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Gimnazjaliści! Egzamin tuż, tuż...:
część humanistyczna –18 kwietnia 2018 r.
część matematyczno-przyrodnicza –19 kwietnia 2018 r.
język obcy –20 kwietnia 2018 r.

Mamy dla Was kilka rad:

·  Uważnie czytajcie polecenia do wszystkich zadań!

·  Pamiętajcie o przeniesieniu rozwiązań na kartę odpowiedzi.

·  Starannie kodujcie swoje arkusze i karty odpowiedzi.
Szczegółowych instrukcji udzielą Wam nauczyciele podczas
egzaminu.

·  Nie wnoście na salę egzaminacyjną żadnych urządzeń
elektronicznych.

·  I najważniejsze: rozwiązujcie zadania samodzielnie! Ciężko
pracowaliście, uwierzcie w swoje umiejętności i zdobytą wiedzę!

Powodzenia!

 WIOSNA
Gdzie ta wiosna
wytęskniona?!
Pytam się, no gdzie jest ona?

Pąki kwiatów, zieleń trawy
potrzebuję do zabawy!

Śpiewy ptaków już od rana!
Przyjdź tu, Wiosno ukochana!

Przynieś słonka ciepłe
promienie,
bo to jest moje wielkie
marzenie!

Karolina Kałużna kl.4E

CZY WIECIE, ŻE PO ŚWIĘTACH
WIELKANOCNYCH ZOSTANIE
TYLKO 50 DNI NAUKI? :) PRZERWA
MAJOWA TRWA CAŁY TYDZIEŃ, OD
30.04. DO 04.05.  OSTATNI
CZWARTEK MAJA TO BOŻE CIAŁO -
WTEDY TEŻ CZEKA NAS DŁUGI
WEEKEND. WAKACJE CORAZ
BLIŻEJ...
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CO W SZKOLE PISZCZY...?

Miło nam poinformować, że tytuł
Laureata i nominację do finału
wojewódzkiego Lubuskiego
Konkursu Recytatorskiego
otrzymał Konrad Nonn 6c, a
wyróżnienie – Mikołaj
Brzeziński 2dG. Oprócz nich 
w eliminacjach powiatowych
naszą szkołę reprezentowali
także:Patryk Hofanowski
1a, Magdalena Wojciechowska
4b i Mirella Brzezińska 4f.
Gratulujemy!

W dniach 5 - 9 lutego 2018r.
odbył się pierwszy etap
konkursu pt. "Walory
turystyczne województwa
lubuskiego". Do II etapu
zakwalifikowały się następujące
osoby z klas gimnazjalnych:
Dominika Dysierowicz 2a, Filip
Lusa 2b, Przemek Litkowiec 2c,
Alicja Janas 2c oraz Wiktoria
Komenda 2d i Olga Urynowicz
2d. 
Serdecznie gratulujemy.

7.02.2018r. na piątej lekcji odbył
się drugi etap sztafety
polonistycznej dla klas
czwartych. Tym razem na
podium stanęły następujące
klasy:
I miejsce klasa 4a – 167
punktów
II miejsce klasa 4b – 157
punktów
III miejsce klasa 4c i 4e – 153
punkty.

7. lutego odbył się drugi etap
Szkolnego Konkursu
Ortograficznego dla uczniów
klas trzecich. Tym razem
najlepiej wypadli następujący
uczniowie:
I m. Martyna Piwko kl. 3c -14 p.
II m. Wiktoria Sosnowska kl. 3b -
13,5 p.
III m. (ex aequo) Piotr Chabros
kl. 3b – 12 p. i Jakub Zieliński kl.
3f – 12p.
Gratulujemy!

.

Młodzieżowa Rada Miejska
wybrana!
6. marca odbyły się w naszej szkole wybory do
Młodzieżowej Rady Miejskiej. Poprzedziła je debata,
w której kandydaci jasno określili swoje poglądy
dotyczące istotnych spraw dla dzieci i młodzieży.
Wśród pozytywów debaty zauważono chęć do
współdziałania i odnotowano najlepsze pomysły na
tworzenie różnych inicjatyw społecznych na terenie
szkoły i na rzecz środowiska lokalnego.
Po podliczeniu wyników okazało się, że najwięcej
głosów otrzymali: Liwia Werkowska 7a, Mikołaj
Perka 2aG, Alicja Janas 2cG i Gabriela Dziobek
2cG.
Gratulujemy i życzymy powodzenia!
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WYWIAD Z PANIĄ EWĄ LITKOWIEC
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1.  Na czym polega Pani praca?
Wspieram i pomagam zarówno uczniom jak i rodzicom w
rozwiązywaniu trudności w nauce, a także zachowaniu.
2.  Czy od początku swojej kariery zawodowej
pracowała Pani jako pedagog?
Nie, na początku mojej pracy w szkole, a było to Gimnazjum im.
Władysława Jagiełły w Skwierzynie, uczyłam języka niemieckiego.
Od 2009 r. jestem pedagogiem szkolnym.
3.  Ilu uczniów w naszej szkole zajmuje się
wolontariatem? Czy uczniowie korzystają z pomocy
koleżeńskiej?
Około 15 uczniów jest członkami Szkolnego Koła Wolontariatu.
Uczniowie chętnie korzystają z zaproponowanej i zorganizowanej
pomocy w nauce, ale też sami proszą o poświęcenie czasu i
wsparcie z konkretnego przedmiotu lub po prostu w ramach
przygotowania do sprawdzianu.
4.  Jak spędza Pani wolny czas?
Lubię poczytać dobrą książkę, ale też pobiegać przy zachodzącym
słońcu.

Dziękujemy za rozmowę.

Z pedagog, panią Ewą Litkowiec, rozmawiały uczennice klasy 6c
Aleksandra Jasiukiewicz i Wiktoria Kowala

A co słychać u Cynamona?
W mojej rodzinie jedną z tradycji wielkanocnych jest gra terenowa z
szukaniem ukrytych gniazdek z jajeczkami. Co roku ciocia
przygotowuje zadania dla mnie i mojego kuzynostwa. Wygrywa ten, kto
znajdzie najwięcej niespodzianek. W tym roku Cynamon bawił się
razem z nami i jak zwykle nabroił. Biegał od krzaczka do krzaczka,
wszędzie tam, gdzie były schowane paczki. Wyprzedzał wszystkie
dzieci, nie dając im szansy na rozwiązanie zadań. Na szczęście
najmłodsze dzieciaczki się nie zorientowały, że Cynek jest cały czas
krok przed nimi. Emocji i śmiechu było bardzo dużo, wszyscy mieli
niezłą zabawę. Nawet rozbrykany psiak nie mógł popsuć rodzinnej
tradycji.

Ida Cisowska-Środecka, 7d
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Zima. Dwa jelenie stoją na
paśniku i żują ospale siano
nałożone tu przez gajowego. W
pewnej chwili jeden z jeleni
mówi: - Chciałbym, żeby już
była wiosna. 
- Tak ci mróz doskwiera?
 - Nie, tylko już mi obrzydło to
stołówkowe jedzenie!

Mąż do żony:
- Wiosna przyszła, taka piękna
pogoda, a ty męczysz się
myciem podłóg. Wyszłabyś
lepiej na dwór i umyła
samochód...

Szczypawka pyta stonogę:
– Dlaczego nigdy nie chodzisz
na lodowisko?
– Poszłam kiedyś, ale zanim
włożyłam na nogi wszystkie
łyżwy, nadeszła wiosna.

Kwoka rozpacza, patrząc na
niegrzeczne kurczęta:
-Gdyby wasz ojciec zobaczył,
jak się zachowujecie, to
obróciłby się na rożnie.

Rozmawia dwóch
ogrodników:
– W zeszłym roku na wiosnę z
powodu słodkich deszczów
wyrosły mi w ogródku buraki
cukrowe.
– To jeszcze nic – mówi drugi
ogrodnik. – W tym roku na
wiosnę w moim ogródku z
powodu kwaśnych deszczów
wyrosły ogórki kiszone!

Wiosenne popołudnie. Jasio
wręcza babci piękny bukiet
kwiatów.
– Ależ Jasiu, musiałeś się
strasznie wykosztować na taki
piękny bukiet! Zupełnie
niepotrzebnie, przecież takie
same kwiaty rosną w moim
ogródku.
– Rosły, babciu, rosły.

Jagoda Mleczek

.
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