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Ogłaszamy konkurs!

Rozwijamy
samorządność

Nasza gazeta nie ma jeszcze swojego
oficjalnego tytułu i loga, więc ogłaszamy
konkurs. A na czym on będzie polegał?
Ten, kto wymyśli najlepszy tytuł i logo
otrzyma główną nagrodę - jego pomysł
zostanie wykorzystany przez naszą
redakcję. Logo można zrobić w Gimpie
albo w innym programie (w formacie JPG)
Ważne, aby zawierało wymyślony tytuł,
było czytelne i przejrzyste. Swoje pomysły
można przesyłać do pani Iwony Kopki na
adres:
iwkopka@o2.pl
Konkurs będzie trwał do 6 listopada. 
Paulina Baumgart

Witamy w pierwszym numerze
szkolnej gazety Tokaj News!

Witamy w nowej
gazecie szkolnej
Tokaj News. Tym
samym
rozpoczynamy
naszą przygodę z
Junior Media.
Jesteśmy na etapie
poznawania
programu do
tworzenia gazety i
wymyślania, o
czym chcemy
pisać. Pokonanie
problemów
technicznych,
wciąż zajmuje nam
sporo czasu, ale w
końcu udało się

opublikować
pierwszy numer!
Będziemy się
starali, żeby nasze
pismo wychodziło
raz w miesiącu i
było coraz
ciekawsze.
Chcemy pisać o
życiu naszej
szkoły, ale nie
tylko!
Zapraszamy do
współpracy
wszystkich
uczniów, a także
nauczycieli!
Masz ciekawą
pasję, robisz

coś niezwykłego,
lubisz pisać? -
czekamy na Twoje
teksty! Dołącz do
nas! 
Zostań redaktorem
Tokaj News! 
To jest naprawdę
fajna przygoda! 
Tymczasem
życzymy Wam
miłej lektury
naszego
premierowego
numeru!

Redakcja 
Tokaj News

Życzenia

22 września Samorząd Uczniowski
zorganizował kawiarenkę. Można było w
niej kupić różne słodkości: babeczki, ciasta
i cukierki.
Na każdej przerwie do kawiarenki licznie
przychodzili uczniowie i rodzice. W ten
sposób SU zbierał pieniądze, które zostaną
przeznaczone na organizację „kącika
relaksacyjnego” dla uczniów.
Prawdopodobnie zostanie zakupiona
kanapa, na której będzie można odpocząć.
To nie pierwsza taka akcja Samorządu i z
pewnością będą kolejne. Ważne, żeby
zakupionych przez szkołę rzeczy nie
niszczyć. Niech posłużą jeszcze innym
uczniom :)

Wiktoria Żochowska

Tokaj News

mailto:hofka@wp.pl


www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 1 10/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLTokaj News

Kalendarz roku szkolnego
2017/2018

Zapraszamy do biblioteki!

Pasowanie na świetliczaka

15.09.2017 r. - Akcja "Sprzątanie świata" wpleciona w
szkolny dzień pracy
13.10.2017 r. - Dzień KEN, Ślubowanie uczniów klas I,
Dzień patrona szkoły
10.11-2017 r. - Akademia z okazji Święta
Niepodległości
14.12.2017 r. - Spotkanie świąteczne dla rodziców i
gości
23-31.12.2017 r. - Zimowa przerwa świąteczna
01.01.2018 r. - Nowy Rok –dzień wolny
12.01.2018 r. - bal karnawałowy
15-28.01.2018 r. - Ferie zimowe
09.04.2018 r. - Dzień Zdrowia i Natury wpleciony w
lekcje
29.03-03.04.2018 r. - Wiosenna przerwa świąteczna
27.04.2018 r. - Akademia z okazji Święta Konstytucji 3
Maja
18.05.2018 r. - Program artystyczny poświęcony
Świętemu Janowi Pawłowi II
01.06.2018 r. - Dzień Dziecka 
15.05.2018 r. - Boże Ciało -dzień wolny
22.06.2018 r. - Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
Dni galowe
4 września 2017 r.
13 października 2017 r.
10 listopada 2017 r.
27 kwietnia 2018 r.
18 maja 2018 r.
22 czerwca 2018 r.
Dni dodatkowo wolne od pracy:
2 listopada 2017r. (czwartek)- zaduszki
30 kwietnia 2018r. (poniedziałek) 
2 maja 2018r. (środa) 
4 maja 2018r. (piątek) 
1 czerwca 2018r. (piątek) -Dzień Dziecka.

"
Pani bibliotekarka Poleca wszystkim uczniom klas IV-
VII super książki do przeczytania:

" Zwiadowcy " - John  Flanagan,
" Kroniki Archeo " - Agnieszka Stelmaszyk,
" Felix , Net i Nika " - Rafał Kosik,

  Są to książki seryjne, a więc dla miłośników
dłuższych opowieści.
Mamy też coś dla tych, którzy wolą książki
historyczne:

" Władca Lewawu " -Doroty Terakowskiej.

Zaś dla uczniów klas 0-III w bibliotece czeka ciekawa
seria Grzegorza Kasdepke:

"Kacperiada",
"Kuba i Buba, czyli awantura do kwadratu",
"HORROR, czyli skąd się biorą dzieci",
"Ostrożnie!"

Zachęcamy do wypożyczania książek!
Mamy też GORĄCY APEL pań bibliotekarek! Jeżeli
wiesz, że masz w domu jakąś książkę, którą
powinieneś oddać, to zwróć ją niezwłocznie do
biblioteki, ponieważ inni mogą jej potrzebować.

Paulina Baumgart

PASOWANIE NA ŚWIELICZAKA
W naszej świetlicy wielkie wydarzenie
Pierwszaki dały wspaniałe przedstawienie 
Występów było bez liku
Wierszyki i piosenki w wielkim szyku
Do grona świetliczków zostali przyjęci
Po ślubowaniu byli uśmiechnięci
Dyplomy i podarunki wszyscy dostali
I na słodkości poczęstunek cierpliwie czekali
Potem w zabawie udział wzięli
I pogodne buziaki wszyscy mieli
Dziękujemy Paniom za przygotowanie
I ich wielkie wspaniałe staranie
Wszystkim dziękujemy za wielkie brawa
To dla nas była wspaniała zabawa
Za rok znowu zapraszamy
I jeszcze lepszy pokaz damy. 

                                             Agnieszka Jędrzejczak
Pasowanie świetlica szkolna



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 1 10/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Tokaj News

Duże osiągnięcia naszego
absolwenta - Mikołaj Bulge

Czy wiesz, że…

Mikołaj drugi od lewej

Mikołaj Bulge (l. 15), absolwent naszej szkoły, obecnie uczeń 13.
Gimnazjum im. Stanisława Staszica został na początku września
brązowym medalistą Europejskiej Olimpiady Informatycznej Juniorów.
  Swoją przygodę z programowaniem w języku C++ rozpoczął pod koniec
października 2016 roku. 
  Po ciężkiej półrocznej pracy oraz kilku wyjazdach na specjalistyczne
obozy, wywalczył w 2017 r. tytuł finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady
Informatycznej Gimnazjalistów organizowanej przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej oraz Stowarzyszenie Talent. Dzięki temu już w drugiej klasie
zapewnił sobie wstęp do dowolnego liceum z pominięciem rekrutacji, a z
uwagi na wysoki wynik w finale Olimpiady, wszedł w skład
czteroosobowej drużyny reprezentującej Polskę na Pierwszej Europejskiej
Olimpiadzie Informatycznej Juniorów do lat piętnastu.
  Wydarzenie odbyło się w dniach 7-13 września w Sofii. W efekcie starcia
algorytmicznego podczas konkursu, wszyscy czterej reprezentanci z
Polski (w tym Mikołaj) zdobyli brązowe medale. 
   Mikołaj zdobył brązowy medal oraz nagrodę w postaci wyjazdu na obóz
informatyczny organizowany przez Stowarzyszenie Talent we współpracy
z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
  Mimo dużych sukcesów, Mikołaj nie spoczął na laurach i dalej rozwija
swoje zdolności programistyczne. Ma nadzieję na dobry wynik w
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Informatycznej w tym roku szkolnym.
Życzymy Mikołajowi kolejnych sukcesów i zachęcamy wszystkich
uczniów do brania udziału w zawodach tematycznych.

Magdalena Grodzka-Bulge

Zwierzęta otaczają  nas na co
dzień. Mamy psy, koty, króliki i inne
pupile, którymi chętnie się
opiekujemy. 
W różnych częściach świata żyją
ciekawe gatunki, o których uczymy
się w szkołach lub które czekają na
odkrycie. Wiele osób myśli, że
zwierzęta już nie zaskoczą ich
niczym nowym. Jednak są one w
błędzie. W Tokaj News będę
przedstawiać  Wam interesujące
fakty ze świata ssaków, ptaków,
płazów, gadów, ryb i owadów. 

Czy wiedzieliście, że...
1.  Sum ma kubki smakowe
rozmieszczone na całym swoim
ciele.
2.  Szczur ma najbardziej zbliżone
DNA do ludzkiego.
3.  Świnia nie może podnieść głowy
do góry. Patrzy się tylko na boki lub
na wprost.
4.  Płeć żółwia można określić na
podstawie wydawanych przez
niego dźwięków – samce burczą, a
samice syczą.
5.  Serce krewetki jest
umiejscowione w głowie.

Kolejna porcja ciekawostek już w
kolejnym numerze. 
Do zobaczenia w świecie zwierząt!

Magda Wielgus

Sum pospolityGimn. im. S.Staszica nieznany
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Hiszpania w trzy minuty!   
cz.1 Co warto wiedzieć!?

SUKCESY W BIEGACH
PRZEŁAJOWYCH!

 26 września 2017 roku w Komornicy odbyły się
Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego w biegach
przełajowych w ramach Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej . 
Z naszej szkoły wzięli w nich udział uczniowie klas 5-7.
Najpierw biegły dziewczęta, a następnie chłopcy. W
każdej z rund brało udział po sześciu uczestników z
jednej szkoły.
  Piąte klasy miały do pokonania odcinek 800 metrów.
Chłopcy z szóstych klas mieli do przebiegnięcia 1000
metrów, natomiast dziewczęta 800 metrów.
  W siódmych klasach dziewczyny musiały przebiec 1
kilometr, a chłopcy 1,5 kilometra. 
W wyniku świetnych startów do kolejnego etapu -
zawodów międzypowiatowych przeszło dwanaście
pierwszych osób: Patrycja Markiewicz, Karolina
Pergół, Marcin Kania i Mateusz Paszkiel. 
Biegi międzypowiatowe odbyły się 3 października i
sukces osiągnął w nich Mateusz Paszkiel, który
zakwalifikował się do rundy mazowieckiej. Serdecznie
gratulujemy!

Wiktoria Żochowska/Jan Tomczyk

Biegi przełajoweAlhambra Grenada

W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy naukę drugiego
języka obcego - hiszpańskiego.

Postaramy się przybliżyć Wam ten niezwykły kraj,
jego kulturę i obyczaje. W Hiszpanii jest wiele miejsc
wartych zwiedzenia. Pani Carolina Rejner, nasza
nauczycielka radzi: 
- Na początku najlepiej zajrzeć do miejsc związanych
z kulturą i głównym językiem w tego kraju, gdyż są w
nim  około cztery główne języki: kastylijski  potocznie
zwany po prostu hiszpańskim, czyli główny język
urzędowy,  baskijski, galicyjski, a także kataloński - 
język urzędowy w Katalonii i na Balearach. 
Tak więc nasze zwiedzanie warto rozpocząć od
miejsc, w którym obowiązuje język kastylijski.
Poniżej prezentujemy mapę języków i życzymy Wam
ciekawych podróży - póki co, palcem po mapie.
W następnym numerze: Alhambra 
                                                    Ignacy Kopka

Mapa Języków w Hiszpanii

Jan TomczykIgnacy Kopka

Ignacy Kopka


