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Byliśmy w Londynie

turystyka

Turyści znów w czołówce!

Na tle Tower Bridge

Katarzyna Białkowska,
Szymon Wierzgacz,Gabriel
Łowicki z kl 3 b
reprezentowali szkołę w
turnieju krajoznawczym i
uzyskali III miejsce w
eliminacjach miejskich oraz
III miejsce w eliminacjach
wojewódzkich, które odbyły
się w Chojnie. Jest to
kolejny sukces uczniów
naszego gimnazjum
przygotowywanych przez
nauczycielkę geografii p.
Ewę Kowalewską.
(dokończenie na str.4)

Byliśmy w Londynie

Nagrodzeni uczniowie wraz z nauczycielką

.

Rozpoczął się okres
szkolnych wycieczek. W
tym miesiącu grupa uczniów
z klas 2d, 3b i 3e wybrała się
na wyprawę do Londynu
przygotowaną przez
nauczycielkę j. angielskiego
p. Kingę Fabisiak. Oprócz
intrygującej podróży tunelem
pod Kanałem La Manche,
zwiedzania miasta (więcej
informacji na str.5),
szaleństwa zakupów,
mogliśmy się przekonać, że 
na wycieczkach
najważniejsze jest
sprawdzenie indywidualnych
umiejętności radzenia sobie
w różnych sytuacjach oraz
integracja uczniów z
różnych klas. 
Było wspaniale!

Natalia Bartosz uwielbia czytać. Potrafi też pisać ciekawe
recenzje, które zamieszcza w kolejnych wydaniach naszej
szkolnej gazetki, ale także przesyła do redakcji portalu
Junior Media. Jej umiejętności zostały docenione i
nagrodzone. Natalia otrzymała kolejną książkę do swojej
domowej kolekcji, firmową koszulkę oraz inne gadżety.
Brawo!

Byliśmy w Londynie!

Fot. M. Gawrych

.

.
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Nagrody dyrektora

Nietypowy konkurs Doceń matczyny trud!

Dnia 29 kwietnia 2016r. na Zamku Książąt Pomorskich odbył się finał
wojewódzkiego Konkursu "Poszukiwacze smaków" zorganizowanego
przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, w którym Patryk
Adamowicz, uczeń klasy 2D, zdobył I miejsce w kategorii szkół
gimnazjalnych, tym samym wygrywając tablet. Konkurs polegał m.in. na
poszukiwaniu i wskazaniu tradycyjnych dla rodzin uczestników
produktów lub potraw znanych im od co najmniej 2 pokoleń. Konkurs
kierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych z terenu województwa Zachodniopomorskiego.
Nagrody wręczył laureatom wicemarszałek województwa Jarosław
Rzepa. Gratulujemy i życzymy Patrykowi kolejnych sukcesów.                
                               J. Szymankiewicz

.

Dzień Mamy prawie w każdym zakątku świata świętowany jest kiedy
indziej. W Dzień Matki w Australii jest zwyczaj przypinania goździków do
ubrań. Kolorowy oznacza, że mama danej osoby żyje, a biały, że
odeszła. W Meksyku tego dnia każdej mamie przygotowuje się 
uroczyste śniadanie i wręcza kwiaty. Ponieważ są one bardzo
kosztowne, zbiórkę pieniędzy na bukiety rozpoczyna się kilka miesięcy
wcześniej. Pamiętajcie o tym dniu. Cokolwiek mamie podarujecie, ona na
pewno doceni wasze starania.

Z okazji Waszego dnia, kochane Mamy, życzymy Wam, 
dużo szczęścia, uśmiechu, życia bez trosk, zdrowia, 
spełnienia marzeń i pociechy z Waszych dzieci, które kochają Was 
najmocniej na świecie. 
                                                                               Redakcja

Jedenasty maja br. stał się "dniem chwały" dla
wielu wybitnych gimnazjalistów naszej szkoły. To
właśnie w tym dniu zostali nagrodzeni za
całoroczny trud. Wręczone zostały dyplomy z
ogólnopolskich konkursów przedmiotowych, typu
Olimpus, Multitest i Galileo, przyznawanych za
tytuł laureata lub wyróżnienie. Nagrody książkowe
i dyplomy uczniowie otrzymali z rąk pani dyrektor.
Myślę, że ten dzień był wyjątkowy dla wszystkich
nagrodzonych. Przygotowania na konkursy, stres,
poświęcenie swojego czasu wolnego i inne skutki
uboczne odeszły w zapomnienie. To była ich
chwila, kiedy mogli wreszcie poczuć, że cały ten
trud został doceniony.  Pierwszo i drugoklasistom
na pewno zapewni to niemałą motywację na
przyszłe lata, a trzecioklasistom satysfakcję z
tego, że mogą opuścić tę szkołę z licznymi
osiągnięciami. 
Jestem zadowolona, że zostało to urządzone w
tak uroczysty sposób, gdyż podkreśliło to wagę
chwili.
                                       M. Czupińska

.

Nagrodzeni uczniowie

.

.

Fot. J. Jakubowska
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Dzień otwarty szkoły

. .

. .

.

. .

Przyszli gimnazjaliści mieli okazję przekonać
się, że języka obcego (i nie tylko) można się
uczyć skuteczniej i nowocześniej przy pomocy
środków technicznych, którymi dysponuje
nasza szkoła.
Wzięli też udział w przygotowanym dla nich
konkursie wiedzy o naszej szkole.

Podczas indywidualnych spotkań z nauczycielami można
było otrzymać szczegółowe informacje na temat programu

przyszłych klas pierwszych.

Podczas dnia otwartego uczniowie klas
trzecich mieli okazję zaprezentować swoje
projekty gimnazjalne. Dzięki autorom projektu
dotyczącego zdrowego odżywiania wszyscy
mogli spróbować kilku smacznych przekąsek.
Miłośnicy kultury Japonii przygotowali sushi.
Mogliśmy również wypróbować symulator
formuły 1. Jeden z najciekawszych projektów
przedstawił Grzegorz Nowicki. Pokazał
własnoręcznie wykonane modele samolotów.
Praca nad nimi wymaga dużej precyzji
cierpliwości. Mogliśmy je również zobaczyć
podczas lotu.            
                                           J. Cebrat

Uczniowie klas trzecich prezentowali swoje
projekty gimnazjalne.

Każdego roku wiosną nasza szkoła otwiera
swoje podwoje dla przyszłych uczniów.
Szóstoklasiści i ich rodzice odwiedzają nas, by
przekonać się, że właśnie tu warto
kontynuować naukę szkolną. Otwieramy sale
lekcyjne, pokazujemy zaplecze szkoły,
prezentujemy osiągnięcia jej uczniów i
nauczycieli. Pani dyrektor Jolanta Kuźbik
omawia główne założenia pracy szkoły,
przedstawia grono pedagogiczne, omawia
propozycje utworzenia przyszłych klas
pierwszych. 
Tego dnia odwiedzają nas także liczne grupy
absolwentów, co jest najlepszym dowodem na
to, że ciepło wspominają czas spędzony w
murach naszego gimnazjum.

. .

. .

.

. .
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Wycieczka do Londynu

.

Przed Pałacem Backingham

Statkiem po Tamizie

Londyńskie oko

Przed pałacem Buckingham

Spotkanie z rodziną królewską

Dom słynnego detektywa

Teatr Szekspira

Wspomnienia z Londynu
Wycieczka do Londynu dla niektórych z nas
była wielkim przeżyciem, a nawet spełnieniem
marzeń. Mimo krótkiego czasu, jaki
spędziliśmy w stolicy Wielkiej Brytanii, udało 
się nam dużo zobaczyć. Podczas pierwszego
dnia główną atrakcją był Tower Bridge, ale
także przejazd piętrowym autobusem, teatr
Szekspirowski. Podczas kolejnych dni
mogliśmy zobaczyć zmianę gwardii pod
Pałacem Buckingham, usłyszeć bicie Big
Ben'a przy parlamencie. Odwiedziliśmy także
muzeum Madame Tussauds, gdzie mieliśmy
okazję zrobić sobie zdjęcia z figurami
woskowymi słynnych osób. Ostatniego dnia
czekała nas przejażdżka w kapsule
Londyńskiego Oka, skąd świetnie było widać
całą panoramę miasta. Przed długą podróżą do
domu mieliśmy jeszcze okazję stanąć na
południku 0 stopni w Greenwich. Cennym
doświadczeniem dla każdego z nas był nocleg
u angielskich rodzin.               A. Żak
                                           

Fot. M. Gawrych

Fot. K. Fabisiak

Fot. M. Gawrych

Fot. M. Gawrych

Fot. M. Gawrych

Fot. M. Gawrych

Fot. M. Gawrych

Fot. M. Gawrych
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Dwa spojrzenia na Karpacz

Okiem
pierwszoklasistów

KoziołKozioł

Kozioł

Kozioł

.

W Książu Na szlaku

Niedawno klasy 1a i 1b wyjechały na 
wycieczkę do Karpacza. Pierwszego dnia
zwiedziliśmy świątynię Wang i zobaczyliśmy
zaporę na Łomnicy. Pozostałe dni były równie
ciekawe! Byliśmy w jednym z czeskich
skalnych miast oraz na zamku w Książu, gdzie
poznaliśmy historię księżnej Daisy. Mieliśmy
też czas dla siebie. Pierwszego dnia bawiliśmy
się przy ognisku, a drugiego zostaliśmy
zaproszeni na dyskotekę innej wycieczki. 
Na pewno wszyscy miło będą wspominać tę
pierwszą gimnazjalną wyprawę.
                           Aleksandra Kozioł 

Ostatnie dni kwietnia stanową zdecydowanie
najbardziej lubianą przez uczniów część roku
szkolnego. Rozpoczął się długo wyczekiwany
sezon wycieczkowy. Klasa 3d oraz kilku
uczniów z klasy 3b i 3a spędzili ten czas w
Karpaczu. Pierwszego dnia po wielogodzinnej
podróży udaliśmy się do Karpacza Górnego.
Mieliśmy okazję zwiedzić zabytkową Świątynię
Wang, czyli drewniany kościołek sprowadzony
z Norwegii. Stamtąd udaliśmy się do
Karkonoskiego Parku Narodowego. Naszym
celem była Samotnia, którą ostatecznie udało
nam się zdobyć. Ostatniego dnia udaliśmy się
na zwiedzanie trzeciego co do wielkości
zamku w Polsce – zamku Książ. Ta
wycieczka była dla nas chwilą wytchnienia i
odpoczynku od szkolnej codzienności, ale
przede wszystkim cudownym  czasem
spędzonym w niezapomnianym gronie.
            J. Szczycińska  i M.Czupińska

AleksaAleksa

Aleksa

Aleksa

Fot. E. Szymańska

Fot. E. Szymańska .
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Z półki Mola Książkowego
Jak ten czas szybko mija! Niedawno wybierałam książkę do pierwszej recenzji, a tu za oknem już
kwiecień. I właśnie im bliżej wakacji, tym bardziej rośnie mój apetyt na książki. Pośród pozycji, które
pojawiły się ostatnio na mojej półce, w pamięć zapadła mi oszałamiająca książka - ,,Aż po horyzont''
Margan Matson. Autorka opowiada w niej historię nastolatki (a kogo by innego), która po śmierci ojca
przeprowadza się z matką i bratem na drugi koniec kraju. Matka Amy postanawia, że skoro ona
znajduje się już w nowym domu, jej brat przebywa na odwyku, 
a dziewczyna nie potrafi zmusić się do poprowadzenia auta, podczas drogi potowarzyszy jej Roger. I
właśnie ten cud chłopak, pełen tajemnic, ale i licznych zalet, ten piękny i poturbowany przez życie
nastolatek, przywraca jej chęć do działania. Przed spotkaniem Rogera, Amy spędzała wieczory
samotnie i obwiniała się za śmierć swojego ukochanego taty, dopiero spotkanie z nim i pozornie nic
nie znacząca zmiana trasy przejazdu do Connecticut, zmienia jej postrzeganie wszystkiego wokół,
ale przede wszystkim jej spojrzenie na samą siebie. Podczas podróży tych dwoje zaczyna sobie
ufać i otwiera się na otaczający ich świat. Według mnie książka jest bajeczna, miejscami prosta i
lekka, a momentami gorzka i trudna do przełknięcia. Nadaje się zarówno dla fanów romansów i
przygód, jak i sceptyków obu tych gatunków. A co najważniejsze ma obrazki! Mam nadzieję, że ,,Aż
po horyzont'' będzie następną książką, po którą sięgniecie,      a jeśli nie będziecie mogli jej znaleźć,
znajdźcie mnie, na pewno coś poradzę ;)
                                                                                                N. Bartosz

J. Perzyńska-Wydrych

Kolejny sukces Julii
Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do tego, że
jeśli Julia Perzyńska napisze jakieś
opowiadanie i wyśle je na konkurs literacki, to
zostanie ono zauważone przez jury. Tak było 
i tym razem. 

W XXXII Międzynarodowym Konkursie
Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży 
im. Wandy Chotomskiej Julia została laureatką
w dwóch kategoriach: proza i poezja.
Na uroczystość wręczenia nagród uda się do
Słupska wraz z mamą 23 maja.
Brawo!

Turyści znowu górą!
Pod koniec kwietnia w  Chojnie odbyły się eliminacje wojewódzkie XLIII
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Turystyczno-
Krajoznawczego. Uczestnicy musieli się wykazać znajomością
krajoznawstwa Polski, topografii, wiedzą o historii PTTK, regulaminach
przyznawania odznak turystycznych, znajomością przepisów ruchu
drogowego i umiejętnością udzielania pierwszej pomocy. 
Były też konkurencje praktyczne, takie jak samarytanka, rowerowy tor
przeszkód, gra azymutowa (czyli bieg z mapą i kompasem), obliczanie
odległości i wysokości „na oko” oraz rozpoznawanie drzew i zabytków
naszego województwa. 
Poza naszym gimnazjum wystartowało 21 innych szkół. 
Gratulujemy sukcesu!

                                                              M. Binkowski
.

Angelika Żak

POMAGAJMY!

9 kwietnia b.r. w
całej Polsce odbyła
się akcja "Żonkil",
podczas której
zbierano pieniądze
na wsparcie
hospicjum. Żeby
zostać akcyjnym 
wolontariuszem, 
wystarczy wypełnić
ankietę i przyjść na
zbiórkę. Od  dawna
chciałam pomagać
innym, dlatego po
raz pierwszy
wzięłam udział w tej
szlachetnej akcji. W
życiu trzeba robić
coś pożytecznego
nie tylko dla siebie,
ale także dla innych!

A.Żak

Natalia Bartosz
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