poczuciu humoru.
    Ale ku mojemu zdziwieniu, szybko się przyzwyczaiłam do
nowego środowiska. Przez pierwsze dni czułam się
samotna, ponieważ znałam jedynie małą grupkę osób,
podczas gdy inni znali wszystkich. Po krótkim czasie
zaaklimatyzowałam się.
  Może to przez większe grono znajomych lub przez
możliwość zgłębienia swoich zainteresowań. Na pewno ma
na to wpływ fakt, że wszystko jest jeszcze odrobinkę
świeże.  Karolina Andrusieczko Kl. Ib

Redaktorzy

Do gimnazjum chodzę już
dwa miesiące. Czas zleciał
niezmiernie szybko.
Pamiętam moją pierwszą
lekcję w nowej szkole, którą
były zajęcia artystyczne. Na
szczęście szkołę do której
obecnie uczęszczam
szybko polubiłam i już
potrafię określić co jest
mitem, a co prawdą o
gimnazjum, przed którym
tak bardzo straszyli nas inni.
Mit:
W gimnazjum jest o wiele
więcej nauki, niż w szkole
podstawowej.
Fakt:
Jeżeli uczymy się
systematycznie, to nauki
wydaje się mało i bez
problemu można sobie z nią
poradzić.
Mit:
Nauczyciele w gimnazjum
są niemili w stosunku do
uczniów.
Fakt:
Nauczyciele są bardzo
sympatyczni oraz pomocni.
Często żartują. 
Jest także wiele plusów, 
między innymi: wielokrotnie
organizowane wycieczki do
różnych ciekawych miejsc,
na które chętnych jest
naprawdę wielu uczniów. 
Mam nadzieję, że przez
najbliższe lata mojej nauki
będę uczęszczała do
gimnazjum z takim zapałem
oraz z tak wielką chęcią jak
do tej pory.
 
Maria Wałecka kl. 1 c

kl.Ic

W tym numerze
polecamy: refleksje
pierwszoklasistów na
temat nowej szkoły,
artykuł o możliwościach
mózgu i sposobach
uczenia się oraz tekst
promujący akcję "Pies
pod choinkę".

Bartek Biliński

Krzysztof Włoch

Marysia Wałecka
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Pewnego dnia, wydaje mi się , że było to pod koniec roku szkolnego
2015/16 zaczęłam myśleć, jakie jest gimnazjum. Jego zalety i wady.
Zaczęłam więc od rozpytywania innych gimnazjalistów, których znałam, jak
tam jest. Mówili, że nie jest źle, ale bardzo dużo osób mówiło mi, że w
gimnazjum jest strasznie. Mówili, że nauczyciele są bardzo wymagający,ale
nauczyciele jak nauczyciele, zawsze byli są i będą wymagający.
Nauczyciele powinni tłumaczyć każdy temat lekcji, aby każdy uczeń
zrozumiał jego sens.
Nauczyciele są mili, nie są wcale tacy źli jak inni mówili … może niektórzy.
Miło spędza się czas na przerwach, nie zawsze jest się wypraszanym na
boisko. W gimnazjum na korytarzach jest o wiele więcej gazetek, które
można poczytać i oglądać. Jest dużo prac dodatkowych, za które
otrzymujemy oceny. Najbardziej podobają mi się kwiaty, które stoją na
szkolnych korytarzach. Nadają szkole wspaniały wygląd. Powinno w niej
być czysto i przyjemnie, tak aby każdy uczeń mógł czuć się swobodnie, a
w klasach nie powinno być poniszczonych, połamanych i popisanych
ławek,a każdy uczeń powinien o nie dbać.
Chciałabym, aby moja szkoła była dla mnie jak drugi dom,miejscem gdzie
wszyscy by się znali i przyjaźnili, a przede wszystkim byli dla siebie
życzliwi.
Moim zdaniem , jest to szkoła, która wymarzyłby sobie każdy uczeń. Taka
szkoła jak ta, powinna być promowana w każdym miejscu.
Wiktoria Górna Kl. Ia

Dnia 1.09.2015 r.
prawie wszystkie
informacje, które
słyszałem o
Gimnazjum im.
Polskich Noblistów
okazały się
nieprawdziwe.
   Pierwsza rzecz to to,
że nauczyciele są
nieżyczliwi wobec
uczniów. Usłyszałem o
takiej liczbie
obowiązkowych
konkursów, że siedzi
się w domu i całymi
dniami nauka i tylko
ona. Na szczęście
okazało się, że
nauczyciele są mili i
bardzo przychylni
uczniom, a zadań nie
ma wiele więcej niż w
szkole podstawowej.
Obowiązkowych
konkursów jeszcze nie
widziałem.
   Podsumowując,
słuchanie starszych
kolegów, którzy chcą
uprzyjemnić sobie
dzień strasząc
młodzików, jest złym
pomysłem. Większość
tych informacji jest
nieprawdziwą, pod
warunkiem, że na
lekcjach słuchasz
nauczycieli, uczysz się
i odrabiasz zadania
domowe. Tak jak dwa
miesiące temu bałem
się przychodzić do
tego gimnazjum, to
dzisiaj przychodzę tu z
uśmiechem.
Jan Bogdziewicz Kl.Ia

   Jak już pewnie wiadomo skończyły się wakacje.
Dla niektórych to czas nudnych wykładów
nauczycieli, a dla innych możliwość spotkania się
ze znajomymi.
  Koniec mówienia o rzeczach, o których już
wiecie. Zaczynamy temat, który nie jest już tak
jasny dla pierwszoklasistów. 
  Pierwszy dzień był totalną nowością. Na
początku większość miała problemy ze
znalezieniem odpowiedniej sali, w której odbywały
się lekcje. Po dwóch tygodniach można było
zauważyć kto bardziej lubi jakiegoś nauczyciela,
czy na odwrót. Zaczęły się wyłaniać też pewne
grupy ,w końcu poprzednie były zniszczone przez
dzielenie klas. Jedna z nich to osoby, które
orientują się we wszystkim i prowadzą resztę.
Trzecia ostatnia grupa to standard. Tworzą ją
osoby, które mają najwięcej do powiedzenia choć
raczej nie na tematy lekcji, czy rozmów na
przerwach. 
 Pora przyjrzeć się mitom. Jednym jest to, że
nauczyciele będą traktować nas jak dzieci, bo
jesteśmy pierwszoklasistami. Dla mnie to jest na
plus, ponieważ nie lubię jak ktoś traktuje mnie jak
dziecko, ale myślę, że niektórzy nie byli
zadowoleni z takiego rozwiązania, gdyż musieli
zrobić coś samodzielnie.
  Myślę, że to już wszystko co miałam do
przekazania, jeśli jeszcze to czytasz to
serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
Wiktoria Pachulska Kl. Ic

„Prawda i mit o naszej szkole”
Nowa szkoła, nowe klasy, nowi nauczyciele-krótko mówiąc wszystko nowe. 
Pierwszy stres – kto jest w mojej klasie?  Jak sobie poradzę, czy się
odnajdę w tym otoczeniu?
Nasłuchałam się wcześniej o zwyczajach panujących w szkole.  Pierwszego
dnia ,  zaczęłam zastanawiać się co  ja tutaj robię.  Wokół nas uczniowie
klas drugich i trzecich. Zdawało mi się, że słyszę  wołający : „miauu, miauu,
kici, kici’’ . To oczywiście moja wyobraźnia płatała figle. ”Starszaki” przyjęły
nas z otwartymi rękoma, okazało się że można liczyć na ich pomoc i
wsparcie. Budynek napawał mnie trwogą- długie korytarze, sale w różnych
miejscach porozrzucane na wielu piętrach. Powoli dzięki wsparciu innych
osób już udaję się mi zlokalizować wszystkie niezbędne miejsca. 
 Nauczyciele w gimnazjum według przekazów przedgimnazjalnych  to
„trudny orzech do zgryzienia”. I tutaj miłe rozczarowanie, jak potrzebujesz
pomocy ,wyjaśnienia to możesz na nich liczyć. Jedyna prawda, to fakt, że
niestety trzeba się więcej uczyć . Tylko brakuje  jeszcze przewodnika o tym
jak  to zrobić.
Po kilku tygodniach nauki czuję się w gimnazjum coraz lepiej. Mam nadzieję,
że szkoła okaże się miejscem , w którym będę chętnie spędzać czas. Dziś
cieszę się, że jestem w tej szkole.
 Agnieszka Kubiś  1c

Kl. Ia

Kl. Ib

Przedszkole nie tylko dla maluchów 1
W ramach projektu PoczytajMy, jaki  nawiązaliśmy z Przedszkolem im.
Marii Konopnickiej  w Krzyżu Wielkopolskim, młodzież  Zespołu Szkół
Ogólnokształcących będzie się spotykać  z przedszkolakami przez cały 
rok.
W  ubiegłym tygodniu odbyło się czytanie dla naszych dzieci. 
Książkę jaką przedstawiliśmy to ‘’Dziecko Szczęścia ‘’, którą czytała
uczennica  Mirella Stachowiak. Bardzo uważnie słuchały bajki o dziecku,
które zły król chciał skrzywdzić. W  pewnych momentach przedszkolaki
wyglądały na przestraszone, ale mimo to były ciekawe dalszych losów
bohaterów. Na zakończenie spotkania uczennica gimnazjum zadawała
dzieciom pytania.
Można stwierdzić, że przedszkolaki są czasami mądrzejsze od
przeciętnego gimnazjalisty, gdyż ich odpowiedzi były bardzo szczegółowe.
Mamy nadzieję, że będzie coraz więcej chętnych uczniów do czytania
naszym małym przyjaciołom.

Karolina Adrusieczko

Wiktoria Górna
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Jak szybko i efektywnie się uczyć?
Pewnie często zastanawiałeś(aś) się, siedząc nad książką  o późnej
godzinie wieczornej, jak szybko nauczyć się na jutrzejszą kartkówkę bądź
sprawdzian. W tym poradniku zawartych jest kilka rad, które być może
przydadzą Ci się podczas nauki.
1.Planowanie nauki
Przed przystąpieniem do nauki należy sporządzić notatki. Zawarte w nich
będą najważniejsze daty, pojęcia, zdania, postacie, to co najbardziej nam się
przyda. Ważną sprawą jest,  aby uczyć się przede wszystkim z
podręcznika i notatek lekcyjnych, w książkach zawarte są informacje
potrzebne do tego, aby opanować dany materiał. Przydatne będą wszelkiego
rodzaju zakreślacze. Pamiętajmy, aby każdą ważną informację podkreślić
kolorem, wówczas szybciej ją zapamiętamy.
2. Mapy myśli to sposób notowania, zgodny z funkcjonowaniem naszego
umysłu. Wykorzystują i pobudzają obie półkule mózgu, co znacznie
przyśpiesza proces uczenia się i stymuluje kreatywne myślenie. Twórcą
map myśli jest Tony Buzan, współczesny ojciec szybkiej nauki i czytania.
Polega to na tym, że na tak zwanej  mapie umieszczasz obrazy, słowa
klucze lub pojęcia, których do tej pory nauczyłeś się. Sprawdzasz swoją
wiedzę i jesteś świadom co już wiesz, a nad czym musisz jeszcze
popracować. Dzięki mapie myśli organizujesz swoją wiedzę od głównej idei,
aż po szczegóły.
3. Systematyczność:
Często uczymy się  dzień przed testem, co kończy się oceną
niedostateczną. Można to wytłumaczyć kilkoma przyczynami, zapominamy
o sprawdzianie i dowiadujemy się o nim dopiero kilka godzin przed lub
jesteśmy leniwi i odkładamy naukę na później. Z własnego doświadczenia
mogę powiedzieć, że nie ma nic gorszego niż przekładanie nauki lub prac
domowych. Niektórzy mówią,: "Co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj", w pełni
zgadzam się z tym stwierdzeniem. Co sprawia więc, że odkładamy
obowiązki na później: brak chęci, wydaje nam się, że mamy dużo czasu i
możemy zrobić to kiedy indziej, w praktyce wygląda to tak, że sprawy się
kumulują, a my mamy coraz więcej  do zrobienia. Chcę przez to powiedzieć,
że jeśli ktoś jest systematyczny, nie odkłada prac na później i uczy się na
bieżąco nie będzie miał problemu z przyswojeniem większej partii materiału.
4. Powtarzanie - jeśli opanowaliśmy już temat i w pełni go rozumiemy
musimy zrobić coś, aby szybko nie wyleciał nam z pamięci. Pomocne
będzie częste powtarzanie materiału, najlepiej kilka dni przed testem.
 Podczas powtarzania możemy zaangażować w to naszą rodzinę lub
znajomych i poprosić ich, aby przepytywali nas z tego z czego się
uczyliśmy. Możemy sprawdzać swoje umiejętności poprzez karteczki, na
których na jednej stronie wypisane jest pojęcie a na odwrocie jego
wyjaśnienie. Grunt to praktyka, która czyni z nas mistrzów.
Mam nadzieję, że ten poradnik przyda Ci się i przysłuży się do uzyskania
lepszych ocen z klasówek i kartkówek, a ty będziesz z siebie dumny.
Paulina Przyłucka kl. III D 

Wolność, czy niewola
w Internecie? 
Coraz częściej
spotykamy się z
uzależnieniami. Swoją
drogą to pojęcie można
zrozumieć na wiele
sposobów np.
uzależnienie od
narkotyków, alkoholu. 
Dzisiaj chodzi nam
jednak o uzależnienie
od komputera,
komórki, czyli tzw.
niewoli w Internecie.
Coraz częściej
możemy zauważyć, że
młodzież większość
wolnego czasu spędza
właśnie na surfowaniu
po bezdrożach
Internetu. To
narastające zjawisko
można porównać do
choroby cywilizacyjnej.
A zatem zastanówmy
się, czy taka forma
spędzania wolnego
czasu jest pozytywna? 
W granicach czasu,
oczywiście. Przecież
postęp techniczny
właśnie do tego służy
- do wyszukiwania
ifnromacji.

Wszystko ma jednak swoje granice. Jak to mówią w przyrodzie nic nie ginie,
bo przecież nadmierne korzystanie z Internetu może doprowadzić do
nałogu. 
Odpowiedzmy sobie na pytanie: "w jaki sposób wykorzystać wolny czas na
naszą korzyść?". Na taką właśnie pogadankę wybrały się uczennice
naszego gimnazjum. Spotkanie, czyli sejmik młodzieżowy miało na celu
uświadomić młodzież, iż aktywny styl życia nie jest wcale taki straszny.
Można na przykład pójść na basen, pojeździć na rolkach, pobiegać... 
Bardzo ważne jest, aby nasze zainteresowania nas rozwijały np. czytanie
książek wnosi do naszego życia wiedzę,  natomiast bieganie wzmacnia
nasze kości,  czy pobudza krążenie. Pamiętajmy więc o tym , że wpływa to
na naszą korzyść- wspomaga fizycznie, uspokaja, a przy okazji cieszy.
Mimo wszystko należy pamiętać,  iż zdrowie nie jest wieczne i powinniśmy o
nie dbać już od najmłodszych lat.
W. Świetlik Kl. 3D

Rozwiąż rebusy! 
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 17 października grupa uczniów z naszej
szkoły  wraz z opiekunami udała się do
Kudowy Zdroju na warsztaty filmowe.W trakcie
warsztatów mieliśmy okazję poznać różne
techniki tworzenia filmów animowanych.W
wolnym czasie organizowano wycieczki.
Zwiedziliśmy Kaplicę Czaszek, która zrobiła na
nas niesamowite wrażenie, ponieważ jej ściany
pokrywa około 3 tyś. czaszek i
 kości ludzkich,ofiar wojen i epidemii chorób
zakaźnych.Odwiedziliśmy też Muzeum
Papiernictwa w Dusznikach Zdroju,gdzie
własnoręcznie robiliśmy papier.To był
wspaniały wyjazd.
Agata Graś kl. 3d.
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Samorząd

Pies Pod Choinkę? Tylko Pluszowy!
Niektórzy uważają, że szczeniak przewiązany czerwoną
tasiemką to najlepszy świąteczny prezent dla przyjaciela.
Kupują psa gdzie popadnie, wybierając modne rasy, nie
poznając charakteru psa, a co najważniejsze – nie pytając o
zdanie przyszłych właścicieli. Czasem wszystko kończy się
dobrze – zakochujemy się w psiaku od pierwszego
wejrzenia i wiedziemy szczęśliwe, wspólne życie.
Najczęściej jednak scenariusz jest inny – po kilku
miesiącach z ładnej, malutkiej, włochatej kuleczki wyrasta
duży pies, który potrzebuje ruchu, poświęconej uwagi,
spacerów, wizyt u weterynarza, wychowania i troskliwej
opieki. Nadchodzą wakacje czy dłuższe wyjazdy, a my
mamy kulę u nogi. Psy trafiają do schronisk, wędrują na
ulice, są przywiązywane do drzew w lasach. Gdybyśmy
pomyśleli kilka miesięcy  wcześniej psy uniknęłyby takiego
losu. Fundacja Pomocy Labradorom PRIMA przygotowała
akcję "Pies pod choinkę? Tylko pluszowy!". Pragniemy
uświadomić ludziom, że pies  jako świąteczny prezent, jest
złym pomysłem. Chęć posiadania czworonoga powinna być
przemyślaną i rozsądną decyzją, a nie chwilowym
impulsem.
Należy sobie zdać sprawę, że kupując psa przyjacielowi
owszem, sprawimy mu radość, jednak po pewnym czasie
przestanie on być dla niego czymś najważniejszym, zacznie
chodzić do szkoły, zapragnie posiadać inne rzeczy, a
pupilem będą musieli zająć się rodzice. Nie zawsze rodzice
chcą się zająć psiakiem, ponieważ mają mało czas czy nie
znają charakteru rasy psa. Co sprawia, że co roku w wyniku
nieprzemyślanych prezentów świątecznych, kilka tysięcy
psów zostaje porzuconych lub zabitych. Pies to nie
zabawka. Nie pozwólmy, aby słodkie szczeniaki, które
znajdziemy pod choinką, w okresie wakacyjnym trafiły do
schronisk lub zostały wyrzucane na ulice. Pamiętajmy, że
pies będzie towarzyszył nam przez całe życie, nie zniknie
razem z ostatnimi igłami na świątecznej choince.
Pamiętaj, że każda nieprzemyślana decyzja może być
przyczyną cierpienia niewinnych istnień.

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu
Wielkopolskim
Rozwijanie samorządnej, kreatywnej i aktywnej działalności uczniów zajmuje
w naszej szkole szczególnie ważne miejsce i stanowi jedną z ważniejszych
spraw w procesie wychowania. Młodzież w szkole nie powinna jedynie
dowiadywać się o życiu społecznym,
w które wejdzie, lecz ma doświadczyć organizacji zbiorowego działania,
współtworzenia „rodziny” szkolnej i współpracowania z nauczycielami. W
wyborach uczestniczyło 283 uczniów naszej szkoły. Były one poprzedzone
kampanią wyborczą podczas, której kandydaci do SU mieli możliwość
zaprezentowania swojej osoby. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów
czuwała komisja, w składzie: przewodniczący klas trzecich gimnazjum, oraz
nowi opiekunowie Samorządu pani Justyna Kapuścińska i pani Aleksandra
Helak. 12 osób, z największą liczbą oddanych głosów, weszło w skład Rady
Samorządu Uczniowskiego. Na pierwszym spotkaniu SU wyłoniony został
zarząd: przewodniczącą została  Zuzanna Bućkowska i to ona uzyskała
największa liczbę głosów, zastępcą Alicja Dymek, sekretarzem  Aleksandra
Oto a skarbnikiem Agata Graś. Powołano również przewodniczących
poszczególnych sekcji i ustalono ich skład. W naszym Samorządzie działają
następujące sekcje: sekcja kulturalno-oświatowa,  sekcja porządkowo-
organizacyjna, sekcja redakcyjna, sekcja promocji zdrowia- wolontariat.
Każda z sekcji ma przydzielone działania i wykonuje je w zależności od
potrzeb.
Członkowie samorządu naszej szkoły działają bardzo aktywnie i z dużym
zaangażowaniem, dlatego udało nam się już zrealizować wiele zadań, było to
miedzy innymi, przygotowanie uroczystości z okazji rozpoczęcia roku
szkolnego oraz z okazji DEN, przeprowadzono akcję „Nordic Walking dla
każdego – Ruszaj po zdrowie”, zorganizowano akcję „ Sprzątanie
opuszczonych grobów”, zorganizowano konkursu „ Kotylion” oraz wiele
innych spraw bieżących. Mamy wiele pomysłów na nowy rok szkolny
dlatego plan pracy SU ciągle jest ulepszany i modyfikowany. Jesteśmy
chętni do działania na rzecz społeczności szkolnej bo to my ją tworzymy i od
nas zależy jak będziemy się czuli w naszej szkole. Pragniemy by atmosfera
była przyjazna, chcemy czuć się bezpiecznie i decydować o życiu
społecznym naszej szkoły.
A. Helak
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