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Święta Wielkanocne

      Z różnych dostępnych źródeł informacji można dowiedzieć się, że
Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem
chrześcijańskim. Święta Wielkanoce upamiętniają śmierć krzyżową i
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Pewnie każdy z nas już wie, że
Wielkanoc jest świętem ruchomym. Może wypadać pomiędzy 22
marca a 25 kwietnia. Jednak na pewno Wielkanoc kojarzy nam się
również z kolorowymi pisankami, mnóstwem pysznego jedzenia,
śmigusem dyngusem i wieloma innymi rzeczami. Moim zdaniem
polska tradycja kulinarna jest bardzo bogata, co do tego święta. Na
potrawy wielkanocne czekamy przez cały Wielki Post. Dlatego
przeważnie zawsze staramy się skosztować wszystkiego co znajduje
się na świątecznym stole, choćby przynajmniej po troszeczku.
       Święta wielkanocne spędzane przy stole w rodzinnym gronie to
radosne chwile, które wspominamy przez cały rok. To czas, gdy z
przyjemnością odwiedzamy swoich bliskich i przyjaciół. Siedząc przy
świątecznym stole, w wyjątkowym nastroju, mamy okazję do spotkań
oraz długich rozmów.

Alicja Nowacka
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Dzień Otwarty w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica

      Dnia 7.04.2017r. uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum w
poszukiwaniu idealnej szkoły postanowili odwiedzić Zespół Szkół im.
Stanisława Staszica w Małkini Górnej. Zostaliśmy miło przywitani przez
nauczycieli oraz uczniów tej szkoły. Na początku obejrzeliśmy
prezentacje przygotowaną przez uczniów o samej szkole oraz
kierunkach w niej kształconych. Następnie mieliśmy okazję
porozmawiać oraz zaczerpnąć informacji od samych uczniów.
Zostaliśmy oprowadzeni po szkole przez nauczycieli oraz zapoznaliśmy
się z podstawowymi informacji na temat życia szkoły. Mieliśmy szansę
dowiedzieć się o zawodach takich jak: technik hotelarstwa, technik
żywienia i usług gastronomicznych, technik transportu kolejowego.
Zwiedziliśmy sale, w których nabywa się doświadczenia w wybranym
zawodzie. Kolejnym punktem był krótki pokaz o tradycjach
wielkanocnych. 
     ,,Staszic" okazał się być dobrze zorganizowanym miejscem nauki.
Dla wielu osób może okazać  się szkołą marzeń oraz szansą dobrego
startu w dorosłe życie.

Wiktoria Iwanowska
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Dzień Matematyki-Zdjęcia
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Egzaminy Gimnazjalne

    Od samego początku kiedy zaczęłam naukę w gimnazjum wiedziałam, że egzamin będzie
już niedługo, lecz nie przejmowałam się tym tak bardzo jak teraz. Egzamin będzie dopiero za
trzy lata, a to przecież tyle czasu. Na początku gimnazjum próbowałam o tym nie myśleć,
nie chciałam sobie tym zaprzątać głowy. Przyszła ostatnia klasa gimnazjum. Zaczęły się
przygotowania, próbne testy i więcej nauki. Dopiero w tym roku zrozumiałam tak naprawdę,
że ten egzamin niebawem nastąpi. Niektórzy podchodzą do tego bardzo poważnie, uczą się
i próbują jak najlepiej się przygotować, znam to, po prostu boją się, że nie dostaną się do
wymarzonej szkoły a w przyszłości pracy. Osobiście, kiedy zaczynam o tym myśleć, w
mojej głowie pojawiają się różne rozmyślenia. Niekiedy uważam, że będzie wszystko dobrze
i podchodzę do tego optymistycznie, lecz czasami po prostu się tym przejmuję. Myślę, że
mogłam więcej czasu poświęcić na naukę i zaczynam siebie obwiniać.
  

                                                                                                                                                                
Data egzaminu wypada tuż po świętach Wielkanocnych. Wiem, że będzie to trudne, ale
najlepiej nie denerwować się egzaminem i spędzić miły czas z rodziną. Zostało już tylko
parę dni. Ostatnie powtórki przed egzaminem. Kiedy tylko zaczynam o tym myśleć,
momentami przechodzi przeze mnie lekki strach. Jednak czasami strach jest nam
potrzebny, działa na nas motywująco i konstruktywnie. Dzień egzaminu nadejdzie w
mgnieniu oka, ale tak samo minie. Na pewno wszyscy poczują ulgę i zadowolenie. W życiu
czeka na nas wiele takich egzaminów, więc musimy umieć sobie z nimi radzić.
Najważniejsze jest to, aby myśleć pozytywnie, nie załamywać się i dążyć do celu.

Julia Rostkowska
. .. .



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 15 04/2017 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLDwójeczka

Życzenia dla gimnazjalistów piszących egzamin:

DRODZY GIMNAZJALIŚCI !!!
Przed Wami niezwykle ważny moment. W kolejne kwietniowe dni
przystąpicie do egzaminu gimnazjalnego. Sprawdzi on zdobytą wiedzę
i umiejętności opanowane przez Was w czasie nauki w gimnazjum.
Życzymy Wam, aby wyniki, które uzyskacie odpowiadały Waszym
oczekiwaniom, dawały możliwość realizacji życiowych planów.
Jesteśmy przekonani, że  w towarzyszącym egzaminom stresie Wasza
wiedza nie umknie, a liczba osiągniętych punktów będzie jak
najwyższa.
                                                                                 Redakcja "Dwójeczki"


	"Dwójeczka 14"
	Święta Wielkanocne
	Z różnych dostępnych źródeł informacji można dowiedzieć się, że Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim. Święta Wielkanoce upamiętniają śmierć krzyżową i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Pewnie każdy z nas już wie, że Wielkanoc jest świętem ruchomym. Może wypadać pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia. Jednak na pewno Wielkanoc kojarzy nam się również z kolorowymi pisankami, mnóstwem pysznego jedzenia, śmigusem dyngusem i wieloma innymi rzeczami. Moim zdaniem polska tradycja kulinarna jest bardzo bogata, co do tego święta. Na potrawy wielkanocne czekamy przez cały Wielki Post. Dlatego przeważnie zawsze staramy się skosztować wszystkiego co znajduje się na świątecznym stole, choćby przynajmniej po troszeczku.
	Święta wielkanocne spędzane przy stole w rodzinnym gronie to radosne chwile, które wspominamy przez cały rok. To czas, gdy z przyjemnością odwiedzamy swoich bliskich i przyjaciół. Siedząc przy świątecznym stole, w wyjątkowym nastroju, mamy okazję do spotkań oraz długich rozmów.
	Alicja Nowacka
	Dzień Otwarty w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica
	Dnia 7.04.2017r. uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum w poszukiwaniu idealnej szkoły postanowili odwiedzić Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej. Zostaliśmy miło przywitani przez nauczycieli oraz uczniów tej szkoły. Na początku obejrzeliśmy prezentacje przygotowaną przez uczniów o samej szkole oraz kierunkach w niej kształconych. Następnie mieliśmy okazję porozmawiać oraz zaczerpnąć informacji od samych uczniów. Zostaliśmy oprowadzeni po szkole przez nauczycieli oraz zapoznaliśmy się z podstawowymi informacji na temat życia szkoły. Mieliśmy szansę dowiedzieć się o zawodach takich jak: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik transportu kolejowego. Zwiedziliśmy sale, w których nabywa się doświadczenia w wybranym zawodzie. Kolejnym punktem był krótki pokaz o tradycjach wielkanocnych.       ,,Staszic" okazał się być dobrze zorganizowanym miejscem nauki. Dla wielu osób może okazać  się szkołą marzeń oraz szansą dobrego startu w dorosłe życie.
	Wiktoria Iwanowska
	Dzień Matematyki-Zdjęcia
	Egzaminy Gimnazjalne
	Od samego początku kiedy zaczęłam naukę w gimnazjum wiedziałam, że egzamin będzie już niedługo, lecz nie przejmowałam się tym tak bardzo jak teraz. Egzamin będzie dopiero za trzy lata, a to przecież tyle czasu. Na początku gimnazjum próbowałam o tym nie myśleć, nie chciałam sobie tym zaprzątać głowy. Przyszła ostatnia klasa gimnazjum. Zaczęły się przygotowania, próbne testy i więcej nauki. Dopiero w tym roku zrozumiałam tak naprawdę, że ten egzamin niebawem nastąpi. Niektórzy podchodzą do tego bardzo poważnie, uczą się i próbują jak najlepiej się przygotować, znam to, po prostu boją się, że nie dostaną się do wymarzonej szkoły a w przyszłości pracy. Osobiście, kiedy zaczynam o tym myśleć, w mojej głowie pojawiają się różne rozmyślenia. Niekiedy uważam, że będzie wszystko dobrze i podchodzę do tego optymistycznie, lecz czasami po prostu się tym przejmuję. Myślę, że mogłam więcej czasu poświęcić na naukę i zaczynam siebie obwiniać.
	Data egzaminu wypada tuż po świętach Wielkanocnych. Wiem, że będzie to trudne, ale najlepiej nie denerwować się egzaminem i spędzić miły czas z rodziną. Zostało już tylko parę dni. Ostatnie powtórki przed egzaminem. Kiedy tylko zaczynam o tym myśleć, momentami przechodzi przeze mnie lekki strach. Jednak czasami strach jest nam potrzebny, działa na nas motywująco i konstruktywnie. Dzień egzaminu nadejdzie w mgnieniu oka, ale tak samo minie. Na pewno wszyscy poczują ulgę i zadowolenie. W życiu czeka na nas wiele takich egzaminów, więc musimy umieć sobie z nimi radzić. Najważniejsze jest to, aby myśleć pozytywnie, nie załamywać się i dążyć do celu.
	Julia Rostkowska

	Życzenia dla gimnazjalistów piszących egzamin:
	DRODZY GIMNAZJALIŚCI !!!
	Przed Wami niezwykle ważny moment. W kolejne kwietniowe dni przystąpicie do egzaminu gimnazjalnego. Sprawdzi on zdobytą wiedzę i umiejętności opanowane przez Was w czasie nauki w gimnazjum.
	Życzymy Wam, aby wyniki, które uzyskacie odpowiadały Waszym oczekiwaniom, dawały możliwość realizacji życiowych planów.
	Jesteśmy przekonani, że  w towarzyszącym egzaminom stresie Wasza wiedza nie umknie, a liczba osiągniętych punktów będzie jak najwyższa.

