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Jak już pewnie
wiecie, od
września  tego
roku szkolnego
weszła reforma,
która przywraca
7 i 8 klasy, a
likwiduje
gimnazja.Dlatego
też  mamy w
szkole dwie klasy
siódme. Jest nas
więcej oraz są

nowe
przedmioty, w
związku z tym 
pracują u  nas
nowi nauczyciele
z gimnazjum, są
to: pan Grzegorz
Buczkowski- od
fizyki, informatyki
i matematyki
wychowawca
klasy IV b;  pani
Monika Zanijat-
od chemii;

pan Stanisław
Guzewski- od
geografii; pan
Marcin
Olszewski- od
języka 
niemieckiego;
panie Agata
Łaszkiewicz i
Justyna Marzec-
od w-f ; pani
Agata Zapor- od
języka
angielskiego;

pani Izabela
Pieńkos- Supieta-
od języka
polskiego-
wychowawczyni
klasy IV a; pani
Karolina
Skibińska-
pedagog szkolny;
Ja powiem wam
szczerze,  nawet
się cieszę z tego
,że zostałam w
mojej szkole

wśród kolegów i
nauczycieli
których od lat
dobrze znam.
                Zuzia

Uroczystość
Wszystkich
Świętych Jak
wiadomo, co roku
większość z nas
przychodzi na
cmentarz i zapala
znicz na grobie,
lecz czy wiadomo
czemu to robimy?
Raczej nie, więc się
trochę dowiemy.
Skąd to się wzięło?
Najprawdopodobniej

już w starożytności
obchodzono tę
uroczystość w IV
w. 13 maja w
Kościołach
wschodnich
Cesarstwa
Rzymskiego. Jak
jest dziś? Teraz
święto to obchodzi
się nie 13 maja,
lecz 1 listopada,
chodzimy na
cmentarz kładąc

kwiaty i znicze oraz
modlimy się za
zmarłych. Jest to
jedno z
najpiękniejszych,
lecz zarazem
trochę smutnych
świąt, ale czegoś
takiego się raczej
nigdzie nie znajdzie.

Hania Lińska z klasy VII a -
przewodniczącą Samorządu
Uczniowskiego naszej szkoły !!!!

Demokratyczną tradycją naszej szkoły są
coroczne wybory przedstawiciela
społeczności szkolnej dokonywane przez
wszystkich uczniów !!!!

W roku szkolnym 2017/2018
przewodniczyć Samorządowi Szkoły
będzie Hania, życzymy jej owocnej pracy i
właściwego reprezentowania nas w szkole
i poza nią. 

Sławieński cmentarz nocą
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        Jak co roku nasza szkoła pomaga naszym
zwierzęcym przyjaciołom ze schroniska. Do końca
miesiąca do klasy możemy przynosić różnego rodzaju
karmy, koce, zabawki i inne tego typu rzeczy. Od razu
wspomnę, że warto adoptować, a nie kupować takiego
przyjaciela, ale trzeba to bardzo mocno przemyśleć,
ponieważ taki czworonóg potrafi sprawić dużo
kłopotów. Same szczepienia, wizyty u weterynarza,
wyżywienie, wychodzenie na spacery, tresura,
zabawy, sprzątnie po nim to nie małe wyzwanie. Ale są
i plusy za wszystko odwdzięczy wam się
bezgraniczną miłością np. mój piesek, gdy jestem
smutna przychodzi do mnie i liże po twarzy. Od razu
się uśmiecham i zapominam o zmartwieniach. Dlatego
bardzo ciepło zachęcam was do podarowania takiemu
słodkiemu zwierzakowi jakiegoś małego upominku.
Czy puszka karmy za niecałe 5 złoty to tak wiele?
Jeśli macie jakiegoś znajomego, który chce kupić
psa/kota zamiast tego zaproponujcie mu, żeby go
adoptował. Taki psiak/kotek pewnie dużo przeżył i czy
nie jest wspaniałe, że możemy podarować mu ciepły i
kochający dom?
                                                             Zuzia

U nas, jak co roku wolontariat działa na
pełnych obrotach. Były sprzedawane
kanapki i owoce, aby pieniądze z nich
uzbierane można było przeznaczyć na
obiady dla dzieci i nie tylko w całej
Polsce. Później przy kościele Św.
Antoniego były sprzedawane zapałki i
nadal będą sprzedawane, a sama akcja
nazywa się "Zapałka nie ogrzeje" ale nie
tylko u nas, lecz i w całej Polsce
odbywają się różnego rodzaju zbiórki. W
czwartek 15.11.17r karma oraz zabawki,
czy koce dla psów i kotów z naszej szkoły
została zawieziona do schroniska. Nawet,
a w sumie w szczególności jak się komuś
coś daje, albo pomaga, to to daje nie
tylko satysfakcję, że się coś po prostu
zrobiło, lecz szczęście, które wywołuje
uśmiech na czyjeś twarzy,(lub na
pyszczku u zwierząt w schronisku).
   
                                                            Maja

Adoptuj, nie kupuj!

Nasz wolontariat w schronisku w Słupsku



www.gp24.pl Głos Dziennik Pomorza | Numer 16 11/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Kujonek
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Kącik książkowy:
-"Gwiazd Naszych Wina"- John
Green
-"Ponad Wszystko"- Nicola Yoon
-„Słońce też jest gwiazdą”- Nicola
Yoon
-"Za Niebieskimi Drzwiami"- Marcin
Szczygielski
-"Był sobie pies"-W. Bruce
Cameron
-"Czasodzieje Klucz Czasu"-Natalia
Sherba
-"Masło przygodowe"- Barbara
Stenka
-"Dziennik cwaniaczka"- Jeff
Kinney

Muzyka- pasja    i nic więcej? NIE.
To całe moje życie, mózg i serce...
Nowy rok szkolny nie jest powodem
do smutku... no w sumie jest, ale
można go sobie umilić!
Poniedziałkowa droga do szkoły
może być przyjemniejsza z
słuchawkami na uszach a odrabianie
lekcji na pewno będzie milsze
przy dźwiękach swojej ulubionej
piosenki. Ale jakiej muzyki słuchać?
po sondażu wśród uczniów naszej
szkoły wiemy się, że 87%
ankietowanych słucha muzyki
podczas odrabiania lekcji czy nauki.
Jedną z ulubionych piosenek
było „sto” śpiewane przez uczennice
naszej szkoły na Dniu Edukacji
Narodowej. Bardzo lubiana wśród
naszych uczniów jest Ariana Grande
ale także Ed Sheeran. Ja osobiście
bardzo polecam piosenkę „Dusk till
down” Zayna Malika i Sii. 
    Hanna L.

Rocket League
Rocket League gra polegająca na nieco nowatorskiej
grze w piłkę nożną jako... samochód. Drużyny składają
się z 1-4 graczy. Każdy zawodnik może posiadać
swojego, innego Battle-car'a. Celem drużyny jest
zwycięstwo w ciągu pięciu minut, jeśli nie uda się tego
dokonać jest rozgrywana dogrywka, która przesądza o
losie drużyny.

W Rocket nie ograniczają was prawie żadne prawa.
Możecie latać w powietrzu, jeździć po ścianach,
suficie. Jedynym ograniczeniem jest czas.

Rocket League M.M
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Dawka humoru ... :)
Kawał pierwszy:
Pyta Jasiu tatę: 
- Tato kiedy będzie koniec świata? 
- Jak skończy się Moda na sukces
Kawał drugi:
Co zrobić jak blondynka rzuci w ciebie granatem? 
- Złapać, wyjąć zawleczkę, odrzucić.
Kawał trzeci:
Blondynka dzwoni do warsztatu samochodowego.
- Coś mi spod auta kapie, takie ciemne, gęste...
Mechanik:
- To olej.
Blondynka:
- OK, no to oleję.

       
                        Wszystko o modzie!                             
        Już niedługo andrzejki i sylwester więc
ubrania w sklepach są bardzo świecące,
błyszczące, cekinowe i brokatowe. A oto lista kilku
niezbędników andrzejkowych i sylwestrowych, ale
znajdą się tu także i style codzienne jak i nadające
się na zimę:
1. Teraz bardzo modne są cekinowe spódniczki, a
w szczególności, te które po przejechaniu ręką po
ubiorze zmieniają kolor.
2. Także modne są swetry i to wszystkie. Nie dość,
że są wygodne, miłe w dotyku, ciepłe, kolorowe,
prawie wszędzie dostępne  to jeszcze tanie!
3. Czapki z pomponem chyba zawsze były modne.
Jest ich bardzo wiele więc na pewno znajdziecie
jedną dla siebie. W takiej czapce wygląda się 
olśniewająco
4. Kurtki z futrem są krzykiem mody! Szczególnie,
gdy np. kurtka jest koloru zgniłej zieleni, a futro
wystające z kaptura różowe.
5. Modne są także spodnie z dziurami. Choć nie
nadają się na zimę i do szkoły musiały znaleźć się
na tej liście.
                                   Zuzia
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