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„Podaj dalej
... drugie życie odpadów"

Nasza szkoła wzięła
udział w 23. edycji akcji
SPRZĄTANIE ŚWIATA -
POLSKA, 
która przebiegała pod
hasłem: 

 „Podaj dalej... drugie
życie odpadów".

           Nasz Samorząd  
                 Szkolny

Żegnajcie
wakacje !

Witaj
szkoło!

                      Opiekunowie:
p. Magdalena Boruchalska
p. Iwona Korzeniewska
                
Przewodniczący: 
Marcin Klin 
                      Zastępca : 
Ewa Sadowska
                          Skład SU:
Magdalena Mucha
Bartosz Psuja
Monika Dudek 
Klaudia Karauda
Weronika Kozak
Kamil Zduńczuk
Kuba Cichosz
Natalia Dąbrowska
Daniel Żukowski
Daria Olejnik
Weronika Dyniec
Aleksandra Osoba
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Za nami
rozpoczęcie roku
szkolnego...
Skończyło się
spanie do 10:00 i
dłużej oraz
przychodzenie z
dworu o 21:00. 
Czas wziąć się
ostro do nauki, aby
osiągać sukces.
Wymaga to jednak
dużo czasu. Każdy
z was na pewno ma
postanowienia na
ten rok szkolny. Ale
aby je spełnić,
trzeba włożyć w to
dużo pracy, a
przede wszystkim
serca. W co
niektórych klasach
być może pojawiły
się pierwsze
kartkówki, co
oznacza też nowe
oceny pojawiające
się w dziennikach.
Mam nadzieję, że
są pozytywne. :)
Życzę wszystkim
udanego roku
szkolnego
2016/2017.
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 I Memoriał im.
 Z. Szczepańskiego

DZIEŃ POSTACI BAJKOWEJ

Jesień już trwa,
wieczory są coraz
dłuższe i świat
wokół nas wydaje
się być szary. Ale
gdyby spojrzeć w
kalendarz możemy
zauważyć dość
ciekawy i kolorowy
dzień. A to dlatego,
że 5 listopada

przypada
Międzynarodowy
Dzień Postaci z
Bajek (który
obchodzony jest
także 5 września).
 Na pewno spora
część czytelników,
niezależnie od
wieku, ma swoją
ulubioną bajkową

postać.     Dzieci z
naszej szkoły 20
października 2016
roku zamieniły
korytarze szkoły w
świat bajkowych
postaci, za które się
przebrały.

Uczestnicy pobiegli
trasą, wyznaczoną po
alejach parku
"Dębinka", który był
ulubionym miejscem
treningów patrona
zawodów. Start i metę
wyznaczono na
rejowieckim stadionie.
Najmłodsi zawodnicy
ze starszych klas
szkół podstawowych
(IV-VI) mieli do
pokonania 800
metrów, gimnazjaliści

około 1300, natomiast
dorośli biegacze trasę
o pół kilometra
dłuższą. 
Z naszej szkoły
miejsca na podium
zdobyło dwóch
gimnazjalistów:
I Miejsce-
Przemysław
Studziński (kl. II gim.)
III Miejsce- Krystian
Kister (kl. III gim.)

CZY  ZNASZ TE
PAŹDZIERNIKOWE
ŚWIĘTA?

1.10 - DZIEŃ
MUZYKI
4.10 - DZIEŃ
ZWIERZĄT
7.10 - DZIEŃ
UŚMIECHU
9.10 - DZIEŃ
POCZTY, DZIEŃ
PISANIA LISTÓW
10.10 - DZIEŃ
DRZEWA, DZIEŃ
ZDROWIA
PSYCHICZNEGO
12.10 - DZIEŃ
BEZPIECZNEGO

KOMPUTERA
15.10 - DZIEŃ
MYCIA RĄK
18.10 - DZIEŃ
LISTONOSZA
24.10 - DZIEŃ BEZ
MAILA 
25.10 - DZIEŃ
KUNDELKA
30.10 - DZIEŃ
SPÓDNICY
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A skoro
obchodzony jest
wspomniany już
Międzynarodowy
Dzień Postaci z
Bajek, to na
pewno warto z
tej okazji nie
tylko obejrzeć
ciekawą i mądrą
bajkę na ekranie
telewizora, ale
też wybrać się
do biblioteki,

chociażby po to,
żeby
przypomnieć
sobie ukochane
bajkowe postaci
z dzieciństwa.
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Żyj zdrowo i kolorowo ! :)

Dzień Edukacji
Narodowej

,,Ślachetne zdrowie,
nikt się nie dowie
jako smakujesz,
aż się zepsujesz''.

Zdrowie to podstawa,
chyba każdy to wie,
więc nie daj się
położyć chorobie,
tylko żyj aktywnie i
dostarczaj
organizmowi
niezbędnych witamin.
W każdej chwili
możesz wyjść na
świeże powietrze np.
pojeździć na rolkach,

czy ze znajomymi na
rowerze, aby tylko
spędzać czas
aktywnie. Gdy
deszcz leje, nie
martw się. Zawsze
możesz wyjść na
dwór i pospacerować
z parasolem w dłoni.
Gdy jest słonecznie,
możesz robić
wszystko, np.
pojeździć rowerem,
poskakać na
skakance lub na
trampolinie. 

14 października
2016r. w naszej
szkole odbyła się
uroczysta akademia z
okazji Dnia Edukacji
Narodowej oraz Dnia
Papieskiego. Pani
Dyrektor otworzyła
uroczystość, złożyła
wszystkim
pracownikom
życzenia i przyznała
nagrody
nauczycielom.
Następnie uczniowie

Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum
zaprezentowali
wspaniałe programy
artystyczne. 
Redakcja gazetki
również pragnie
złożyć pracownikom
Zespołu Szkół w
Pawłowie
najserdeczniejsze
życzenia zdrowia i
wytrwałości.

Pani Dyrektor i

Mamy jeszcze się
jesień, a niedługo
nadejdzie
wyczekiwana przez
dzieci zima.
Zwłaszcza teraz
musimy ubierać się
cieplej i ogrzewać
mieszkania, lub
domy.  Gdy nie macie
co robić, wypadałoby

wyjść na świeże
powietrze i
pospacerować, by nie
marnować czasu i
tym samym trochę
się odświeżyć. 
Większość z uczniów
woli spędzać czas
przed komputerem
lub telewizorem, ale
to jest niezdrowe

dla oczu i umysłu. 
Spacer to przede
wszystkim solidna
dawka tlenu.
Hartowanie się
oznacza
przyzwyczajenie
organizmu do chłodu i
zimna, które niedługo
nadejdzie.

PRZEPIS NA
SMACZNĄ SAŁATKĘ
OWOCOWĄ :D

Składniki: 
- maliny 
- dwa banany 
- 2 jabłka
- świeży sok z
cytryny.

Sposób
przygotowania: 
1. Umyj dokładnie
wszystkie owoce a
następnie obierz ze
skórki, ale tylko te,
które ją posiadają.
2. Pokrój  w kostkę
wszystkie

owoce oprócz malin.
3. Następnie wsyp je
do miski i dodaj sok z
świeżo wyciśniętej
cytryny.
4. Potem wszystko
wymieszaj i odstaw
do lodówki na
godzinę. 
5. Po upływie tego
czasu możesz już
delektować się
pyszną potrawą.

.

.

. nagrodzeni nauczyciele
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Dziennik Cwaniaczka

 Pokazy Fizyczne dla Gimnazjum 

.

Bycie nastolatkiem to
prawdziwy kanał.
Doskonale wie o tym
Greg Haffley,
rzucony przez los do
szkoły, gdzie
chuderlawe
słabeusze dzielą
korytarze z
dzieciakami, które są
wyższe, wredniejsze
i już się golą.
Zmagania ze szkolną
rzeczywistością
opisuję w swoim
dzienniku który będę
wam przedstawiać

w każdym numerze
gazetki. Najpierw
musimy coś sobie
wyjaśnić: to jest
DZIENNIK, a nie
pamiętnik. Co
prawda na okładce
znajduje się napis
PAMIĘTNIK, ale
kiedy mama szła do
sklepu, powiedziałem
jej WYRAŹNIE, żeby
nie robiła mi takiego
obciachu. Brakuje
tylko, żeby jakiś
matoł zobaczył mnie
z tym zeszytem

pod pachą i pomyślał
sobie nie wiadomo
co. 
 Chciałbym od razu
wyjaśnić, że to był
pomysł mojej MAMY,
a nie mój. Nie będę tu
pisał o swoich
,,uczuciach" albo
innych takich. Nie
spodziewajcie się
wpisów w stylu:
,,Drogi Pamiętniczku
to" albo ,,Drogi
Pamiętniczku tamto".
Zgodziłem się z
jednego powodu:

doszedłem do
wniosku, że jak
kiedyś będę sławny,
nie będzie mi się
chciało odpowiadać
na durne pytania
różnych ludzi  przez
cały boży dzień. No i
ten dziennik może
się wtedy przydać. 
Jak już
powiedziałem, kiedyś
będę sławny, ale na
razie utknąłem w
gimnazjum z bandą
półgłówków.

26 września,
uczniowie naszego
gimnazjum pojechali
do Uniwersytetu
Fizyki i Matematyki w
Lublinie na pokazy
fizyczne. Podczas
oglądania
doświadczeń
pierwszej części
byliśmy mało
zaciekawieni, ale
podczas drugiej
części o cieczach
wszyscy się ożywili.

Coraz więcej osób
zaczęło się zgłaszać
do przeprowadzanych
doświadczeń. 
Mi najbardziej podobał
się pokaz o
powstawaniu wirów
wodnych. Moim
zdaniem, te pokazy
były ciekawe i dużo z
nich można było się
nauczyć. 
P@ulin@

Paulina Radomska

  Chciałbym ogłosić oficjalnie,że moim zdaniem gimnazjum to najgłupszy
pomysł na świecie. Macie tam dzieciaki, które tak jak ja jeszcze nie
wystrzeliły w górę z gorylami, które muszą się golić dwa razy dziennie. A
potem wszyscy się zastanawiają, dlaczego w gimnazjum tak często
silniejsze dzieciaki dają słabszym w kość.Gdyby to ode mnie zależało,
klasy tworzono by  na podstawie wzrostu, a nie wieku.No ale wtedy ktoś
taki jak Chirag Gupta ciągle tkwiłby w pierwszej klasie.Dziś jest pierwszy
dzień roku szkolnego i właśnie siedzimy sobie, czekając, aż nauczycielka
skończy wreszcie zapisywać, kto gdzie siedzi. Doszedłem więc do
wniosku, że równie dobrze mogę coś napisać, tak dla zabicia czasu.
Nawiasem mówiąc, dam wam dobrą radę związaną ze szkołą.
Pierwszego dnia musicie bardzo uważać, gdzie siadacie. Człowiek
wchodzi do klasy i rzuca swoje klamoty na byle którą ławkę, a wtedy
nauczyciel obwieszcza:

-Co ma wspólnego
jesień z łyżką???
Odp.: Je-sie-nią.

-Co robi zamarznięta
woda na chodniku???
Odp.: Wyprowadza
ludzi z równowagi.

Mama woła Jasia
przez okno:
– Jasiu, chodź do
domu!
– A co, mamusiu,
głodny jestem?
– Nie, spać ci się
chce...

                        Wer@

 - Mam nadzieję, że wszyscy siedzą tam gdzie
chcą, bo od teraz są to wasze stałe miejsca.
 W tej klasie utknąłem między Chrisem
Hoseyem ( przede mną ) a Linelem Jamesem
(za mną.) Jarson Brill się spóźnił i niewiele
brakowało, a usiadłby z mojej prawej strony. 
Na szczęście w ostatniej chwili udało mi się do
tego nie dopuścić. Na następnej lekcji, jak tylko
wejdę do klasy, usiądę wśród jakichś fajnych
lasek. Chociaż jeśli tak zrobię, udowodnię
tylko, że zeszły rok niczego mnie nie nauczył.
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