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międzyszkolny konkurs czytelniczy w Przygłowie

   Dlaczego warto zacząć grać na instrumencie?

Wielu naszych gimnazjalistów interesuje się muzyką. To dość
normalne - słuchanie jej wytwarza hormony szczęścia. Może
lubicie śpiewać czy bujać się w rytm muzyki? 

Dlaczego więc warto sięgnąć po instrument? 
Ucząc się gry nie tylko poznajemy nuty, nowe gatunki czy utwory.
Nauka ta niesie ze sobą wiele korzyści, o których pewnie niewielu
z was wie. Muzyczny porządek wpływa na rozwój logicznego
myślenia. Praktyczne ćwiczenie poprawia koordynację obu rąk
oraz rozwija obie półkule mózgu. Muzykowanie wyrabia
umiejętność koncentracji i skupienia, co za tym idzie - lepsze
wyniki w nauce, szybsze przyswajanie wiedzy. Ćwiczenia
relaksują i zwiększają wiarę w siebie. Oto niektóre z korzyści,
które daje gra na każdym instrumencie. Zostały one wielokrotnie
potwierdzane naukowo. Może warto spróbować swoich sił w
muzyce? :)                 Karolina Jonczyk

fot. Karolina Jonczyk sklep
Scorpionsów w Monachium

pokaz pierwszej pomocy
przedmedycznej

pierwszy dzień wiosny w naszej szkole!
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DZIEŃ PAMIĘCI O POLSKICH ŻOŁNIERZACH

Dzień  Pamięci Żołnierzy Wyklętych
            
         1-go marca obchodzimy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. W Warszawie zorganizowano centralne
obchody tego dnia, marsz i apel pamięci Żołnierzy
Wyklętych.
             Żołnierze Wyklęci to Polacy walczący o
wolność naszego kraju po II wojnie światowej. Byli to
członkowie Armii Krajowej, którzy walczyli z
komunistami o wolną Polskę. Na ich sztandarach
widniało hasło "Bóg, Honor, Ojczyzna ". Za swoje
przekonania i czyny bardzo wielu z nich straciło życie.
             Niezłomni walczyli o realną niepodległość po II
wojnie światowej. Ich działania zostały wymazane z
historii na długi okres czasu. Ich starania i poświęcenie
dla Polski i jej obywateli od niedawna czcimy Dniem
Pamięci.
              1 marca 2016, jak co roku uczniowie naszego
gimnazjum wraz z nauczycielami licznie
reprezentowali szkołę podczas uroczystości
upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych pod Pomnikiem
Poległych w Sulejowie.

gimnazjaliści pod pomnikiem

gimnazjaliści pod pomnikiem
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Zlot w III LO w Piotrkowie Tryb.
5 lutego wraz z Panem Mariuszem Magierą
pojechaliśmy na XIV Piotrkowski Zlot Turystyczny
w III LO. 
Na miejscu powitano nas krótkim przedstawieniem, a
po tym nasza pięcioosobowa drużyna z Pan Magierą
wyruszyła na podchody.  Zwiedziliśmy sporą część
Piotrkowa: wieżę ciśnień, zamek, cerkiew
prawosławną i stare miasto. Po drodze czekały na nas
ciekawe zadania m.in. liczenie okien zamkowych czy
demonstracja resuscytacji. Po powrocie nadszedł czas
na bardzo zabawne konkursy: karaoke, pokaz mody z
kreacjami ze starych gazet i worków na śmieci i mój
ulubiony, konkurs zumby. Na końcu był koncert
zespołu ,,Lunatycy” i dyskoteka, która przeciągnęła się
do północy. Spać położyliśmy dopiero po pierwszej w
nocy, a pobudka była o szóstej rano. Po porannej
gimnastyce i śniadaniu odbył się turniej rycerski i
wręczenie nagród. Naprawdę świetnie się bawiliśmy i
nie możemy się doczekać kolejnego takiego zlotu. 

Relacja uczestnika  Filipa Bronsa 

Jaką wybrać szkołę po gimnazjum?

Ludzie w wieku gimnazjalnym często zastanawiają się,
gdzie iść do szkoły średniej. Niektórzy wybierają
technikum, inni liceum, a jeszcze inni szkołę
zawodową.
Od czego to zależy?

Ludzie, którzy chcą się uczyć dłużej, wybierają liceum.
 Ukończenie liceum pozytywnym wynikiem z
egzaminu maturalnego umożliwia dalszą naukę na
wyższych uczelniach.Tu do wyboru mamy różne
kierunki, np.: prawo, pedagogika lub turystyka, a po ich
ukończeniu jesteś fachowcem z danej dziedziny.
Ale uwaga: Jeśli zdarzy ci się przykry wypadek,
nieprzewidziane zdarzenie losowe,  które nie pozwoli
ukończyć studiów, nie będziesz miała/miał nic. Dlatego
trzeba zaplanować swoje życie od A do Z, żeby
później nie żałować.

Do technikum wybierają się uczniowie, którzy po
ukończeniu szkoły średnie chcą mieć zawód. W
technikum nieodłączną rzeczą są praktyki zawodowe.
Do tego typu szkoły uczęszcza się przez 4 lata, czyli
nauka trwa dłużej niż w liceum,ponieważ do liceum
chodzi się 3 lata.
W technikum należy zdać egzamin zawodowy oraz
można  przystąpić do egzaminu maturalnego, więc
także nie jest  łatwo.
Do szkoły zawodowej wybierają się osoby, które (nie
oszukujmy się), nie mają najlepszych ocen na
świadectwie ukończenia III klasy gimnazjum. Tam
także po jej ukończeniu zdobywamy zawód. Szkoła
zawodowa trwa dwa lub trzy  lata.

Rozważania o przyszłości Tomka Witczaka

fot.Internet

Internet

fot.Internet
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Wielkanoc i czekoladowe zające

12 kwietnia obchodzimy Dzień Czekolady....
Miłośnikom słodyczy na pewno to święto przypadnie
do gustu. Większość z nas ją uwielbia. Jest znana
ludziom od ponad 200 lat w postaci tabliczki, która po
raz pierwszy została zrobiona w Niemczech. Ziarna
kakaowca, z którego produkuje się czekoladę zostały
przywiezione przez Krzysztofa Kolumba w XV wieku.
Pierwszym czekoladowym wyrobem był napój pity już
za czasów Azteków i Majów. Składał się z kakao,
pikantnej papryki chili i miodu dzikich pszczół albo
kukurydzy. Dzisiejsza czekolada w tabliczce składa
się z miazgi kakaowej,  tłuszczu kakaowego (masło
kakaowe), środka słodzącego i innych dodatków.
Występuje w rożnych rodzajach najbardziej
podstawowe z nich to: czekolada mleczna, gorzka,
biała.

                    Zwyczaje Wielkanocne
W Polsce świętujemy dni Wielkiej Nocy od XIII wieku. I
nie ma w naszej tradycji drugiego, tak bogatego w
swoiste obrzędy, i tak bardzo obsypanego symboliką
święta jak Wielkanoc.Najbardziej popularne symbole
Wielkanocne to m.in. :
Pisanki - jaja zdobione bogato, wielobarwnie i
wzorzyste oraz kraszanki - malowane jednym
kolorem. Stały się symbolem pomyślności, wiosny,
przebudzenia do życia. Tak jak jaja są namacalnym
znakiem zwycięstwa światła nad ciemnością - czyli
życia nad śmiercią. Poświęcone jajo jest symbolem
zmartwychwstania.
Zajączek - to świecki symbol wielkanocny. W
Zajączek przynosi grzecznym dzieciom prezenty w
wielkanocnym koszyczku. Jest również symbolem
odradzającej się przyrody i płodności.
Żur ek spożywano niegdyś codziennie przez cały
Wielki Post. Oczywiście była to chudziutka zupka, nie
zawierała ani białej kiełbasy, ani nawet grama mięsa.
Podawany jako pierwsza potrawa podczas śniadania
wielkanocnego symbolizował zakończenie Wielkiego
Postu. Z tej radości robiono kiedyś „pogrzeb żuru".
Kiedy więc zbliżały się kolejne, już nie postne, potrawy,
sagany żuru wylewano na ziemię.
Rzeżucha - roślina pełna witamin, symbol życie i
zdrowie. 
 Przygotowała: Iza Reszka      

Czekolada biała nie zawiera miazgi kakaowej.
Najzdrowsza jest czekolada gorzka, bo zawiera
magnez, dzięki któremu poprawia na się humor.
Pamiętajmy, że nie działa ona tak samo na zwierzęta 
jak na ludzi, i może wyrządzić im krzywdę. 
Dziś poza czekoladą w tabliczce wytwarza się ją w
przeróżnych kształtach i smakach. Można ja spotkać
w smaku np. ciastek i popcornu. Tworzone są z niej
cukiernicze ozdoby przypominające rzeźby.
Smacznego!!!                          Julka Wójcik

fot. Internet

fot. Internet
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FILIP NA TROPIE POLSKICH SPADOCHRONIARZY W HOLANDII

cmentarz polskich spadochroniarzy

Rehabilitacja
Polaków staje
się faktem. 
79 polskich
żołnierzy
spoczywa na
brytyjskim
cmentarzu 
w Oosterbeek.
Opracował: Filip
Brons

Arden cmentarz wojenny
Holenderskie miasto Arnhem (czyt. Arnem) leżące nad
rzeką Ren przed II wojną światową było miastem
tętniącym życiem, pełnym zabytków. Wojna
zniszczyła całe miasto. Latem 1944 r. wojska
sprzymierzonych wyzwoliły prawie całą Francję i
Belgię, teraz nadszedł czas, aby wkroczyć na
terytorium Niemiec. Aby ominąć graniczne umocnienia
wroga (tak zwaną linię Zygfryda). postanowiono
przejść przez Holandię. Miała temu służyć operacja
,,Market-Garden” opracowana w większości przez
marszałka Montgomery-ego. Kluczowym zadaniem
było przejście aliantów przez mosty, zanim zostaną
one zniszczone przez Niemców. 
17 Września 1944r. rozpoczyna się plan marszałka.
Do operacji ,,Market-Garden” zostają przyłączeni
polscy spadochroniarze pod dowództwem Generała
Stanisława Sosabowskiego. Sosabowski już od
czasów młodości był zwolennikiem wolnej i
niepodległej Polski. Uparty generał początkowo nie
zgadza się, aby jego brygada pod brytyjskim
dowództwem, została zrzucona do walki o wyzwolenie
zachodniej Europy. 

Sosabowski krytykuje operacje ,,Market-Garden”,
pogarszając swoje stosunki z Brytyjczykami. Za swoją
krytykę płaci utratą stanowiska i dopiero po śmierci w
roku 1988 zostaje odznaczony polskim orderem. 
21 września 1944 r. na południowy wschód od Driel
(czyt. Dril) ląduje pierwsza polska brygada
spadochronowa. Celem Polaków jest wsparcie 
1 Brytyjskiej Dywizji Powietrznodesantowej, której
grozi okrążenie w okolicach Oosterbeek (czyt.
Ołsterbijk). W tym czasie  niemieckie oddziały
skierowane zostają do Driel, przez co napór na siły
powietrznodesantowe w okolicach Oosterbeek nieco
się zmniejszają. Polacy promem z Driel mają
przepłynąć na drugi brzeg Renu, jednak gdy docierają
na miejsce okazuje się, że promu nie ma. Zajmują
stanowisko we wsi, gdzie dostają się pod ciężki ogień
artyleryjski i zostają zaatakowani przez Niemców. 
31 maja 2006 roku holenderska Królowa Beatrix
odznacza oddział będący spadkobiercą polskiej 
brygady Wojskowym Orderem Wilhelma a
Sosabowskiemu przyznaje po śmiertelnie Order
Brązowego Lwa, z inicjatywy brytyjskich weteranów
zostaje odsłonięta pamiątkowa tablica Sosabowski
Memorial Appeal.

cmentarz polskich spadochroniarzy

fot. Filip

w Arhem

gen.Stanisław Sosabowski

sztandar bojowymundury
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PIŁKA   NOŻNA

Wywiad z jednym z uczniów naszej szkoły,  zdolnym piłkarzem - Kubą Gorzeniem

- Jak się  czujesz,  gdy stajesz na podium ?   
- Czuje się wyróżniony i  wiem, że wykonałem swoje zadanie.
- Kto cię najbardziej wspiera ?
- Najbardziej wspierają mnie moi rodzice i przyjaciele.
- Czy jesteś z siebie zadowolony ? 
- Jestem zadowolony tylko wtedy, gdy już wiem, że wykonałem to, co do mnie należy.
- Czy stresujesz się przed zawodami ? 
- Stresuje się tylko czasami, jak jest ważny turniej.
- Od ilu lat trenujesz? Dlaczego akurat piłka nożna jest twoją pasją?
- Zawsze  lubiłem grać w piłkę i oglądać mecze, dla mnie nie istnieje żadna inna dyscyplina sportu.
- Co lubisz poza sportem?  
- Lubię majsterkować i pomagać w pracach domowych.
- Lubisz trenować?  Bardzo lubię trenować, wiem, że to zaprocentuje w przyszłości.
- Co daje Ci sport?  Jest zdrowy, a więc  staram się prowadzić sportowy tryb życia.
- Jaką lubisz jeszcze inną dyscyplinę sportową? Poza piłką nożną lubię jeszcze piłkę ręczną i siatkówkę.
- Czy jesteś zadowolony ze swych wyników? 
- Jestem zadowolony ze swoich wyników, ale wiem, że trzeba ciężko pracować, żeby było jeszcze lepiej.
- Jakie masz plany na przyszłość i czy są one związane ze sportem? 
- Chcę zostać nauczycielem w-fu lub piłkarzem.
- Kto jest twoim największym autorytetem?  
- Największymi autorytetami dla mnie są moi rodzice.                          
                                                                               Rozmawiała Małgorzata Bełdowska

II MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE
19 marca w Moszczenicy odbyły
się powiatowe eliminacje w piłkę
nożną chłopców. 
Nasi koledzy grali bardzo dobrze i
wywalczyli I miejsce, awansując 
do finału powiatu w Rozprzy, gdzie
ponownie zajęli I miejsce. Finał
wojewódzkich rozgrywek odbył się
w Łowiczu, gdzie "nasza" drużyna
zajęła II miejsce! W skład drużyny
reprezentującej naszą szkołę
weszli: Daniel Kiereś, Jakub
Gorzeń , Eryk Warych, Konrad
Pieczyński , Kacper Ryszka,
Bartek Szczur, Paweł Mamrot,
Kacper Wysmyk, Przemek
Pomykała, Krystian Hynek, Michał
Maroszczyk, Kamil Mękarski.
Opiekunem drużyny jest pan
Maciej Janu.    
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