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          CARPE DIEM 
         dla najlepszych
 to olsztyński koncert Szymona Wydry, na który mieli 
 okazję pojechać w pn. 3 listopada chętni uczniowie 
 uzyskujący wysokie wyniki w nauce oraz w sporcie. 

    3 listopada grupa osób z naszej szkoły
miała okazję uczestniczyć w koncercie
Szymona Wydry & Carpe Diem. Była to
nagroda dla uczniów zdobywających dobre
wyniki w nauce i sporcie. Impreza odbyła się
w hali "Urania" w Olsztynie. 
     Wystąpienie zespołu poprzedziła prezentacja
multimedialna z zakresu ochrony środowiska
"Zielona Polska". Kiedy  na scenie pojawili się
członkowie zespołu Carpe Diem po sali rozniosły
się oklaski. Koncert był niesamowity! Większość
z nas do tamtego momentu nie miała okazji
słyszeć ich  piosenek. Jednak tak szybko
wpadały one w ucho, że wszyscy świetnie się
bawili. Po koncercie członkowie zespołu pokazali,
że fani są dla nich najważniejsi.  Każdy chętny
mógł zrobić sobie z nimi zdjęcia albo dostać
autograf. Niechętnie, ale w dobrych nastrojach
musieliśmy wrócić do domu. W drodze powrotnej
nie zabrakło śpiewu i wspominania wspaniałego
koncertu. Wyjazd ten był dowodem, że dobra
nauka i osiągnięcia sportowe nigdy nie umykają
uwadze dyrekcji.   Starajcie się, aby w przyszłości
móc pojechać na podobne wydarzenie. 

   Uczniowie z klasy VI i IIIa gimnazjum, pod przewodnictwem p. Krystyny
Dajnowskiej uświetnili ten ważny dzień, przedstawiając program słowno –
muzyczny. Swoim występem dziękowali tym, którzy oddali życie za niepodległość.
Pomogli też młodszym uczniom w zrozumieniu czym owa niepodległość jest.
Przypomnieli szkolnej publiczności najważniejsze wątki dotyczące końca I wojny
światowej i odzyskania przez Polskę niepodległości. Była to wspaniała,
niecodzienna lekcja historii i patriotyzmu.

  Przedstawienie poprzedziła krótka refleksja historyka - p. Jerzego Burzy dotycząca
wydarzeń i postaci tamtego okresu. Wiersze we wspaniałej interpretacji, piosenki
poświęcone Ojczyźnie, kotyliony w barwach narodowych, odświętne stroje  - wszystko to
skłoniło do historycznej refleksji. Dziś trudno jest poruszyć młodzież, która nie zna świata
bez Internetu i luksusów współczesności. Myśli, że niepodległość jest czymś oczywistym i
naturalnym, czymś zwyczajnie danym i niemożliwym do utracenia. Tak jak posiadanie
ubrania czy butów, czy chodzenie do szkoły bądź zjedzenie śniadania. Trudno uzmysłowić
młodym grozę czasów, gdy Polska przeżywała różne formy niewoli. Okazuje się jednak,
że jest to możliwe i konieczne, bo bez tej wiedzy nie dadzą kształtować swojej przyszłości.
Występ w reż. p. Krystyny wywołał zaciekawienie i wzruszenie – szkolni aktorzy
opowiedzieli historię tamtych czasów, tak że porwali wszystkich. Cicho siedziały nawet
maluszki. Oglądający poczuli dumę ze swej polskości i miłość do ojczyzny. Spektakl stał
się dodatkową lekcją patriotyzmu, obywatelskiej postawy i budowania tożsamości.
   

  ŚCIEŻKĄ TRADYCJI PODĄŻAMY W         
                                    PRZYSZŁOŚĆ
                      99 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

.

. .

.

https://www.facebook.com/SzymonWydraCarpeDiem/ .
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 GDYBY ŚWIAT BYŁ JEDNYM PAŃSTWEM TO
WŁAŚNIE STAMBUŁ BYŁBY JEGO STOLICĄ
 o wyprawie na Bliski Wschód podczas prelekcji globtrotera  pana 
 Leszka Szczasnego

16 listopada uczniowie starszych klas, korzystając z zaproszenia kierownik Biblioteki Gminnej, 
udali się do GOK-u na spotkanie autorskie z panem Leszkiem Szczasnym. Podróżnik, jak
przystało na filozofa i politologa z wykształcenia,  traktuje swoje wyprawy jako źródło wiedzy
psychospołecznej o ludziach, ich przyzwyczajeniach, lękach i życiu, dlatego bardziej niż stolice
ciekawią go prowincjonalne miasteczka. Jak sam mówi, jest zauroczony olbrzymią
różnorodnością krajobrazową Turcji; pozostałościami starożytnych kultur, których ślady tam
widać, serdecznością i życzliwością mieszkańców. 
   Tłumnie przybyłym słuchaczom opowiadał o zwyczajach meczetowych, wokół których toczy się
codzienne życie Turków (kraj niemal w 100% muzułmański), bazarach z przyprawami na kilogramy,
dywanami, chustami, herbacianych barach, flagach Turcji wyłaniających się z tła na każdym kroku,
kulcie Ataturka, domach wykutych w skale, wszędobylskich kotach i psach, egzotycznych owocach,
wreszcie o swoich noclegach pod chmurką w otoczeniu migdałowych drzew.
   Nasz gość swoje eskapady nazywa niskobudżetowymi. Podróżuje samochodem albo autostopem.
Najczęściej wybiera mniej uczęszczane zakątki świata. Przemierzył już Europę, Afrykę i część Azji.
Podczas spotkania można było zajrzeć do jego książki „Świat na wyciągnięcie ręki” ( sprawdziliśmy -
zabawna w komentarzach relacja) oraz obejrzeć monety i duże orientalne widokówki ze zdjęć
autorstwa podróżnika. Pan Szczasny namawiał do szlifowania języków obcych, bo to bardzo otwiera na
świat.  Mówił, że aby przeżyć przygodę, poznać ludzi, nie trzeba wyjeżdżać daleko. Sam zaczynał od
niezależnych wyjazdów po kraju, potem dopiero przyszedł czas na najbliższych zagranicznych
sąsiadów. Spotkanie, urozmaicone ciekawą prezentacją, zapewniło wiele wrażeń i skłoniło do refleksji. 

fot. Z.J. A. G.

 

      PAMIĘTAMY!
  1 Listopada to dzień,  w którym szczególnie
wspominamy osoby nam bliskie, które
odeszły. Odwiedzamy miejsca ich wiecznego
spoczynku, zapalamy znicze, przynosimy
kwiaty, bo wciąż ich kochamy i pamiętamy o
nich. W ten dzień nie zapominamy również o
samych cmentarzach.
 W przeddzień świąt uczniowie pod opieką
nauczycieli wzięli udział w akcji sprzątania
miejscowego cmentarza. Członkowie szkolnej
ekipy usunęli zeschnięte liście, by poprawić
wygląd nekropolii. Mieli czas na zadumę,
zatrzymanie się, wspomnienie tych, których nie
ma już wśród nas, a przy okazji spełnili dobry
uczynek. 
 

.

Od redakcji 
   Czy wy również odnosicie wrażenie, że
zegarki przyspieszyły, a tygodnie mijają w
mgnieniu oka? Całkiem niedawno pisaliśmy o
rozpoczęciu roku szkolnego, a tymczasem za
nami już trzy miesiące szkoły! Czas obfitował z
liczne wydarzenia. W ostatnich tygodniach
odwiedzili nas nasi rówieśnicy z Kaliningradu.
Tym razem meczowy puchar został u nas.
Maluszki były na autorskim spotkaniu z
pisarzem książeczek dla dzieci panem
Wiesławem Drabikiem. Bawiły się podczas Dnia
Misia. Pisaliśmy już szkolne etapy
wojewódzkich konkursów kuratoryjnych z
języka polskiego, fizyki, matematyki i biologii.
Przed nami kolejne wyzwania, pomysły i plany.
Trwa akcja Góra Grosza i świąteczna paczka.
Czy zdajecie sobie sprawę, że już niedługo
zebrania z rodzicami (13 grudnia). Podobnie jak
wy, czekamy niecierpliwie na mikołajki i Święta
Bożego Narodzenia - magiczne chwile podczas
spotkań z bliskimi. Wiecie już, co kupicie
wylosowanym w klasie osobom na mikołajki?
Może szkolna sonda wam to ułatwi...                   
                    s. 4  

.

.
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     Czytaj książki,         
    sięgaj gwiazd          PAŹDZIERNIK 

 MIESIĄCEM  BIBLIOTEK 
         SZKOLNYCH         
  o zaletach czytania na lekcjach w   
                         bibliotece

Z badań IBE wynika, że książka przegrywa z telewizją, internetem i muzyką. Jak zatem wygląda sposób
spędzania wolnego czasu przez młodzież i jak w tym zestawieniu plasuje się czytanie książek? Uczniowie
podstawówek deklarowali, że w czasie wolnym najczęściej oglądają telewizję. Kolejną popularną
czynnością jest korzystanie z komputera (w tym z internetu) – na tę aktywność częściej wskazują chłopcy
(70 proc.) niż dziewczęta (61 proc.). Po książkę sięga prawie co trzecia dziewczynka i zaledwie 16 proc.
chłopców. W wieku gimnazjalnym proporcje te zmieniają się na niekorzyść książek. Gimnazjaliści w
wolnym czasie najczęściej korzystają z internetu, kolejne pod względem popularności jest słuchanie
muzyki, a po książki sięgają rzadziej niż uczniowie podstawówek. Wśród 15-latków w wolnym czasie czyta
co piąta dziewczynka i co dziesiąty chłopiec. W podstawówce żadnych książek nie czyta ok. 5 proc. dzieci,
a w gimnazjum – to już 14 proc.
Uczniowie czytają patchworkowo lektury, to znaczy wybrane fragmenty książek oraz streszczenia.
  Badacze przyjrzeli się też czytaniu w środowisku rodzinnym uczniów. To rodzice, czytając dzieciom już w
wieku przedszkolnym, kształtują preferencje czytelnicze i wyrabiają stosunek do książki. Nie bez
znaczenia jest również zasobność domowej biblioteczki. Z badań wynika, że w ok. 7 proc. polskich domów
nie ma ani jednej książki. Aż 40 proc. gospodarstw domowych 12-latków i 38 proc. gospodarstw
domowych 15-latków ma ubogie, liczące do 50 książek zbiory. Domowe biblioteczki zawierające więcej niż
200 książek znajdowały się w 29 proc. domów 12-latków oraz w 44 proc. domów 15-latków mieszkających
w miastach powyżej pół miliona mieszkańców. Na wsiach takie księgozbiory są w zaledwie w 12 proc.
domów.

Aby udowodnić,
że czytanie jest
atrakcyjnym i
niezbędnym
w życiu zajęciem
bibliotekarka p. I.
Karczewska
zaprosiła kolejno
wszystkich
uczniów,
począwszy od
klasy pierwszej
szkoły
podstawowej aż
po trzecią
gimnazjum, na
lekcje w
bibliotece.

Klasy musiały
przygotować
plakaty ukazujące
zalety czytania
oraz wartość
książek w naszym
życiu. Bibliotekarka
rozmawiała o
potrzebie
znalezienia czasu
na czytanie wśród
codziennych
spraw.
Uświadamiała, że
czytanie poszerza
wiedzę, rozwija
zainteresowania,
pozwala

poznać siebie,
powiększa zasób
słownictwa.
Zajęcia
zintegrowały klasy
w jedność, bo
mając godzinę
musieli zdążyć
wykonać
wszystkie zadania
projektowe. Jedni
wycinali, drudzy
malowali, a
jeszcze inni
wymyślali hasła.
W końcu, w tych
czasach,
umiejętność

pracy w grupie to
podstawa! Zatem
... rozmawiajcie ze
sobą o
przeczytanych
książkach.
Wymieniajcie się
nimi. Kupujcie
książkowe
prezenty
bliskim. Otwierajcie
częściej książki, a
one otworzą was!

.

                        JESIEŃ z KSIĄŻKĄ
   Deszczowe i mgliste wieczory nastrajają do
pozostania w domu. Najlepiej pod ciepłym
kocykiem i z książką w ręku. To idealna pora, aby
nadrobić zaległości. Tym razem proponuję
,,Osobliwe i cudowne przypadki Avy Lavender”.
Książka z kategorii realizmu magicznego
opowiada historię dość osobliwej rodziny, w której
rodzi się Ava - dziewczynka ze skrzydłami. Nie
jest ona aniołem, jak niektórzy przypuszczają, ale
zwyczajną dziewczyną z nastoletnimi
problemami. Autorka zręcznie buduje
niepowtarzalny klimat. Samą powieść trudno
przypisać do konkretnego gatunku czy grupy
odbiorców, gdyż łączy ona wiele elementów,
takich jak fantastyka czy literatura obyczajowa.
Książka ta jest więc idealna dla każdego, na
jesienne wieczory.                                Z. J.

.
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fot. Z. J.

   W środę, 8 listopada, uczniowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji
ŚNIADANIE DAJE MOC,  przygotowując przy wsparciu wychowawców
zdrowe śniadania. Jury oceniało też wkład pracy w wykonanie plakatów
promujących dobre żywienie i estetykę podania potraw. Wszyscy z
niecierpliwością czekali na ten dzień. W akcję, którą koordynowały
panie: Z. Słowikowska, M. Pryszlak i I. Karczewska, zaangażowali się
też rodzice. Udział w tej swoistej edukacyjnej przygodzie pozwolił
zrozumieć uczniom, jak ważne jest śniadanie dla zapewnienia energii
na cały dzień i co to tak naprawdę znaczy: zdrowo się odżywiać.
Projekt pomógł sfinansować GOPS.
  W meni, którego zapach unosił się po całej szkole, znalazły się
m.in. owoce, warzywa, sałatki, kanapki, płatki, naleśniki, placki, koktajle,
masło, wędliny, sery różnego rodzaju, jajka, mleko, pieczywo w zależności
od upodobań. Posiłki były starannie i higienicznie przygotowane. Pojawiło się
wiele pomysłów na urozmaicenie śniadania, toteż szybko znikało ono z
talerzy. Niektóre klasy wykazały się kreatywnością i talentem kulinarnym.
Pani Słowikowska była pod wrażeniem „dzieł sztuki” z warzywek autorstwa
kl. IIIb gimnazjum. Była współpraca w grupie, entuzjazm, uśmiechy  –
prawdziwa frajda!
  Zasady zdrowego odżywiana są w szkole obecne od najmłodszych lat. Na
lekcjach przyrody i biologii panie omawiają piramidę żywieniową, w której
zawartych jest dwanaście zasad zdrowego odżywiania według Instytutu
Matki i Dziecka. Wszyscy wiedzą, jak poszczególne białka, tłuszcze
i węglowodany wpływają na funkcjonowanie organizmu. Pani Mariola
przeprowadziła quiz, podczas którego reprezentanci klas odpowiadali z
zasad zdrowego odżywiania i gimnastykowali się. Klasy wykorzystały
również umiejętności z zajęć dodatkowych prowadzonych przez panią
Dorotę – robiąc zdrowe koktajle.
  Na koniec pani dyrektor wręczyła  uczniom pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody rzeczowe dla szczególnie wyróżniających się w projekcie klas.
Wspólnie przygotowane śniadanie sprawiło wszystkim wiele przyjemności i
na pewno dobrze smakowało. Z pewnością uzmysłowiło, że trzeba je jeść – i
w domu i w szkole.

                 8 LISTOPADA 
            DZIEŃ ZDROWEGO               
                 ODŻYWIANIA

        SZKOLNY PERYSKOP
  Zastanawialiście się już, co kupicie swoim bliskim na święta?... Tradycyjnie
już w każdej klasie uczniowie losują osobę, której muszą kupić prezent na
mikołajki. Wiemy, że często długo szukacie odpowiedniego prezentu, nie
mając nawet na niego pomysłu. Czasami zdarzy się tak, że nie traficie w
gusta niektórych osób, ale nie zrażajcie się tym. Specjalnie dla tych, którzy
wylosowali taką wymagającą osobę, przeprowadziliśmy sondę, pokazującą,
co uczniowie naszej szkoły chcieliby otrzymać na mikołajki. Wśród
ankietowanych znaleźli się uczniowie klas VII SP- III gim. Wszyscy zgodnie
odpowiedzieli, że ucieszyłyby ich łakocie. Dziewczęta zdecydowanie wolą
dostać miękkie, świąteczne koce i kubki, kapcie lub zapachowe świeczki,
panów natomiast ucieszyłby głośnik Bluetooth, słuchawki bądź biografia
znanego sportowca. 

fot. Z. J.

.
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     28 listopada odbyły się w szkole andrzejki połączone z Dniem Baśni. W kolorowe stroje postaci z bajek i z baśni przebrali się nie tylko
uczniowie, ale także nauczyciele, włącznie z panią dyrektor, która zaskoczyła wszystkich strojem Świnki Piggy. Impreza udowodniła, że szkoła to
nie tylko nauka, ale również kreatywna zabawa.

     Nasza szkoła po raz pierwszy przeniosła się do świata fantazji, marzeń i stała się prawdziwą „krainą bajek”, a uczniowie wszystkich klas zamienili się w
bajkowych bohaterów. Już od rana w korytarzach szkoły grasowały czarownice, wiedźmy i dumnie przechadzały się księżniczki, dziarsko maszerowali
żołnierze, rycerze i Pinokio. Po korytarzach biegały krasnoludki, smerfy. Pojawili się: Spider-Man, Wilma i Fred Flintstonowie, Kermit, Spongebob, hrabia,
duchy, marynarze, Myszki Miki, kowboje, stróże prawa, rajdowcy, clown, Indianki oraz wiele innych ciekawych i zabawnych postaci.
    Tak piękne stroje trzeba było uwiecznić na fotografiach. Sesja zdjęciowa przebranych uczniów, nauczycieli nie miała końca.
    Nie mogło zabraknąć elementów andrzejkowych, na korytarzach, wszystkie klasy przygotowały stoliki z wróżbami. Oprócz tradycyjnego losowania
imienia swojej przyszłej miłości, można było również odczytać wróżbę z ciasteczek. Animatorzy z klas starszych urozmaicali zabawę najmłodszym
dzieciom. Członkowie samorządu uczniowskiego zadbali o to, aby maluchy mogły posłuchać wspaniałych baśni , a także skorzystać z talentu jednej z
trzecioklasistek i namalować na twarzy to, co sobie zażyczyli.
    Uczniowie wraz z inicjatorką imprezy anglistką panią Paulina Romanik przygotowali konkursy i taneczną muzykę, a niezawodni rodzice zorganizowali
słodki poczęstunek w klasach. Pani Paulina razem z uczniami zadbała też o wystrój I piętra, wprowadzając atmosferę zachęcającą do szalonej zabawy.
Dodatkowym urozmaiceniem tego dnia były różnorodne konkursy, w których brali udział wszyscy i ci mali, i starsi. Cieszymy się, że ten dzień spotkał się z
tak sympatycznym przyjęciem. W szkole było bardzo wesoło i kolorowo.

. .

             WRÓŻBY, BAŚNIOWE                 
       PRZEBIERANKI i KONKURSY

. .
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               MASZ PRAWO BYĆ INNY
 Pamiętaj inny, nie znaczy winny
 Nie tolerujmy nietolerancji, manipulacji i arogancji…
 Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego 
 wszystkiego czego się domagam. To tylko próba z mojej 
 strony.

  Piosenka zaśpiewana przez Łejery ze spektaklu „Masz prawo do swoich praw” oraz słowa
apelu Janusza Korczaka, skierowane do dorosłych, stanowiły motto programu
przygotowanego przez uczniów kl. VII oraz panią I. Mieczkowską - opiekuna SU  w związku z
ustanowionym przez Sejm Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka.
  Upowszechnienie wiedzy nt. przysługujących dzieciom praw, a w szczególności do autonomii
i godności - to cel apelu. 
  
W przedmowie wysłuchaliśmy słów pani dyrektor, obejrzeliśmy filmik do piosenki oraz scenkę rodem 
z sali sądowej w wykonaniu klasy VII. W tle można było zauważyć plakaty rozpowszechniające prawa
dziecka i hasła dające do myślenia – wszystkie wykonane przez klasy młodsze. Dzieci to ludzie, a
każdy dorosły był kiedyś dzieckiem, mimo że wielu o tym zapomina. Nie można traktować dzieci z
góry, jakby nie mieli swojego głosu. Przypominamy, że Rzecznikiem Praw Dziecka w naszej szkole
została p. I. Mieczkowska, która będzie doradzać uczniom w sytuacjach naruszenia ich praw.

        BYLI NAJLEPSI DRUŻYNOWO!
Dzięki staraniom p. P. Wasielewskiego, szkolni
zapaśnicy uczestniczyli w XXXI Memoriale
Tadeusza Jaworskiego i Wiesława Tańczyna w
zapasach w stylu klasycznym. Nasi zawodnicy
nie zawiedli, zdobywając czołowe miejsca w
klasyfikacji oraz I miejsce drużynowo. Oto pełna
klasyfikacja: I m.- D. Potasznik, II m.- O.
Wieczorek, II m.- M. Szukis, III m.- J. Potasznik,
III m.- H. Parzych,  V m.- A. Wojczulanio, V m.- K.
Ponczkowski , V m.- O. Stefanowicz, V m.-
B. Sobolewski. Gratulujemy wszystkim
uczestnikom, oby tak dalej!

.

                         SUKCES KUBY!
Jakub Walczyński, uczeń drugiej  gimnazjum
zajął III miejsce w XXIX  Międzynarodowym
Memoriale A. i J.  Dąbrowskich  w Białymstoku w
zapasach w  stylu klasycznym juniorów i
młodzików. To międzynarodowe osiągnięcie -
Kuba rywalizował z zawodnikami z Litwy,
Białorusi i Ukrainy. Serdecznie gratulujemy i nisko
w pas się kłaniamy Kubie, a także jego trenerowi,
panu Pawłowi Wasielewskiemu. Życzymy
dalszych tak wspaniałych wyników!
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	ŚCIEŻKĄ TRADYCJI PODĄŻAMY W                                              PRZYSZŁOŚĆ
	CARPE DIEM
	dla najlepszych
	3 listopada grupa osób z naszej szkoły miała okazję uczestniczyć w koncercie Szymona Wydry & Carpe Diem. Była to nagroda dla uczniów zdobywających dobre wyniki w nauce i sporcie. Impreza odbyła się w hali "Urania" w Olsztynie.
	Wystąpienie zespołu poprzedziła prezentacja multimedialna z zakresu ochrony środowiska "Zielona Polska". Kiedy  na scenie pojawili się członkowie zespołu Carpe Diem po sali rozniosły się oklaski. Koncert był niesamowity! Większość z nas do tamtego momentu nie miała okazji słyszeć ich  piosenek. Jednak tak szybko wpadały one w ucho, że wszyscy świetnie się bawili. Po koncercie członkowie zespołu pokazali, że fani są dla nich najważniejsi.  Każdy chętny mógł zrobić sobie z nimi zdjęcia albo dostać autograf. Niechętnie, ale w dobrych nastrojach musieliśmy wrócić do domu. W drodze powrotnej nie zabrakło śpiewu i wspominania wspaniałego koncertu. Wyjazd ten był dowodem, że dobra nauka i osiągnięcia sportowe nigdy nie umykają uwadze dyrekcji.   Starajcie się, aby w przyszłości móc pojechać na podobne wydarzenie.

	GDYBY ŚWIAT BYŁ JEDNYM PAŃSTWEM TO WŁAŚNIE STAMBUŁ BYŁBY JEGO STOLICĄ
	Od redakcji
	o wyprawie na Bliski Wschód podczas prelekcji globtrotera  pana   Leszka Szczasnego


	PAMIĘTAMY!
	Czytaj książki,              sięgaj gwiazd
	PAŹDZIERNIK   MIESIĄCEM  BIBLIOTEK           SZKOLNYCH
	o zaletach czytania na lekcjach w                             bibliotece
	Z badań IBE wynika, że książka przegrywa z telewizją, internetem i muzyką. Jak zatem wygląda sposób spędzania wolnego czasu przez młodzież i jak w tym zestawieniu plasuje się czytanie książek? Uczniowie podstawówek deklarowali, że w czasie wolnym najczęściej oglądają telewizję. Kolejną popularną czynnością jest korzystanie z komputera (w tym z internetu) – na tę aktywność częściej wskazują chłopcy (70 proc.) niż dziewczęta (61 proc.). Po książkę sięga prawie co trzecia dziewczynka i zaledwie 16 proc. chłopców. W wieku gimnazjalnym proporcje te zmieniają się na niekorzyść książek. Gimnazjaliści w wolnym czasie najczęściej korzystają z internetu, kolejne pod względem popularności jest słuchanie muzyki, a po książki sięgają rzadziej niż uczniowie podstawówek. Wśród 15-latków w wolnym czasie czyta co piąta dziewczynka i co dziesiąty chłopiec. W podstawówce żadnych książek nie czyta ok. 5 proc. dzieci, a w gimnazjum – to już 14 proc. Uczniowie czytają patchworkowo lektury, to znaczy wybrane fragmenty książek oraz streszczenia.   Badacze przyjrzeli się też czytaniu w środowisku rodzinnym uczniów. To rodzice, czytając dzieciom już w wieku przedszkolnym, kształtują preferencje czytelnicze i wyrabiają stosunek do książki. Nie bez znaczenia jest również zasobność domowej biblioteczki. Z badań wynika, że w ok. 7 proc. polskich domów nie ma ani jednej książki. Aż 40 proc. gospodarstw domowych 12-latków i 38 proc. gospodarstw domowych 15-latków ma ubogie, liczące do 50 książek zbiory. Domowe biblioteczki zawierające więcej niż 200 książek znajdowały się w 29 proc. domów 12-latków oraz w 44 proc. domów 15-latków mieszkających w miastach powyżej pół miliona mieszkańców. Na wsiach takie księgozbiory są w zaledwie w 12 proc. domów.
	Aby udowodnić, że czytanie jest atrakcyjnym i niezbędnym w życiu zajęciem bibliotekarka p. I. Karczewska zaprosiła kolejno wszystkich uczniów, począwszy od klasy pierwszej szkoły podstawowej aż po trzecią gimnazjum, na lekcje w bibliotece.
	Klasy musiały przygotować plakaty ukazujące zalety czytania oraz wartość książek w naszym życiu. Bibliotekarka rozmawiała o potrzebie znalezienia czasu na czytanie wśród codziennych spraw. Uświadamiała, że czytanie poszerza wiedzę, rozwija zainteresowania, pozwala
	poznać siebie, powiększa zasób słownictwa. Zajęcia zintegrowały klasy w jedność, bo mając godzinę musieli zdążyć wykonać wszystkie zadania projektowe. Jedni wycinali, drudzy malowali, a jeszcze inni wymyślali hasła. W końcu, w tych czasach, umiejętność
	pracy w grupie to podstawa! Zatem ... rozmawiajcie ze sobą o przeczytanych książkach. Wymieniajcie się nimi. Kupujcie książkowe prezenty bliskim. Otwierajcie częściej książki, a one otworzą was!
	JESIEŃ z KSIĄŻKĄ    Deszczowe i mgliste wieczory nastrajają do pozostania w domu. Najlepiej pod ciepłym kocykiem i z książką w ręku. To idealna pora, aby nadrobić zaległości. Tym razem proponuję ,,Osobliwe i cudowne przypadki Avy Lavender”. Książka z kategorii realizmu magicznego opowiada historię dość osobliwej rodziny, w której rodzi się Ava - dziewczynka ze skrzydłami. Nie jest ona aniołem, jak niektórzy przypuszczają, ale zwyczajną dziewczyną z nastoletnimi problemami. Autorka zręcznie buduje niepowtarzalny klimat. Samą powieść trudno przypisać do konkretnego gatunku czy grupy odbiorców, gdyż łączy ona wiele elementów, takich jak fantastyka czy literatura obyczajowa. Książka ta jest więc idealna dla każdego, na jesienne wieczory.                                Z. J.



	DZIEŃ ZDROWEGO                                 ODŻYWIANIA
	SZKOLNY PERYSKOP
	Zastanawialiście się już, co kupicie swoim bliskim na święta?... Tradycyjnie już w każdej klasie uczniowie losują osobę, której muszą kupić prezent na mikołajki. Wiemy, że często długo szukacie odpowiedniego prezentu, nie mając nawet na niego pomysłu. Czasami zdarzy się tak, że nie traficie w gusta niektórych osób, ale nie zrażajcie się tym. Specjalnie dla tych, którzy wylosowali taką wymagającą osobę, przeprowadziliśmy sondę, pokazującą, co uczniowie naszej szkoły chcieliby otrzymać na mikołajki. Wśród ankietowanych znaleźli się uczniowie klas VII SP- III gim. Wszyscy zgodnie odpowiedzieli, że ucieszyłyby ich łakocie. Dziewczęta zdecydowanie wolą dostać miękkie, świąteczne koce i kubki, kapcie lub zapachowe świeczki, panów natomiast ucieszyłby głośnik Bluetooth, słuchawki bądź biografia znanego sportowca.

	WRÓŻBY, BAŚNIOWE                         PRZEBIERANKI i KONKURSY
	MASZ PRAWO BYĆ INNY
	Pamiętaj inny, nie znaczy winny  Nie tolerujmy nietolerancji, manipulacji i arogancji…  Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego   wszystkiego czego się domagam. To tylko próba z mojej   strony.
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