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Szkolna Władza

Dobroczynność, czyli akcje charytatywne 
w  naszej szkole

P.K.

30 września w Naszej szkole obyły 
się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

W wyborach brało udział pięciu
kandydatów. Każdy z nich miał 

możliwość przeprowadzenia
 swojej kampanii, w której mógł opisać

swoje cele i zamiary oraz zachęcić
uczniów do głosowania właśnie na niego.
Głosowanie było tajne, każdy z uczniów

oddawał po jednym głosie, który
umieszczał w urnie. Komisja po

przeliczeniu głosów podała oficjalne wyniki.
Przewodniczącym został Marcel

Czemarnik z klasy 2a, zastępcą Alicja
Kopernacka z klasy 3c, opiekunem
samorządu pani Anna Parker oraz

rzecznikiem Praw Ucznia pan Maciej
Dorożko.

Nasza szkoła bardzo chętnie włącza się w różnego typu akcje
charytatywne, poprzez które można w jakimś stopniu pomóc.

W tym roku już zaczęliśmy pomagać na ogromną skalę. 
 We wrześniu pomagaliśmy pieniężnie jak również i materialnie
rodzinie z Pątnowa Legnickiego, którą spotkało nieszczęście –

pożar części domu. Teraz jesteśmy w trakcie trwania akcji
charytatywnej dla pani Mirki zamieszkałej również w Pątnowie

Legnickim. Ma ona dwójkę dzieci i jest poważnie chora - rak piersi.
Pani Mirka już raz pokonała chorobę, obecnie nastąpił nawrót.
Zaczyna walkę od początku. Robimy wszystko co możemy.

Organizujemy kiermasze i zbiórki do puszki.
Apelujemy o pomoc do wszystkich ludzi dobrej woli!

B.D.

Nasz Samorząd

***

https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?4a1479aab3125ae6c29f9a718e3842d7
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Wymiana międzynarodowa

       Jak   zawsze   na   początku   roku    szkolnego  
16 uczniów z naszej szkoły miało okazję brać udział w
wymianie międzynarodowej ze szkołą w Bruhl. Spędzili
wspaniały, aczkolwiek za krótki tydzień na poznawaniu
kultury naszych zachodnich sąsiadów Mieli oni
zapewnione wiele rozrywek. 
   Już pierwszy dzień po przyjeździe był mocno
nastawiony na integrację z nowymi przyjaciółmi. Kilka
godzin po przyjeździe i zakwaterowaniu u rodzin,
uczniowie ruszyli tanecznym krokiem na szkolną salę
gimnastyczną. Mieli okazję nauczyć się kilku nowych
kroków tanecznych pod okiem niemieckich
nauczycieli. Nasze wychowawczynie nie zostawały im
dłużne. Pani Beata Orłowska oraz Pani Agnieszka
Pankiewicz dołączyły do zabawy razem ze swoimi
podopiecznymi. Jak widać takie wyjazdy mogą bardzo
do siebie zbliżyć! 

   Następnego dnia wszyscy lekko zmęczeni podróżą, ale bardzo
szczęśliwi nie mogli odpędzić od siebie jednej myśli- Phantasialand.
Bez wątpienia można powiedzieć, że był to jeden z lepszych aspektów
dalekiej podróży. Co za tym idzie, gdy przyszła oczekiwana środa radości
nie było końca. Wszyscy po skończonych zajęciach ochoczo ruszyli w
stronę słynnego parku rozrywki. Ten dzień można uznać za najszybciej
przemijający - dosłownie i w przenośni. 
    W czwartek uczniowie byli mocno pobudzeni, więc świetnym pomysłem
ze strony organizatorów była wycieczka do Kolonii. Poza fantastyczną
zabawą na krytym lodowisku, była to idealna okazja do zrobienie
niemałych zakupów. Można by pomyśleć, że to atrakcja głównie dla
dziewczyn, jednak nasi chłopcy byli niemniej zachwyceni tą formą
aktywności.

    Ostatniego dnia polska grupa mogła podziwiać
piękny zamek w Bruhl. Trzeba przyznać, że na
większości zrobiło to ogromne wrażenie. Po powrocie
do szkoły nastał najgorszy aspekt całej wymiany-
pożegnanie. Mimo tłumaczeń, że przecież wszyscy
zobaczą się już niedługo (maj 2017)nic nie było w
stanie odciągnąć od siebie niektórych uczestników. W
tym momencie nie miało znaczenia z jakiego jesteś
kraju i w jakim języku mówisz, wszystkich jednakowo
bolała wizja kilkumiesięcznej rozłąki. Podsumowując,
ten tydzień był niesamowitą przygodą i zaowocował
wieloma przyjaźniami. Myślę, że nikt nie żałuje swojej
decyzji o wyjeździe.

***

Przed Katedrą w Kolonii

K.Ł.

K.Ł.
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21 września
byliśmy na
wycieczce we
Wrocławiu na
Dolnośląskim
Festiwalu Nauki
2016 ZIARNA -
WIEDZY.
Uczestniczyliśmy
w warsztatach
językowych
oraz
obejrzeliśmy
pokazy
chemiczne "O
świeceniu ciał –
luminescencja"
czyli tzw. zimne
świecenie.
Mieliśmy okazję
zobaczyć
doświadczenia,
których nie
możemy 

przeprowadzić
w szkole  np. z
ciekłym
az otem .  Klasa
matematyczno -
językowa
uczestniczyła w
warsztatach
językowych
prowadzonych
w języku
angielskim
przez lektorów
Politechniki
Wrocławskiej.
Obejrzeliśmy
też wystawę
edukacyjną
"Hydropolis"
poświęconą
wodzie. Znajduje
się ona w
zabytkowym,
XIX-wiecznym

podziemnym
zbiorniku wody
czystej.
Podzielona jest
na 8 stref
tematycznych.
Każda z nich
przedstawia
wodę z innego,
fascynującego
ujęcia. Wyjazd
był ciekawy,
wszyscy
wróciliśmy
zadowoleni.

Debatując uczymy się o demokracji

Szkolne debaty
stały się już
tradycją w
naszej szkole.
Właśnie dlatego
15 września tj.
w
ustanowionym
przez ONZ
Międzynarodowym
Dniu
Demokracji
zorganizowaliśmy
debatę
poświęconą
właśnie

demokracji.
Debata miała na
celu
podniesienie
świadomości o
demokracji w
szkole oraz w
naszym kraju.
W debacie
uczestniczyli
nie tylko
uczniowie
naszej szkoły,
ale również
przedstawiciele
uczniów

szkół
podstawowych i
ich opiekunowie
oraz Radni
Gminy Kunice:
Pan Mariusz
Garbera, Pani
Beata
Orłowska-
Mielniczuk, a
także Pani
Jolanta
Szymonik-
Urbańska.
Wszyscy
zaproszeni

goście wykazali
się
niesamowitymi
umiejętnościami
publicznej
prezentacji
swoich
argumentów. 
Treść słów,
które padły z
ust naszych
gości nie tylko
wniosły dużo do
całej debaty ale
również na
pewno zostaną

nam jeszcze na
długo
w pamięci.

.

Ziarna Wiedzy,
czyli festiwal nauki we Wrocławiu

.
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Spektakl Mały Książę

Nocka 
w bibliotece

   10 października  uczniowie naszej szkoły wybrali się
na spektakl pt. ,,Mały  Książę’’, przygotowany przez
g r u p ę teatralną. Niestety nagłośnienie na hali
sportowej, gdzie wystawiane było przedstawienie,
pozostawiało wiele do życzenia. Zauważalne było , iż
aktorzy nie znali dokładnie swoich kwestii, ale tak
naprawdę  nie miało to większego znaczenia, bo i tak
dla większości widzów nie były one słyszalne. Można
by rzec,  iż spektakl  ten był  jedną wielką
improwizacją. Ponadto całe przedsięwzięcie miało
trwać godzinę a trwało niecałe czterdzieści minut.
Również scenografia nie była tu dopracowana.   
   Podsumowując trudno w tym przedstawieniu znaleźć
jakiś pozytyw. 
    Zachęcam jednak do obejrzenia  ,,Małego Księcia’’ 
w innej scenografii i miejscu, ponieważ jest to pełna
poezji i mądrych refleksji opowieść  o przyjaźni, miłości
i życiu. Poruszająca historia przybysza z innej planety.

STOPKA REDAKCYJNA: 

Kamila Łysaków,
Wiktoria Drozd,
Paulina Konofal,
Ala Onyśków,
Ewelina Kwiek,
Natalia Tomas,
Nikola Guzierowicz
Opiekun: 
Sylwia Majchrzak-Sularz

Kolejnym punktem naszej nocki
było czytanie fragmentów powieści
Henryka Sienkiewicza "Potop"  Na
k o n i e c oglądaliśmy film Potop
zrealizowany przez Jerzego
Hoffmana w 1999 roku. Spać
położyliśmy się wczesnym
rankiem.

***

***

Spędzanie nocy w bibliotece to u
nas tradycja.Tym razem noc była
p o ś w i ę c o n a Henrykowi
Sienkiewiczowi. W pierwszej
tegorocznej nocce wzięło udział 20
uczniów. Po zabawie na dobry
początek rozpoczęły się zadania
powiązane z życiem i twórczością
naszego noblisty. 
Po tych emocjonujących literackich
podc hodac h zrobiliśmy kolację:
tosty i herbata - wszystkim bardzo
s m a k o w a ł y . Następnie
zorganizowaliśmy dyskotekę. 
W trakcie przypomnieliśmy sobie i
nauczyliśmy się tańców: belgijki,
sing hallelujah, chocolade, la bomba
i waka, waka.  

***

***
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Powitanie pierwszoklasistów

Pierwszy dzień w szkole

Pierwszy dzień w szkole

Klasa Ia
1.Seweryn Dubel
 2. Jakub Duda

3. Nikola Gawron
4. Olaf Grochowski

5. Kacper Kopaczewski
6. Szymon Kowalski

 7. Dominika Niedojadło
8. Hubert Olszak

9. Paulina Pulikowska
10. Julia Skowrońska

11. Weronika Ścisłowicz
12. Kacper Wójciak

13. Wojciech Zdziech
14. Jakub Ziembicki
15. Aleksandra Zych

16. Nikola Maciejczak
                 Wychowawca: 
            pani Agnieszka Słoma

Klasa Ib
1. Kacper Bilski 
2. Jakub Błażków 
3. Aniela Chomiak 
4. Kacper Domagała
 5. Milena Duda
 6. Dariusz Goliński
 7. Wiktor Hajduk
 8. Patrycja Hyży
 9. Dawid Jamrozik 
10. Michał Kasperowicz 
11. Marcel Kotecki 
12. Marcelina Kubiak 
13. Klaudia Maleszewska 
14. Wiktor Naspiński 
15. Kamil Rutkowski
 16. Mariusz Rutkowski 
17. Klaudia Selmaj 
18. Beata Świder 
19. Dominika Tomczak
 20. Patryk Wątroba 
21. Kasper Wiencis
Wychowawca: 
pani Magdalena Michnowicz

„Uczący się powinien wiedzieć, umieć, chcieć.”
Burrhus Frederic Skinner

Zapamiętajcie te słowa. Najbardziej trzeba chcieć a wtedy wszystko staje
się możliwe. Witamy Was  w murach naszego gimnazjum.

A. CH.

A. Ch.

https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?4a1479aab3125ae6c29f9a718e3842d7
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?9564c7c47d4d23eb0fba61ddd1f9ddc3
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?60b7f561d4b4861292a08f33d783ddbd
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?90d81564eb36ad123d5bc8b272d591f4
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?116fd0a72456a9f8f9fde69bbdc4a099
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?3e022c9de5d432304e4ae5b72ca1e8f3
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?73d3865d0a6a31842a4a5a538abe5a8e
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?163a1b70a8cce90e606fb85282c4b2d1
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?f06d4e8c230a06aba3b2ca9bba3334d0
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?41452c4133ff2f281761829cf0aa7eb1
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?53d150da462af1e1ec541dd71bc6581c
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?64b40f2719925a6a559a108a65369022
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?364dc139d027b8edcd2b5bbe3bb7d392
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?56faa0a18cfaee5bef896f281778bdd5
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?57db0af47497cedbeb28872167fc54ee
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?3bbdc9055c00ce4229798061331919cb
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?836301032a1d36c1fdd8abcb81fe3b34
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?3370b832a22aac6e7c11bbc6478b8824
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?d9cd17156ae3a8935bc2fcc83ba912e6
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?db0caa0839db97729123ec0583981a77
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?a8897e79b6b34438e0ae1742009350ed
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?3789990f9b6c185bebfe56e8727693ae
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?f27a0087ea23c840925fb5ed9d3ae156
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?86da9221f6bd3ebc347ca2803468db96
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?258c677e42f14999469f4d5d955ba7eb
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?1e472d7a3a2f2d70c9f3ca4b6de53d1c
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?af6d5a5b350c09c7ca12b31c8c6f0837
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?4a9919cba121c614f82d15bf284c5c4a
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?ed0c185c6691663beab7f11d1faba8e4
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?dd6742fd2dadd28194da808cdd8f84e9
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?3c84b0bf4fec1c78b59cec7385670bb6
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?9828e9dfbe54d6b7d3595e24bb480301
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?5e2afaf6de74ab787ac452c8e5adaf00
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?28fe80a63931cd222df30884da80bd49
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?a500c49351dbb61c46276dd5a07d42c3
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?0cb1b06de87bf94546eed9e5a26ca5dd
https://www.mobireg.pl/g-spa/index.php?6cfd82a4c07dd155c44bb4b4c19137ac
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