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Co w szkolnych murach piszczy...? - szkoła
podstawowa

Biwak szkolny

12 lutego o godzinie 16:00 w naszej szkole rozpoczął
się harcersko-sportowy biwak. Uczestniczyli w nim
uczniowie z klas IV-VI szkoły podstawowej. Brali oni
udział w rozgrywkach sportowych, konkursie
plastycznym, dyskotece oraz kominku harcerskim.
Nowością okazała się gra ,,Poszukiwanie skarbów''
zorganizowana przez Samorząd Uczniowski.
Wszyscy uczniowie świetnie się bawili i na pewno
powtórzą to za rok!!!

Otwarcie pracowni 
6 lutego odbyło się uroczyste otwarcie
pracowni przyrodniczo-ekologicznej, której
opiekunem jest pani Dorota Zagajna.
Przybyli na nie zaproszeni goście oraz
uczniowie i pracownicy szkoły podstawowej.
Uroczystość rozpoczęli uczniowie występem
o tematyce przyrodniczej. Następnie
zaproszeni goście przenieśli się do nowej
pracowni, gdzie nastąpiło przecięcie wstęgi
oraz krótki pokaz eksperymentów. Teraz
uczniowie mogą z łatwością i zapałem
pogłębiać swoją wiedzę przyrodniczą. 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej
okazji w naszej szkole odbył  się koncert
wokalisty i gitarzysty - pana Jakuba
Michalskiego. Zaśpiewał piosenki
opisujące życie i bohaterstwo
Niezłomnych. W wydarzeniu uczestniczyli
zaproszeni goście, nauczyciele oraz
uczniowie szkoły podstawowej i
gimnazjaliści.
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M. Dś.

Co w szkolnych murach piszczy...? - gimnazjum

Świętokrzyski program
stypendialny - nasi stypendyści

2017/2018

     To już druga edycja "Świętokrzyskiego programu
stypendialnego dla uczniów gimnazjów i liceów
ogólnokształcących". Przyznano 259 stypendiów w
województwie świętokrzyskim, w tym 3 dla uczniów
naszego gimnazjum: Sebastiana Gulby (klasa IIIc),
Zuzanny Biesiadeckiej (klasa IIIb) i Moniki Duś (klasa
IIa). Trzeba również wspomnieć, że Sebastian i Zuzia
otrzymali je już po raz drugi!

Serdecznie gratulujemy naszym
stypendystom! :)

Biwak szkolny - ferie 2018
13 lutego o godz. 16:00 oficjalnie rozpoczął się biwak.
Przydzielono grupom sale, które przez najbliższy
wieczór, noc i poranek pełniły funkcję pokojów. Jak co
roku, do godz. 22:00 w hali trwały sportowe rozgrywki.
Był też "kominek", którego nie może zabraknąć na
żadnym biwaku! Wszyscy się bawili i śmiali.
Nowością, która pozytywnie zaskoczyła uczestników,
była gra "Poszukiwanie skarbu" zorganizowana przez
SU. Biwak trwał do godz. 11:00 następnego dnia.
Serdecznie dziękujemy opiekunom: pani Gosi Spadło,
pani Ani Surdy-Pacek, pani Teresie Gach i pani
Justynie Pastuszce.

 W hołdzie Powstańcom Styczniowym...
20 stycznia do naszej szkoły dotarli uczestnicy

Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863r.
organizowanego przez szydłowiecki oddział Związku

Strzeleckiego. Zobaczyli oni krótki, poruszający
spektakl teatralny w wykonaniu uczniów przygotowany
przez panią Marzannę Kruk, pana Piotra Spadłę, panią
Jolantę Zalewską i panią Beatę Kowalską. Uczniowie

zaprezentowali go również następnego dnia w
Czyżowie Szlacheckim, gdzie pochowana jest

Jadwiga Prendowska oraz w poniedziałek przed
społecznością szkolną.
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     Ojciec Basi 
     ma 5 córek 
     o imionach: 
  Ala, Bela, Cela,
          Dela... 
 Jak ma na imię
      5 córka?

Zulka

Twardy orzech do zgryzienia
...czyli 6 zagadek 

i 6 nieoczywistych odpowiedzi
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"Do zakochania jeden krok..." - czyli miłość
od okładki...

M.Dś 

     14 lutego - Walentynki! Dzień pełen miłości, przytulasów i słodkich
upominków. W tym artykule przedstawię Wam historię mojej miłości, która
zaczęła się dobre kilka lat temu. Do lektury zapraszam zainteresowanych,
a zwłaszcza singli, którzy tkwią w przekonaniu, że lepiej znaleźć tandetne
streszczenie w Internecie i nie dołączyć do  grona szczęśliwie
zakochanych. Mam nadzieję, że po przeczytaniu tej opowieści zmienicie
swoje nastawienie. Przecież w bibliotekach są tysiące  różnych książek.
Od powieści historycznych, poprzez dramaty, romanse i kryminały, do
najbardziej wymyślnych książek fantasy (o nich również za chwilę). Na
pewno ktoś kiedyś napisał takie czytadło, które zdobędzie Wasze serce.
Jest z czego wybierać moi drodzy, oj jest! :)

"Chłopiec, który przeżył"... a przy okazji podbił
serca wielu nastolatków na świecie!

Tak, moją pierwszą wielką miłością jest saga przygód
Harr'ego Pottera. Z pozoru bardzo przereklamowane,
ale pozory mylą. I proszę mi nie wmawiać, że pewnie
obejrzałam tylko filmy i nie mam nic konkretnego do
powiedzenia. Otóż Kochani! Przeczytałam wszystkie 8
części i jestem po uszy na zawsze zakochana w
każdej. Nie oznacza to jednak, że kiedy nikt nie patrzy,
zakładam czarny wór na śmieci, biorę do ręki kija i
rzucam na lewo i prawo dziwne formułki zwane
zaklęciami, o nie nie. Po prostu jest to moim zdaniem 
bardzo fascynująca historia, w sam raz na chłodne
wieczory. Sami pomyślcie: nie bez powodu wygrała
tyle nagród i plebiscytów. Tym, którzy lubują się w
książkach fantasy, gorąco polecam!!!

Słońce zostało przyćmione przez "Blask Corredo" 
Strasznie lamentowałam, kiedy zdałam sobie sprawę,
że to już ostatni rozdział. Mowa tu o II tomie "Blasku
Corredo" pt."Córka Szklarki". Na początku myślałam,
że to jakaś nudna historyjka, której nie ma sensu
czytać, ale skoro przewinęła się w moim domu, to
stwierdziłam, że ją "przemielę". Moje zdziwienie było
ogromne, kiedy okazało się, że jest to jedna z
najciekawszych książek, jakie miałam w rękach!
Idealnie wpasowała się w moje klimaty, pełno w niej
nieoczekiwanych zwrotów akcji, ale nie trudno jest się
połapać co i jak. "Córka Szklarki" nie jest łatwo
dostępna w bibliotekach, nad czym okropnie
ubolewam. Jeśli jednak kiedyś na Waszej drodze
natkniecie się na nią, nie zmarnujcie tej szansy!
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                        OKIEM ABSOLWENTA
                         (...dwa lata później...)

                               Cześć Wszystkim!!
  
    Nazywam się Ola Przygoda i bardzo się cieszę. że
mogę ponownie napisać artykuł do waszej gazetki.
Niektórzy z Was mogą mnie pamiętać ze szkolnych
korytarzy. Zawsze zaczytana w książkach Ola :)
    Obecnie uczę się w II LO w Starachowicach, w
drugiej klasie o profilu humanistycznym.
    Kiedy kończyłam gimnazjum byłam pewna, że
"Dwójka" to będzie kolejna szkoła, w której spędzę
następne trzy lata swojego życia oraz wkroczę w progi
dorosłość. Muszę się przyznać, że kiedy obudziłam
się 1 września byłam bardzo podekscytowana. Nowe
miejsce, nowi nauczyciele oraz znajomi. Jak możecie
się spodziewać mój zapał trwał do pierwszego testu :)
Potem przybywało coraz więcej podręczników i
nowych wiadomości. Ale nie mogę narzekać. Każdy
dzień niesie ze sobą nowe wyzwania, z którymi muszę
się zmierzyć. Na własnej skórze przekonałam się, że
właśnie szkoła średnia w dużym stopniu kształtuje
nasz charakter i podejście do życia.
      Jednak muszę się przyznać, że nie ma dnia kiedy
nie myślałabym o mojej dawnej klasie oraz
nauczycielach. Jestem przekonana, że tak wspaniałej
atmosfery nie doświadczę w żadnej szkole. Jedyne
pytanie jakie ciśnie mi się na usta to  

" Co by było gdyby...?"

P

P

     Pewnie wielu z Was zastanawia się jak wygląda
tydzień na profilu, który wybrałam. Otóż jak możecie
się spodziewać w moim rozkładzie króluje język polski
(9 godzin) oraz historia (6 godzin). Dodatkowo uczę się
rozszerzonego języka angielskiego, a na podstawie
języka hiszpańskiego. Czasem jest naprawdę niezły
festiwal jak wszystkie są jednego dnia :) W drugiej
klasie powróciliśmy do systemu podobnego jak w
 podstawówce i czas umilają nam dwie godziny
przyrody tygodniowo. 
Wiadomości i książek do przeczytania jest dosyć
dużo, ale jestem pewna, że każdy dałby radę.

     Może powinnam was zachęcić do wybrania II LO,
ale nie zrobię tego, gdyż to jest wasz własny, osobisty
wybór. Wszyscy macie inne upodobania i aspiracje
oraz plany na dalsze życie. Dokonując wyboru róbcie
tak, żeby wam było dobrze. Nie kierujcie się zbytnio
tym, co mówią wasi starsi koledzy, ponieważ prawda
jest tylko jedna:
JEŚLI CHCESZ SIĘ NAUCZYĆ, TO ZROBISZ TO W
KAŻDEJ SZKOLE, TYLKO MUSISZ CHCIEĆ I
BRNĄĆ DO PRZODU PO SWOJE. 
                                       
                                          Trzymam za Was kciuki!!
                                                     Powodzenia!

A

A
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                                          Kuchenne rewelacje
                                                     według
                                               Nikoli Przygody

                 ,,Ciasteczka z dżemem''
       Te ciasteczka są naprawdę łatwe
                      w wykonaniu.

Potrzebne składniki:

~ 3/4 kostki masła lub margaryny
~ 1/2 szklanki cukru
~ łyżeczka cukru waniliowego
~ 1/4 łyżeczki soli
~ 2 żółtka
~ 1 i 3/4 szklanki mąki
~ 1/2 szklanki dżemu o
dowolnym smaku

Sposób przyrządzenia:

1. Nagrzać piekarnik do 190 stopni.
2.  Rozetrzeć masło, cukier, cukier
waniliowy i żółtka. Dodawać powoli mąkę
i sól. aż utworzy się miękka masa. Surowe
ciasto włożyć do lodówki na około 30
minut. Z masy uformować kuleczki.
Nałożyć kuleczki na suchą blaszkę.
Wycisnąć palcem dziurkę w każdy
ciastku. Nałożyć dżem .
3. Piec około 8-10 minut w nagrzanym
piekarniku, aż się zarumienią.
4. ciastka pozostaw jeszcze na chwilę do
wystygnięcia.

                        SMACZNEGO!!!
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