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  Lekcja w Sądzie Rejonowym
                  w Legnicy

    W dniach 24-26 kwietnia klasy 2a, 3a i 3b uczestniczyły w
wycieczce do Świeradowa Zdroju.  Zwiedziliśmy Zamek Czocha,
wjechaliśmy na Stóg Izerski i zjedliśmy smaczny chlebek w
Czarcim Młynie. Spędziliśmy trzy dni pływając w basenach oraz
spacerując po pięknych okolicach Świeradowa. Na Stogu
Izerskim zaskoczył nas śnieg, dzięki temu zabawa śnieżkami
udała się. W drodze powrotnej mieliśmy okazję zwiedzić Czarci
Młyn. 
     Z wycieczki wróciliśmy wypoczęci, ale zarazem wyczerpani
wieloma atrakcjami. Naszymi opiekunkami były pani Sylwia
Sularz, Alicja Chrobak oraz Agnieszka Biś. Gimnazjalistom
bardzo spodobał się taki wyjazd w góry. Z całą pewnością
uczniowie  długo  nie zapomną tego  wyjazdu i nawet  w  szkole
średniej  będą  go  ciepło  wspominać.

    10.05.2017r. grupa uczniów z naszego gimnazjum
uczestniczyła w rozprawie sądowej w legnickim Sądzie
Rejonowym. Opiekunami wycieczki byli pan Maciek Dorożko i
pani Ewa Jezierska. 
        Podczas pobytu w sądzie uczniowie mieli możliwość z bliska
przyjrzeć się pracy sędziny. Odbyły się dwa posiedzenia,
pierwsze dotyczące jazdy samochodem pod wpływem
narkotyków, a drugie bójki z użyciem noża. Oba procesy były
bardzo ciekawe, choć niektórym osobom na sali sądowej
wydawały się bardzo absurdalne. Taka forma lekcji bardzo
spodobała się naszym gimnazjalistom. 
     Wyjazd był bardzo udany i myślę, że uczniowie chętnie
kontynuowaliby tego rodzaju edukację.
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 Cytaty, które mogą poprawić twoją pewność siebie

„Czynnikiem umacniającym poczucie pewności siebie jest akceptowanie siebie jako wartościowej osoby.”
—B. Tracy
Ten cytat potwierdza to, że aby nasza pewność siebie była lepsza sami musimy mieć duży dystans do
siebie i zaakceptować  własne wady. Ludzie nie  zauważą  twoich wad jeśli Ty sam im o nich nie powiesz 

„Jest tylko jedna przyczyna ludzkich porażek. To brak wiary w prawdziwego siebie.” —William James
Gdyby ludzie sukcesu  w siebie nie wierzyli, myślisz, że byliby teraz tam gdzie są?! Nie! Wszyscy Ci,
którzy do czegoś doszli, często musieli coś porzucić, z czegoś zrezygnować, aby zrealizować swoje
marzenia. A czy myślisz, że ktoś tak naprawdę w nich wierzył na początku ich drogi?! Nie! Często ludźmi
sukcesu są osoby,  które stawiając  swoje pierwsze korki ku zrealizowaniu swoich marzeń były same i
nikt w nich nie wierzył. Dlatego jeśli czegoś pragniesz,  to zrób to! Nikt w Ciebie nie musi wierzyć, jeśli
sam w siebie uwierzysz! 

„Istnieje tylko jedna osoba, która kiedykolwiek może uczynić Cię szczęśliwym i tą osobą jesteś Ty” —D.
Burns
Prawda jest taka, że to Ty decydujesz o wszystkim. To od Ciebie zależy jaką osobą będziesz i kim
zostaniesz.  To Ty decydujesz o tym, czy chcesz być szarą myszką schowaną w kącie bez prawa głosu
czy Panem własnego losu, który bierze sprawy we własne ręce.
Sam zdecyduj kim chcesz być. Sam dokonaj wyboru i zastanów się nad swoim życie. Jeśli jesteś cichą i
spokojną osobą to popracuj nad  pewnością siebie. Uwierz mi! Więcej zyskasz będąc bardziej odważny. 
Życzę Ci powodzenia i trzymam za Ciebie kciuki !!
 Buziaki :*

 

                             TOP 3 KSIĄŻKI !!!

·  13 powodów JayAsher
Książka to wielka bomba emocjonalna. 7 kaset. 13 nagrań. To właśnie na nich, Hannah Baker, licealistka, opisała
cały "efekt śnieżnej kuli" - jak go nazwała - który spowodował, że pewnego dnia po prostu nie przyszła do szkoły.
Popełniła samobójstwo. Książka nie należy do łatwych, aczkolwiek warto po nią sięgnąć.
·  Ponad wszystko Nicola Took
Wyobraź sobie, że od dziecka jesteś zamknięty w czterech ścianach swojego domu.  Nigdy nie poczułeś kropli
deszczu na języku, nie wyszedłeś ze znajomymi do kina, a świat poznajesz tylko dzięki książkom i
filmom.Nieuleczalnie chora dziewczyna, nowy chłopak w sąsiedztwie i powoli kiełkujący romans. Tym bardziej
pozytywnie zaskakujący jest kierunek, który w pewnym momencie obiera historia.
·  100 czystych stron Cyril Massarotto
Mówiąc o spadku, najczęściej mamy przed oczami fortunę lub przynajmniej pokaźny dom. I właśnie tak myślał
główny bohater owej książki, lecz po swoim dziadku dostał jedynie zeszyt. Co więcej zeszyt okazał się pustymi,
niczym niezapisanymi białymi kartkami papieru. Książka uświadamia, żeby zostawić przeszłość i nie zatracać
się w niej. Trzeba żyć teraźniejszością i tworzyć jak najlepszą przyszłość.
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              Szkolny humor drugoklasistów :)

                   - Nikola Radziejewska kl. 2b
Pani Kozuli przedmiotem

Jest matematyka
Po sprawdzianie lepiej
Nie patrz do dziennika.

- Filip Perka kl. 2b

Pani Biś na fizyce
Bezpiecznie króluje

Gdyż tych dziwnych wzorów 
Nikt z nas nie pojmuje

Pani Słoma na historii 

Snuje długie opowieści,
Co się kiedy działo

W głowie się nie mieści.
Pani Pedagog chytra sztuka
I na każdego haka szuka.

- Mateusz Jarzynka kl. 2b
Dziś przed lekcją wos-u

Cała klasa kuje
 Gdyż Pani Jezierska 

Po trzech odpytuje.
Pani Izabela 

Choć bywa surowa 
Można sobie 

Trochę pożartować.
Pani Jola ściąg nie toleruje
Więc nas jak superman 

Na teście pilnuje.

                 Pani Jola ściąg nie toleruje
                       Więc nas jak superman 
                             Na teście pilnuje.

                - Magdalena Lachowska kl. 2b
Pan Daro gdy się nudzi

Ma tendencję do zaczepiania ludzi.
Stawy sprawdza, plecy prostuje

Swoim gadaniem ciągle nam truje.
Sweterek nosi obowiązkowo

W nim wygląda bardzo twarzowo.
Jego łysinka błyszczy się stale

Brwi mu sterczą zawsze wspaniale.
Do czytania nosi okulary

Bo to człowiek już troszkę stary.
A humorki to ma straszne 

Więc uważać trzeba zawsze.
Zdenerwowany nas zwykle pyta

I kolejna jedynka wędruje do dziennika.

- Maja Hawryluk kl. 2b
Panią Słomę szokujemy

Gdy jakąś datę wykujemy
Lecz kiedy się historii nie nauczymy,

bardzo ją wtedy denerwujemy.

Pani Jola to nie budzik,
lecz na matmie bas obudzi

Pisze, liczy i rachuje,
 a w dzienniku same dwóje.

. . .J.S. J.S. J.S.
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             Spotkanie z Przemysławem Corso

    
     Kiedy przyniesiesz świadectwo do domu i ...

    24 kwietnia 2017 roku w Gimnazjum w Spalonej
gościliśmy pana Przemysława Corso- autora książki
„Podziemne miasto” napisanej w 2016r. Pan Przemek jest
również autorem  powieści kryminalnej „Studium w
czerwieni” wydanej w 2012r. Jest także autorem  dramatu 
psychologicznego  „Maraton”.    Książka Przemka  Corso
zdobyło tytuł Legnickiej Książki Roku 2016.
   Spotkanie zostało zorganizowane z okazji Światowego
Dnia Książki i Praw Autorskich.  Podczas spotkania Pan
Corso opowiadał nam jak przebiega cały proces
powstawania książek. Jego przemowa była czarująca.
Wszyscy uczniowie siedzieli z zachwytem na twarzy.
Zaprosiliśmy pana Przemka również na obchody związane z
dniem pt: „Jak nie czytam, jak czytam”. 

.

                       
     23 czerwca 2017 roku, w całej Polsce kończymy rok
szkolny. Przez 290 dni pracujemy nad oceną końcowa z
danego przedmiotu. Nastąpi jednak moment wręczenia
świadectwa rodzicom. Jednym idzie lepiej, drugim gorzej, ale
czy każdy rodzic jest w stanie zaakceptować nasze oceny?
Jeśli nie, możecie podsunąć im ten tekst, który pozwoli im
zrozumieć nasze świadectwo.
     „Świadectwo to efekt całorocznej pracy gimnazjalisty.
Teraz nie ma co robić wyrzutów, bo jest to najzwyczajniej
demotywujące. Każdy człowiek, młody czy też starszy
potrzebuje wsparcia, więc groźby i kary nie mają sensu. 
Powodują u człowieka zmęczenie i zdenerwowanie, a nawet
czasami smutek, bo przecież tak się staraliśmy, żeby nie
zawieść siebie i swoich bliskich.”

P.K.
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