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Nowy rok szkolny

Rok szkolny 2017/1018
rozpoczął sie wielkimi
zmianami. Co nowego
czeka nas w ciągu
najbliższych miesięcy?
Zgodnie z zalożeniami
reformy oświaty nasze
gimnazjum i szkoła
podstawowa zostały
połączone. Obecnie
dyrektorem placówki jest
pan Andrzej Korpysz. Na
przerwach

możemy spotkać
młodszych kolegów,
którzy są pełni energii, a
my gimnazjalisci musimy
się do tego przyzwyczaić.
Możemy teraz wykazać
się opiekuńczością wobec
młodszych kolegów. 
Mamy też wspólnych
nauczycieli. Pracujemy w
23 oddziałach z 50
pedagogami.  Uczymy się
na obu piętrach szkoły, a

młodsi uczniowie
spotykają starszych na
przerwach. Większość sal
lekcyjnych jest już
wyremontowana. Ostatnio
wypiękniały sale numer
16, 3 i 4. Korytarze także
nie straszą wyboistą
nawierzchnią. Zostały
pokryte nową, kolorową
podłogą. Klasa chemiczna
została wyposażona w
nowe meble, a w innych

klasach są nowe pomoce
edukacyjne. Pozmieniały
sie także gabloty na
korytarzach.
Znów możemy korzystac
z sali fitness.
Najwiekszym
zaskoczeniem jest dla
nas nowy, bezpieczny
plac przed szkołą,  który
jest teraz naszą
wizytowką. Śmiało
możemy stwierdzic,

że jesteśmy gotowi do
rozpoczęcia nowego roku
szkolnego.

                       kl. 3c
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Kalendarz Roku Szkolnego 2017/2018
I.  Organizacja Roku Szkolnego (ważniejsze daty).
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017r.

2. Dzień Nauczyciela 13 października 2017r.

3. Wszystkich Świętych 1 listopada 2017r.

4. Święto Niepodległości 11 listopada 2017r.

5. Mikołajki 6 grudnia 2017r.

6. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017r.

7. Wigilia 24 grudnia 2017r.

8. Boże Narodzenie 25 – 26 grudnia 2017r.

9. Nowy Rok 1 stycznia 2018r.

10. Trzech Króli 6 stycznia 2018r.

11. Ferie zimowe 29.01. – 11.02.2018r.

12. Dzień Kobiet 8 marca 2018r.

13. Wiosenna przerwa świąteczna 29.03. – 03.04. 2018r.

14. Święta Wielkanocne 01.04. – 02.04.2018r.

15. Egzamin gimnazjalny 18, 19, 20 kwietnia 2018r.

16. Święto Pracy 1 maja 2018r.

17. Święto Konstytucji 3 maja 3 maja 2018r.

18. Dzień Matki 26 maja 2018r.

19. Boże Ciało 31 maja 2018r.

20. Dzień Dziecka 30 maja 2018r.

21. Spotkanie z najlepszymi uczniami i ich rodzicami 19 czerwca 2018r. o godz. 17.00

22. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018r.

23. Ferie letnie 24.06 – 31.08.2018r.

24. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 grudnia 2017r. (piątek)
18,19,20 kwietnia 2018r. (środa, czwartek, piątek)
30 kwietnia 2018r. (poniedziałek)
2 maja 2018r. (środa)
4 maja 2018r. (piątek)
1 czerwca 2018r. (piątek)
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1 listopada

Zebrania z rodzicami (wtorek 16.30) 
1.  12.09.2017r.
2.  24.10.2017r.
3.  12.12.2017r.
4.  23.01.2018r.
5.  20.03.2018r.
6.  15.05.2018r.
Konsultacje (wtorki godz. 1630)
1.  09.01.2018r.
2.  05.06.2018r.

Dzień Patrona

Co roku miesiąc listopad zaczynamy pięknym dniem Wszystkich Świętych.
Jest to święto zmarłych, które upamiętnia osiągnięcie stanu zbawienia i
przebywanie ich w Niebie. Jest to wyjątkowy dzień dla osób zmarłych,
ponieważ poprzez drobne gesty pokazujemy , że nadal są w naszych
sercach.
Historia tego święta
Obchody tego święta w rożnych Kościołach wschodnich w prowincji
Cesarstwa Rzymskiego wprowadzono w IV wieku. Ich daty różnią się od
siebie, ale najczęściej przypadały w okresie Wielkanocy. W Edessie
obchodzono je w wszystkich męczenników 13 maja. Według kalendarza z
Nikodemii z IV wieku, przypadało ono na pierwszy piątek po Wielkanocy.
Ten termin przyjęto w V wieku w kościele perskim i zachował się we
współczesnym kalendarzu Kościoła chaldejskiego. W średniowieczu dopiero
Rzymianie wszystkich świętych zaczęli obchodzić 1 listopada w 741 roku.
Papież Grzegorz III ufundował wówczas oratorium w Bazylice św. Piotra w
Watykanie ,,in honorem Salvatoris, sanctae Dei genitricis semperque virginis
Mariae dominae nostrae, sanctorumque apostolorum, martyrum quoque et
confessorum Christi, perfectorum iustorum,’’. Świadectwa z IX wieku
przekazują, że w Anglii oraz w państwie Franków obchodzono również 1
listopada uroczystość zwaną sollemnitas sanctissima. Warto wspomnieć, że
papież Jan XI w 935 roku wyznaczył osobne święto 1 listopada ku czci osób
zmarłych. 
Zwyczaje w Polsce 
W Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny Polacy odwiedzają
rodzinne cmentarze. Zapalają świeczki, kupują kwiaty lub wiązanki, aby
ozdobić groby najbliższych. W czasach PRL-u był to dzień wolny od pracy.
W Kościele prawosławnym w tym dniu szczególnie modlimy się za osoby
zmarłe. Moim zdaniem nie tylko ten dzień powinien być szczególny.
Powinniśmy odwiedzać ich częściej zapalając znicz. Jest to mały gest, który
pokazuje, że nasza miłość oraz pamięć nigdy nie gaśnie.

Julia Duliasz

Dzień Patrona jest ważnym wydarzeniem w życiu naszej szkoły.
Wspominamy tego dnia  osobę Jana Pawła II.  20 października zebraliśmy
się wszyscy, cała społeczność uczniowska, nauczyciele,  na uroczystej
akademii. Obejrzeliśmy montaż słowno-muzyczny, który przygotowała wraz
z uczniami pani Anna Miazga. Towarzyszył im zespół pod opieką pani
Małgorzaty Stalęgi.
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Niepodległa 1 września...

11 listopada to dla nas, Polaków, jedna z najważniejszych dat w kalendarzu.
Właśnie wtedy obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. To właśnie 11
listopada 1918r. po 123 latach zaborów, nasz kraj znów pojawił się na mapie
Europy. Wspomnianego dnia, słynny polski przywódca i działacz
niepodległościowy Józef Piłsudski, został Naczelnym Dowódcą Wojsk
Polskich, a przebywające na naszych ziemiach oddziały obcych żołnierzy,
zaczęły się z nich wycofywać. Ponownie mogliśmy zacząć cieszyć się ze
swojego własnego domu Polski, która przez wiele lat zawłaszczona była
przez Rosję, Prusy i Austrię. Polska mogłaby nigdy nie odzyskać
niezależności, gdyby nie niezłomność wielu naszych przodków, którzy
przelali krew za utraconą Ojczyznę. Pomimo usilnych prób naszych
nieprzyjaciół, którzy walczyli ze wszystkim, co wiąże się z naszym
narodem, nie zdołano zabić ducha polskości. Ani Niemcom, ani Rosjanom
nie udało się narzucić naszym rodakom swojej kultury i języka w ramach
tzw. Procesów rusyfikacji i germanizacji. Polacy odzyskując niepodległość
po ponad 100 latach „niebytu” – co jest fenomenem na skalę globalną – po
raz kolejny udowodnili zaś, że są jednym z najbardziej niestrudzonych i
najbardziej dumnych narodów świata . Co by się stało, gdyby nie
bohaterstwo przodków, którzy walczyli o naszą niepodległość? Dziś
prawdopodobnie nie mówilibyśmy w języku polskim; nie moglibyśmy pewnie
też demonstrować dumy z naszych narodowych symboli – flagi oraz godła
państwowego; a wielkie czyny, jakich dokonali Polacy na przestrzeni
wieków, zostałyby zapomniane. Polska mogłaby przepaść na zawsze.

                                                                                        K. Lendas

W bieżącym roku obchodzimy 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Była to w historii ludzkości bezwzględnie największa wojna, która pochłonęła
dziesiątki milionów ofiar różnej narodowości.Toczyła się od 1 września 1939
roku do 8 maja 1945 roku obejmując niemal wszystkie kontynenty. Nasz kraj
poniósł największe straty wśród ludności jak i w zniszczeniach
urbanistycznych.Uroczystości upamiętniające tą rocznicę rozpoczęły się w
Wieluniu i na Westerplatte. Właśnie pierwsze bomby wczesnym rankiem
spadły między innymi na szpital w Wieluniu zabijając i raniąc wiele
niewinnych osób. Westerplatte to jeden z bastionów Polskiej obrony, który
bronił się najdłużej dając spore straty niemieckim najeźdźcom. W naszym
mieście uroczystości związane z rocznicą wybuchu II wojny światowej
zostały uświetnione  uroczystościami na Cmentarzu Wojskowym. Złożono
 kwiaty i oddano hołd tym, którzy zginęli podczas wojny. O godzinie 12
zawyły syreny. Wieńce złożyli  uczniowie szkół wszystkich szczebli, w tym
klasy mundurowe. Uroczystość jak co roku, uświetniła obecność harcerzy.

                                                                                          J. Pabiś

foto:wordpress
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Spotkanie z niezwykłym
człowiekiem

Świętujemy Dzień Pieczonego
Ziemniaka

Dnia 15.09.2017r. odbyło się spotkanie z Jaśkiem Melą, na które poszły
klasy IIa i IIIa gimnazjum. Spotkanie odbyło się na sali widowiskowej w
Domu Chemika. Pan Jasiek Mela opowiedział nam o swojej tragedii z
dzieciństwa, czyli wypadku, w którym stracił lewe podudzie i prawe
przedramię. Pokrótce przybliżył nam swoją pasję, barwnie opowiedział nam
o swoich wyprawach po całym świecie. Pokazał, ze każdy może zdobyć
swój biegun. W ten sposób uświadomił młodym ludziom, że człowiek
niepełnosprawny może korzystać z życia jak my, zdrowi ludzie. Wystarczy
tylko trochę chęci. Na koniec spotkania było można zadawać mu pytania, a
także osoby bardziej cierpliwe mogły zrobić sobie zdjęcie i poprosić o
autograf. Miejmy nadzieję, że Jan Mela będzie dobrze wspominał nasze
miasto i wróci tu jeszcze.
                                                                            W. Lisicka

W dniu 10 października 2017 roku uczniowie klas integracyjnych – oddziałów
gimnazjalnych SP10, mieli okazję uczestniczyć w uroczystości Dnia
Pieczonego Ziemniaka w Ośrodku Specjalnym w Puławach. Wspólnie z
tamtejszą młodzieżą piekliśmy kiełbaski i ziemniaki, po czym czekał  nas
słodki poczęstunek. Następnie braliśmy udział w konkursach wiedzy
dotyczących „ króla” tego święta, jakim był ziemniak. Pełni zapału i wigoru
sprawdziliśmy własnych sił, przystępując do konkurencji sprawnościowych.
Pojawiły się takie jak: rzucanie woreczkiem do celu,  prowadzenie piłeczki za
pomocą kija hokejowego między pachołkami, skoki w workach, odbijanie
paletką piłeczki ping – pongowej, a także prowadzenie „niewidomego” (osoby
mającej zasłonięte oczy) przez tor przeszkód. Wszyscy biorący udział w
rozgrywkach otrzymali drobne upominki. Uwieńczeniem naszego spotkania
było przeciąganie liny… w konkurencji tej wszyscy czuliśmy się wygrani J
Korzystając z naszej wizyty w Ośrodku, przy okazji zwiedziliśmy go i
dowiedzieliśmy się, jakie kierunki kształcenia oferuje. Było bardzo miło i
sympatycznie. Wszyscy mamy nadzieję na kolejne spotkanie, tym razem w
naszej szkole.

                                                                                            kl 3a
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TAJEMNICA

Wprowadzenie:
Emma Smith to siedemnastoletnia dziewczyna, która po śmierci taty
przeprowadza się z Waszyngtonu do Nowego Jorku i zamieszkuje z siostrą.
Gdy okazuje się, że w jej okolicy dochodzi do wielu zabójstw Emma nic
sobie z tego robi i postanawia pobiegać po parku … 

Rozdział 1
-O mój Boże! -krzyknęłam, gdy spojrzałam na zegarek, bo zostało mi bardzo
niewiele czasu na samolot do Nowego Jorku. Lecę do mojej siostry,
ponieważ miesiąc temu mój tata miał wypadek i zmarł na miejscu. Bardzo go
kochałam, ale nie załamałam się, bo wiem, że on by tego nie chciał. Mamy
nie mam, bo zostawiła nas, gdy ja byłam bardzo mała. Nawet moja siostra
tego nie pamięta, a jest ode mnie o 3 lata starsza, czyli ma 20 lat.
- Ok mam telefon, bilet, pieniądze i chyba wszystko. O niczym nie
zapomniałam, bo pakowałam się bardzo dokładnie – mówię sama do
siebie…
Wychodząc, zapomniałam wziąć klucze, żeby zamknąć dom mojej cioci, u
której mieszkałam przez ten tydzień. Gdy już zamknęłam dom, założyłam
plecak. Wzięłam dwie moje walizki i wybiegłam z bloku jak oszalała.
Złapałam taksówkę i po 10 minutach byłam już na lotnisku. Na samolot na
szczęcie zdążyłam w ostatniej chwili. Lot minął mi szybko i na lotnisku, gdy
tylko wysiadłam, wypatrywałam Sam- mojej siostry.
-Emma – usłyszałam jej głos.
-Sam!– wykrzyczałam .
Siostra podbiegła do mnie i mocno przytuliła.
-Boże! jak ty wyrosłaś – mówi do mnie.
-Oj! przestań, nie widziałyśmy się tylko pół roku- nieśmiało odpowiedziałam.
Po czym Sam wzięła moje walizki i pojechałyśmy do domu. Sam mieszka
zaraz obok znanego na cały świat Central Parku, co mnie ucieszyło, bo
bardzo lubię biegać po parkach. Dom mojej siostry jest dwupokojowy i Sam
pokazała mi moje gniazdko.
Kolejne dwa dni minęły mi na rozpakowywaniu się i długich rozmowach z
Sam, najczęściej o tacie i o tym, że za trzy dni, czyli w poniedziałek idę do
nowej szkoły.

Rozdział 2
Dziś jest poniedziałek. Idę do szkoły, nie wiem czy się cieszę czy nie. Jest
6.05, czyli mam jeszcze sporo czasu. Sam już nie ma, bo pojechała do
pracy. Gdy poszłam do kuchni zrobić sobie śniadanie, na stole zobaczyłam
gazetę. Zerknęłam na nią i zaciekawił mnie nagłówek na pierwszej stronie
 ,,To już trzecie znalezione zwłoki w tym miesiącu „ więc zaczęłam czytać
dalej. Okazało się, że w okolicy naszego domu grasuje morderca. Nie
przestraszyło mnie to bardzo, bo po śmierci taty, przestalam odczuwać takie
emocje jak strach, smutek czy zmartwienie. Gdy zjadłam śniadanie, ubrałam
się, umalowałam i wyszłam z domu. 
Gdy wyszłam z domu byłam zdezorientowana, bo zapomniałam, w którą
stronę do mojej szkoły. Zadzwoniłam do siostry, która wytłumaczyła mi,
gdzie mam iść. Doszłam do szkoły i okazało się, że to bardzo, ale to bardzo
ogromna szkoła. Moja poprzednia szkoła była mała i nie miałam w niej
przyjaciół. 
Przed wejściem mnie zamurowało. Był tam ochroniarz i wykrywacz metali.
Weszłam niepewnie po schodach i przeszłam przez wykrywacz. 

Bramka wydała przeraźliwy dźwięk. Po krótkiej chwili podbiegł do mnie
ochroniarz i okazało się, że to tylko mój telefon.
-Ok, jestem tu już! Nie ma odwrotu – pomyślałam i weszłam dalej.
Wiedziałam, że najpierw muszę znaleźć sekretariat. Znalazłam go po jakichś
dwóch minutach i weszłam. W sekretariacie zgubiłam rozum i stanęłam, nic
nie mówiąc. Bardzo miła pani sekretarka zaczęła :
- Dzień dobry, mogę w czymś pomóc?
-Dzień dobry – odpowiedziałam nieśmiało.
- Jestem Emma Smith i to mój pierwszy dzień w tej szkole.
- A dobrze, już ci pomagam, tylko wyjmę odpowiednie dokumenty.
Przez chwilę szukała papierów.
- Tutaj się podpisz – wskazała, pokazując mi jakiś dokument.
Podpisałam się, nic nie mówiąc.
- A tutaj masz plan lekcji, numer szafki i mapę.
- Dziękuję – powiedziałam i wyszłam.
Stojąc przed sekretariatem spojrzałam na numer szafki i mega się zdziwiłam
widząc numer 10551. Wiedziałam, że to duża szkoła, ale nie, że aż tak, żeby
było 10551 uczniów. Gdy otwierałam szafkę, poczułam czyjąś dłoń na moim
ramieniu, odwróciłam i zobaczyłam twarz nawet ładnego chłopaka.
-Cześć jestem Mike – powiedział blondyn.
-Cześć, Emma – odpowiedziałam.
- To ty jesteś ta nowa? 
- Tak to ja.
- To chodź ze mną. Pierwszą mamy biologię
-Ok.
Poszliśmy do Sali 331 i zadzwonił dzwonek. Okazało się, że jest zastępstwo
i mamy wolną lekcję. Mike postanowił mnie poznać z jego paczką. Podczas
tej lekcji poznałam fajnych ludzi. Rose- dziewczynę Mika, Jackoba, Jacka i
Sophie.  Najbardziej polubiłam Rose i t z nią ćwiczyłam na w-f, a w ławkach
siedziałam różnie, raz z Rose raz z Mike i jeszcze z Sophie.
Ten tydzień minął mi bardzo fajnie i poczułam, że pierwszy raz mam
przyjaciół. Chodzimy razem po mieście, odrabiamy lekcje i z dziewczynami
chodzimy na zakupy.

                                                                                           Oliwia Antas

ciąg dalszy w następnym numerze
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