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Nadchodzą
wakacje

.

Za dni kilka –o tej
porze
będę witać polskie
morze.
Bo najbardziej mi
się marzy
żeby bawić się na
plaży.

A ja chciałbym
dotknąć chmury
i dlatego jadę w
góry.

Razem z mamą,
razem z tatą
w górach lubię
spędzać lato.

Ja na morze nie
mam czasu.
Wolę jechać het- do
lasu.
I tam z dziadkiem
zbierać grzyby
albo w rzece łowić
ryby.

Dopiero co był
wrzesień i początek
szkoły, a już
wielkimi krokami
zbliżają się
wakacje.
Zakończenie roku
szkolnego
2016/2017 wypada
23 czerwca.

Ze szkołą
uczniowie
pożegnają się pod
koniec czerwca, ale
już od początku
tego miesiąca czuć
klimat wakacji -
oceny wystawione,
lekcje są
zazwyczaj

luźniejsze niż
zazwyczaj.
Ostatnie chwile
roku szkolnego to
czas wycieczek,
zajęć na świeżym
powietrzu. Warto
także zaznaczyć,
że 21
czerwca rozpocznie

się kalendarzowe
lato.

.
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DZIEŃ OJCA

NAJLEPSZE
ŻYCZENIA DLA

WSZYSTKICH
TATUSIÓW !!!

    Piękne      
    święto

Dzień Ojca
obchodzimy 23
czerwca. To
święto jest
wyrazem
szacunku i
wdzięczności
ojcom. Nie
zapomnijmy
złożyć życzeń
naszym
kochanym
tatusiom.

.

.

Wiemy jak
ciężko
pracujesz tato!
Bardzo Cię
wszyscy
kochamy za to
a także za Twe
szlachetne
serce,
w którym
rodzina pierwsze
ma miejsce! W
ten dzień
świąteczny

 przyjmij
podziękę 
za wiarę,
mądrość,
ojcowską rękę.
Wysłuchaj
życzeń co z
serca płyną: 
Niech wichury
mroźne Ciebie
ominą!

Dziś
życzenia
chcę ci
złożyć, mały
bukiecik
podarować i
miłość w
mym sercu
do Ciebie
zachować. I
życzę Ci
dużo
wspaniałej

radości, byś
żył dziś i
zawsze w
dobrej
miłości.
Właśnie w
tej chwili
cieszę się z
tego, że
życzyć Ci
mogę
wszystkiego
dobrego. 

Tatusiu
kochany, my z
serca Ci
składamy:
Zdrowia, sił i
codziennej
radości,
żadnych
problemów ze
stawami kości.
Obyś miał
zawsze
spokojną głowę,
do nas -
dziewczyn
nerwy stalowe.

Cierpliwość
świętą! Rękę nie
ciężką!
Spokojnego
ducha, kiedy
trwa
zawierucha.
Niech Ci płyną
jak najmilej
życia trudne
chwile, w dzień
dzisiejszy Tatku
miły, tego my Ci
życzymy! 

.

.
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Wywiad 

z gimnazjalistami

Koniec roku
tuż tuż...

Damian 

Julia 

Naszą szkołę
opuszczą
uczniowie klasy
III gimnazjum.
Postanowiliśmy
dowiedzieć się
jakie mają plany
na temat swojej
przyszłości.

.

-Czy mogę
przeprowadzić
z tobą wywiad
do gazety? 
-Tak,
oczywiście
-Jakie

wydarzenia
przeżyte w tej
szkole
szczególnie
zapamiętasz? 
-Myślę, że
udział

w Kolorowych
Boiskach.
-Czy będziesz
tęsknić za
gimnazjum? 
-Oczywiście,
najbardziej

za moją klasą i
nauczycielami. 
-Jaką szkołę
wybrałaś po
gimnazjum
-Wybrałam
liceum

w Gorzowie,
tzw. "Puszkin".

.

-Jak będziesz
wspominać
nasze
gimnazjum?
-Były dni lepsze
i gorsze, ale w
sumie będę za
nim trochę
tęsknić. Chociaż
cieszę się, że

mam to już za
sobą.
-Jaką szkołę
wybrałaś po
gimnazjum 
-Wybrałam
Liceum Kadetów
RP. Minusem
jest to, że jest
500 km stąd.

.

.

.

-Jakie
wydarzenia
przeżyte w tej
szkole  
szczególnie
zapamiętasz?
-Najbardziej
nocne
głosowania w 

konkursie
"Kolorowe
boiska".
-Jaką szkołę
wybrałeś?
-Szkołę
zawodową.
Chcę zostać
elektrykiem.

.

.

.

.

.
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Spotkanie autorskie z panią
Wandą Szymanowską

       Konkurs 
 o Janie Pawle II

         Kangur

Spotkanie
   z pisarką

6 czerwca w
naszej szkole
zagościła
autorka książek
dla dzieci i
dorosłych- pani
Wanda
Szymanowska.
Pani Wanda
spotkała się z
uczniami klas I-
III szkoły
podstawowej.

W prezencie za
poświęcony
nam czas pani
Wanda
Szymanowska
otrzymała od
nas karykaturę
oraz serduszka
zrobione przed
młodsze dzieci.

Pojawiły się już
wyniki z
konkursu
matematycznego
"Kangur", który
odbył się 16
marca. W klasie
IV najwyższy
wynik uzyskał
Michał Mańdzij
zdobywając
64,75 pkt. W
klasie V najlepiej
spisała się
Wiktoria
Tarczyńska,

która uzyskała
aż 82,5 pkt. W
VI klasie Paulina
Kabs z
wynikiem 47,5
pkt. W I
gimnazjum
Aleksandra
Mańdzij z ilością
34,75 pkt.
Natomiast z III
gimnazjum Liwia
Piechowska z
wynikiem 65,25.

17 maja 2017 r.
w naszej szkole
odbyła się już IV
edycja
gminnego
konkursu o
Janie Pawle II.
Łącznie wzięło
w nim udział 25
uczniów ze
szkoły
podstawowej w
Gościmcu,
Zwierzynie i
Górkach
Noteckich

oraz gimnazjum
w Zwierzynie i
Górkach
Noteckich. W
kategorii
gimnazjum
zwyciężyła
Michalina
Sztandera,
natomiast w
szkole
podstawowej
Wiktoria
Tarczyńska.
Serdecznie
gratulujemy!.

.

Nasi uczniowie
wspólnie
zaśpiewali
piosenkę z
panią Wandą
Szymanowską
o "Ciapku".
Klasa III SP
wraz ze swoim
wychowawcą-
p. Piotrem
Janczakiem
przygotowali
przedstawienie.

.

.
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Rozmowa zgościem specjalnym w naszej szkole... Panią Wandą Szymanowską

Wanda Szymanowska
Z zawodu polonistka, nauczycielka, wielbicielka literatury w każdej postaci. Uwielbia też egzotyczne podróże,
muzykę, dobrą kuchnię i szkołę, w której spędzała większość czasu, ucząc języka polskiego, niemieckiego,
muzyki. Kobieta pełna poczucia humoru, uśmiechu dla innych, kochająca ludzi i zwierzęta.
-Może zacznijmy od początku. Jaki miała pani stosunek do nauki jako uczennica?
-No przyznam się bez bicia, to jest straszne, że ja przez całą moją karierę szkolną i studia niegdy nie dostałam
żadnej złej oceny. Raz w życiu dostałam w liceum pięć minus z mojego ulubionego przedmiotu i tak to
przeżyłam, że płakałam chyba trzy dni, aż dostałam temperatury. Nie mogłam przeżyć tego, że ja zrobiłam błąd
z mojego ulubionego przedmiotu. Ja się bardzo dużo uczyłam. Bardzo dużo czytałam. Zawsze.
-A jakie pani miała wtedy marzenia?
-Chiałam być inżynierem, bo ze ścisłych przedmiotów też sobie jakoś radziłam. Nawet zrobiłam w tym kierunku
jakieś kroki, ale szybko okazało się ,że to jednak nie to.
-Co panią skłoniło do pisania?
-Zawsze coś pisałam, a ponieważ byłam nauczycielem, to to co pisałam, dotyczyło mojej pracy zawodowej. Były
to podręczniki, poradniki, broszury, ćwiczenia, a dopiero na końcu książki.
-A jak pani bliscy zareagowali na to, że zaczęła pani pisać?
-Nie byli zdziwieni, bo oni wiedzieli, że ja zawsze coś piszę i się do tego przyzwyczaili. Poza tym moja córka i
synowa, również są filologami polskimi. Jedna jest nauczycielką języka polskiego, a druga pracuje w
wydawnictwie i zajmuje się korektą. Także można być filologiem polskim, a nie trzeba być nauczycielką. Jest
kilka specjalizacji, więc niekoniecznie trzeba popaść w szkołę.
-Wiemy, że "Zielone kalosze" to pani debiutancka powieść. Ile czasu pani ją pisała?
-Piszę stosunkowo szybko. Gdzieś trzy miesiące. Mam plan dzienny ile muszę napisać, w tej chwili trzy strony
komputeropisu, lecz nie zawsze mi się to udaje.
-A jak wymyśla pani postacie, miejsca wydarzeń?
-Nie określam ich bardzo blisko geograficznie, tak jak Prus w "Lalce" przedstawił Warszawę. W trylogii
obuwniczej, bo to są trzy książki z butami w tytule, jest miejscowość fikcyjna, zmyślona. Pisarzowi wolno
zmyślać, ile chce, byleby nie kłamał, bo fikcja nie jest kłamstwem.
-Może zakończmy temat pani twórczości. W jednej z notatek na pani temat przeczytałyśmy, że lubi pani
egzotyczne podróże. Czy to prawda?
-Oj, bardzo lubię, a szczególnie lubię Afrykę. Azją w ogóle nie jestem zainteresowana, a Afrykę lubię między
innymi dlatego, że kiedy u nas jest zimno i mróz, to tam sobie można polecieć i mieć czterdzieści stopni w
grudniu.
-Opowiedziałaby pani o najbardziej ekscytującej podróży? Może zdarzyło się kiedyś coś niespodziewanego?
-Coś niespodziewanego? Nie, to przesada jest z tymi przygodami. W tym roku przed samą gwiazdką, 23 grudnia
idę sobie główną ulicą miasteczka, które się nazywa Kololi i leży w Gambii. Gambia to jest na zachodnim
wybrzeżu Afryki taka pozioma dżdżownica. Ma kształt dżdżownicy wciśniętej w jabłko. I sobie myślę-matko to
dzisiaj jest 23 grudnia, ludzie się szykują do świąt Bożego Narodzenia, a ja tu idę z plaży i jest trzydzieści stopni.
To mi się bardzo podoba. Ja ogólnie bardzo lubię słońce i ciepło.
-Ma pani jakieś plany na wakacje?
-Te wakacje? Czyli po 23 czerwca? To jest ta data graniczna? W przyszłym tygodniu jadę na Ukrainę, a potem
po zakończeniu roku szkolnego lecę z moim dziewięcioletnim wnuczkiem na wakacje. Lecimy na Maltę, a potem
jadę do pracy za granicę, a jesienią sobie zrobię lato, gdzieś polecę, ale jeszcze nie wiem gdzie.
-To było ostatnie pytanie. Bardzo pani dziękujemy.
-Miło mi było bardzo udzielić wam wywiadu.
Z Panią Wandą Szymanowską rozmawiały:
Julia Dworak, Michalina Sztandera
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Dzień Dziecka
    dla każdego!

Dla małego 
           i dużego!

31 maja 
  2017r.

31 maja w
naszej szkole
odbył się Dzień
Dziecka "Na
wesoło". 
Brały w nim
udział klasy VI-
VI SP oraz III
PG.

        Dzień Dziecka ☺
           Na wesoło!

Impreza miała
na celu
zintegrowanie
uczniów w
różnym wieku,
poprzez
wspólną
zabawę oraz
rywalizację. 

Uczniowie
bawili się
znakomicie!

Uczniowie byli
podzieleni na 4
drużyny. Każda
grupa odróżniała
się innym
kolorem. 

Dzieci były
podzielone
niezależnie od
wieku i klasy. 
Dzięki temu
uczniowie w
różnym wieku
mogli ze sobą

współpracować
oraz
rywalizować
wzmacniając
tym swoje
relacje. 

Na dzieci
czekały
różnorakie
konkurencje i
zabawy niekiedy
wymagające
współpracy.  

Uczniowie brali
udział w
konkurencjach:
·  Skoki w
workach
·  Jedzenie
jabłek
·  Bieg z łyżką i
jajkiem
·  Biegi 3-
osobowych
zespołów
złączonych ze
sobą folią
·  Skoki na
gumowych
piłkach

·  Skoki przez
linę

Oprócz tego, na
koniec wszyscy
zagrali w dwa
ognie.
Ostatecznie
zwyciężyła
drużyna czarna.
Wszystkie
drużyny dostały
słodką nagrodę
:)

.

.

Chłopcy z IIIPG
zajęli się
muzyką, co
sprawiło, że
zabawa
przebiegała w
dużo weselszej
i milszej
atmosferze. 
Rywalizacja
była uczciwa. 
          :)

.

.
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Książki na wakacje 

Papierowe
miasta

Tysiąc pięter

Nerve

Młoda
uczennica
liceum Vee,
zostaje wybrana
do udziału w
anonimowej
grze
internetowej,
która jest
transmitowana
na żywo. Gra
polega na
podejmowaniu

.

 Książka Johna
Greena
"Papierowe
miasta" to
książka idealna
na wakacje
opowiada o
dwójce
przyjaciół z
dzieciństwa Q i
Margo.Oboje
chodzą do tego
samego liceum
lecz mimo tego
nie przyjaźnią
się tak

jak kiedyś
Margo jest
zbuntowana, a
Q spokojny i
zakochany w
niej.Pewnej
nocy Margo w
stroju nindży
zakrada się do
jego pokoju i
wciąga go w
niezły bałagan.
Następnie znika
,a Q próbuje ją
odnaleźć

Avery jest
zaprojektowaną
idealną 17-latką
Wraz z
bogatymi
rodzicami i
przybranym
bratem Atlasem
mieszkają na
tysięcznym
piętrze Wieży.
Sekret Avery
polega na tym,
że Atlas jest dla
niej kimś więcej
niż tylko bratem.

Kocha się w nim
również jej
przyjaciółka
Leda.Jednak
jest to
nieszczęśliwe
uczucie,które
wpędza ją w
uzależnienie.
Nikt nie sądzi
,że ktoś zna ich
tajemnice i
może je
wykorzystać

które z czasem
stają się coraz
bardziej
ryzykowne.Jej
partnerem w
grze jest Ian.Na
początku Vee
cieszy się że
fani zachęcają
ich co
podejmowania
coraz bardziej
wymagających

wyzwań.Jednak
w pewnym
momencie gra
przybiera
niespodziewany
obrót.Okazuje
się że o
wszystko albo o
nic ,a
najwyższą
stawką okazuje
się być życie 

.

.

.
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Liga kolarska i nasi zwycięzcy

Nemanja Nikolić
piłkarzem maja

Dąb Górki
Noteckie

 Agata Kabs
zajęła pierwsze
miejsce w
powiatowej lidze
szkolnej w
kategorii klas I-
VI w kolarstwie.

Robert
Lewandowski
nie wiedział,
że

zdobył
prestiżową
nagrodę
przyznawaną
przez piłkarzy
Bundesligi.Nap
astnik
reprezentacji
Polski został
wyróżniony
przez magazyn
"Kicker". 

3 czerwca nasz
drużyna
zmierzyła się z
Orłem
Międzyrzecz na
wyjeździe.
Spotkanie
zakończyło się
wynikiem 7:0 dla
gospodarzy.
Niestety nie
udało się, ale
zrehabilitować
będzie się
można w sobotę
w meczu

na własnym
stadionie na
którym
podejmiemy
Błękitnych
Lubno.

.

Nemanja
Nikolić, były
napastnik Legii
Warszawa,
został wybrany
piłkarzem maja
w
amerykańskiej
Major League
Soccer! W maju reprezentant
Węgier strzelił
sześć goli i
zaliczył jedną
asystę, dzięki
czemu
jego Chicago

 Fire nie zaznało
porażki
i awansowało na
drugie miejsce
w konferencji
wschodniej.

.

Wiktoria
Tarczyńska
zajęła IV
miejsce w
powiatowej
szkolnej lidze
kolarskiej.
Sławomir
Tarczyński zajął
III miejsce
również w
powiatowej lidze
kolarskiej.

.

.

http://kalendarz.cafe.pl/kalendarz/maj/m
http://wpodrozy24.pl/temat/podroze/chicago
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