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        Witamy w trzecim i ostatnim w tym roku szkolnym numerze naszej
gazetki. Wszystkie artykuły zawarte w tym i w poprzednich numerach
gazetki zostały napisane przez naszą redakcję z pasją i ogromnym
zaangażowaniem. Oczywiście nie dalibyśmy rady bez naszych
niezawodnych fotografów, informatyków i grafików! Chcielibyśmy
serdecznie podziękować naszym czytelnikom i zapewnić ich o
kontynuacji gazetki w przyszłym roku szkolnym 2016/2017. Życzymy
miłych, bezpiecznych i beztroskich wakacji i do zobaczenia w
przyszłych numerach „Dwójeczki”!
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Dzień Dziecka

            W naszej szkole Dzień Dziecka obchodzony jest co roku  bardzo uroczyście. Już od dawna trwają plany i
przygotowania, aby czas spędzony w szkole upłynął szybko i przyjemnie.W tym roku w Dniu Dziecka czekało nas wiele
niespodzianek. Przyszliśmy do szkoły bez plecaków. Na samym wstępie wyszliśmy na szkolne boisko. Tam czekali na
nas strażacy. Opowiadali nam  o swojej  ciężkiej i trudnej pracy, co mogłoby być dosyć ciekawe, gdyby zorganizowanie
tego spotkania było lepsze. Był tam tłum ludzi, nie było nic widać, ani słychać, ponieważ strażak który do nas mówił,
nie miał mikrofonu. Na dodatek słońce świeciło nam po oczach. Sądzę, że wielu osobom ta niespodzianka się nie
spodobała. Kolejnym etapem programu Dnia Dziecka były prezentację i pokazy.  Na samym początku uczniowie
naszego gimnazjum pod nadzorem pani Agaty Rostkowskiej  przedstawiali nam ciekawe animacje, np. na temat Islamu
którą przygotowały Marta Majewska i Dominika Uścińska z klasy II b;  na temat Trójkąta Bermudzkiego, którą
zaprezentował Wojtek Gałązka z klasy II b oraz o Aleksandrze Dobie, którą przedstawiły Patrycja Przesmycka i Kamila
Malec także z klasy II B, a również wiele, wiele innych. Niestety nie na wszystkie prezentacje, które przygotowali
uczniowie starczyło czasu. Uważam, że bardzo się oni napracowali, ponieważ były one naprawdę  świetne. Po świeżej
dawce ciekawostek odbyły się pokazy chemiczne pod nadzorem Pani Bogumiły Krasuskiej,  które przygotowali
uczniowie z kółka chemicznego:Julia Kraszewska, Igor Kraszewski,Maciej Poliński, Gabrysia Borowa i Monika
Maliszewska. Myślę, że najciekawszymi eksperymentami były : pasta do zębów dla słonia, wąż faraona, a również
przemienienie wody w wino  czy wina w sok jabłkowy. W międzyczasie każda klasa kolejno wychodziła na poczęstunek
przygotowany przez Radę Rodziców i na kiełbaskę z grilla ufundowaną przez Radę Pedagogiczną. Kolejnym ciekawym
punktem programu tegorocznego Dnia Dziecka były lekcje o dobrym odżywianiu się. Dziewczyny przygotowały  dla nas
zdrowe kanapki, a także poczęstowały nas owocami i suszonymi morelami. Pokazały także krótki filmik na temat
zdrowego jedzenia.Na sam koniec Dnia Dziecka Wojtek Ogonowski z klasy I przedstawił  prezentację o sile grawitacji i
sile wyporu,  a następnie pokazał kilka doświadczeń takich jak: tańczące rodzynki, poduszkowiec czy wodny wulkan.  O
12 35 wszyscy rozeszliśmy się do  domów. Taki sposób spędzania  Dnia Dziecka uważam za bardzo udany.Mimo
tego, że zapowiadał się nudno, był ciekawy.

Weronika Kosowska kl.II a
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Wakacyjne Propozycje

       Wakacje już za pasem. Czas, na który każdy oczekuje. Wiele osób
wyjeżdża nad morze, w góry, za granicę, do dziadków na wieś itd. Są też
osoby, które ten wolny czas spędzają w swoim rodzinnym domu. W tym
artykule przedstawię okoliczne miejsca, do których można wybrać  się
w wakacje i miło spędzić czas.
       Jednym z takich miejsc jest park linowy, do którego można wybrać
się z całą rodziną. Mieści się on w pobliskim Broku. Następną
możliwością jest niekryty basen, który znajduje się w Sadownem. Na
początku wakacji 25-26 czerwca  nad Bugiem w Zawistach Nadbużnych
odbędzie się XVII Noc Świętojańska. Pierwszego dnia wystąpi zespól
"Pectus", a drugiego zespół "Mig".Można także przejść się na spacer na
łęg oraz pograć w piłkę na boiskach obok szkoły.
        Mam nadzieję, że pomogłem i skorzystacie z moich propozycji.
                                                                             Igor Kraszewski, Klasa II a
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Gdzie na wakacje?

     Gdzie na wakacje? Oto jest pytanie! Każdy z nas lubi wygrzewać się w słońcu i leniuchować.  Mogą to być tanie
wakacje w Polsce, ale możecie też zaszaleć i wyjechać na wakacje np. do Chorwacji. Jedno jest pewne – letni
wypoczynek musi być niezapomniany! Oto cztery kroki do idealnych wakacji:

1. Wymarzone wakacje - co to dla ciebie znaczy?
Dla jednych wymarzone wakacje to tanie wakacje, inni ponad wszystko będą przedkładać bezpieczne wakacje. Są też
osoby, dla których liczą się tylko egzotyczne wakacje - i to na nie czekają cały rok. Musisz odpowiedzieć sobie na
pytanie: Co naprawdę chciałbym robić? Wypoczynek zaplanuj i ciesz się urlopem!

2. O czym pamiętać jadąc na wakacje?
Przede wszystkim warto wspólnie ustalić nie tylko długość wakacyjnego odpoczynku, ale również cel wakacji. Dla wielu
osób może to być błogie lenistwo i dobra zabawa. Sporo osób nie wyobraża sobie wakacji bez zwiedzania atrakcyjnych
punktów turystycznych i zapoznania się, jeśli jest to wyprawa za granicę, z obcą kulturą, kuchnią i językiem.
Warto pamiętać, że każda podróż rozwija człowieka. Dlatego należy śmiało wykorzystywać wszystkie okazje, żeby miło
spędzić czas i jednocześnie połączyć to z poszerzaniem horyzontów i nauką czegoś ciekawego. Bardzo ważne jest
także określenie budżetu wakacyjnego. Bezpieczniej już przed samym wyjazdem oszacować, na co i ile przeznaczy się
gotówki.

3. Jakie miejsca warto odwiedzić w Polsce?
Wakacje w Polsce - czemu nie? Tu najbardziej atrakcyjne w sezonie urlopowym z pewnością są dwa miejsca, a
mianowicie polskie morze oraz polskie góry. W okresie wakacyjnym najwięcej osób wybiera się właśnie w te dwa
rejony, aby na kilka dni zapomnieć, co to praca i w pełni zregenerować siły. Wielu wczasowiczów decyduje się również
na wakacje na Warmii i Mazurach. Z kolei osoby mniej wymagające mogą chcieć odsapnąć po wielu miesiącach ciężkiej
pracy na działce za miastem. Ale czy taki urlop niesie za sobą niezapomniane wspomnienia? Z całą pewnością nie. Dla
osób, które cenią sobie aktywny wypoczynek, świetnym rozwiązaniem może być zwiedzanie polskich zabytków. Jednak
jest to zdecydowanie opcja dla najbardziej zapalonych turystów.

4. Dlaczego warto podróżować po świecie?
Zagraniczne wycieczki to równie dobre rozwiązanie. Świat jest piękny, więc warto postarać się poznać go w pełni.
 Pomijając jednak samo miejsce zagranicznego pobytu, warto skupić się na tym, dlaczego warto podróżować po
świecie. Po pierwsze, takie podróże poszerzają światopogląd. Poznanie zagranicznych zwyczajów. sprawia, że człowiek
staje się świadomym obywatelem świata - uczy się nowych rzeczy, a także otwiera na inne kultury. Ponadto,
zagraniczne podróże mogą również pomóc w opanowaniu języków obcych. Wybierając się do wielu krajów, możemy
sprawdzić i pod szlifować język angielski, którym mówi większość świata, ale warto nauczyć się też podstawowych
zwrotów w języku odwiedzanego kraju. W ten sposób pokazuje się kulturę osobistą oraz okazuje szacunek krajowi, w
którym spędzamy urlop.

     Jeśli zastosujesz te rady, możesz przeżyć niesamowitą przygodę i Twoje wakacje z pewnością będą  niezapominane!
Daria Tadko IIa
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Horoskop

Wodnik (20.01-18.02)
Bądź aktywny
Mars namawia cię do aktywnego stylu życia. Zgaś telewizor i ruszaj w plener. Miesiąc sprzyja uprawianiu sportu, dlatego zapisz się teraz na jogę lub zacznij
regularnie ćwiczyć. Także podróże będą udane i choćby dla nowych znajomości nie warto teraz siedzieć w domu.
Ryby (19.02-20.03)
Bądź stanowczy
Każdy będzie chciał, żebyś coś dla niego zrobił. Lepiej jednak zajmij się swoimi sprawami, wszystko dwa razy przemyśl i nie daj sobą manipulować. Dzięki
temu unikniesz problemów, a nawet zyskasz tam, gdzie inni stracą.
Baran (21.03-19.04)
Wygoda i spokój
Będziesz wyrozumiały i pogodny, a kłopoty będą cię omijać. Miesiąc sprzyja odpoczynkowi, najchętniej we własnym domu. Tym razem nie dasz się zabrać
w niespodziewaną podróż na drugi kraniec świata. Wygoda i święty spokój będą dla ciebie najważniejsze.
Byk (20.04-20.05)
Miłość i rozrywki
Warto zadbać o urodę i zrobić coś dobrego dla siebie. Wenus i Merkury w twoim znaku bardzo sprzyjają miłości i zajęciom, które związane są ze sztuką.
Twoje pomysły będą się podobać, a wspólne wyjazdy będą bardzo udane. Dzięki tobie każdy może stać się szczęśliwszy i piękniejszy.
Bliźnięta (21.05-21.06)
Planety ci sprzyjają
Słońce, Merkury i Wenus przemierzają twój znak zodiaku. Nie wstydź się mówić o swoich sukcesach, ktoś je wreszcie doceni. Poczujesz przypływ
optymizmu i sił życiowych. Warto zacząć coś nowego, czegoś się nauczyć lub coś w życiu zmienić. Ułóż nowe plany podboju świata i ruszaj do przodu.
Rak (22.06-22.07)
Ciekawe wydarzenia
Zapowiada się miesiąc pełen ciekawych wydarzeń. Będziesz pełen optymizmu i dobrej woli. Wyjazdy i towarzyskie imprezy przyniosą ci więcej korzyści, niż
sądzisz. Komuś się spodobasz, ktoś ci chętnie pomoże w czymś trudnym.
Lew (23.07-22.08)
Udane podróże i znajomości
 Skupisz się na swoim hobby i przyjemnościach. Ten miesiąc będzie sprzyjał udanym podróżom i nowym znajomościom. Będziesz się dobrze czuł wśród
przyjaciół.
Panna (23.08-22.09)
Świetne pomysły
Wpadniesz na dobre pomysły jak awansować lub zyskać pieniądze. Większość z nich uda się szybko zrealizować. Zastanów się tylko, czy inni łatwo
zgodzą się na proponowane przez ciebie zmiany? Postaraj się nie rządzić wszystkimi dookoła i przestań rozstawiać ludzi po kątach, a miesiąc będzie
bardzo udany.
Waga (23.09-22.09)
Korzystaj z uroków życia!
Słońce, Merkury i Wenus w trygonach do twojego znaku sprzyjają sztuce, zabawie i miłości. Wszędzie będziesz mile widziany, dla każdego będziesz miał
dobre słowo. Kłopotów nie będzie, a wrogowie zejdą ci z drogi. Korzystaj z uroków życia.
Skorpion (23.10-21.11)
Bądź wytrwały
Nie załamiesz się żadnymi zawodowymi problemami, bo wszystko uda się szybko rozwiązać. Weekendy sprzyjają odpoczynkowi i dobrej zabawie.
Strzelec (22.11-21.12)
Zadbaj o kondycję
Będziesz ambitny i pracowity, a złośliwe osoby przekonają się, że lepiej z tobą nie zadzierać. Szczęście będzie ci bardziej sprzyjać, ale nie kłóć się. W
weekendy zadbaj o swoją kondycję. Wybierz się na dłuższy spacer, a poprawisz sobie humor.
Koziorożec (22.12-19.01)
Zyskasz przyjaciół
Masz przed sobą pracowity, ale udany miesiąc. Nie odmawiaj, gdy ktoś poprosi cię o radę lub wsparcie. Bądź taktowny i uprzejmy, a zyskasz oddanych
przyjaciół.    

Monika Duch 
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