
Byle do piątku
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Publiczne Gimnazjum nr 4 w
Siedlcach
Pescantina 2
08-110, Siedlce

Numer 20 10/16

Witamy wszystkich czytelników
w nowym roku szkolnym.

  Jeśli lubisz pisać i masz chęć
podzielić się swoimi spostrzeżeniami
na łamach naszej gazety, zapraszamy
Cię do współpracy.  Zredaguj artykuł i
prześlij go na adres szkoły:
pg4siedlce@gmail.com lub skontaktuj
się z opiekunem p. Iwoną Pabich.
Pamiętaj, by tekst opatrzyć stosownym
podpisem.

fizycznego, chemicznego, przyrodniczego oraz informatycznego.
Także miłośnicy sportu znajdą w naszej szkole wiele atrakcyjnych
zajęć.  W miesiącach jesiennych nie brakuje 
w gimnazjum konkursów, wystaw oraz różnego typu imprez.
Duży wkład w organizację ciekawego życia szkoły ma samorząd
uczniowski i jego różnorodne sekcje. Można właśnie tam
poszukać możliwości działania. Dużo dzieje się w czytelni 
i bibliotece szkolnej. Do współpracy zapraszają bardzo
sympatyczne panie bibliotekarki. Aktywny udział w tym, co dzieje
się w gimnazjum nie tylko rozwija zainteresowania, ale sprzyja
powstawaniu ciepłych relacji, a nawet przyjaźni. 
Może trzeba po prostu spróbować?

 A co młodzieży na jesienne miesiące oferuje miasto
Siedlce?

Galeria Kultury zaprasza na warsztaty z różnych dziedzin:
filmu, rysunku, muzyki itp. [http://tutajteraz.org/od-wrzesnia-w-
galerii-kultura/]. Miłośnicy tańca 9 X obejrzeć mogą spektakl pt.
"Romeo i Julia". 22 października o godz. 19:00 na deskach
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce będzie można zobaczyć
spektakl "Poskromienie złośnicy" Wiliama Szekspira. Więcej
informacji na stronie [www.ckis.siedlce.pl]. Na początku
października odbędzie się Finał Konkursu Fotograficznego
"Siedlce Turystyczne" (Galeria Fotografii FOKUS), połączony
z otwarciem wystawy pokonkursowej. 9 października w
ramach spotkania Grupy Twórczej FOTOGRAM w Galerii
Fotografii FOKUS, (ul. Pułaskiego 7) zobaczymy fotograficzną
opowieść o Białorusi i Ukrainie Adama Krasuskiego i
Aleksandra Skumsa. 9 października  odbędzie się XVI Dzień
Papieski w Siedlcach - Koncert zespołu "Nie śpijcie! Nie!". 27
października odbędzie się finał V Konkursu Piosenki dla Dzieci
i Młodzieży DEBIUT 2016. Wszystkie informacje na temat
imprez kulturalnych na stronie [www.mok.siedlce.pl]

Materiał przygotowała p. I. Pabich

Rady na jesienną nudę
  Wrzesień już za nami, a po wakacjach ani
śladu. Chłodna aura przypomina nam o
zbliżającej się zimie. Przywykliśmy już do
biadolenia na chłody i ponure dni jesieni.
Czy istnieje sposób, by zaprzyjaźnić się z
chłodnym październikiem i smętnym
listopadem? Jak zatrzymać w sobie
radość i energię lata? Może warto
przejrzeć ofertę zajęć pozalekcyjnych i
zdecydować, które propozycje są
skierowane właśnie do nas i pasują do
osobistych zainteresowań?  Miłośników
muzyki pan Dariusz Różański zaprasza do
chóru, a pan Maciej Turkowski do
szkolnego zespołu wokalno-
instrumentalnego. Inni utalentowani
artystycznie mogą spróbować swych sił w
teatrze szkolnym. Są jeszcze zajęcia
plastyczne oraz fotograficzne. Do pomocy
w redagowaniu szkolnej gazetki, zachęca
pani Iwona Pabich. Ci, którzy wolą ścisłe
przedmioty znajdą coś dla siebie na
zajęciach koła matematycznego,
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Co  ciekawego w
naszej szkole?

Otrzęsiny w PG 4

Rok szkolny dopiero się zaczął, a już w naszym
gimnazjum wydarzyło się wiele ciekawych rzeczy.
Wrzesień obfitował w wyjścia do kina, klasowe
imprezy w plenerze, wycieczki bliższe i dalsze.

Tradycją PG4 stał się "chrzest" pierwszoklasistów.  
Otrzęsiny - tak popopularnie nazywana impreza,
miała miejsce  28 września 2016r. Organizatorem
zabawy byli uczniowie w większości z klas drugich
pod opieką p. E. Harasimiuk. 
"Pokaż co potrafisz" - to hasło tegorocznej zabawy.
Magdalena Wojnowska oraz Klaudia Księżopolska
poprowadziły całą uroczystość.  Wszystko
rozpoczęło się o godzinie siedemnastej.
Zapoczątkowały ją  krótkie wystąpienia klasowe.
Pierwszoklasiści grali na instrumentach, prezentowali
wierszyki i piosenki opisujące ich klasę. Następnie
odbyły się różne konkurencje, w których brali udział
przedstawiciele poszczególnych klas.
Pierwszoklasiści zmagali się m.in z kalamburami,
rozpoznawaniem produktów przy pomocy zmysłów
smaku i węchu. Ciężko stwierdzić, która klasa
wygrała, bo poziom rywalizacji był wysoki i bardzo
wyrównany. Uwieńczeniem otrzęsin było wykonanie
piosenki "Chodź pomaluj mój świat" w wykonaniu
szkolnego zespołu (wokal: Matylda Mrozik, Klaudia
Księżopolska, Paulina Aftyka, gitara: Weronika
Okuniewska, Emilia Korycińska). Po części
artystycznej chętni uczniowie zostali na dyskotekę
trwającą do godziny dwudziestej.     
Życzymy pierwszoklasistom wytrwałości w nauce
i zapału do pracy :)

autor: Weronika Okuniewska, IIIe

Dzień Głośnego Czytania
to kolejna impreza która zgromadziła całą młodzież
naszego gimnzjum. Tegorocznym mottem były
słowa Wisławy Szymborskiej: ”Czytanie książek to
najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość
wymyśliła”.  29 września fragmenty „Potopu” -
Henryka Sienkiewicza czytali w swoich kategoriach
wiekowych uczniowie klas: trzecich, drugich i
pierwszych. Najbardziej profesjonalnie podeszli do
imprezy trzecioklasiści. Czytanie w ich wykonaniu
było pełne zaangażowania i naprawdę ciekawe.

Otrzęsiny w PG 4

Dzień Głośnego Czytania

Paweł Bareja

Paweł Bareja
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Creative Commos

      Pedagodzy, pracownicy sekretariatu i administracji,
panie pracujące w kuchni, panie sprzątające, panowie
konserwatorzy i oczywiście młodzież - to  jeden wielki
organizm nazywany szkołą. Wszyscy są niezmiernie
potrzebni i ważni. Tworzą niepowtarzalną atmosferę
miejsca jakim jest Publiczne Gimnazjum nr 4.  To
właśnie klimat szkoły pozostanie w naszej pamięci,
kiedy zatrą się już twarze kolegów, stresy klasówek, 
radości i uniesienia oraz drobne kłótnie i zatargi. 
Jak zapamiętacie swoją szkołę okaże się za
kilkanaście lat. Mam nadzieję, że będą to miłe
wspomnienia.

A kiedy minie czas i miną lata
I nie wiem, ile lat upłynie nawet...
Gdy przyjdzie rozwiązywać trudną sprawę –
Wrócą do nas słowa spośród ławek.

A jak sami staniemy pośrodku klasy
I kiedy pierwszy zrobimy ręką znak,
Przypomnimy sobie tamte szkolne czasy
I to, że tę literę trzeba pisać tak.

W związku ze zbliżającym się
 Świętem Komisji Edukacji Narodowej

wszystkim pracownikom
 Publicznego Gimnazjum nr 4 w

Siedlcach, najserdeczniejsze życzenia 
składa Redakcja

Tyle jak zegarek na szerokiej ziemi,
Że ciągle pytamy: „dlaczego” i „po co” ?
Lecz jeżeli czegoś dowiedzieć się chcemy,
Nauczyciel zawsze służy nam pomocą.

Nauczyciel umie na zwyczajnej mapie,
Co jest niby obraz tęczą malowany,
Pokazać nie tylko kolorowy papier,
Ale ląd prawdziwy, szumne oceany ...

Co się w świecie działo kiedyś przed wiekami,
Jakie były ludy i jacy królowie,
Wiemy o tym sporo, bo nam nasza pani
Już opowiadała (...)

Więc po latach, kiedy będziemy dorośli,
I skończywszy szkołę – pójdziemy przez życie,
W naszych myślach i sercach pełnych wdzięczności
Zostanie na zawsze nasz pan nauczyciel.

Tekst ze scenariusza pt. "Bukiet dla nauczycieli" Maria
Szymanek

Anna Banaśkiewicz
Creative Commos
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berberys

irga

rokitnik wąskolistny

Jesienne kolory krzewów,
kwiatów i drzew

Z jesienią kojarzy się nam wiele gatunków kwiatów i roślin.
Najpopularniejszym drzewem jest jarząb pospolity popularnie nazywany
jarzębiną. Z krzewów wymienić należy: głóg- ciernisty krzew rosnący w
polskich lasach i zaroślach o charakterystycznych czerwonych
owocach. Roślina ta jest wykorzystywana w celach leczniczych.
Ciekawie jesienią prezentuje się berberys pospolity, którego liście
przebarwiają się na czerwono, a na gałęziach zwisają czerwone owoce.
W ogrodach zauważcyć można irgę Dielsa. Jej liście również zmieniają
barwę na czerwoną i pomarańczową. Ciekawie prezentuje się także
rokitnik wąskolistny o charakterystycznych pomarańczowych owocach.
W przydomowych ogródkach we wrześniowym słońcu pieknie
prezentują  się fioletowe  wrzosy, kolorowe astry, chryzantemy. O tej
porze kwitną byliny: powojnik tangucki, rozchodnik okazały, słonecznik
szorstki, zawilec japoński, zimowity.
   Jeszcze w ciepłe październikowe dni zauważyć można w niektórych
ogrodach kwitnące róże. Jest to róża tip top- wielkokwiatowa, o bardzo
intensywnym zapachu, koloru różowego, osiąga od metra do 1,20 metra
wysokości i świetnie nadaje się na kwiat cięty. Kolejną odmianą jest mini
orange. – Jak nazwa wskazuje, jest jaskrawo pomarańczowa albo
pomarańczowo-różowa i z reguły ma 20–30 centymetrów wysokości.

Prosty przepis na różaną odżywkę do ciała
szklanka płatków róż (oczywiście muszą to być róże nie skażone
żadnymi chemicznymi ulepszaczami!
1/3 szklanki soli (lub cukru)
olej ze słodkich migdałów (może być inny, na który dobrze reaguje
nasza skóra)
opcjonalnie 2-3 krople olejku różanego

Wszystkie składniki należy delikatnie ugnieść do momentu uzyskania
jednolitej masy (płatki puszczą sok i zabarwią sól). Można użyć
blendera, jednak substancja zachowa więcej różanego aromatu gdy
zrobimy to w moździerzu (czy wymieszamy łyżką w miseczce). Masę
przekładamy do czystego słoiczka, przechowujemy w lodówce.
Nanosimy na wilgotną skórę, okrężnymi ruchami, po zabiegu
spłukujemy ciepłą wodą. Ta różana mikstura nie tylko dokładnie oczyści
naszą skórę, ale również dostarczy jej wartościowych składników
odżywczych (zawartych w róży oraz oleju).

Przepis pochodzi ze strony:
http://www.ekomentalnie.com/index.php/2015/09/16/jesienne-roze/

wikipedia

wikipedia

wikipedia
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