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Dzień Babci i Dziadka

Dnia 20 stycznia 2017 roku w naszej szkole odbył się Dzień Babci i
Dziadka. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 17.00 na hali

sportowej. Jak co roku na uroczystości pojawili się uczniowie z
dziadkami oraz nauczyciele. Na zaproszonych gości czekały występy

uczniów z klasy 5a,2a oraz 3a i 3b. Gości przywitały dziewczyny z
klasy 5a krótkim przemówieniem i życzeniami dla dziadków. Następnie

śpiewano piękne piosenki, mówiono krótkie wierszyki oraz
przedstawiano śmieszne scenki. Na twarzach dziadków często
pojawiał się uśmiech i wzruszenie. Szczerze mówiąc ,to ja też w

jednym szczególnym momencie się wzruszyłam, ponieważ
przypomniały mi się wszystkie chwile spędzone u dziadków, ich słowa

i gesty. Muszę jeszcze dodać, że wszystkim tym przedstawieniom
towarzyszyła prześliczna dekoracja wykonana przez rodziców i

nauczycieli. Uroczystość zakończyła się krótkim przemówieniem pani
dyrektor, która potem zaprosiła gości na skromny poczęstunek i
obejrzenie wystawy drzew genealogicznych niektórych uczniów

naszej szkoły.
Z całą pewnością mogę stwierdzić, że uroczystość z okazji Dnia Babci

i Dziadka pozostanie na długo w pamięci gości,czyli nasze babcie i
dziadków, tych małych i większych artystów także. Sądzę też, że

każdy, kto miał okazję to zobaczyć, doceni swoich dziadków i będzie
ich szanował, bo na pewno zasługują na to nie tylko od święta.

Alicja Nowacka
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Dnia 19 stycznia 2017 roku odbyła się szkolna wycieczka do Rybna w
okolicach Łomży na stok narciarski. Uczestniczyli w niej chętni
uczniowie z naszego gimnazjum. Opiekunami byli pan Marcin

Wojciechowski oraz pani Alena Przywoźna.
        Zebraliśmy się pod szkolą o 8:30 i wyjechaliśmy. Wszystkim

dopisywał dobry humor. Gdy dotarliśmy na miejsce przebraliśmy się
w stroje narciarskie i założyliśmy narty, niektórzy byli pierwszy raz,

wiec musieli skorzystać z wypożyczalni. Kiedy wszyscy byli już
gotowi, udaliśmy się  na małą górkę. Tam bardzo dobry narciarz, pan
Marcin zrobił mały test dla tych, którzy twierdzili ,że umieją jeździć, by
mogli pójść na stok. Tak też było, po przejechaniu pewnego odcinka

slalomem, udali się na stok. Reszta wraz z panią Aleną musiała
opanować jazdę. Wiadomo, jednym szło gorzej a innym lepiej, ale

każdy był zadowolony. Gdy już nabyliśmy jakieś umiejętności,wszyscy
udaliśmy się na stok i zjeżdżaliśmy. Oczywiście jak zawsze zdarzały

się upadki, ale przynajmniej było wesoło. Zmęczeni i obolali 3-
godzinną jazdą na nartach, zmieniliśmy buty i stroje  i pojechaliśmy
busem do MC'donalda.  . Byliśmy bardzo zadowoleni z tej wycieczki.
Mamy nadzieje, że będziemy mieli okazję ją jeszcze powtórzyć. Gdy

dojechaliśmy pod szkołę, pożegnaliśmy się i rozeszliśmy się do
domów. Było naprawdę super. Zachęcamy do brania udziału w takich

wyjazdach,  jeśli macie  okazję to trzeba korzystać !! 
                               

                               Kaja Karwowska  , Weronika Kosowska 3a

                   Wycieczka na narty
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YoungFace.TV

11 listopada 2016 roku zarejestrowaliśmy się na platformie
YoungFace.TV. Na tej platformie głos ma młodzież . Wystartowaliśmy

ze 115 miejsca. Oprócz redagowania „Dwójeczki” na Junior Media,
musieliśmy podjąć i to wyzwanie. Wszyscy redaktorzy stwierdzili, że

powinniśmy dać radę. O tyle było łatwiej, że mogliśmy wstawiać
artykuły na różne tematy. Każdy z nas otrzymywał swoje konto, na

które wrzucał artykuł lub fotorelację. Za każdy opublikowany artykuł
dostajemy 2 pkt., film 4 pkt. Najwięcej punktów dostaje redakcja, jeżeli

artykuł zostanie wyróżniony, bo aż 12. Szybko niektóre publikacje
zaczęły dostawać gwiazdki a my w rankingu szkół wysuwaliśmy się do

przodu. Były osoby, które potrafiły przysyłać po 2 artykuły dziennie.
Obecnie jesteśmy na 6 miejscu w rankingu ogólnopolskim z liczbą 465

punktów,145 publikacji i 41 redaktorów. W województwie
mazowieckim mamy 2 miejsce , na pierwszy miejscu wśród

redaktorów jest Ala Nowacka, trzecie Daria Tadko, czwarte Marysia
Suchcicka. Mam nadzieję, że dziewczęta wkrótce znajdą się w

dziesiątce najlepszych redaktorów w Polsce. Tak wysokie notowania
zawdzięczamy wszystkim, którzy piszą i wstawiają artykuły na

platformę. 

                                                        Redaktor naczelny Barbara Siwek
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy!

 Dnia 15 stycznia 2017r. odbył się 25 finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W całej Polsce wzięło udział około 1600 sztabów
koordynujących pracę ponad 120 tysięcy wolontariuszy. W tym roku

zebrane pieniądze zostały przeznaczone na pomoc dzieciom i osobom
starszym. Mieszkańcy Małkini również uczestniczyli w Wielkiej

Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 54 wolontariuszy chodząc po Małkini,
pobiło rekord zebranych pieniędzy. Zebraliśmy 17 419,69 zł, jest to

duża różnica, patrząc na zeszły rok i lata. W Małkini 31 krwiodawców
oddało 13,95 l krwi, również Małkiński Klub Biegacza "Team" przełożył
liczbę pokonanych 260km na złotówki. Wolontariusze, spacerując po

Małkini i zbierając datki ,wykazali się ogromną życzliwością. Najwięcej
pieniędzy ludzie ofiarowali pod Kościołem i sklepami. Po całym

przeliczeniu pieniędzy, odbył się koncert DJ Matuzza i Piotra
Chrzanowskiego z zespołu Mega Stars.Wszyscy zebrani goście i
wolontariusze zostali poczęstowani tortem z logo orkiestry, który
dzieliła  Wójt Gminy Małkinia Górna, pani Bożena Kordek. W tym
czasie odbywały się także licytacje, które prowadził pan Andrzej

Sadowski. Dzięki licytacji zebrano 2050 zł. Zakończeniem finału WOŚP
był pokaz fajerwerków zwany "światełko do nieba".

                                                
                                                         Julia Rostkowska, Wiktoria Kalinina.
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Co się z tą pogodą stało?
W zimie wcale nie jest biało...

Gdzie ten luty, groźny, zły,
który szczerzył mrozu kły,
lecz, gdy humor dobry miał

na saneczkach z górki gnał?
I bałwanki lepił z nami,

szyby zdobił nam kwiatami
- miał pomysłów pełną głowę.

Ale na szczęście
- co najważniejsze -

wciąż daje... ferie zimowe!

-

-
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