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Z okazji Świąt Wielkanocnych,
Życzymy wam ocen mocnych.
Kolorowych jajek w koszyku,
I smakołyków w nim bez liku.
Dużo zdrowia, pomyślności,

Na śniadaniu dużo gości.
Śmigusa dyngusa mokrego,
Ale nie przezięb się kolego.

Wielkanoc to zawsze atrakcja,
Najlepszego, życzy redakcja.

                    Spotkanie z Grzegorzem Łubczykiem
22 marca odwiedził nas w szkole  pan Grzegorz Łubczyk,
absolwent Szkoły Podstawowej w Sulejowie. Znamienity gość jest
polonistą  i dziennikarzem, absolwentem Uniwersytetu
Warszawskiego, wieloletnim korespondent polskiej prasy na
Węgrzech . W przeszłości Grzegorz Łubczyk pełnił funkcję
ambasadora Polski na Węgrzech, od 2002r. działa  w Fundacji
Pomocy Polakom na Wschodzie. Podczas spotkania,  pan
Łubczyk omówił stosunki polsko-węgierskie od średniowiecza aż
po czasy dzisiejsze. Niecodzienny gość jest autorem kilku
książek, związanych z historią obu narodów. Jedną z nich "Polski
Wallenberg" opowiść o Henryku Sławiku, Polaku, który ocalił
tysiące polskich Żydów z holokaustu. Książka jest dostępna w
naszej bibliotece szkolnej.                                Filip

    Mistrzowie powiatu
Dnia 23 marca w Gomulinie odbyły się
zawody w piłkę koszykową
chłopców. Nasza drużyna zajęła I miejsce
w powiecie, kwalifikując się do półfinału
województwa łódzkiego. W zawodach
wojewódzkich chłopcy zajęli II
m iejsce. Graliśmy w składzie: Bartosz
Skowronek, Kacper Pasikowski, Paweł
Mamrot z 3a; Jakub Gorzeń, Daniel
Kiereś , Piotr Szczepanik z 3b; Adrian
Pawlikowski, Malarz Wiktor z 2b i Michał
Ciołkowski 1a. Opiekunem i trenerem
drużyny jest p.Maciej Janu. Gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów sportowych! 
                                               Adam

źródło internet

spotkanie z Grzegorzem Łubczykiem

I miejsce w powiecie w piłce koszykowej
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WYCIECZKA DO WARSZAWY

Wycieczka szkolna do Warszawy
W poniedziałek 20-go marca odbyła się wycieczka
szkolna do Warszawy, którą zorganizowały pani
Bożena Zawisza oraz pani Nina Cichoń.
       Pierwszym punktem wycieczki było Muzeum
Powstania Warszawskiego. 
Po wyjściu z autokaru podzielono nas na dwie grupy.
Pierwszą grupę stanowiły klasy pierwsze oraz część
klasy 2b. Grupa ta znalazła się pod opieką pani Niny
Cichoń i pana Daniela Bajona, natomiast grupa złożona
z klasy 3 b z kilkoma osobami z klasy 2b, była pod
opieką pani Bożeny Zawiszy i pani Martyny Rokity. Po
podziale na grupy rozdzieliliśmy się i weszliśmy do
muzeum wraz przewodnikami. 
Zwiedzanie zaczęliśmy od obejrzenia granic
Generalnego Gubernatorstwa i filmów opowiadających
o czasach okupacji. Następnie przeszliśmy do
pomieszczeń opowiadających o przygotowaniach i
pierwszych dniach Powstania Warszawskiego.
Poznaliśmy imiona i nazwiska głównych organizatorów
powstania, uczestników i stan uzbrojenia żołnierzy
Armii Krajowej. Przy tym zbieraliśmy kartki z
kalendarza związane z Powstaniem Warszawskim.

Następnie odwiedziliśmy salę z maszynami
drukarskimi, w której obejrzeliśmy eksponaty i
posłuchaliśmy o tym, jak działały drukarnie w
okupowanej Warszawie. Dalej udaliśmy się na piętro
wyżej, na którym była pokazana broń i mundury
powstańców. Chwilę później weszliśmy do
pomieszczenie z aktami zgonu zabitych mieszkańców
Warszawy. Widzieliśmy również wystawę uzbrojenia
wykorzystywanego przez elitarną jednostkę wojskową
GROM, a na koniec zwiedzania muzeum weszliśmy
do kanałów, którymi kiedyś przemieszczali się
powstańcy z jednej dzielnicy do drugiej. Potem
udaliśmy się na Powązki, gdzie zapaliliśmy znicze na
grobach Alka i Rudego. Ostatnim punktem naszej
wycieczki było zwiedzanie starego miasta, na którym
widzieliśmy między innymi Kolumnę Zygmunta, Pałac
Prezydencki oraz barbakan i mury obronne. 
Warszawa zrobiła na nas ogromne wrażenie. Jest to
piękne i nowoczesne miasto.
 Z niecierpliwością czekamy na kolejną wycieczkę do
stolicy naszego kraju.                              Olaf
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PORADY JULKI

 Egzaminy gimnazjalne zbliżają się wielkimi
krokami. 

W dniach 19-21 kwietnia uczniowie klas trzecich
sprawdzą swoja wiedzę zdobytą w gimnazjum.
Czeka nas egzamin z polskiego, historii i wos-u,
matematyki, nauk przyrodniczych i języka obcego na
poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Wielu uczniów z naszej szkoły pragnie kontynuować
naukę w "dobrych"  szkołach. Aby to się udało, muszą
napisać egzamin, najlepiej jak potrafią. Bez nauki tego
nie dokonają. Oto kilka sposobów jak w dość krótkim
czasie przyswoić jak najwięcej wiedzy.
Na początek musimy wiedzieć, który zmysł odpowiada
u nas za lepsze zapamiętywanie. Może to być słuch
albo wzrok.  Jeśli stwierdziliśmy, że lepiej
zapamiętujemy to co usłyszymy, wiedzę, którą
chcemy sobie przyswoić lepiej czytać na głos. Gdy
podczas czytania nie możemy się skupić, wtedy
dobrym pomysłem jest poprosić kogoś o pomoc. Jeśli
ta opcja też odpada,  nagrywamy swój głos na
dyktafon i słuchamy w każdej wolnej chwili.  Jeśli
stwierdzimy, że lepiej zapamiętujemy to co
zobaczymy trzeba zaopatrzyć się w kolorowe mazaki
do zakreślania tekstu. Kolejnym 

pomysłem jest przepisywanie tego samego tekstu do
skutku, ale ten sposób jest bardzo czasochłonny. Jeśli
tekst zilustrujemy obrazkami na pewno szybciej
wejdzie nam do głowy. Ważne informacje
obrysowujemy, kolorujemy, robimy szlaczki, najlepiej
różnorodne. Treści zapamiętujemy na zasadzie
skojarzeń z obrazem. 

W uczeniu pomoże nam tworzenie mapy myśli. W
środku kartki piszemy główne pojęcie i rysujemy od
niego strzałki, na końcu których wpisujemy określenia
związane z tym pojęciem lub pokrewne. Przykład
takiej mapy na zdjęciu poniżej. Podczas nauki trzeba
tak ż e pamiętać o wypoczynku,  najlepiej robić
przerwy co pół godziny ale nie przed telewizorem. W
czasie takiej przerwy warto wyjść na świeże
powietrze. Ważne jest też aby przed nauką wywietrzyć
pokój, posprzątać biurko i wyłączyć telefon. 
Jeśli nie lubimy kompletnej ciszy możemy sobie
włączyć spokojna muzykę, najlepiej samą melodię bez
tekstu.
                                                             Miłej nauki!

 Julka

przykładowa mapa myśli
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HOBBY  SZYMONA I  ARKA 

podczas których pobiłem życiowy rekord, właśnie
stylem motylkowym na 50 metrów, osiągając
niesamowity czas 34 sekund i 54 setnych!
A teraz trochę historii...
Umiejętność pływania człowiek wykorzystywał już w
czasach starożytnych. Pierwsza technika pływacka,
zwana obecnie pieskiem, polegała na pływaniu na
brzuchu  z uniesioną głową nad wodą i ramionami
pracującymi naprzemianstronnie pod powierzchnią.
Starożytni umiejętność pływania stawiali na równi z
umiejętnością pisania i czytania. W 1869 r. powstało w
Londynie pierwsze towarzystwo pływackie. Pływanie
jest w programie igrzysk olimpijskich od samego
początku. Do 1908r. pływano

Grafika komputerowa
Gdy miałem 10 lat zainteresowałem się obrazami
tworzonymi w programie komputerowym Gimp 2.
Pierwsze prace graficzne nie wychodziły dobrze, z
czasem było coraz lepiej. Obecnie program Gimp nie
ma dla mnie tajemnic... warstwy, maski, balansy
kolorów, gamma i tym podobne. Moje grafiki stają się
precyzyjne a zarazem  estetyczne. Pomyślałem aby
pokazać swoje umiejętności w sieci, Zacząłem
nagrywać filmy instruktażowe na YouTube. Jeśli ktoś
chce kontaktuje się ze mną na Facebooku, oceniając
moje pomysły i  często zwracają się do mnie  o więcej
informacji. Nazwa mojego kanału brzmi  YushiKS.
Ciągle się doskonalę, marzę aby w przyszłości zostać
profesjonalnym grafikiem. 

Arek

Moje hobby - pływanie
Od 5 lat pływam w Piotrkowskim Klubie Pływackim
UKS „Delfin”. Na treningi uczęszczam regularnie 4
razy w tygodniu po 2 godziny. Są one bardzo
wyczerpujące. Uczymy się i doskonalimy w czterech
stylach pływackich : klasyczny , motylkowy, dowolny
oraz grzbietowy. Ja jestem najszybszy w  stylu
motylkowym. Podczas pływania angażuję praktycznie
wszystkie mięśnie, dzięki temu dbam o mój kręgosłup i
ładną sylwetkę. Co roku jeżdżę na turnusy pływackie
„Klinika Pływania” w Ośrodku Przygotowań
Olimpijskich w Spale.
Moim największym osiągnięciem jest udział w
Mistrzostwach  Polski, które odbyły się w  Łodzi.       

na otwartych akwenach, od tej pory zaczęto
organizować zawody w krytych pływalniach.
W światowym pływaniu wybitną postacią był Johnny
Weissmuller, zdobywca 4 złotych medali olimpijskich,
jako pierwszy przepłynął 100 m poniżej 1 minuty.      
Mark Spitz na igrzyskach w Monachium zdobył aż 7
złotych medali. Bardzo blisko pobicia jego rekordu był
inny Amerykanin Michael Phelps, który zdobył na
igrzyskach olimpijskich w 2004 r. 6 złotych krążków, a
cztery lata później w Pekinie zdobył 8 złotych medali i
pobił rekord Spitza. 
Zachecam wszystkich do pływania bo to jedna z
najlepszych jak nie najlepsza forma sportu,
wpływająca na kondycję i zdrowie.                Szymon

Arek Zawisza

fot.Internet
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KONKURSY

KONKURS CZYTELNICZY I PLASTYCZNY
Dnia 20 lutego 2017 roku w ZSP w Sulejowie odbyło
 się spotkanie reprezentantów ościennych gimnazjów,
którzy rywalizowali ze sobą w dwóch kategoriach:
literackiej i artystycznej. W konkursie plastycznym
 pod hasłem "Zawodowe drzewo genalogiczne mojej
rodziny" naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy
2 a : Justyna Wnuk, Zuzanna Pytka, Maja
Chmielewska, Natalia Serafin,  klasy2 b: Piotr Piekarz,
   Wśród laureatów I miejsce zajęła Natalia Serafin z
Gimnazjum w Sulejowie, II miejsce Natalia Fogiel  z
Gimnazjum w Przygłowie , III miejsce Wiktoria
Pasieczyńska  z Gimnazjum w Dąbrowie nad
Czarną.

W konkursie literackim pod hasłem ,,Wielkie dzieła
literatury polskiej - Quovadis Henryka Sienkiewicza‘’
pod patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej  w
Sulejowie wzięli udział uczniowie: Aleksandra
Szymczyk kl. 3b, Szymon Abratkiewicz kl. 2a i Adam
Rutowicz  z kl. 1b. Część czytelnicza składała się z
części pisemnej i ustnej. Do finału z największą
ilością punków zakwalifikował się Szymon
Abratkiewicz z kl. 2a, wraz z dwoma uczennicami z
Mniszkowa. Finał konkursu odbył się z udziałem
publiczności. W końcowej punktacji nasz uczeń zajął II
miejsce. Gratulujemy Naszym uczeniom, którzy w ten
sposób podsumowali Rok Sienkiewiczowski.                
                                                                    Adam

spotkanie z pisarką Krystyną Wieczorek
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WARTO PRZECZYTAĆ I ZOBACZYĆ 
FILIP POLECA

Timur Vermes „on wrócił”
Adolf Hitler - największy zbrodniarz dwudziestego
wieku. Znany przede wszystkim ze swojego
okrucieństwa i nacjonalistycznych poglądów. Co by się
stało gdyby pojawił się w naszych czasach? Pisze o
tym Timur Vermes w swojej książce „on wrócił”. Hitler
budzi się na opuszczonej parceli, gdzieś w Berlinie.
Miasto wygląda inaczej, niż go sobie zapamiętał. Nikt
nie wita się z nim niemieckim pozdrowieniem heil
Hitler. W końcu bohater dowiaduje się z  gazety, że
znalazł się w innym czasie w dniu 30 sierpnia ale 2011
roku... Hitler trafia do telewizyjnego show, gdzie gra
samego siebie. Co z tego wyniknie, przekonajcie się
sami. Książka jest pisana z niezwykłym humorem.      
                                                                             
Polecam   Filip 

"szósta klepka"

"chemia"

"on wrócił"

„Chemia” piękny film o miłości i wytrwałości pod
reżyserią Bartosza Prokopowicza. 

Pełna życia i zawsze uśmiechnięta Lena poznaje
depresyjnego i bliskiego samobójstwa Benka. Lena
pomaga mu pozbyć się smutków spowodowanych
stratą ojca, młodzi zakochują się w sobie. W dniu ich
wesela Benek dowiaduje się, że Lena od dłuższego
czasu choruje na raka piersi. Młodzi małżonkowie
razem podejmują walkę z chorobą,  odwiedzają wielu
lekarzy, walczą o nienarodzone dziecko....
Jak skończy się ta historia przekonajcie się sami.
Polecam wszystkim kinomanom!      

Filip 

Jeżycjada to ciekawy cykl książek autorstwa
Małgorzaty Musierowicz. Wszystkie części są
pisane z humorem oraz lekkim stylem, czytanie ich
jest przyjemne. Tematyką książek są relacje rodziny
Żaków oraz ich najbliższych przyjaciół. Mimo, że
pierwsza książka cyklu, „Szósta Klepka” została
napisana w 1977 roku, bawi tak samo jak kiedyś.
Główną bohaterką jest Celestyna Żak, albo jak mówi
na nią rodzina - Cesia. Nastolatka musi pokonywać
trudności losu, napotykane zarówno w domu jak i w
szkole. Cesia jest mądra i zdolna, mimo to ma pewne
kompleksy. Książka jest dostępna w naszej bibliotece,
wypożyczcie koniecznie!                                                 
                                                                         Filip źródło internet
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