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 DZIEŃ CHŁOPAKA

                CZWARTE
MIĘDZYNARODOWE ZAWODY
       LEKKOATLETYCZNE

    w Lidzbarku Warmińskim 

.

 3 X opiekun SU p. I.
Mieczkowska wraz z
uczniami zorganizowała
zabawę z okazji Dnia
Chłopaka. Panowie brali
udział w zaplanowanych
przez nią konkursach. Były
to m.in. rozpoznawanie
marek samochodów,

wiązanie krawata,
przyszywanie guzika i
zagadki. Ochotnicy mogli
się tu wykazać. W nagrodę
najdzielniejsi otrzymali sok
w kartoniku, a pozostali
chłopcy lizaki. Dzień na
pewno pozostanie miłym
wspomnieniem. 

.

.

   5 października br. na
lidzbarskim stadionie
miejskim odbyły się VI
Międzynarodowe Zawody
Lekkoatletyczne. Pojawiło
się wielu uczestników z
różnych szkół, wśród
których nie mogło
zabraknąć uczniów
naszego gimnazjum wraz
z opiekunami: p.
Krzysztofem Tusińskim
oraz p. Aleksandrą Bilicką.
     Turniej rozpoczął
uroczysty marsz i
odśpiewanie hymnów.
Zawodnicy brali udział w
biegach na 600 i 1000 m.,
sztafecie, tu wyróżnił się
nasz Olaf Szukis, skokach
w dal oraz piłce nożnej.
Szczególne gratulacje
należą się też Klaudii
Jagiełło, która nie zważając
na niesportowe zachowanie
innej uczestniczki biegła
dalej, wyprzedzając kolejno
2 dziewczyny! Nasi
reprezentanci dzielnie
walczyli ze sportowcami
szkół z Kaliningradu i
Lidzbarka Warm. Niestety,
wiatr, deszcz i duża
wilgotność powietrza
skutecznie demobilizowały
wszystkich zawodników.
Tak czy owak jesteśmy
bardzo dumni z naszych
uczniów i życzymy im
sukcesów w kolejnych
wyjazdach.

.

.

  DOŁĄCZ DO SZKOLNEJ
 KADRY SZACHISTÓW!   

 Próbowaliście grać w
szachy? Jeżeli tak, to
wiecie, że to trudna
intelektualna
rozgrywka. 
 W VI odbyły się w gimn.
towarzyskie rozgrywki
szachowe. Nagrodą było
zagranie z p. A.
Olechnowiczem. J.
Adamkiewicz i M. Kuhn
zaprezentowali grę na
bardzo wysokim
poziomie.  W tym roku
zajęcia szachowe
prowadzi p. M. Gągała
 (pt. od 14:00 do 14:45). .

.
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OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SPORTU
 i DZIEŃ ZIEMI 

.

.

  W TROSCE o ŚRODOWISKO i
 WŁASNE  ZDROWIE

Dopiero co
rozpoczęliśmy rok
szkolny a wszyscy
wychowankowie
Zespołu aktywnie i
z zapałem
uczestniczyli w
Ogólnopolskim
Dniu Sportu
połączonym z
Dniem Ziemi.
Dołączyli do nas
również uczniowie
z Filii w Żegotach.
Każda klasa
zamieniła się tego
dnia w kadrę
sportową.
Milusińscy wzięli
udział w wielu
zabawach i grach
ruchowych. Starsi
uczniowie szkoły
podstawowej i
gimnazjaliści

zmagali się ze sobą
w rozgrywkach
sportowych. Pani
dyrektor
przypomniała
wszystkim ideę
imprezy, tj.
zachęcenie do
aktywności,
niezależnie od
wieku czy stopnia
sprawności oraz
konieczność
ochrony Ziemi.
Życzyła też zdrowej
rywalizacji.
 Dzień
rozpoczęliśmy od
wykonania plakatów i
transparentów z
hasłami promującymi
ekologię. Potem
najmłodsi spotkali się
na placu zabaw i
Orliku, które w

tym dniu
przeistoczyły się w
stadion sportowy.
Organizatorem i
pomysłodawcą
poszczególnych
konkurencji i
meczów byli: pani
Mariola Pryszlak i
pan Krzysztof
Tusiński.
Gimnazjaliści w tym
czasie uczestniczyli
w rozgrywkach w
piłce siatkowej
prowadzonych przez
pana Pawła
Wasilewskiego. Gra
toczona była w
przyjemnej
atmosferze i
rywalizacji w duchu
fair play. Podczas
zawodów każdy
dawał z siebie

wszystko. Czas
umilała nam świetna
muzyka dobiegająca
ze szkolnych
głośników. Okrzyki,
doping kolegów,
koleżanek i wsparcie
nauczycieli dodawały
otuchy zawodnikom i
niosły się po całej
sali. Pani Dorota
Jagielska
skrupulatnie
zapisywała wyniki z
poszczególnych
meczów, aby na ich
zakończenie
obwieścić wynik. Po
ambitnej i zaciętej
walce, tytuł mistrza
siatki i piłki nożnej
oraz nagrody
ufundowane przez
Radę Rodziców
powędrowały do 

klasy IIIb, IIIa i IIb.
Wszyscy wiemy jak
ważne jest dbanie o
środowisko
naturalne. Po
obiedzie zebraliśmy
się przed szkołą, by
oczyścić z odpadów
najbliższe okolice.
Uczniowie nie
próżnowali, co widać
po pełnych workach.
By jeszcze bardziej
rozpropagować
dbanie o środowisko
wyruszyliśmy z
barwnymi kwiatami i
transparentami
głoszącymi potrzebę
jego ochrony, na
przemarsz ulicami
Kiwit. Nasza parada
zwróciła uwagę wielu
mieszkańców. Jak
powiedział jeden z

nich: ,, Pomysł jest!”.
Podczas kolejnego
turnieju piłki nożnej
gimnazjalistów, w
szkole podstawowej
rozdano wszystkim
klasom dyplomy i
upominki za aktywny
udział w imprezie. 

 To był wspaniały
dzień!!! Pogoda
dopisała, więc
aktywnie spędziliśmy
czas na świeżym
powietrzu, dbając o
swoje zdrowie. Nikt
nie spostrzegł, kiedy
trzeba było już
wracać do domu.

.
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 wydanych
egzemplarzy jej dzieł.
Jesteśmy bardzo
dumni, że ukończyła
nasze gimnazjum.
Zachęcamy do nabycia
"Światła w mroku". 

 Zaczyna się bardzo
mrocznie i tajemniczo-
zabójstwem bez
dotknięcia ofiary. Od
razu poznajemy
głównych bohaterów:
zwyczajną
dziewiętnastolatkę- Eli
i Jacka, który ratuje ją
przed niebezpiecznym
mężczyzną. Jak
potoczą się ich losy,
dowiecie się po
przeczytaniu... 
 Romans zbiera
bardzo pozytywne
recenzje, niektórzy
uważają nawet, że to
jeden z najlepszych

polskich debiutów.
Daria ukrywa się pod
pseudonimem I.M
Darkss. W rozmowie z
nią dowiedziałam się,
że bardzo dobrze
wspomina czas
spędzony w naszej
szkole. Już wtedy
odkryła w sobie talent
pisarski. Tworzyła
artykuły do "Pulsu
szkoły". Oprócz
książek wyraża siebie
także w
opowiadaniach,
wierszach,
piosenkach. Część jej
twórczości

można znaleźć na
Wattpadzie. Kiedy
pisze, czuje się
spełniona. Napisała już
kolejną powieść, tym
razem romans bez
paranormalnych
zdarzeń. Planuje także
kontynuację "Światła w
mroku". Daria może
być dla nas
przykładem. Na
sukces musiała
pracować wiele lat, ale
było warto, jej
marzenia się spełniły.
Darii życzymy
samych sukcesów,
milionów 

 Śladami absolwentów, którzy
 spełnili marzenia...
    Daria Jurgielewicz jest absolwentką naszego gimnazjum. Ma 21 lat i
mieszka w Klutajnach. Jest sympatyczną, bardzo uzdolnioną pisarką.
Współpracuje z wydawnictwem NOVEA RES. W lipcu br. ukazała się jej
debiutancka książka "Światło w mroku". 

 wykorzystywała do opisywania przygód
Harry’ego Pottera. Po przyjeździe do Edynburga,
aby utrzymać siebie i córkę, rozpoczęła pracę
jako nauczycielka języka francuskiego. 
Eoin Colfer, z kolei, poszedł w ślady rodziców -
nauczycieli. Kwalifikacje do nauczania w szkole
podstawowej zdobył na Uniwersytecie w Dublinie.
Potem uczył w rodzinnym Wexford. Szkolne mury
stanowiły również miejsce pracy: Williama
Goldinga, Bruno Schulza, Jeffrey
Archera, Stephena Kinga i Dana Browna.
  

 Wiele osób, zanim
stały się sławne, z
zawodu było
nauczycielami, np. J.
R. R. Tolkien marzył o
karierze nauczyciela
akademickiego. Praca
naukowa była jego
pasją. Potrafił zjednać
sobie studentów i
doskonale

godził obowiązki z
twórczością literacką.
J. K.  Rowling, w wieku
26 lat, przeniosła się do
Portugalii, gdzie została
nauczycielką
angielskiego. Kochała
uczyć. Wolne
przedpołudnia 

  ciekawostka z okazji DEN

  TRUDNILI SIĘ NIEŁATWĄ  
 PRACĄ  NAUCZYCIELA

. .
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  Wrażliwe oko 
 i talent w dłoni

 Przyjemność
tworzenia polega na
tym, że można wiele
czasu spędzić na
czymś, co innym
ludziom wydaje się
zupełnie nieistotne. I
być autorem czegoś,
co innym nawet nie
przyszłoby do
głowy...

Laura Dziadosz
mieszka w Kiwitach i
jest uczennicą drugiej
klasy gimnazjum. Lubi
rysować, jak mówi, od
zawsze. Poza tym lubi
też wyrażać

siebie przez
 opowiadania.
Udostępniła nam sporo
swoich rysunków, a
my wybraliśmy te
najciekawsze. Takie,
na których widać, że
mają "to coś", niosą
treść, różne emocje.
Wydaje się, że nie są
tylko delikatnymi
obrazkami. Laura umie
nadać im wyjątkowy,
ciepły nastrój. Widać,
że ważna dla niej jest
ulotność, beztroska,
rozmarzenie,
tajemnica.

Naszym zdaniem,
rysunki - do
pozazdroszczenia. 

   A wy...? Tańczycie?
Gracie? uprawiacie
jakiś sport? a może
zbieracie coś? Chętnie
napiszemy o waszym
talencie czy
zainteresowaniach.
Zapraszamy do
współpracy.

.

. .

 

 z pamiętnika
pierwszoklasisty...
 WRAŻENIA z PIERWSZYCH DNI W  
 GIMNAZJUM

  Odnalezienie się w nowej szkole wcale nie
jest takie łatwe. Na pewno pamiętacie swoje
pierwsze dni w gimnazjum. Szukanie klas,
poznawanie nauczycieli i kolegów... 
  Jak poradzili sobie z tym tegoroczni
pierwszoklasiści? Czego się bali? Jaka była
ich pierwsza myśl po przekroczeniu progu
nowej szkoły? Czy ich wyobrażenia o
gimnazjum sprawdziły się?

Maciek: Na początku
byłem zdenerwowany,
że nie znam tutaj
większości osób.
Jednak po zapoznaniu
się z rówieśnikami i
nauczycielami
obdarzyłem ich
sympatią. 
Kuba: Byłem
przerażony ogromem
tej szkoły i liczbą osób
w klasie. (...) Nie wiesz
komu zaufać, kto jest
w porządku.
Nauczyciele wydają się
ok, chociaż przez te
parę dni już pokazali,
jakie mają wymagania. 
Wiki: Pierwszego dnia
byłam zestresowana,

ale kiedy spotkałam
swoją najlepszą
przyjaciółkę cały stres
minął. Długo
biegałyśmy po szkole i
szukałyśmy naszej sali
lekcyjnej.

 Poznaliśmy
wypowiedzi kilkorga
uczniów. Można sobie
wyobrazić, co czują
inni. Pamiętajmy więc,
aby w trudnych
chwilach wesprzeć
młodszych kolegów, by
wszyscy czuli się
swobodnie i pewnie w
szkole.

Dzieci nie miały od dawna bochenka
chleba w ustach.  Jacek Soplica szukał
zapomnienia pod zakonnych habitem.
Słowacki był wątły, bo odziedziczył płuca
po ojcu.  
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 HUMOR z ZESZYTÓW SZKOLNYCH
 Reklama jest sztuką perwersji.
 Język Biblii jest pełen powagi i potasu. 
 Ludzie pierwotni mieli narządy z kamienia.
 Jak strażacy zobaczą ogień to od razu sikają.

.
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