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Co w szkole piszczy?

12 maja
uczestniczyliśmy w
warsztatach
zawodowych.
Poznaliśmy kulisy
pracy m.in. stolarza,
mechatronika i
cukiernika. 

Koniec roku szkolnego
2016/2017 zbliża się wielkimi
krokami. To doskonały czas na
to, by podsumować
podejmowane działania.

Egzamin gimnazjalny
2017

SITA – 
skuteczna nauka!

.

Gabriela Gierak 3c

110 lat!
7 października
obchodziliśmy 110-
lecie istnienia naszej
szkoły. Swoją
obecnością w tym dniu
zaszczyciła nas
prezydent miasta
stołecznego Warszawy
– Pani Hanna
Gronkiewicz-Waltz.
Grupa uczniów z
naszej szkoły, pod
czujnym okiem
pedagogów,
przygotowała
niesamowite

przedstawienie.
Widzowie mogli wsiąść
do wehikułu czasu i 
poznać historię naszej
„jubilatki”. Uroczystość
była wzbogacona
licznymi
przemówieniami i
wspomnieniami.
Szczególnymi gośćmi
byli Żołnierze AK GB
"Krybar". 
Jubileusz z pewnością
był najistotniejszym
wydarzeniem w
mijającym roku
szkolnym.

.

W tym roku szkolnym
sukcesem okazała się
działalność
Szkolnego Klubu
Miłośników Teatru.
Szczególne uznanie

zyskał spektakl
"Mayday".
Gratulujemy
Pomysłodawczyniom!

Nasza szkoła
zakwalifikowała się 
do ścisłego finału 
w konkursie „Głosu
Nauczycielskiego”
Lekcja z SITA 
(jako 1 z 12 szkół w
Polsce, a jedyna z
Warszawy) i stoi 
przed ogromną szansą
wygrania zestawów
SITA, które
wprowadzają mózg 
w stan relaksu,
wspomagają
koncentrację, a przez
to przyspieszają
naukę. SITA

ma również
zastosowanie w pracy
terapeutycznej,
wspomagającej 
i rehabilitacyjnej.

SITA to nowoczesna
metoda nauki, dzięki
której uczymy się od
trzech do pięciu razy
szybciej niż
tradycyjnymi
metodami. 

30 listopada
obchodziliśmy 
Międzynarodowy 
Dzień Osób
Niepełnosprawnych. 
W tym roku
zwracaliśmy
szczególną uwagę na
osoby niesłyszące.

Tuż po Wielkanocy
uczniowie klas trzecich
zmierzyli się z
rozwiązywaniem zadań
egzaminacyjnych.
Wstępna weryfikacja
odpowiedzi na pytania
zamknięte napawa
optymizmem. 
Dzięki obecności
rozprawki na
egzaminie z języka
polskiego nikt nie czuł
się zawiedziony.
Trzymamy kciuki 
i cierpliwie czekamy na
wyniki!

W dniach 15 -19 maja 
uczestniczyliśmy w
lekcjach prowadzonych
w języku angielskim 
przez studentów 
z największej
międzynarodowej
organizacji
młodzieżowej 
AIESEC.
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Julia Korniluk 2b

Marzenia się spełniają!

Wiosną naszą szkołę odwiedził Mateusz Pichal. Uczestnik programu
The Voice of Poland zaskoczył wszystkich swoim ogromnym talentem.
Miałam przyjemność  nim porozmawiać.

Skąd pomysł na uczestnictwo w programie The Voice of Poland?
Tak naprawdę to moja mama była pomysłodawczynią tego pomysłu. Ja
zawsze tego chciałem, ale nie miałem odwagi, żeby to zrobić. Dzięki
wsparciu mojej mamy udało mi się przełamać. Zacząłem chodzić po wielu
programach i w końcu dostałem się do The Voice of Poland.

Czy właśnie uczestnictwo w The Voice of Poland sprawiło, że
pomyślałeś, aby śpiewanie stało się Twoim pomysłem na życie? Od
kiedy właściwie śpiewasz?
Zacząłem śpiewać kiedy miałem 15 lat i zawsze muzyka była w moim życiu,
tylko nie miałem odwagi, by występować. Teraz marzę i już zaczynam
osiągać swoje cele, by zarabiać dzięki muzyce i przede wszystkim tworzyć
szczere utwory.

Kiedy poszedłeś na swój pierwszy casting?
5 lat temu moja przyjaciółka, w momencie, w którym miała uczyć się do
sprawdzianu z historii, powiedziała, że idzie ze mną na castinig.
Przyprowadziła mnie tam i powiedziała: „Słuchaj, tu jest casting i ty masz się
dostać”. No i udało mi się. Byłem wtedy bardzo szczęśliwy.

Czy już teraz nagrywasz swoją muzykę?
Razem z Martyną (gitarzystką) zaczynamy tworzyć, na razie jednak
wszystko planujemy. Mamy też dużo różnych innych zajęć, do tego
mieszkamy daleko od siebie i ciężko nam się umówić. Mam trzy piosenki i
jakoś to wszystko pnie się ku górze. Wszystko wstawiam na Youtube.
Niestety jakość nie jest idealna, bo nie mam profesjonalnego sprzętu do
nagrywania.

Twoja mama jest twoim największym wsparciem?
Tak, zdecydowanie. Na pewno z czasem zacząłbym tworzyć, ale raczej nie
robił bym tego teraz.

Stresujesz się przed występami?
Tak, stresuję się, ale już nie tak bardzo jak kiedyś. Kiedy pierwszy raz
śpiewałem przed publicznością kolędę „Jezus Malusieńki”, był moment, w
którym stanąłem na scenie i tak bardzo się trzęsłem, że myślałem, że zaraz
upadnę. Jednak tak bardzo chciałem to zaśpiewać, że dałem radę. Z
każdym występem jest coraz lepiej. To kwestia przełamania się i
przyzwyczajenia.

Miałeś nauczycieli śpiewu czy jesteś samoukiem?
Od pięciu lat jestem samoukiem. Starałem się sam dopracować technikę
wokalną. Dzięki temu, że występowałem w domu kultury miałem szansę na
rozwój. Do dzisiaj śpiewam dzień w dzień, codziennie. Po prostu kocham
śpiewać.

Czy każdy może śpiewać?
Tak, oczywiście, że każdy może śpiewać. Nawet jeśli ktoś ma słaby głos,
może śpiewać. Wystarczy tylko chcieć. 

Sam piszesz piosenki czy masz tekściarza?
Kiedyś sam pisałem piosenki, teraz znalazłem tekściarza. On po prostu robi
to lepiej niż ja. Jego teksty są świetne. Ja nie jestem dobry w pisaniu
tekstów, mam wiele pomysłów w głowie, ale nie potrafię ich przelać na
papier.

Grasz na jakimś instrumencie?
Trochę gram na gitarze. Zawsze chciałem nauczyć się grać na pianinie, ale
jakoś do tej pory mi to nie wyszło. Teraz dopiero spełniam to marzenie, bo
mam w akademiku dwa pianina.

Gdzie się uczysz?
Studiuje zaocznie aktorstwo w Warszawie. Jednak nie traktuję tego jakoś
poważnie. Coraz częściej zastanawiam się, co będę robił w życiu. Chciałem
iść na stylizację i wizaż, ale jak przyszedłem piętnastego września do
szkoły, okazało się, że nie otworzyli mojego kierunku i musiałem
natychmiast się zdecydować się na coś innego i padło na aktorstwo.

Teraz pozostaje nam czekać, aż Mateusz będzie wielką gwiazdą polskiej
sceny  muzycznej. Jego historia pokazuje, że mimo trudnych sytuacji,
jakie nas spotykają, zawsze, każdy z nas, może spełnić swoje marzenia.

Mateusz Pichal .
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Maria Sot 2c

Klasy drugie w Muzeum Narodowym
Natalia Matwiejczyk 2b,
Julia Zielonka 2b

Sportowa majówka

Jak tegoroczne rozgrywki ocenia trener – Pan Jacek Ostrowski?
Dowiecie się z wywiadu.
Jak ocenia pan grę chłopców na majówce?
Mecze były bardzo wyrównane, do finału przeszła na razie klasa 2b,
następne rozgrywki w przyszłym tygodniu.
Czy lubi pan przychodzić na majówkę?
Tak, bardzo lubię.
Od ilu lat odbywa się majówka?
Już z kilkanaście lat, dokładnie nie pamiętam.
Kto zapoczątkował majówkę w naszej szkole?
Ogólnie to nauczyciele wychowania fizycznego, ja piłkę nożną chłopców, a
Pani Ewa Furmańska siatkówkę dziewcząt.
Czy uważa pan, że mecze majówkowe mają sens? 
Tak, uważam, że mają sens, ponieważ ważna jest rywalizacja, ważne jest
przebywanie na świeżym powietrzu. To istotniejsze niż granie na
komputerze.
Czy ma pan jakichś faworytów w tym roku?
Zdecydowanym faworytem jest klasa 3c, która od dwóch lat wygrywa,
aczkolwiek niespodzianka jest zawsze miłe widziana.
Czym różni się majówka grana przez chłopców od tej granej przez
dziewczęta?
Przede wszystkim dyscypliną. Chłopcy grają piłkę nożną, a dziewczyny
siatkówkę.
Dlaczego dziewczyny nie grają z chłopakami?
Dziewczyny nie grają z chłopcami ze względu na bezpieczeństwo, chłopcy
grają bardziej dynamicznie, więc w konfrontacji z nimi nie byłoby szans.
Czy ma pan swojego ulubionego zawodnika?
Swojego ulubieńca nie mam, ale jest kilku chłopców, którzy reprezentują
wyskoki poziom piłkarski, na przykład Mateusz Gajewski, Krystian Zawicki,
 Bartek Kosko, Kacper Miriuk i Michał Witkowski.
Dziękujemy bardzo za udzielenie wywiadu.
Trzymamy kciuki za naszych piłkarzy!

Dzielna klasa 2b w akcji

Maria Sot 2c

Klasy drugie w Muzeum
Narodowym

W maju, w ramach lekcji języka polskiego, klasy 2b i 2c udały się do
Muzeum Narodowego w Warszawie na lekcję muzealną pt. ,,Artyści końca
XIX wieku”.

Na miejscu po ekspozycji oprowadziła nas pani przewodnik. Najpierw
zobaczyliśmy obraz pt. ,, Dziwny ogród” Józefa Mehoffera. Autor przedstawił
na nim swoją rodzinę, z intrygującą dużą ważką. Następnie oglądaliśmy
autoportret artysty. Później podziwialiśmy prace Jacka Malczewskiego.
Widzieliśmy m.in. ,,Thanatos” i ,,Hamleta polskiego”. Kolejnym etapem była
sala poświęcona Stanisławowi Wyspiańskiemu. Obejrzeliśmy ,,Chochoły”,
„Autoportret” oraz projekt witraża ,,Caritas”. Następnie podziwialiśmy bardzo
duży obraz Olgi Boznańskiej zatytułowany ,,W oranżerii”. Tuż obok
znajdowały się obrazy Witolda Wojtkiewicza. My skupiliśmy się na
,,Ucieczce”. Na koniec dostaliśmy karty pracy do wypełnienia. Tak
zakończyła się nasza lekcja muzealna. Po niej zobaczyliśmy inne słynne
obrazy z wcześniejszej epoki, m.in. ,,Babie lato”, „Bociany” i
,,Pomarańczarkę”. Cofnęliśmy się też w czasie, by przypomnieć sobie o
Janie Matejce. Mieliśmy możliwość jeszcze raz zobaczyć ,,Bitwę pod
Grunwaldem”.
 
Bardzo podobała mi się ta lekcja. Ciekawym doświadczeniem było
podziwianie obrazów znanych z podręcznika w rozmiarach rzeczywistych.

.

.

.
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Alicja Cizio 3c

Ostatnia zielona szkoła klas trzecich

10 maja 2017 roku klasy trzecie naszego Gimnazjum pojechały na
trzydniową wycieczkę szlakiem Zamoyskich – znanego rodu szlacheckiego.
O 8:00, zgodnie z planem, pożegnaliśmy gmach naszej szkoły i ruszyliśmy
w podróż razem z niezwykle sympatyczną panią przewodnik. Gdy tylko
autobus ruszył, przewodniczka zaczęła opowiadać nam ciekawostki i
niezwykle barwne legendy związane z miejscami, które mieliśmy odwiedzić. 

Około godziny 11:30 dotarliśmy do Kazimierza Dolnego, miasta szczególnie
lubianego przez króla Kazimierza Wielkiego, któremu zawdzięcza swoją
nazwę. Wyruszyliśmy na spacer, w celu zwiedzenia ruin zamku, baszty i
kościoła farnego. Po spacerze zatrzymaliśmy się na rynku, aby kupić słynne
kazimierzowskie koguty.
Następnym punktem wycieczki był Krasnobród, gdzie byliśmy
zakwaterowani, i gdzie od 20:00 bawiliśmy się na dyskotece. Atmosfera na
niej była dosyć napięta, lecz, dzięki zapałowi chętnych do zabawy uczniów,
udało się ją uratować.
Na drugi dzień zaplanowano dla nas zwiedzanie Zwierzyńca – letniej
rezydencji rodziny Zamoyskich, gdzie hodowano zwierzynę łowną, od czego
wzięła się jej nazwa. Poza podziwianiem piękna architektury i krajobrazów,
poznaliśmy wiele ciekawych faktów z historii rodziny Zamoyskich i ich
związku z Roztoczem. Moją uwagę przykuła kaplica na wodzie utworzona
po to, by podziękować Bogu za szczęśliwe narodziny syna ordynata. Po
obiedzie spotkaliśmy się z instruktorem szkoły przetrwania, który zachęcał
nas do uczestnictwa w grze. Chłopcy wykazali się tu szczególnym
entuzjazmem i zapałem. Instruktor opowiadał nam o sposobach zachowania
się w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu w lesie. Nauczyliśmy się
rozpalać ogień za pomocą krzesiwa. 
Organizatorzy dali nam mało czasu na wytchnienie, ponieważ zaraz potem
rozpoczęło się ognisko.

Ostatniego dnia, zaraz po śniadaniu, musieliśmy wyjechać. Po około
półgodzinnej jeździe autokarem dotarliśmy do Janowa Lubelskiego, gdzie
cała grupa wzięła udział w olimpiadzie sportów nietypowych. Konkurencje
były dosyć niezwykłe i polegały głównie na współpracy. Było bardzo
zabawnie, a największą ekscytację wzbudziła ostatnia konkurencja,w której
dwoje zawodników przyczepionych do siebie liną za pomocą siły i woli walki
musiało przeciągnąć przeciwnika jak najdalej od worka. Po obiedzie, około
14:00, wracaliśmy już do Warszawy. Podróż trwała cztery godziny.Tak oto
zakończyła się nasza ostatnia gimnazjalna zielona szkoła.

Mimo że było kilka zgrzytów, uważam tę wycieczkę za udaną.

Kazimierz taki piękny!

W duchu rywalizacji

Zamość - perła renesansu

.
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Wiosenne sukcesy 
gimnazjalistów

Nasze prace

Ignacy Orczykowski 2c
Recenzja filmu "Obcy:Przymierze"

13 maja wybrałem się do Multikina w Złotych Tarasach na film pod tytułem
Obcy: Przymierze, kolejne dzieło w reżyserii  Ridleya Scotta. Film jest
sequelem Prometeusza z 2012 roku.

Opowiada on o kolonistach kierujących się na odległą planetę na drugim
krańcu galaktyki. Załoga statku „Przymierze” szuka planety, którą uważa za
nieodkryty raj. To, co miało być rajem, okazuje się jednak mrocznym,
niebezpiecznym światem, zamieszkanym przez androida Davida, jedynego
ocalałego z zaginionej wyprawy „Prometeusza” oraz potwory, które
urządzają na nich polowania.
Film Obcy: Przymierze bardzo mnie rozczarował. Podczas jego oglądania
nie mogłem znieść zmian estetycznych wprowadzonych przez reżysera. W
poprzednich częściach trylogii Obcy tak zwany chestburster, który jest
następnym stadium embrionu, wychodził z ofiary, wybijając jej mostek w
klatce piersiowej w postaci wężowatego kształtu ciała oraz zalążkami
przednich kończyn. W filmie Obcy: Przymierze chestburster wychodził z
ofiary wprawdzie w podobny sposób, ale zamiast wężowatego kształtu
przypominał miniaturkę  dorosłego osobnika.
Mimo tego za zdjęcia można pochwalić naszego rodaka – Dariusza
Wolskiego, a za grę aktorską Michaela Fassbendera, który wcielił się  w rolę
Davida i Waltera. Sądzę, że będzie mógł powalczyć o Oscara. I tylko te dwa
aspekty ratują film przed upadkiem. 

Myślę, że Ridley Scott poprawi swoje błędy w przyszłych  produkcjach,
ponieważ zapowiedział, że nakręci jeszcze kilka części kultowej  serii oraz
weźmie do serca uwagi wiernych fanów.

Fraszki uczniów klasy 1a

Antonina Wawer
Na pluchę

Choć pogoda w kraju licha,
nie zaglądaj do kielicha!
Szaro, buro i ponuro
muszę włożyć cię koszulo.
Ciągle pada, kapie, kropi,
mają trudno nasi chłopi!
Gdy wyjeżdżam - słońce wszędzie,
a w ojczyźnie - kiedy będzie?

Małgorzata Szymańska
Na Gosię piszącą fraszkę

Na kanapie, nad zeszytem
Siedzi Gosia i z zachwytem
Rusza mózgiem w głębi czaszki,
By wymyślić treść tej fraszki.
Lecz za chwilę już wiedziała,
Że za fraszkę będzie pała.

Zuzanna Owadowska
Pani Paterek

Na górze róże,
Na dole fiołki,
A pani Paterek robi fikołki.
Każe na wuefie robić koziołki,
Kiedy ona zjada kubek cieciorki.

wyróżnienie Posła do Parlamentu Europejskiego Tadeusza Zwiefki w
XV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Gustawa Zielińskiego
otrzymała RÓŻA RUMIŃSKA z kl. 3b

nagrodę w kategorii plastycznej, a także wyróżnienia w kategorii
literackiej i edytorskiej w konkursie MDK "Muranów" zatytułowanym
"Wydajemy własną książkę" otrzymała ZOFIA BRZEZIŃSKA z kl. 1a

laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Humanistycznego
"Omnibus"Laureatem został ALEKSANDER KAMOLA z kl. 3b 
(2 miejsce w województwie, 9 miejsce w kraju); ponadto w gronie
finalistów tego konkursu znaleźli się: Zofia Brzezińska 1a, Weronika
Gorczyca 1a, Anna Siedlecka 1b, Julia Zadrożna 1b, Jakub Bauer
3a, Wojciech Moniak 3c, Alicja Śmiałek 3c

I nagrodę XX Przeglądu Swobodnych Inicjatyw w kategorii proza
zdobyła WERONIKA SITARSKA z kl. 3b

III miejsce w konkursie "Ja, żołnierz powstania" zajęła ZUZANNA
KOWALSKA z kl. 1a

       Wszystkim serdecznie GRATULUJEMY!!!
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Plan boiska podczas festynu
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Festyn integracyjny, 20 maja godz. 10:00-14:00

godz. 10:00-14:00

Skład Redakcji:

Zofia Brzezińska 1a
Antonina Wawer 1a
Małgorzata Szymańska 1a
Zuzanna Owadowska 1a
Bartosz Gostomski 2b
Julia Korniluk 2b
Natalia Matwiejczyk 2b
Julia Zielonka 2b
Maria Sot 2c
Ignacy Orczykowski 2c
Gabriela Gierak 3c
Alicja Cizio 3c

Nad gazetką czuwa: Pani Karolina Szymczak

.

20 maja
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