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    PIERWSZY DZIEŃ FIZYKI W GIMNAZJUM

ŚNIADANIE 
"CZTERECH PÓR ROKU"

JESIENNE ŚNIADANIE

15 listopada 2017r. pierwszy
raz w naszej szkole został
zorganizowany Dzień Fizyki.
W związku z tym odbyły się
dwa konkursy: jeden
plastyczny, a drugi filmowy.
Uczniowie mieli za zadanie
przygotować plakaty
prezentujące wybitnych
polskich fizyków oraz  filmy 
z doświadczeniami.  
Na zakończenie działań
młodzież uczestniczyła 
w zajęciach prowadzonych
przez Fundację Einsteina 
z Poznania. Podczas
pokazów mieli okazję
doświadczyć, jak duży
ciężar ma powietrze,
sprawdzić, czy balon nie
pęknie pod ciężarem ich
ciała, czy wygodnie leży się
na płycie naszpikowanej
gwoździami, napompować
dwoma wdechami
pięciometrowy rękaw foliowy
z wykorzystaniem prawa
Bernoulliego.
Wszystkim się podobała 
i na pewno to powtórzymy.
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Już drugi rok z rzędu 
w naszej szkole
organizowana jest akcja pod
hasłem "ŚNIADANIE
CZTERECH PÓR ROKU".
Chcemy w ten sposób
promować produkty
sezonowe. Za jesienne
śniadanie odpowiedzialne
były klasy: 3a, 3b, 3c i 3d.
Wszyscy wywiązali się 
ze swojego zadania
doskonale. Były ciepłe tosty,
musli z jogurtem 
i owocami, twarożek 
z dodatkami, jajeczka 
ze szczypiorkiem. 
Na osłodę przepyszne
ciasto i babeczki. 
Nie zabrakło owoców,
gorącej herbaty malinowej 
z cytryną i pysznego miodu.
Mamy nadzieję, 

że wszystkim smakowało.
Patrząc na liczbę chętnych
do konsumpcji, tak właśnie
było. Teraz czekamy 
na produkty zimowe 
i pyszności, które przynosi
ta pora roku.
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DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

WARSZTATY LITERACKIE Z DOROTĄ SCHRAMMEK

W związku z tym, 
że w tym roku Święto
Niepodległości
wypadało w sobotę,
postanowiliśmy
uczcić ten dzień 
w piątek
10 listopada 2017r.
Już od rana
podkreślaliśmy
wyjątkowość tego
dnia uroczystym,
galowym strojem 
i własnoręcznie
przygotowanymi
kotylionami.
Na korytarzach 

i w klasach pojawiły
się, specjalnie 
na tę okazję
przygotowane,
gazetki.
Na trzeciej godzinie
lekcyjnej odbył się
apel przygotowany
przez gimnazjalistów
pod kierunkiem 
p.D. Smala 
i p. G. Kubackiej.
Na początku
uroczyście
odśpiewaliśmy hymn
państwowy, później

wysłuchaliśmy
informacji
przedstawionych
przez Mateusza 
i Weronikę. 
W krótkim rysie
historycznym
opowiedzieli 
o najważniejszych
wydarzeniach 
z historii Polski, 
które doprowadziły 
do upadku
Rzeczypospolitej, 
a następnie o jej
drodze ku wolności.
Po wprowadzeniu

rozpoczął się
Festiwal Pieśni
Patriotycznej, do
którego
szykowaliśmy się 
od dłuższego czasu.
Klasy zaprezentowały
wylosowane
wcześniej piosenki.
Usłyszeliśmy
"Kadrówkę",
"My Pierwsza
Brygada", "Wojenko,
wojenko", "O mój
rozmarynie", itp.
Świętowaliśmy 
ten dzień, łącząc 

ze sobą powagę,
patos i radość. 
Dzień Niepodległości
to ważne dla nas
święto i powinniśmy
się cieszyć, że nadal
żyjemy w wolnym,
niepodległym kraju.
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W tym wydaniu naszej gazety, chcę Wam przedstawić książkę 
pt. „Ty, ja i fejs”. Jej autorami są Jay Asher i Carolyn Mackle.
Opowieść jest "młodzieżówką" o niepowtarzalnym  temacie, wieloma
barwnymi postaciami oraz ciekawymi dialogami. Cała historia skupia się 
na Emmie oraz o jej przyjacielu, Joshu, od którego dostała CD-ROM z
linkiem do Facebooka. Trzeba jednak wspomnieć, że akcja dzieje się 
w 1996r. kiedy go jeszcze nie było. Wraz z Facebookiem, Emma dostaje
możliwość zajrzenia w swoją przyszłość.
Bardzo polecam tą książkę. Według mnie, historia jest godna polecenia 
ze względu na to, jak prezentuje się całokształt. Warto dodać, że tytuł jest
dostępny w bibliotece naszej szkoły.
Zachęcam, Paulina.
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14 listopada 2017r.
odbyło się w naszej
szkole spotkanie
młodzieży z pisarką
Dorotą Schrammek.
Pani Dorota jest
autorką
współczesnych
powieści dla dorosłych
i młodzieży. Akcja
"Niepełki" rozgrywa się
w naszym gimnazjum.
Autorka poruszyła
temat zainteresowań
literackich młodzieży 

i tradycji czytelniczych
w domach.
Pani Dorota
Schrammek
przeprowadziła zajęcia 
we wszystkich
klasach. Uczniowie
poznali warsztat
pisarza. 
Zapraszamy do
biblioteki szkolnej, 
w której można
wypożyczyć książki
Doroty Schrammek.
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