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Ważne święta. Ważne rocznice. 

28 kwietnia odbyła się w naszej szkole akademia z okazji rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, 1050 rocznicy Chrztu Polski
oraz  rocznicy masowego morderstwa żołnierzy polskich w
Katyniu. Na początku spotkania prowadzący przedstawili w kilku
słowach tło historyczne uchwalenia konstytucji oraz Chrztu Polski.
Przypomniano okoliczności wymordowania wielu tysięcy polskich
oficerów w Katyniu. Podczas uroczystości usłyszeliśmy
przepiękne wiersze, kartki z pamiętnika, wzruszające piosenki. 
Uroczystość przygotowali uczniowie pod opieką pani Bogny
Czekańskiej, Marzeny Rucińskiej i pana Mariusza Magiery.
                                                                     Milena

Nie czytać nie wypada
6 kwietnia br. wraz z panią Wandą Gemel wybraliśmy się do
Gimnazjum w Przygłowie na Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy
pod hasłem czytamy ,,PanaWołodyjowskiego” H.Sienkiewicza.
Książka opowiada o dzielnym rycerzu Michale Wołodyjowskim,
który po śmierci narzeczonej udaje się do klasztoru. Jego
przyjaciele, Ketling i Zagłoba wyciągają go z depresji...
Możemy być dumni, gdyż uczniowie naszej szkoły  wykazali się
bardzo dobrą znajomością lektury, zwyciężając w rywalizacji: 
I miejsce zajął Szymon Abratkiewicz  z klasy I A, II miejsce
Michalina Wroniszewska z klasy III B oraz III miejsce Natalia
Firkowska z klasy III B. Gratulacje dla zwycięzców.      

Filip

Drodzy trzecioklasiści!
Już za kilka dni staniecie twarzą w twarz z jednym z
najpoważniejszych wyborów w waszym dotychczasowym życiu
szkolnym. W czerwcu otrzymacie login i hasło do logowania się
na stronie elektronicznego naboru do szkół. Możecie wybrać
dowolną liczbę oddziałów w trzech wybranych przez was
szkołach.Na pierwszym miejscu listy należy umieścić profil, do
którego chcielibyście uczęszczać. Wydrukowane podanie należy
złożyć do 22 czerwca w szkole pierwszego wyboru a od 24 do 28
czerwca kopię świadectwa i kopię wyników z egzaminu. Kilka dni
później, 4 lipca zostaną ogłoszone wstępne listy . Od tego dnia
przez tydzień będą przyjmowane oryginały świadectw 
i wyników z egzaminu w szkołach, do których zostaliście
zakwalifikowani. 12 lipca będziecie mogli sprawdzić,czy jesteście
na ostatecznej liście przyjętych uczniów w wybranej przez siebie
szkole. Pamiętajcie, aby dobrze wybrać. Powodzenia!                    
                                                                                    Karolina
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Dlaczego warto uczyć się języków obcych?

Korzyści wynikające z nauki 
języków obcych.

Rozmowa z nauczycielką języka angielskiego panią
Anią Trojnar oraz nauczycielem języka
niemieckiego panem Danielem Bajonem. 
Dlaczego warto uczyć się języków obcych?
(Zarówno pani Trojnar jak i pan Bajon odpowiedzieli
zgodnie)
 W dzisiejszych czasach, w dobie globalizacji mówi
się, że współczesny analfabeta to osoba
porozumiewająca się jedynie w języku ojczystym. 
Obecnie możemy swobodnie podróżować po świecie,
zwiedzać dalekie kraje, poznawać inne narody i
kultury. Jeśli zechcemy, możemy swobodnie
studiować, pracować i osiedlać się w krajach Unii
Europejskiej. Granice państwowe są otwarte.
Jednakże poważną barierą, która może ograniczać
nasze pole działania, jest brak znajomości języków
obcych.
Ucząc się języków obcych, otwierają się przed nami
nowe  możliwości rozwoju osobistego i zawodowego.
Stajemy się bogatsi intelektualnie i duchowo.  

Jakie są nowoczesne metody nauczania języków
obcych?
(Tutaj również odpowiedzi były zbieżne). 
Metod nauczania języków obcych jest wiele. Żadna nie
jest skuteczna w stu procentach.
Osoba ucząca się języków obcych, sama musi
rozpoznać, która z metod jest dla niej najlepsza.
Ważne natomiast jest to, by języka obcego uczyć się
systematycznie. Najlepiej, jeśli jest to możliwe, to
codziennie minimum 15 minut. Należy przy tym
regularnie ćwiczyć cztery sprawności językowe:
czytanie, słuchanie, mówienie oraz pisanie.
Podczas nauki języków obcych zachęcam do
korzystania z Internetu. Przez Skype'a możemy
rozmawiać z ludźmi z całego świata.
Istnieją specjalne serwisy w internecie wspierane
przez stacje telewizyjne do nauki języków np.: Języka
angielskiego „BBC” czy języka niemieckiego
„Deustsche Welle” .

Które z miast:~ angielskojęzyczne,
~niemieckojęzyczne warto odwiedzić ?
 
(Odpowiedź pana Daniela Bajona)
Z miast niemieckich polecam Kolonię, jedno z
najstarszych miast w Republice Federalnej Niemiec,
założone  przez starożytnych Rzymian. Symbolem
miasta jest najwyższa w Niemczech gotycka katedra,
w której znajdują się relikwie Trzech Króli. Kolonia była
niegdyś miejscem pielgrzymek, tak jak do dziś jest nim
polska Częstochowa , lecz w Niemczech zwyczaj
pielgrzymowania zaginął. Kolonia słynie również z
hucznego obchodzenia karnawału, który nazywany
jest tu „Piątą porą roku”. Kolonia położona nad rzeką
Ren o bogatej historii, z piękną architekturą, wieloma
muzeami, teatrami, galeriami przyciąga co roku
turystów  z wielu krajów. Zachęcam i Was do
zwiedzania  tego miasta.

(Odpowiedź pani Ani Trojnar)
Z miast angielskich warto odwiedzić Londyn. Jest to
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii, 
znajdujące się w jej południowo-wschodniej części.
Londyn położony nad rzeką Tamizą, jest trzecim
największym miastem Europy po Moskwie i Stambule;
jest także największym miastem Unii Europejskiej i
jednym z największych miast świata.Londyn
zachwyca zabytkami:Pałac Buckingham, Tower of
London, Pałac Westminister, Tower Bridge, Big Ben i
wiele innych. 
Londyn jest stolicą Zjednoczonego Królestwa na czele,
którego zasiada Królowa Elżbieta. Panoramę pięknego
miasta można zwiedzać z największego na świecie
koła widokowego London Eye. Współczesny Londyn
jest największym centrum finansowym świata. W
Londynie usytuowanych jest kilkaset banków,
największa giełda w Europie, liczne towarzystwa
ubezpieczeniowe i inwestycyjne. Każdy obywatel Unii
Europejskiej powinien odwiedzić to miasto.

Tomek
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JESTEŚ   ekoLOGICZNY?

Jest wiosna, niedługo będzie lato i wakacje. Coraz
częściej wychodzimy na spacer lub pojeździć na
rowerze . Chyba nikomu nie podoba się, kiedy w
lesie aż roi się od śmieci. Aby dowiedzieć się
więcej o szkodliwości zaśmiecania środowiska,
postanowiłem przeprowadzić wywiad z Panią
Cichoń. 
Filip: Czy wyrzucanie śmieci do lasu jest szkodliwe
dla natury?
Pani Cichoń: Wyrzucanie śmieci do środowiska
naturalnego jest bardzo szkodliwe, ponieważ zmienia
wygląd naturalnego krajobrazu. Podczas procesu
gnilnego odpadów wytwarzane są substancje trujące,
które zatruwają zarówno wodę jak i glebę. Stanowią
również zagrożenie dla flory i fauny, czyli organizmów
roślinnych i zwierzęcych, powodując zatrucia oraz
choroby.
Filip: Czy te biologiczne procesy mają jakikolwiek
wpływ na człowieka?
Pani Cichoń: Oczywiście! Zanieczyszczone
środowisko wpływa na stan zdrowia i jakość życia
ludzi. Według światowej organizacji zdrowia, WHO
30% wszystkich chorób na świecie spowodowanych
jest szkodliwym wpływem czynników 

środowiskowych  a 40% z nich dotyczy dzieci poniżej
piątego roku życia. Jeżeli chodzi o skutki zdrowotne
zanieczyszczonego środowiska, są one różnorodne i
mogą się objawiać w postaci zaburzeń organizmu,
powodując różnego rodzaju choroby na przykład:
alergie, choroby skóry, dróg oddechowych i zatrucia
pokarmowe. Trzeba pamiętać, że zdrowie człowieka
uwarunkowane jest równowagą między organizmem a
środowiskiem.
Filip: A ile czasu może trwać rozkładanie się
śmieci?
Pani Cichoń: To zależy od rodzaju odpadków, na
przykład szkło w ogóle się nie rozkłada, papier do
sześciu miesięcy. A jak sądzisz, ile plastik? Na
przykład taki plastikowy papierek po cukierku?
300 lat?
Pani Cichoń: 450 lat, byłeś blisko  a butelka
plastikowa na przykład dwa razy dłużej, a w zależności
od rodzaju plastiku może nawet rozkładać się od 100
do 1000 lat. Niby papieros składa się z rośliny-tytoniu i
bibułki papierowej.
Filip: 100 lat?

Pani Cichoń: Troszeczkę za dużo, pięć lat. Metal, na
przykład puszka po napojach rozkłada się aż tysiąc lat.
Owoce i warzywa, czyli kompost krótko, bo od dwóch
miesięcy do roku. A guma do żucia?
Filip: To już chyba trochę dłużej, dziesięć lat?
Pani Cichoń:Pięć lat, tę, którą wy wyrzucacie gdzie
popadnie, rozkłada się aż pięć lat! A mam takie
pytanie.- Ile czasu potrzebujesz, aby wyrzucić śmieci
do właściwego pojemnika?
Filip: Chwileczkę!
Pani Cichoń: Chwileczkę, no właśnie, dlatego trzeba
być ekoLOGICZNYM!  
                                              Dziękuję za rozmowę!
                                                               Filip
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WAKACJE  tuż, tuż...

podróż do Londynu

Pałac Westminsterski

uniwersytet w Londynie

Londyńskie ciekawostki:
mieści się tu aż 240 muzeów
sieć metra liczy aż 400 kilometrów i 270 stacji
fish and chips, popularna ryba z frytkami, z tym,
ze frytki muszą być grube, a ryba specjalnie
smażona w głębokim tłuszczu w panierce:)

London Eye. Koło ma wysokość 135 m,  jego pełny
obrót trwa około 30 minut. Na kole znajdują się 32
klimatyzowane kapsuły pasażerskie. Niewielka
prędkość tych kabin (ok. 0,8 km/h) pozwala na
zabieranie i wysadzenie pasażerów bez
zatrzymywania koła.                                    
                                                                   Julka 

Zbliżają się wakacje. Coraz częściej wyjeżdżamy za
granicę. Jednym z krajów, który jest popularny
wśród turystów jest Wielka Brytania ze stolicą w
Londynie.

Polecam Wam miejsca, które warto tam zwiedzić:
Opactwo i Katedra Westminsterska
Westminster Hall - Brytyjski parlament

Tower of London- Budynek "wieża" która kiedyś
służyła jako więzienie. Dziś w Tower znajduje się
jedna z najcenniejszych na świecie kolekcja
klejnotów koronnych ze słynnym 530-karatowym
diamentem "Gwiazda Afryki".

widok z samolotu

Westminster Hall
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WAKACJE  czasem książek

Harry Potter (7 tomów)

Każdy zna film, ale czy każdy zna książkę?

Kto nie czytał, ma teraz dużo czasu, aby to naprawić.
Każdy zna historię Harrego, więc nie trzeba jej
streszczać kolejny raz, ale czy wiecie jak J.K. Rowling
napisała tą magiczną historię o małym (teraz już
dużym) chłopcu? ,, Pewnego dnia, w kawiarni, na
skrawkach papieru opisała chłopca, któremu ciągle
coś się przydarza”

Chłopak, który zakradał się do mnie przez okno
Czy już sam tytuł nie jest ciekawy?

Może to typowa książka dla kobiet i wy faceci nie
zwrócicie na to uwagi, ale panowie kiedyś musi być ten
pierwszy raz :)
Amber – główna bohaterka, 16-latka z nieciekawą
przeszłością, młodsza siostra Jack'a.
Liam - główny bohater, 18-latek, najlepszy przyjaciel
Jack'a, szkolne ciacho i od szóstego roku życia
zakochany w Amber. Tylko czy ona o tym wie?

Mimo gorzkich epizodów miód wylewa się literami z
kartek, jeśli lubisz takie ,,romansidła” to ta książka jest
właśnie dla Ciebie :) 

Poleca Milena

Czasami i bywa tak, że w wakacje się nudzisz.
Oto książki, które tę nudę zabiją (: 
Rywalki (4 tomy)
Świat baśni i realizmu.
America jest jedną z 25 dziewczyn walczących o 
serce przystojnego księcia Maxona.
Różni się od innych tym, że ona wcale nie chce
zdobyć serca chłopaka, a tym bardziej zostać jego
żoną, a co za tym idzie: królową królestwa. Czy jej
zdanie się zmieni? Ta seria wciąga jak odkurzacz.
UWAGA DLA KOBIET: Maxon jest bardzo
przystojnym, wysportowanym i miłym księciem.
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Filmy 

                   ,,Siedem"

Siedem to liczba ofiar, których dosięgnie gniew jego
wybrańca. To liczba sposobów odebrania życia, które
on wybierze. To liczba dni tygodnia z życia
deszczowej metropolii, które obejrzysz na ekranie,
poznając umysł szaleńca. Ale czy na pewno jest on
szalony, czy może szalone są tylko drogi, którymi
prowadzi pozbawione empatii społeczeństwo ?

              ,,Mr Nobody"

Nemo wiedzie życie u boku swej żony. Jego marzenia
o doświadczeniu czegoś wyjątkowego nagle spełniają
się, gdy pewnego ranka odkrywa, że obudził się w
2092 r. W futurystycznym świecie jutra, w którym
człowiek skolonizował Marsa i wygrał walkę z
chorobami, mężczyzna okazuje się ostatnim
śmiertelnikiem pośród nieśmiertelnych. Czy znajdzie w
sobie odwagę, by zdobyć względy kobiety swych
marzeń, z którą los go kiedyś rozłączył ?

 ,,Requiem dla snu"      
Historia opisująca losy paczki przyjaciół, którzy coraz
bardziej pogrążają się w nałogu narkotykowym. Harry,
aby urzeczywistnić marzenie swej dziewczyny
decyduje się wraz z Tyronem wejść w biznes
narkotykowy. Początkowa dobra passa szybko mija, a
każdy z nich boryka się z coraz większymi
problemami. Obraz uzależnienia dopełnia matka
Harry'ego, która marząc o występie w telewizyjnym
show popada w nałóg.

Poleca Iza
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SPORT   TURYSTYKA  WAKACJE

      Do zakończenia roku szkolnego 2015/2016
zostało już niewiele czasu. Wszyscy cieszymy się z
nadchodzących wakacji i planujemy wypoczynek.

       Wielu uczniów naszej szkoły wyjeżdża z
rodzicami w góry lub nad morze. Część planuje
wakacje za granicą, w cieplejszych krajach. Dużo
osób chciałoby pojechać na kolonie, obozy, na których
mogą poznać nowe osoby, zwiedzić ciekawe miejsca i
przyjemnie spędzić czas w gronie rówieśników. Są
uczniowie, którzy jadą do rodziny. Niektórzy planują
zostać w domu, gdyż w naszej okolicy również można
przyjemnie spędzić czas w gronie rodziny lub
przyjaciół. Ja osobiście uważam, że spontaniczne
wyjazdy również są ciekawe i miłe. 
  Myślę, że każdy z nas spędzi mile te najfajniejsze
dwa miesiące w roku i wypocznie, abyśmy mogli się
spotkać z powrotem we wrześniu w szkole.                 
         Miłych Wakacji ! >

 Na wycieczkach fajnie jest  
W dniu 11 maja 2016 roku byliśmy na wycieczce w
Kłodawie. Pierwszym punktem zwiedzania była
Kopalnia w Kłodawie. Jest to bardzo ciekawe miejsce.
Wielu uczniów zabrało kryształy soli na pamiątkę. 
Następnym i najważniejszym według nas momentem
 wycieczki były termy w Uniejowie. Na basenach było
jacuzzi, trzy zjeżdżalnie, basen z płytką oraz głęboką
wodą. Zabawa była świetna, nikt nie narzekał,
wszyscy głodni i zmęczeni pojechaliśmy do 
Mc Donalda, żeby coś zjeść. Do domu wróciliśmy
późnym wieczorem, zmęczeni i bardzo zadowoleni.
Wycieczka bardzo nam się podobała, oby więcej
takich. :D                                        

  Wiktoria                           
          

ZAWODY W PIŁKĘ PLAŻOWĄ
30 maja w naszej szkole po raz pierwszy odbyły się
gminne zawody w piłkę plażową. W zawodach brali
udział uczniowie z Gimnazjum w Przygłowie oraz
nasza szkoła. Niestety mimo wielkich starań, uczniom
z naszego gimnazjum nie udało się wygrać. W skład
drużyn reprezentujących naszą szkołę weszli: Klaudia
Włuka, Patrycja Miłak, Weronika Suchodolska, Ada
Ciesielska, Dawid Barczyk, Konrad Pieczyński,
Grzegorz Baryła, Kacper Brzeziański. Mamy nadzieję,
że za rok będzie lepiej.  Małgosia

Kopalnia soli w Kłodawie

termy w Uniejowie fot. Internet
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