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To jest nasza szkoła,spędzamy w niej dużo czasu.
Przede wszystkim dlatego, że tak chcemy.

Spotykamy się, tym razem, jesienią. Niektórzy twierdzą, że to najpiękniejsza pora roku, inni jej nie lubią, ponieważ jest
zapowiedzią brzydkich szarych, deszczowych dni. Jednak zanim one nadejdą, jesień maluje świat wspaniałą paletą barw.

Uczniowie naszej szkoły próbowali uchwycić jej ulotne piękno w swoich wypracowaniach. Przedstawiamy fragmenty kilku z
nich.

Do mojego gimnazjum prowadzi ścieżka, która jesienią usłana jest
dywanem różnobarwnych liści. Po obu stronach chodnika rosną olbrzymie,
dojrzałe drzewa imponujące koroną liści. Po błękitnym niebie suną
nieskazitelnie białe chmurki niesione siłą ciepłego wiatru.
Justyna 2d

Pod rozłożystym drzewem ściele się dywan z liści. Gdy się
po nim chodzi, liście szeleszczą. Kiedy wieje wiatr liście,
które już spadły, delikatnie wzlatują ku niebu, a liście, które
są na drzewie spadają na ziemię. Tworzy się cudowny
spektakl tańczących liści.
Julia 2d

Liście. Małe, duże okrągłe, postrzępione. Jedne jeszcze
zielone- tęskniące za latem, drugie już lekko zżółkniałe. Są
kruche i suche, ale dzięki odrobinie słońca nabierają
niepowtarzalnego uroku. Następne już całkiem
przypominają o jesieni. Wyraziste czerwone i
pomarańczowo złote stają się barwnym symbolem tej pory
roku.
Kasia 2d
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                                             Naszym zdaniem

Szkolna przyjaźń.
Jaka jest? Czy bardzo krucha, czy potrafi przetrwać bardzo wiele?
W większości przypadków czynnikiem, który decyduje o tym, czy będzie ona trwała, jest czas. Nie wiem jak będzie w
gimnazjum, ale po zakończeniu szkoły podstawowej najczęściej drogi przyjaciół rozchodzą się. Nawet, jeśli jest się w tej
samej klasie, to, gdy jedna z osób pozna nowych przyjaciół zazwyczaj kontakt nie jest już taki sam jak wcześniej, ale przecież
nie zawsze tak jest. Są przyjaźnie, które zawarte w podstawówce czy nawet w przedszkolu trwają do dzisiaj.
Należy całkowicie świadomie dobierać przyjaciół i starać się, by łączące nas więzi były silne. Myślę, że jeśli chodzi o wiek nie
ma to znaczenia, czy Twoim przyjacielem jest osoba z klasy młodszej, czy starszej- ważne, że się ze sobą dogadujecie. A co
w przypadku przyjaźni trzech osób? W końcu w ławce jest miejsce dla dwóch osób, a na w-f ćwiczy się parami. Nie jest
łatwo, trzeba zadbać o to, aby żadna z osób nie czuła się pokrzywdzona, ale jest to do zrobienia. Wystarczą szczere chęci.
Chyba nie muszę definiować słowa przyjaźń – dobrze wiemy, że najważniejsze jest zaufanie, szczerość, pomoc i wzajemne
zrozumienie. Dlatego, każdemu życzę prawdziwych przyjaciół, którzy będą z Wami bez względu na okoliczności. Mam
nadzieję, że Wasze przyjaźnie będą trwały przez lata.

Justyna z 2d
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                                                 Nasze sukcesy

Dopiero początek, a już wspaniałe osiągnięcia!
  Zbliża się listopad, rozpoczęcie nowego roku szkolnego już daleko w tyle. Pierwsze kartkówki i sprawdziany odciągają nas
od wspomnień o letniej plaży.
  Sezon przeróżnych imprez sportowych i artystycznych wkroczył do naszej szkoły z wielkim hukiem. Już cieszymy się jednym
z wielu sukcesów sportowych, jakim jest I miejsce dziewcząt i chłopców w Rejonowych Sztafetach Biegów Przełajowych.
Grupa artystyczna nie zostaje w tyle. Niedawno, na uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela, mogliśmy podziwiać zespół „Royal
Family", który na pewno oczarował niejednego swoim występem. Zespół ten ma już na swoim koncie sukces w postaci
pierwszego miejsca w konkursie Piosenki Turystycznej w Gliwicach. To osiągnięcie jest dodatkowym powodem do dumy
naszej opiekunki, ponieważ w skład zespołu wchodzą przede wszystkim uczniowie pierwszych klas gimnazjum.

Przeprowadziłam wywiad z dwiema koleżankami występującymi w zespole
„Royal Family",
Czy czujecie się zaszczycone byciem członkami zespołu? Jeśli tak to,
dlaczego?
Julia: Tak, ponieważ kocham śpiewać i występować na scenie.
Ala: Tak, ponieważ pani wybiera najlepszych wokalistów.
Czy w czasie występów odczuwacie tremę?
Julia: Trochę, ale nie aż tak bardzo.
Ala: Nie za bardzo.
Czy przeżywacie stres przed występem?
Julia: Tak i to wielki, ponieważ denerwuję się, że źle zaśpiewam.
Ala: Nie, zawsze czuję się dobrze.
Często zdarza się wam popełniać błędy?
Julia: Może... sama nie wiem.
Ala: Pół na pół, czasami wychodzi a czasami nie.
Po próbach jesteście zmęczone?
Julia: Nie, ale czuję ulgę.
Ala: Trochę, dlatego, że gardło mnie boli.
Czy podoba się wam w zespole "Royal Family"?
Julia: Tak i nie. Tak, bo miła atmosfera i do tego kocham śpiewać. Nie, długie
próby, które są bardzo często.
Ala: Bardzo, podoba mi się radosna atmosfera, a szczególnie piosenki.
   
     

  
      
            Jagoda z 2d
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                                           Jesteśmy wspaniali

Tym razem nie tylko chwalimy się sukcesami naszych kolegów w sporcie, ale chcemy się dowiedzieć, w jaki sposób osiągają
tak znakomite wyniki.
Mateusz i Michał z 3a przeprowadzili wywiad z Kacprem Przeradzkim - rekord Śląska na 300 m- 36,78 s. i Jakubem
Ostropolskim- rekord Śląska na 600m- 1,27,53 s.

Co spowodowało, że zainteresowaliście się bieganiem?
K : Skłoniły mnie do tego moje umiejętności oraz tato, który bardzo mi pomaga.
J : Wszystko zaczęło się od dnia, w którym trener zabrał mnie na zawody i odniosłem sukces. To mnie zdopingowało do
dalszych treningów.
Treningi są uciążliwe, skąd czerpiecie siłę?
K : Głównie z odpoczynku.
J : Sił dodaje mi dobre odżywianie i codzienny odpoczynek.  
Czy znajdujecie czas dla przyjaciół i jak go spędzacie?
K : Owszem, znajduję czas na wszystko. Większość wolnego czasu spędzam na dworze.
J : Znajduję go pomiędzy treningami a szkołą. Spędzam go w miły sposób.
Czy stosujecie dietę?
K : Tak odżywiam się zdrowo, ale zdarza mi się zjeść śmieciowe jedzenie.
J : Nie, ale czasem zastanawiam się, czy odpowiednia dieta jest mi już potrzebna.
Czy wiążesz z tym sportem przyszłość?
K : Tak wiążę. Chcę biegać tyle, na ile mi pozwoli zdrowie.
J : Tak, ponieważ lubię ten sport.
Dziękuję.
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