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Pawia 41
59-300, Lubin
Numer 62 10/17

Nieprzejście do
gimnazjum nie
było
spowodowane
jednak
niekompetencją
uczniów, lecz
nową ustawą.
Reforma oświata
był na językach
ludzi przez wiele
miesięcy i ten fakt
nikogo nie dziwi.
Wokół niej było
sporo kontrowersji,
tj. niejasna

dla wszystkich
likwidacja
gimnazjów,
sprzeciwy i
poprawki opozycji.
Najważniejszą i
najbardziej
zauważalną
zmianą jest
zmiana z
sześcioletniej 
szkoły
podstawowej i 
trzyletniego
gimnazjum na 
ośmioletnią szkołę

podstawową. Nie
skróciło to jednak
procesu edukacji,
bo przedłużone
zostały szkoły
ponadpodstawowe
- od teraz liceum
ogólnokształcące
będzie trwało
cztery lata, a
technikum pięć.
Co można również
zauważyć, to
nowe książki dla
klasy pierwszej,
szóstej

i siódmej. Czy
zmiana jest
pozytywna?
Trudno jak na
razie powiedzieć.
Myślę, że będę
mógł to stwierdzić
dopiero po
napisaniu testu
ósmoklasisty.
Będziemy pisali
polski,
matematykę,
język obcy oraz
wybrany
przedmiot (fizyka,

biologia, chemia,
geografia lub
historia). Czemu
jednak dopiero po
teście? Dostanie
się do liceum
będzie trudne, bo
będzie dwa razy
więcej chętnych.
Mam nadzieję, że
wszyscy zdadzą i
znajdą miejsce w
swojej
wymarzonej
szkole.
Krzysztof
Jurkowski

W poprzednim roku szkolnym tysiące szóstoklasistów usłyszało zaskakującą wiadomość o tym, że nie
pójdą do gimnazjum.

Reforma oświaty 

W tym
numerze:

Los
siódmoklasistów
(str. 2)

Kilka słów o
książkach (str. 3)

Młodzi listy piszą!
(str. 4)

Ewa Farna w
Lubinie (str. 4)

ZSS zamieniło się w Społeczną Szkołę Podstawową im. Rady Europy! JZ
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Zmiana dla
niektórych
uczniów jest
kolosalna, a dla
innych nie.
Wiadomo, że
gimnazjum z
nazwy brzmi
lepiej i może być
zamiennikiem
„starszaków”. W
tym roku
rocznik 2004
jest
eksperymentem
nowego
programu.
Siódma klasa
nie jest w stanie
poszukać rad u
starszych
uczniów.
Konkursy mamy
prowadzone
jako szkoła
podstawowa. Na
przykład ze
„Zdolnego
Ślązaczka”
nadal piszemy
matematyczno-
polskie testy, a
nie
matematyczno-
fizyczne. Dużą
uwagę przykuł
problem z
podręcznikami,
ponieważ
materiał jest
bardzo rozległy i
przeznaczono
dla niego mniej
czasu – dwa
lata. Można
powiedzieć, że
dla dawnego
gimnazjum

zrobiono lepsze
i dokładniejsze
podręczniki niż
w siódmej
klasie.
Padło pytanie,
co uważamy o
zmianie z
gimnazjum na
dłuższą
podstawówkę.
Otóż opinie są
podzielone.
Jedni uważają,
że ma wiele
niedociągnięć,
dlatego nie
popierają
programu.
Większość woli
gimnazjum,
ponieważ jest
lepiej
przygotowanym
programem
nauczania.
Materiał
wiadomości z 3
lat został
skrócony do 2
lat, co powoduje
nienadążanie za
tematami z
lekcji.
Powinniśmy
pamiętać o tym,
że obecna druga
gimnazjum w
tym samym
czasie, co
siódma będzie
zdawać do
liceum lub
technikum.
Trzeba będzie
mieć wysoką
średnią,
ponieważ szkoły

wyższe nie
mają miejsca na
dwa roczniki w
jednej klasie.
Dla uczniów
duże znaczenie
ma
nazewnictwo.
Wypowiedzenie
„ Jestem z
gimnazjum” od
razu kojarzy 
nam się z osobą
starszą. Tak
zwany „szpan”. 
Kolejną
poruszoną wadą
są nowe książki.
Załóżmy, że
uczeń klasy
siódmej nie
rozumie
zadania.
Normalnie
poszukałby
odpowiedzi w
Internecie.
Jednak, że jest
pierwszym
rocznikiem,
który używa te
książki, nie
może sprawdzić
rozwiązania w
sieci. Jak są
wady, są też
zalety, choć jest
ich mniej.
Pozytywny  jest
nowy system
oceniania. Dla
wielu uczniów
ma to duże
znaczenie.
Aleksandra
Wiesiołek, Kasia
Herejczak

Na szkolnych korytarzach słychać dyskusję. Co
jest lepsze? Siódma klasa czy gimnazjum? Jak
zmiany wpłynęły na nasze życie szkolne?

Siódma czy gimnazjum?

7b to już nie "gimbaza".

Musimy zmienić sztandar szkoły:(

JZ

JZ
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Ostatnio zaczął
się sezon na
lektury. Każdy z
klasy przeczytał
(bądź nie
przeczytał, a
zdarzały się
takie przypadki)
tę samą
książkę.
Niektórzy
uważają, że
lektury szkolne
są lepsze, a
niektórzy że
gorsze od
normalnych
książek. Na
początek
powiem trochę o
szkolnych
zmorach
niektórych
uczniów.
Niektóre lektury
są bardzo
ciekawe,
ponieważ
główny bohater
ma bardzo
zadziwiające
przygody.

Przede
wszystkim one
również uczą,
dlatego że
każda ze
szkolnych
opowiadań
zawiera morał.
Każda z tych
wielostronicowych
liter zapisanych
na papierze
posiada
zadziwiającą
historię o
przyjaźni bądź
jakichś
smutnych
wydarzeniach,
które dotyczą
postaci, z
którymi
możemy się
bardzo związać.
Teraz kilka słów
a propos
książek
pozaszkolnych.
Każda z nich
ma inny
charakter i
można

ją inaczej
ocenić. Do
takich książek
zaliczamy
między innymi
kryminały, które
są bardzo
tajemnicze,
ponieważ
zazwyczaj
opowiadają o
zbrodni, która
często zostaje
rozwiązana na
końcu powieści.
Oprócz
kryminałów
mamy również
fantastykę.
Książki te
opowiadają o
rzeczach
niestworzonych
i magicznych. I
jak tu wybrać?
Uważam, że
warto czytać
oba typy
książek.

Mikołaj Szajna

Walka pomiędzy dwoma rywalami, czyli lekturami
szkolnymi i innymi książkami, trwa od dawna.

Lektury szkolne 
czy inne książki?

Lekcja przyrody.
Nic ciekawego
poza tym, że
trener postanowi
przesadzić całą
klasę. Akurat
naszej Norze
karze się
przesiąść, czym
naraża się na
"gniew" jej
najlepszej
przyjaciółki Vee.
Znacie to
uczucie, kiedy
ktoś usiądzie
koło was, ale nie
odezwie się ani
słowem?
Tajemniczy
chłopak, imię
jego Patch. A
raczej
przezwisko,
gdyż nie istnieje
takie imię jak
Łata (z ang.
Patch). Ubrany
cały na czarno,
wygląda jak
mroczny książę.
Rozmowa jego
z Norą się nie
klei, a
nauczyciel jak
na złość zadaje
wypracowanie,
w którym opisać
trzeba nowego
partnera z ławki.
Po powrocie do
domu Nora
dzwoni do
niego… Mimo
tego, iż Nora nie
wie nic o
przeszłości
Patcha,

coś ciągnie ją do
niego. Może to
właśnie jego
tajemniczość?
Coraz bardziej
chce się
dowiedzieć
czegoś na jego
temat, tym
bardziej, iż w
jego karcie
szkolnej nie
pisze
kompletnie nic.
Brzmi trochę
nielegalnie, no,
ale cóż, nawet
nie znają
choćby jego
nazwiska, a
zwracają się po
przezwisku.
Wszystko
byłoby pięknie,
gdyby nie
pasmo
dziwnych,
przerażających
zdarzeń,
których nie
można
wytłumaczyć
racjonalnie.
Zaczęło się od
pewnej nocy,
kiedy
dziewczyna
wracała do
domu autem.
Niby normalnie,
a w pewnym
momencie coś
wyskoczyło na
maskę
samochodu. I
nie, nie było to
żadne zwierzę.
Człowiek

w kominiarce.
Uwaga, od góry
do dołu w
czerni. Nic się
tej osobie nie
stało, wręcz
przeciwnie,
zaatakował
Norę, rozbijając
szybę. Wbił jej
paznokcie w
ramię, robiąc
ranę, a ona
wcisnęła pedał
gazu. Pojechała
do Vee, bo to w
końcu było jej
auto. Kiedy
miała pokazać
rozbite okno,
krzyknęła
przestraszona.
Na szybie nie
było ani rysy. A
na jej ramieniu
nie było nawet
żadnego śladu.
Dalej było tylko
gorzej… Co się
kryje za
Patchem? Czy
ma coś
wspólnego z
tymi
wydarzeniami?
Czy Norze uda
się pokonać
strach i odkryć,
kto próbuje ją
zabić?

Klara
Dąbrowska

"Szeptem"

Miłość przezwycięży wszystko. Nawet śmierć. Ale
od początku...

"Szeptem" Becca Fitzpatrick

Klara Dąbrowska
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Technika poszła
o krok do
przodu. W
naszych
czasach już
prawie nikt nie
pisze listów.
Wszyscy mają
komórki czy
konta na
portalach
społecznościowych.
Po co pisać list,
skoro SMS
dojdzie szybciej
i łatwiej  go
stworzyć?
Dlatego zaczęto
prowadzić takie
projekty jak ten.
Szkoły z
różnych
regionów Polski
zgłaszają się, a

następnie
uczniowie
wymieniają się
listami. Kiedy
my pisaliśmy
listy, staraliśmy
się, jakby to było
na ocenę.
Kupiliśmy
papeterie i
pisaliśmy
równiutkimi
literkami. Każdy
z nas dał z
siebie
wszystko. 
Kiedy dotarły do
nas listy
naszych
rozmówców,
stwierdziliśmy,
że oni stworzyli
je tak, jakby były
to papierowe

SMS-y. Jednak
tylko treść była
"SMS-owa".
Odczytanie
niektórych listów
było nie lada
wyzwaniem.
Czasami, kiedy
trzeba odczytać
czyjeś pismo
jest to o wiele
trudniejsze, niż 
czcionkę w
telefonie. Za
miesiąc
piszemy kolejne
wiadomości.
Może w końcu
zdobędziemy
wprawę w
odczytywaniu
listów.
Wiktoria Janiel i
Amelia Spieć

W tym roku kilka klas w naszej szkole uczestniczy
w programie ''Młodzi listy piszą''. Projekt polega na
korespondencji poprzez listy.

Papierowe SMS-y

Okazja była
niesamowita,
gdyż mijało już
10 lat jej kariery.
Wszyscy
niecierpliwie
czekali, aż
zacznie się
show. W końcu
zaświeciły się
światła.
Krzykom i
piskom nie było
końca. Aż w
pewnym
momencie na
scenie pojawiła
się ona. W
połowie
koncertu

na scenę
wyszedł
pierwszy gość.
Kaen. Zaśpiewał
(a raczej
rapował) dwie
piosenki, w tym
jedną z Ewą. Był
to utwór "Nie ma
nas", zagrany
przedpremierowo.
Drugą
niespodzianką
była Ewelina
Lisowska, która
również
przedstawiła
swój najbardziej
znany kawałek
"W stronę

słońca". Oraz
cover wraz z
Ewą, "Free Your
Mind". Według
nas koncert
bardzo się udał i
serdecznie
zapraszamy
wokalistów
jeszcze raz do
Lubina.

Klara
Dąbrowska,
Julia Kipiel
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30 września tego roku w Lubinie w hali RCS odbył
się koncert Ewy Farny.

Ewa Farna w Lubinie!

Młodzi listy piszą...

Ewa :)

JZ

Julia Kipiel
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