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          NIECH SIĘ ŚWIĘCI 3 MAJA !

Trzeciego Maja obchodzimy Święto Konstytucji.
Jest to święto upamiętniające uchwalenie

konstytucji przez Stanisława Augusta
Poniatowskiego w 1791 roku. Była to pierwsza
 konstytucja w Europie, a druga na świecie. W

tym roku obchodziliśmy 226 rocznicę tego
wydarzenia.

W naszym mieście obchody rozpoczęły się
Mszą Świętą w Kościele p. w. Najświętszego
Serca Pana Jezusa o godzinie 1130. Po mszy

wszyscy zebrani przeszli korowodem pod
pomnik Józefa Piłsudskiego. Tam został

odśpiewany hymn i złożono kwiaty.

W naszej szkole obchodziliśmy to święto dopiero po długim
weekendzie, 4 maja. Uczniowie klasy pierwszej gimnazjum, z

pomocą zespołu wokalnego, pod okiem pani Agnieszki
Kujawskiej (nauczycielki muzyki) oraz pani Jolanty Mielniczuk
(nauczycielki religii) zorganizowali z tej okazji przedstawienie

trwające dwadzieścia minut. Uczniowie recytowali kilka wierszy
patriotycznych oraz zaśpiewali piosenki, których uczyliśmy się

na muzyce, specjalnie na ten dzień. Gdy przedstawienie się
skończyło, wszyscy powrócili do klas na lekcje. Wszystkim
widzom bardzo podobał się spektakl. Dziękujemy uczniom

oraz nauczycielom, którzy go zorganizowali.

Zredagowała: Aleksandra Jankowska z 5a

.
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MODA SZKOLNA
DLA DZIEWCZĄT

Przedstawia: 

Julia Kulczycka z 5a

Jak wiecie ubiór w szkole ma pewne
granice. Nie wolno nosić

prześwitujących ubrań, spodni z
dziurami itd. Mam dla Was pewne

propozycje co do ubioru w szkole...

SZARY TOP to jeden z tych elementów
garderoby, który warto mieć w szafie,

gdyż pasuje on do wielu kolorów, dzięki
czemu można stworzyć wiele modnych

stylizacji z jego udziałem.
Jesienne stroje do szkoły cieszą oko
żywymi kolorami i wzorami. Mocne

barwy są zwykle zestawione z
neutralnymi odcieniami, choć nierzadko

widujemy również połączenia dwóch
lub więcej intensywnych kolorów. W

modzie szkolnej dla dziewczyn
dominującym elementem jest jednak –

wygoda. 

Uczennice chcą czuć się swobodnie –
sztywne spodnie i szorstkie swetry nie
wywołują u nich entuzjazmu. W trakcie
zajęć lekcyjnych liczy się komfort, stąd

duża popularność spodni z miękkich
tkanin, legginsów, marszczonych

spódniczek, miłych w dotyku swetrów i
bawełnianych t-shirtów.

 Według pozorów nie są to stroje
nudne i pozbawione

„charakteru’’. Zastosowane
kolory i „żywe’’ wzory nadają

całości swoisty szyk –
nonszalanckie nadruki ( czaszki,
gwiazdy, egzotyczne zwierzęta),
dowcipne rysunki i nietypowe

tkaniny ( np. tiul w falbaniastych
spódniczkach) sprawiają, że
modne stroje  na rok szkolny

2016/2017 można rozpoznać już z
daleka.

.

. .

.
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WYWIAD ZE SZKOLNYM SURDOPEDAGOGIEM
PANIĄ KATARZYNĄ CHOMKOWICZ

PP- Ile lat pracuje pani w swoim
zawodzie?
KC- W swoim zawodzie pracuję już
bardzo długo, ponad 30 lat.
PP- Dlaczego wybrała pani ten zawód?
KC- Zawsze chciałam być
nauczycielką, a w szkole średniej
zainteresowałam się pedagogiką
specjalną. 
PP- Jakie szkoły musiała pani
ukończyć, żeby móc wykonywać swój
zawód?
KC- Ukończyłam studia z zakresu
surdopedagogiki. Wcześniej zdałam
oczywiście maturę.
PP- Jakimi problemami u dzieci zajmuje
się pani?
KC- Zajmuję się dziećmi z wadami i      
zaburzeniami słuchu.
PP- Na czym polegają zajęcia z dziećmi,
które mają problemy ze słuchem?
KC- W czasie terapii indywidualnej        
  prowadzę takie zajęcia, które
uwzględniają potrzeby dzieci.Są to
ćwiczenia słuchowe, artykulacyjne,
oddechowe i  inne.

PP- Czy zna pani język migowy?
KC- Znam język migowy, ale nigdy nie
 miałam okazji pracować z osobami,
 które posługują się tylko językiem
 migowym. Czasami prowadzę
mini- warsztaty dla dzieci z
zakresu  języka migowego.
PP- Czy trudno było się go
nauczyć?
KC- Początki były trudne, ale im więcej
pojęć się poznawało, tym było łatwiej. 
 PP- Czy lubi pani swoją pracę i co 
 sprawia pani największą satysfakcję?
KC- Bardzo lubię swoją pracę,a
największą satysfakcję sprawia mi to,
gdy uczniowie chętnie przychodzą na
zajęcia i gdy mają dobre wyniki w
nauce.
PP- Czy ponownie wybrałaby pani ten
 sam zawód?
KC- ZDECYDOWANIE TAK !
PP- Jakie są pani zainteresowania?
KC- Mam liczne zainteresowania:
rękodzieło (szycie,robienie na drutach,
szydełku,majsterkowanie),
ogrodnictwo, czytanie, muzyka.
PP- O czym pani najbardziej marzy?
KC- Marzę o dłuższym
wypoczynku, choć myślę, że szybko
bym się znudziła brakiem kontaktu z
dziećmi.
PP- Dziękuję bardzo za wywiad.
KC- Proszę bardzo. Cieszę się,że
mogłam wziąć w nim udział.

Rozmawiał: Patryk Paszut kl.5 a

. .
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SZKOLNA WYCIECZKA DO HOLANDII
RELACJA MARKA WERTELECKIEGO z 5a

Amsterdam Most zwodzony w Amsterdamie Keukenhof

Kinderdijk - wioska wiatraków Scheveningen Madurodan

Wycieczka szkolna rozpoczęła się 8 maja. Wieczorem wyruszyliśmy w kierunku Holandii.
Holandia to kraj tulipanów, wiatraków, serów i rowerzystów. Połowa kraju znajduje się poniżej poziomu morza,
stąd nazwa kraju - Nederland.

Miejsca które zwiedziliśmy to: 
Amsterdam - miasto leżące nad rzeką Amstel i licznymi kanałami. W mieście zwiedziliśmy
Rijksmuseum, Muzeum Vincenta van Gogha. Widzieliśmy Pałac Królewski, Plac Dam, targ kwiatowy
Bloemenmarkt. W Amsterdamie na drogach królują rowerzyści.
 Keukenhof - ogród wiosenny zajmujący 32 hektary powierzchni. Rosną tu tulipany i inne kwiaty
cebulowe, które tworzą barwne kobierce.
Kinderdijk - wioska, w której znajduje się najwięcej zabytkowych wiatraków. Wiatraki kiedyś były
wykorzystywane do osuszania pobliskich terenów. Wiatraki są wpisane na listę UNESCO. 
Haga - piękne miasto, w którym siedzibę swoją ma rząd i parlament holenderski oraz rodzina królewska.
Madurodan - park miniatur położony w Hadze. Obejrzeć tu można najważniejsze miejsca Holandii.
Stworzony na cześć ofiar II Wojny Światowej.
Scheveningen - nowoczesny kurort nadmorski,  przypominający polski Sopot.

Holandia to ładny, malowniczy kraj godny zwiedzenia. Na pewno jest jeszcze wiele miejsc, które warto byłoby
zobaczyć. Najbardziej podobały mi się ogród Keunkenhof i Scheveningen. W ogrodzie zobaczyłem bardzo
dużo różnych odmian kwiatów. W powietrzu ciągle unosił się ich zapach. 
Zachęcam wszystkich do odwiedzenia Holandii.

. . .

. . .
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PODRÓŻE 
MAŁE I DUŻE

Przedstawia: Martyna Chojecka z 5b

Nadmorska mewa

Ryba

Molo w Międzyzdrojach

Tym razem wybrałam się do Międzyzdrojów.
Międzyzdroje to nadmorsko-turystyczna
miejscowość znajdująca się nad morzem Bałtyckim
w Polsce. Blisko tej miejscowości znajduje się
słynne Świnoujście .Jest tu dużo hoteli, restauracji,
basenów i piasku.
Międzyzdroje leżą w północno-zachodniej części
woj. zachodniopomorskiego, w zachodniej części
powiatu kamieńskiego, w zachodniej części gminy
Międzyzdroje. Miasto znajduje się nad Zatoką
Pomorską, w środkowej części wybrzeża wyspy
Wolin, 13 km na północny wschód od Świnoujścia,
14 km na północny zachód od miasta Wolina i 21
km na południowy zachód od Kamienia
Pomorskiego. 3 km na południowy zachód od niego
położone jest jezioro Wicko Małe, zatoka Zalewu
Szczecińskiego. Międzyzdroje od wschodu i
południa graniczą z terenami Wolińskiego Parku
Narodowego.Według danych z 1 stycznia 2009
powierzchnia miasta wynosi 4,50 km². W latach
1946–1998 miasto administracyjnie należało do woj.
szczecińskiego.

Walorami turystycznymi miasta są: położenie nad
morzem, piaszczyste plaże, wzniesienia w Paśmie
Wolińskim, bliskość Wolińskiego Parku
Narodowego, historyczne zabudowania
uzdrowiskowe i Park Zdrojowy w nadmorskiej
części miasta.
Do atrakcji turystycznych Międzyzdrojów można
zaliczyć:

Promenadę Gwiazd,
molo o długości 395 m, będące także
przystanią morską, skąd rejsy do Świnoujścia i
niemieckich portów Uznamu,
gabinet figur woskowych Gabinet Gwiazd,
kino „Eva”, otwarte w 2009 roku,
obiekty Wolińskiego Parku Narodowego, w
którym znajdują się: Zagroda Pokazowa
Żubrów oraz Muzeum Przyrodnicze z żywymi
bielikami w wolierach,
punkty widokowe: Kawcza i Gosań,
kościół św. Piotra Apostoła.

Atrakcji i ciekawych rzeczy do zwiedzenia jest
jeszcze wiele. Polecam wszystkim tą wspaniałą
miejscowość turystyczno- nadmorską.

.

.

.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_zachodniopomorskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_kamie%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzyzdroje_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zatoka_Pomorska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolin_(wyspa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awinouj%C5%9Bcie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamie%C5%84_Pomorski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wicko_Ma%C5%82e
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zalew_Szczeci%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woli%C5%84ski_Park_Narodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_szczeci%C5%84skie_(1975%E2%80%931998)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Walor_turystyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pla%C5%BCa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasmo_Woli%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woli%C5%84ski_Park_Narodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Atrakcyjno%C5%9B%C4%87_turystyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Promenada_Gwiazd_w_Mi%C4%99dzyzdrojach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Molo_w_Mi%C4%99dzyzdrojach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przysta%C5%84_(%C5%BCeglarstwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_morski_%C5%9Awinouj%C5%9Bcie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uznam
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gabinet_figur_woskowych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zagroda_Pokazowa_%C5%BBubr%C3%B3w_(Woli%C5%84ski_PN)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Przyrodnicze_Woli%C5%84skiego_Parku_Narodowego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bielik_zwyczajny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woliera
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kawcza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gosa%C5%84_(wzg%C3%B3rze)
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Klaudia ze swoją koleżanką Klaudią

.

MOJE HOBBY, MOJA PASJA

Nazywam się Natalia Borkowska. Mam
12 lat i chodzę do klasy 5 a .Moim

hobby jest taniec, który był od zawsze
moją pasją. W wolnych chwilach

uwielbiam tańczyć. Jak słyszę utwory
moich  ulubionych wokalistów, porywa

mnie chęć do tańca. 

Gdy byłam mała, to przed lustrem
tańczyłam do wymyślonych przeze

mnie piosenek.  Obecnie uczęszczam
na taneczne zajęcia udoskonalające

pod okiem instruktora ORANGE GYM
fitness w Lubinie. Tańczę Hip-Hop i

Dance, atmosfera jest bardzo wesoła i
na luzie. Spędzam w ten sposób swój

wolny czas i polecam wszystkim, którzy
nie wiedzą co zrobić z nudą. Jednak

taniec nie jest moim jedynym hobby. 

Lubię także śpiewać. W trzeciej klasie
postanowiłam spróbować swoich sił.
Wystąpiłam w konkursie pod tytułem

„Moja ulubiona piosenka”, który
odbywał się na terenie szkoły.

Zaśpiewałam piosenkę Justina Bibera-
„As Long As You Love Me” i

niespodziewanie zdobyłam 1 miejsce. 

Moją ulubioną wokalistką jest Ariana
Grande, a najbardziej lubię piosenkę w

jej wykonaniu pod tytułem "Side To
Side" ft. Nicki Minaj. Ma ona wyjątkowy

głos, a także inny styl ubierania się. 

.

.

.
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QUIZ: CZY JESTEŚ IDEALNYM UCZNIEM?

SPRAWDŻ CZY JESTEŚ IDEALNYM
UCZNIEM???

1.Pani zadaje do przeczytania lekturę.
Książka jest dosyć duża, a masz
miesiąc na przeczytanie jej. Co robisz?
a) Za mało czasu ! Przeczytam
streszczenie.
b) Okej, przeczytam, ale tylko pół i
streszczenie szczegółowe.
c) Przeznaczę każdą wolną chwilę na
przeczytanie.

2.Jaką/im jesteś uczennicą/uczniem ?
a) dwójkowym, zdarzają się trójki
b)hm... chyba takim czwórkowym
c) oczywiście, że 5 czasami nawet 6,
jestem wzorem!

3.Jest sprawdzian, widzisz jak kolega z
klasy chce od ciebie zgapić, co robisz?
a) będzie miał to samo co ja i
koleżanka, od której spisuję
b) to okropny czyn, wołam panią/pana,
naśmiewam się z kolegi
c) dyskretnie zasłaniam piórnikiem 
sprawdzian

4.Uczysz się na sprawdzian?
a) nie
b) zaglądam do książki
c) siedzę godzinami, żeby mieć 6

5.Lubisz naukę?
a) nienawidzę
b) obojętnie
c) lubię się uczyć najbardziej na
świecie!

TERAZ SPRAWDŹ SWÓJ
WYNIK! 

NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI A)
Daleko ci do ideału. Poćwicz
sumiennie, to może kiedyś nim
będziesz.
Ucz się ,powodzenia! (=

NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI B)
Troszkę gorzej od ideału, ale nie ma
tragedii! Jesteś średnim uczniem, takim
dość często spotykanym w szkołach .(:

NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI C)
Niby nie ma ideałów w nauce, ale
jednak to nieprawda ! Bo ty nim jesteś!
Nie dam ci żadnych pouczeń, ale
pamiętaj, nie chwal się zbyt 
osiągnięciami! Bo ideał tak nie robi (;

Opracowała:
Zuzanna Sieradzka z 5a

. .
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Historia
Niewolnicy rzymscy byli używani do najcięższych
prac, niektórzy jako nauczyciele.

Skrzydła husarskie ważyły pół metra.

Mumia to żona faraona
Język polski

Zostawiam to na los pastwy.

Głównymi bohaterami powieści ,,W pustyni i w
puszczy” są pustynia i puszcza.

Krzyk piszemy przez "rz" bo mówimy „ryczeć".
Przyroda

Wszystkie grzyby są jadalne, niektóre tylko jeden
raz.

W Afryce żyją Murzyni na słoniach i elefantach.

Lipiec i sierpień mają po 31 dni i jest to wywalczone
dawno przez uczniów i nauczycieli.
Technika

Wraz z wynalezieniem koła i pieniędzy
ludzie zaczęli kręcić interesy.

Telewizja to złodziej czasu, ale ja tego złodzieja
lubię.
Matematyka

Prostokąt rożni się od kwadratu tym, że raz jest
wyższy a raz szerszy.
Linijka, kątomierz i cyrkiel to narządy
matematyczne.
Prostopadłościan ma osiem wierzchołków i
dwanaście krawężników.

.
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Redaktorzy tematyczni: Ola Jankowska, Julia
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Humor szkolny

Rozśmiesza: Radosław Górzyński z 5a

MÓJ PUPIL NAZYWA SIĘ BURY

Zredagowała: Klaudia Musioł z 5a

Mój pupil nazywa się BURY.
Jest to pies rasy owczarek

niemiecki. 3 marca skończył
rok. Będąc szczekiem był

bardzo mały i słodki, a teraz
jest duży. Lubi się bawić i w

zabawie gryźć po rękach oraz
nogach. Bury jest

łakomczuchem. Nie jest
niewybrednym psem, zje
wszystko co mu się da do

miski. Kopie wielkie dołki, w
które potem wpadam.

Uwielbiam mojego  pupila!

.. .
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	migowym. Czasami prowadzę mini- warsztaty dla dzieci z zakresu  języka migowego.
	PP- Czy trudno było się go nauczyć?
	KC- Początki były trudne, ale im więcej
	pojęć się poznawało, tym było łatwiej.
	PP- Czy lubi pani swoją pracę i co
	sprawia pani największą satysfakcję?
	PP- Ile lat pracuje pani w swoim zawodzie?
	KC- Bardzo lubię swoją pracę,a największą satysfakcję sprawia mi to, gdy uczniowie chętnie przychodzą na zajęcia i gdy mają dobre wyniki w nauce.
	KC- W swoim zawodzie pracuję już bardzo długo, ponad 30 lat.
	PP- Dlaczego wybrała pani ten zawód?
	KC- Zawsze chciałam być nauczycielką, a w szkole średniej zainteresowałam się pedagogiką specjalną.
	PP- Czy ponownie wybrałaby pani ten
	sam zawód?
	KC- ZDECYDOWANIE TAK !
	PP- Jakie są pani zainteresowania?
	PP- Jakie szkoły musiała pani ukończyć, żeby móc wykonywać swój zawód?
	KC- Mam liczne zainteresowania: rękodzieło (szycie,robienie na drutach,
	szydełku,majsterkowanie), ogrodnictwo, czytanie, muzyka.
	KC- Ukończyłam studia z zakresu surdopedagogiki. Wcześniej zdałam oczywiście maturę.
	PP- O czym pani najbardziej marzy?
	KC- Marzę o dłuższym wypoczynku, choć myślę, że szybko bym się znudziła brakiem kontaktu z dziećmi.
	PP- Jakimi problemami u dzieci zajmuje się pani?
	KC- Zajmuję się dziećmi z wadami i       zaburzeniami słuchu.
	PP- Dziękuję bardzo za wywiad.
	PP- Na czym polegają zajęcia z dziećmi, które mają problemy ze słuchem?
	KC- Proszę bardzo. Cieszę się,że mogłam wziąć w nim udział.
	KC- W czasie terapii indywidualnej           prowadzę takie zajęcia, które uwzględniają potrzeby dzieci.Są to ćwiczenia słuchowe, artykulacyjne, oddechowe i  inne.
	Rozmawiał: Patryk Paszut kl.5 a

	SZKOLNA WYCIECZKA DO HOLANDII RELACJA MARKA WERTELECKIEGO z 5a
	PODRÓŻE
	MAŁE I DUŻE
	MOJE HOBBY, MOJA PASJA
	Nazywam się Natalia Borkowska. Mam 12 lat i chodzę do klasy 5 a .Moim hobby jest taniec, który był od zawsze moją pasją. W wolnych chwilach uwielbiam tańczyć. Jak słyszę utwory moich  ulubionych wokalistów, porywa mnie chęć do tańca.
	Gdy byłam mała, to przed lustrem tańczyłam do wymyślonych przeze mnie piosenek.  Obecnie uczęszczam na taneczne zajęcia udoskonalające pod okiem instruktora ORANGE GYM fitness w Lubinie. Tańczę Hip-Hop i Dance, atmosfera jest bardzo wesoła i na luzie. Spędzam w ten sposób swój wolny czas i polecam wszystkim, którzy nie wiedzą co zrobić z nudą. Jednak taniec nie jest moim jedynym hobby.
	Lubię także śpiewać. W trzeciej klasie postanowiłam spróbować swoich sił. Wystąpiłam w konkursie pod tytułem „Moja ulubiona piosenka”, który odbywał się na terenie szkoły. Zaśpiewałam piosenkę Justina Bibera- „As Long As You Love Me” i niespodziewanie zdobyłam 1 miejsce.
	Moją ulubioną wokalistką jest Ariana Grande, a najbardziej lubię piosenkę w jej wykonaniu pod tytułem "Side To Side" ft. Nicki Minaj. Ma ona wyjątkowy głos, a także inny styl ubierania się.
	QUIZ: CZY JESTEŚ IDEALNYM UCZNIEM?
	SPRAWDŻ CZY JESTEŚ IDEALNYM UCZNIEM???

	TERAZ SPRAWDŹ SWÓJ WYNIK!
	1.Pani zadaje do przeczytania lekturę. Książka jest dosyć duża, a masz miesiąc na przeczytanie jej. Co robisz? a) Za mało czasu ! Przeczytam streszczenie. b) Okej, przeczytam, ale tylko pół i streszczenie szczegółowe. c) Przeznaczę każdą wolną chwilę na przeczytanie.
	NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI A) Daleko ci do ideału. Poćwicz sumiennie, to może kiedyś nim będziesz. Ucz się ,powodzenia! (=
	NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI B) Troszkę gorzej od ideału, ale nie ma tragedii! Jesteś średnim uczniem, takim dość często spotykanym w szkołach .(:
	2.Jaką/im jesteś uczennicą/uczniem ? a) dwójkowym, zdarzają się trójki b)hm... chyba takim czwórkowym c) oczywiście, że 5 czasami nawet 6, jestem wzorem!
	NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI C) Niby nie ma ideałów w nauce, ale jednak to nieprawda ! Bo ty nim jesteś! Nie dam ci żadnych pouczeń, ale pamiętaj, nie chwal się zbyt  osiągnięciami! Bo ideał tak nie robi (;
	3.Jest sprawdzian, widzisz jak kolega z klasy chce od ciebie zgapić, co robisz? a) będzie miał to samo co ja i koleżanka, od której spisuję b) to okropny czyn, wołam panią/pana, naśmiewam się z kolegi c) dyskretnie zasłaniam piórnikiem  sprawdzian
	4.Uczysz się na sprawdzian? a) nie b) zaglądam do książki c) siedzę godzinami, żeby mieć 6
	5.Lubisz naukę? a) nienawidzę b) obojętnie c) lubię się uczyć najbardziej na świecie!

	Humor szkolny
	Mój pupil nazywa się BURY. Jest to pies rasy owczarek niemiecki. 3 marca skończył rok. Będąc szczekiem był bardzo mały i słodki, a teraz jest duży. Lubi się bawić i w zabawie gryźć po rękach oraz nogach. Bury jest łakomczuchem. Nie jest niewybrednym psem, zje wszystko co mu się da do miski. Kopie wielkie dołki, w które potem wpadam. Uwielbiam mojego  pupila!


