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Święto Konstytucji 3 maja  Co w numerze?

- Książka dla każdego
- święto naszych mam
- Po testach - jak nam
poszło?

3 maja jest jednym z trzech najważniejszych dni w roku dla nas,
Polaków. Jest to bowiem nasze święto narodowe, o którym my,
uczniowie, powinniśmy szczególnie pamiętać. Mianowicie dzień ten
jest rocznicą upamiętniającą wydarzenia z roku 1791. Tego dnia         w
Polsce została uchwalona Konstytucja. Była ona ustanowiona przez
sejm czteroletni, który został zwołany w październiku 1788r. Rocznica
Konstytucji 3 maja została ogłoszona świętem narodowym w 1919
roku. Warto dodać, że dzień ten podobnie jak pozostałe święta
narodowe, jest dniem wolnym od pracy. Uważam, że garstkę
informacji, które wam przedstawiłem w tym krótkim artykule, powinien
znać każdy uczeń, a wiedza ta jest niezwykle ważna        i   na pewno
przydatna. :) /sl
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Książka dla każdego

Święto naszych mam

 Dnia 26 maja w Polsce przypada Dzień Matki. Święto to jest obchodzone jako wyraz
szacunku dla wszystkich matek. Data obchodów Dnia Matki zależy od kraju, w którym jest
świętowany.  Wszystkim mamom życzymy tego co najlepsze. A teraz czas na piękny wiersz.

„Zawsze,że jesteś przy mym boku,
Za to, że wskazujesz mi drogę w mroku,
Za to, że dni moje tęczą malujesz,
Dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję”
źródło Internet, autor nieznany. /nk

Pewnego popołudnia wybrałam się do biblioteki.Z mnóstwa książek
wybrałam sobie jedną  pt,,Niesamowita pisanka'' z serii  "Szkoła przy
cmentarzu", autor: Tom B.Stone.Jest dosyć krótka,akurat na weekend.
Opowiada o przygotowaniach do szukania jajek wielkanocnych. Richie
znajduje na boisku tęczowe jajko. Ma nadzieję, że coś się z niego
wykluje. David ma złe przeczucia. Nie pomylił się. Po pewnym czasie    
z jajka wykluwa się wielkanocny królik... Więcej nie zdradzę, ponieważ
mam nadzieję, że przeczytacie sami tę książkę. Jeśli Ci się spodoba,
jest jeszcze wiele  innych lektur z serii "Szkoła przy cmentarzu".
Zachęcam do przeczytania, naprawdę warto! /mb
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Po testach - czy dobrze nam poszło?

Witam! W tym wydaniu Szkolnego Expressu przedstawimy wam odczucia
naszych uczniów z trzeciej klasy gimnazjum po egzaminie gimnazjalnym.
Będziemy się pytać o to, jak czuli się przed sprawdzianem, co było dla nich
najtrudniejsze, a co najłatwiejsze. 
Zapraszam!

Uczeń 1: Czułam stres na początku, ponieważ wiem, że ten test mógłby
zaważyć o całym moimi życiu. Najłatwiejszą częścią była dla mnie część
biologiczno-chemiczna, a najtrudniejszy był język polski.
Uczeń 2: Nie stresowałem się zbytnio tym testem. Najważniejsze to dobre
podejście. Najłatwiejsza była biologia i chemia, a najtrudniejsza historia.
Uczeń 3: Byłam opanowana, wiedziałam, że ten egzamin jest ważny,
dlatego nie mogłam sobie pozwolić na panikę. Najłatwiejsza była fizyka. Nie
było niczego takiego bardzo trudnego, ale jeżeli miałabym już wybierać, to
byłby to języka angielski.
Uczeń 4: Podeszłam do sprawdzianu bezstresowo i na luzie. Najłatwiejsza
była matematyka, a najtrudniejsza historia i język polski.
Uczeń 5: Było okropnie, od samego początku zjadał mnie stres i miałem
pesymistyczne myśli. Najtrudniejszy był polski a najtrudniejsza chemia.
Uczeń 6: Egzaminy były trudne. Bardzo trudne.  Jakbym miał wybierać to
najłatwiejsza była część biologiczno-chemiczna, a najtrudniej było napisać
matematykę i fizykę.

Jak mogliśmy zobaczyć, ile osób tyle różnych przeżyć. /mj
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