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Wyjazd do Warszawy.

Dnia 15.03.17 odbyła się wycieczka do Warszawy, w której wzięli udział
uczniowie klasy 3a,3b oraz redaktorzy naszej szkolnej gazetki pod

opieką pani B.Siwek, pani A. Warackiej Zyśk oraz pana
M.Wojciechowskiego. Pierwszym punktem wyjazdu był Hangar 646,

czyli park trampolin, gdzie odbyła się lekcja wf z trenerami. Następnym
celem było poznanie innych kultur i poszerzenie wiedzy na temat

innych wyznań. Odwiedziliśmy Meczet, o którym opowiedział nam Imam
- muzułmański duchowny - pochodzący z Syrii. W kościele ewangelicko

- reformowanym spotkaliśmy się z Pastorem Michałem, który także
pokazał, nam na czym opiera się to wyznanie. Cerkiew 

z kolei zachwyciła swoim pięknem i zdobieniami wokół. Zobaczyliśmy
stare pismo słowiańskie. Po zwiedzaniu przyszedł czas na obiad i kino,

gdzie obejrzeliśmy film "Logan : Wolverine" Późnym wieczorem,
zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do domu. Wycieczka była świetna
a park trampolin na pewno z wielką chęcią odwiedzimy po raz kolejny. 

 Michalina Gałęziewska kl.2a
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Iść na wagary 
czy pozostać w szkole?

Taki dylemat mieli niektórzy uczniowie w popularnym Dniu
Wagarowicza. Myślę, że ci, co wybrali szkołę, na pewno nie żałowali .
Dnia 21 marca w naszej szkole odbył się Dzień Języków. Wybraliśmy

się w podróż do Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Rosji. To święto oprócz
swojego zabawnego charakteru miało pokazać, jak ważna jest

znajomość języków. Panie przygotowujące ten dzień, jak i uczniowie
występujący w tych scenkach pokazali, do jakich nieporozumień może
doprowadzić, gdy w szkole zaniedbujemy naukę języka. Na początku
naszej podróży wybraliśmy się do Zjednoczonego Królestwa, gdzie
przywitał wszystkich tradycyjny angielski taniec prosto z XVI wieku,

następnie uczniowie przedstawili krótkie skecze, tańczyli oraz śpiewali
anglojęzyczne piosenki. Kolejnym przystankiem tego dnia była Rosja.

Na wstępie uczennice klas trzecich wystąpiły z rosyjską piosenką.
Kolejnym punktem były wiersze , które recytowały uczennice kl.IIIa.
Największą atrakcją pobytu w Rosji był taniec ,,Kalinka” wystawiony
przez uczennice klas drugich i trzecich. Ostatnim punktem szkolnego
dnia języków były Niemcy, gdzie jako pierwszy został wyrecytowany

wiersz, który  był dużym wyzwaniem, zarówno ze względu na treść, jak i
do nauczenia. Na zakończenie tego dnia został wykonany tradycyjny
niemiecki taniec – bawarka. Tym występem został zakończony Dzień
Języków Obcych w naszej szkole. Uważam, że było to bardzo udane

święto. Jestem pewna, iż pokazało wszystkim, jednak warto się uczyć
innych języków.

Maria Suchcicka
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Kiermasz wielkanocny

W dniach 18 – 19 marca 2017r. podczas Turnieju Piłki Ręcznej
dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Małkinia Górna odbył się kolejny

kiermasz wielkanocny. Jego organizatorem była Rada Rodziców. Takie
kiermasze to nasza szkolna tradycja. Dzień przed wielkim otwarciem
kiermaszu wyłoniono zwycięzców konkursu na najpiękniejsza ozdobę

wielkanocną. Laureatów nagrodzono w niedzielę, a ich prace
wystawiono na kiermasz. Do nabycia było mnóstwo wspaniałych ozdób,

pomysły prześcigały się wzajemnie. Największe powodzenie miały
jednak tradycyjne palmy jak i jajka przybrane w kolorowe szaty. W role
sprzedawców w tych dniach wcielili się uczniowie naszej szkoły wraz z

rodzicami, a hojni mieszkańcy Małkini po raz kolejny wsparli nasze
dzieło, za co serdecznie im dziękujemy. Pieniądze zebrane podczas

kiermaszu, zostaną przeznaczone na kącik multimedialny.

Natalia Majewska

- -
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XV Wiosenny Turniej Piłki Ręcznej
Dziewcząt

Dnia 18 i 19 Marca na hali sportowej przy Zespole Szkół w gminie
Małkinia Górna odbył się XV Wiosenny Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt.
18 marca odbyły się rozgrywki meczowe kategorii młodziczek (rocznik

2002 i młodsze). W turnieju brały udział drużyny z: Małkini Górnej,
Poświętna, Zielonki, Warszawy, Płocka i Kolna. Zespoły toczyły walkę o

Puchar Wójta Gminy Małkinia Górna, który ku radości licznie
zgromadzonej publiczności, zdobyła drużyna gospodarzy UKS

,,Dwójka,, Małkinia Górna pod przewodnictwem Pani trener Agaty
Rostkowskiej .  Statuetka dla najlepszej zawodniczki trafiła do rąk

Andżeliki Bończyk. Dziewczęta stanęły na wysokości zadania i całym
sercem oraz ciężkim bojem obroniły tytuł najlepszych o puchar Pani

Wójt. Wraz z turniejem był świętowany 15 jubileusz utworzenia
Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Dwójka,, w Małkini Górnej.

Składamy ogromne gratulacje naszym reprezentantkom i życzymy
dalszych sukcesów.

  Julia Majewska
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