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N O W A   S Z K O Ł A   W I D Z I A N A 
O C Z A M I    P I E R W S Z O K L A S I S T Y

Zaczął się nowy rok szkolny. Nowi uczniowie po sześciu latach spędzonych w szkole
podstawowej rozpoczynają kolejny rozdział swojego życia - naukę w gimnazjum.

Klasa I a Mikołaj Matyszczyk
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Pięć tysięcy pięćset stempelków

Uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum otrzymują refundowane przez Ministerstwo Oświaty i
Wychowania podręczniki. Nie wszyscy zdają sobie sprawę ile czasu i pracy pochłania przygotowanie
tylu książek. Miałem okazję przyjrzeć się temu z bliska.
Przysłane do szkoły kartony (było ich prawie 40) z książkami trzeba było przenieść do biblioteki i
porównać ilość podręczników ze specyfikacją (dokładny opis ile i czego jest w pudle). Wraz z kolegami
i koleżankami pomagaliśmy pani bibliotekarce. Sprawdzaliśmy, czy podręczniki nie są uszkodzone i
stemplowaliśmy je. Każdy podręcznik należało opatrzyć pieczątką biblioteczną aż trzy razy. Po
przeliczeniu stwierdziliśmy, że „przybiliśmy” ponad pięć tysięcy stempli. Następnie książki należało
opisać, skatalogować i wpisać im numery inwentarzowe. Nasi rodzice zawarli pisemną umowę
dotyczącą wypożyczenia i przynieśli nam podręczniki do domu. Musimy pamiętać, aby obłożyć książki
i chronić je przed zniszczeniem, bo mają jeszcze służyć innym uczniom.
Myślałem, że na tym kończy się praca z podręcznikami, ale myliłem się. Następne dni pani
bibliotekarka spędziła na wpisywaniu uczniom numerów inwentarzowych podręczników do komputera
oraz zmieniała każdej książce termin zwrotu na ostatni dzień roku szkolnego. 

Konrad Czech

Stemplowanie książek

Sprawdzanie podręcznikówStemplowanie książek
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2. 
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L. Kuszak

A.S.L. Kuszak

mailto:Library1gim@gmail.com


www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 15 09/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL GaGim - Gazetka Gimnazjalisty

NOWA SZKOŁA

Z kącika gracza

NOWA SZKOŁA

Nowa szkoła dla wielu nastolatków to nie lada wyzwanie. Pierwszego
września, wchodząc w mury gimnazjum, byłem trochę zestresowany. Nie
wiedziałem, jak to się wszystko potoczy. Podczas uroczystości rozpoczęcia
roku szkolnego 2016/2017 poczułem się już trochę lepiej, ponieważ
poznałem kolegę i razem było nam trochę raźniej. Drugiego września
podczas pierwszej lekcji myślałem, że będzie strasznie, jednak okazało się,
że się myliłem. Było super. Nauczyciele okazali się bardzo sympatyczni. W
czasie przerw zorientowałem się, że znam bardzo dużo osób. Okazało się,
że nie jest źle. Starsi koledzy są bardzo mili. Z dnia na dzień czułem się
pewniej. Dostałem pierwsze pozytywne oceny i poznałem wielu nowych
przyjaciół. W szkole spodobała mi się biblioteka. Zaangażowałem się do
pracy już od pierwszych dni. Na lekcjach omówiliśmy bardzo szczegółowo
system oceniania. Podobają mi się nowe przedmioty takie jak: biologia,
geografia i edukacja dla bezpieczeństwa. Do gustu przypadły mi też
piosenki, które puszczane są na przerwach ze szkolnego radiowęzła. Dużo
moich obaw się nie sprawdziło. W gimnazjum jest o wiele lepiej niż w szkole
podstawowej. Przede wszystkim nie ma małych dzieci, które krzyczą i
biegają cały czas. W najbliższych dniach wszystkie pierwsze klasy mają
zaplanowany wyjazd na biwak integracyjny. Sądzę, że to bardzo dobry
pomysł by zintegrować pierwszaków. W gimnazjum jest dużo więcej nauki.
Nie sprawia mi to jednak żadnego problemu. To, czego obawiałem się
najbardziej, to pytanie i kartkówki. Na szczęście okazało się, że karkówki są
zapowiadane kilka dni wcześniej, co pozwala dobrze się przygotować.
W gimnazjum wcale nie jest źle. Bardzo podoba mi się w nowej szkole.
Wcale się nie stresuję.

Mikołaj Matyszczyk

Myślę, że każdy zna nazwę tej gry, która chociaż liczy już siedem lat, dalej
cieszy się dużym zainteresowaniem wśród nastolatków. Oczywiście chodzi
o MINECRAFTA.
Gra składa się z miliona klocków i różnych materiałów. Dzięki temu możemy
tworzyć budynki z przeróżnych przedmiotów, co pozwala na rozwijanie
wyobraźni przestrzennej. W trybie creative posiadamy wszystkie surowce,
więc możemy od razu konstruować niesamowite budynki. Jednak zabawa
zaczyna się dopiero wtedy, kiedy gramy w trybie survival, gdzie toczy się
walka o najbardziej trudne do zdobycia surowce. Gra nie jest monotonna,
ponieważ występuje dzień i noc, co powoduje, że staje się podobna do
rzeczywistości. W ciągu dnia jest spokojnie, ale w nocy pojawiają się
potwory, takie jak: szkielet, zombie, wiedźma i wiele innych, które nie dają
nam spokoju. W MINECRAFTA możemy grać sami oraz z przyjaciółmi.
Sądzę, że gra jest bardzo wciągająca szczególnie dla osób kreatywnych,
które mają wielkie pole do popisu. Jedynym minusem dla mnie jest nagła i
niespodziewana śmierć bohatera.

Szymon Cisowski

Szymon

MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Miesiąc Bibliotek Szkolnych jest to święto międzynarodowe. Zostało ono
ustanowione przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych w roku 1999.
Obchodzi  się je w szkolnych bibliotekach w październiku. W czasie MBS w
bibliotece szkolnej jest wiele atrakcji, na które czekają uczniowie.
Pamiętajmy, iż Miesiąc Bibliotek Szkolnych to również urodziny naszej
biblioteki! A jeśli ktoś obchodzi urodziny, to dostaje prezenty!
Dlatego  każda  klasa  w  tym  miesiącu  daje prezent naszej bibliotece w
postaci  książki. Są  to  pozycje, które  zwyciężają  w  organizowanych w
szkole rankingach czytelniczych.
Miesiąc Bibliotek Szkolnych w naszym Gimnazjum.

Turniej gier logicznych
Ranking czytelniczy „Książka na jesienne wieczory”
Konkurs ''Stwórz zdanie z tytułów książek''
Konkurs plastyczny ''Ulubiony bohater literacki''
Akcja ''Wymieńmy się książkami''.
Konkurs ''Wypożycz książkę i wygraj książkę''?
Konkurs ''Ile kuleczek jest w słoiku?''.
Konkurs  wiedzy o kronikach rodu Kane?
Przez cały miesiąc będzie można oddać do biblioteki szkolnej
niepotrzebne książki.
W ostatni dzień października zostaną ogłoszone wyniki wszystkich
konkursów, a zwycięzcy zostaną nagrodzeni.

Jakub Mucha

Kalendarz MDBS

Konrad Czech

K. Czech
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W Y D A R Z Y Ł O   S I Ę

Rozpoczęcie roku szkolnego Samorząd Uczniowski

Spotkanie z pisarzem J.R. Szmidtem Dzień Kropki

Sprzątanie Świata Projekt eTwining

A.S. A.S.

A.S. A.S.

A.S. A.S.
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