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 samorządu szkolnego

     Rozpoczęcie roku szkolnego
Pierwszego września rozpoczął się nowy rok szkolny 2016/2017. Dla większości
uczniów to kolejny rok w gimnazjum, ale nie dla mnie - pierwszoklasistki. Wkraczając
do nowej szkoły, zastanawiałam się, jak poradzę sobie z nauką większej ilości
przedmiotów, niezapowiedzianymi kartkówkami, trudniejszymi sprawdzianami i dużą
ilością prac domowych. Okazało się szybko, że nie mam się czego obawiać.
Spotkałam nowe koleżanki i nowych kolegów, mogę porozmawiać z miłymi
nauczycielami, a zajęcia lekcyjne są ciekawe i  poznaję na nich nowy, ciekawy materiał.
Mogę także korzystać z dodatkowych zajęć, jeździć na szkolne wycieczki i bawić się
na dyskotekach. Po miesiącu chodzenia do gimnazjum mogę śmiało powiedzieć, że
nie było się czego bać i cieszę się, że mogę tutaj być.
Wszystkim pierwszoklasistom w nowej szkole życzę dużo zapału do nauki, jak
najwięcej piątek i szóstek oraz wspaniałych przyjaciół.
                                                   Zuzanna Piaskowiak Ia
     
     Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna,
     Znów dni popłyną pracowite
     Nad książką szkolną, nad zeszytem.
     Życzę wam wszystkim na początek
     Szkolnego roku samych piątek
                          / Jan Brzechwa/

Uczniowie klas pierwszych

Przewodnicząca: Malwina
Wojciechowska
Zastępca: Maria Roza
Sekretarz: Natalia Ziarnik
Skarbnicy: Zuzanna Janicka oraz
Sandra Ledzion
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Przytulisko

Cześć , w tym numerze gazetki chciałabym
Wam przypomnieć, że w naszym mieście
istnieje przytulisko dla bezdomnych zwierząt,
nad którym opiekę sprawuje Towarzystwo
Przyjaciół Zwierząt „ARKADIA”. Działa ono
wyłącznie na zasadzie WOLONTARIATU.
 W tym momencie w przytulisku znajduje się
około 120 podopiecznych (psów i  kotów).
Wśród 40 wolontariuszy, mamy 21
inspektorów ds. ochrony zwierząt . Co
miesiąc trafia do nas wiele kotów i psów
błąkających się po ulicach, porzuconych
przez właścicieli, odebranych
nieodpowiedzialnym opiekunom  albo po
prostu  przez nich oddanych. Aby  pomóc
można:
·  wirtualnie adoptować psa lub kota,
·  odwiedzać zwierzęta - bawić się z nimi,
podarować im odrobinę uwagi,
·  wesprzeć przytulisko rzeczowo (karma,
koce, miski) lub finansowo,
·  informować znajomych o tym, że jesteśmy i
potrzebujemy wsparcia.
Agata Budna Ia  wolontariuszka

Może ktoś po mnie przyjdzie?

Czekam na nowy dom.

Szukam przyjaciela.

https://przytulisko.glowno.pl/wirtualna-adopcja.htm
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Wywiad z panią Agatą Wojcieszek
- nauczycielką geografii 

 „Praca jest moja pasją”
   
      Wywiad z panią Agatą Wojcieszek-nauczycielką geografii
Gazetka Szkolna: Gdzie pani spędziła wakacje w tym roku?
Pani Wojcieszek: W tym roku odpoczywałam w domu. Mam plany na
ferie zimowe. Aczkolwiek gdybym miała wybrać miejsce na tegoroczny
letni wypoczynek,  pojechałabym na Mazury, nad piękne jeziora, tam,
gdzie można wypocząć, w lesie, w ciszy i w spokoju.
GS: Jakie miejsce jest przez panią dobrze wspominane?
PW: Takich miejsc mam mnóstwo. Wyjazd jest głównie kojarzony z
atmosferą, a jeżeli wyjeżdża się z bliskimi sobie osobami, to  bez
względu na to, gdzie się przebywa, jest fajnie. Miło wspominam nasz
Bałtyk, prawie co roku spędzam tam wakacje. Piękne są także nasze
góry, chętnie odwiedzam Zakopane i okolice, natomiast z
zagranicznych wyjazdów najbardziej  zachwyciły Wyspy Kanaryjskie.
GS: W jakie miejsce najchętniej by się pani wybrała?
PW: Moim marzeniem jest wyjazd na Filipiny. Jestem bardzo
zafascynowana egzotyką tego wyspiarskiego kraju, jego kulturą,
nietypowym krajobrazem.
GS: Gdyby musiała Pani dokonać wyboru: wyjechać na Filipiny albo
zostać w szkole i uczyć geografii, co by Pani postanowiła?
PW: Ha ha, nie mam pojęcia, jak odpowiedzieć. Bardzo dużo pracuję i
chciałabym odpocząć, przydałyby się takie wakacje roczne, dwuletnie,
czy trzyletnie, ale na pewno chciałabym wrócić do Was.
GS: Lubi pani uczyć geografii?
PW: Bardzo, myślę, że uczniowie odczytują sami, że praca jest moją
pasją i dlatego lubią do mnie przychodzić na lekcje. Słuchają tego, co
mówię, są aktywni, zainteresowani lekcją.
GS: Dlaczego pani wybrała zawód nauczycielki?
PW: Praca w szkole naprawdę sprawia mi przyjemność. Jeżeli słyszę,
że moi uczniowie po kilku latach wybierają studia związane z geografią
czy turystyką i mówią mi, że to dzięki mnie dokonali takiego wyboru, to
dla mnie największa nagroda.
GS: Dziękujemy za wspólny wywiad.
PW: Ja również dziękuję.

Wywiad przygotowały uczennice klasy Ia Zuzanna Piaskowiak i Zofia
Zuchora.

Filipiny

Mieszkańcy FIlipin
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Kącik różności

Dowód na to, że szkoła jest filmem:
- Geografia - Discovery Channel
- WF - Szkoła przetrwania
- Religia - Dotyk anioła
- Chemia - Szklana pułapka
- Matematyka - 5*5
- Historia - Sensacje XX wieku
- Język polski - Magia liter
- Lekcja muzyki - Jaka to melodia
- Lekcja wychowawcza - Na każdy temat
- Przerwa - 997
- Test - Milionerzy
- Poprawka - Stawka większa niż życie
- Nowa w klasie - Trędowata
- Nowy w klasie - Obcy pasażer Nastromo
- Ostatnia Ławka - Róbta co chceta
- Pan konserwator - Mc Gyver
- Wycieczka szkolna - Ostry Dyżur
- Wyrwanie do odpowiedzi - Totolotek
- Wywiadówka - Z Archiwum X
- Wakacje z rodzicami - Familiada
- Dyrekcja - Wojskowe Biuro Śledcze
- Woźna - Strażnik Teksasu
- Informatyk - Johny Mnemona
- Korytarz w szkole - Ulica Sezamkowa
- Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka

Matka pyta syna:
- Co przerabialiście dzisiaj na chemii?
- Materiały wybuchowe.
- Nauczycielka zadała coś do domu?
- Nie zdążyła... 
- Nasza nauczycielka mówi sama do siebie. Wasza też?
- Nie, nasza myśli, że ją słuchamy!
Pani od polskiego wywołuje Jasia do odpowiedzi:
- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki.
- Kto? Ja?!
- Brawo Jasiu, piątka!

UWAGA

Wznawiamy działalność
szkolnego radiowęzła. Liczymy
na pomysłowość uczniów, którzy
zgłosili się do pracy. Oto oni:
Patrycja Sitkiewicz Ia, Jakub
Składowski Ib, Mateusz
Staszewski Ib, Dawid Zaręba
IIIb, Filip Rożniata IIIb
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