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PO EGZAMINIE...

 ABSURDY Z EGZAMINU
GIMNAZJALNEGO

Jean–Jacques Rousseau- kto to? Co on osiągnął?
Dlaczego on tu jest? Co on napisał? Ratunku!

Deskorolki i kaski — właściciel tego sklepu mocno się
ceni. I tak nikt go nie lubi.

Lemury i delfiny z uszami — od dnia egzaminu
przyrodniczego, delfiny oficjalnie mają uszy. Jest to
cecha ssaków, więc muszą mieć uszy zewnętrzne.

Deskorolkowanie (nazwa tego artykułu uciekła mi z
głowy) — no hej, Karyna, idziemy deskorolkować do
maka? 

Charakterystyka — tyle napisanych rozprawek, tyle
myślenia nad tematami... tyle modlitw o rozprawkę lub
opowiadanie. A dali charakterystykę...

Królik Atlas — siedmiomiesięczny królik a rozmiar
dorosłego owczarka niemieckiego, wow.

Gotyk (to zdjęcie) — czy to gotyk, czy to barok, czy to
styl romański? Tego nie wie nikt!

Gotowanie wody na szczycie Mount Everest —
wchodzisz kilka dni na Everest, na najwyższą górę
świata, tylko po to, by zagotować litr wody odrobinę
szybciej, gratuluję. Kup sobie mózg.

Rdestnice — jak w pięć minut nauczyć się rozróżniać
gatunki z kartą – poradnik dla piszącego egzamin
gimnazjalisty.

Pocztówka z dokładnymi danymi pogodowymi (wiatr
zachodni woda siedemnaście stopni Celsjusza)  — kto
normalny pisząc pocztówki wspomina o tym, w jakim
kierunku wieje wiatr? Kto, odpoczywając, myśli o tym,
że woda mająca siedemnaście stopni jest za zimna, by
chociaż zamoczyć nogi?

Podsumowując powyższe filozoficzne spostrzeżenia
związane z jakże ważnym dla gimnazjalistów
egzaminem apelujemy do ostatniego rocznika
piszącego w przyszłym roku egzamin:

Nie stresujcie się!
Nie uczcie się dzień przed egzaminem!
Już dziś deskorolkujcie na Mount Everest wraz z
lemurem, aby kawkować z panem Rousseau

Zuzia Kaptur i nie tylko
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SUKCESY

TURNIEJ WIEDZY 
O BEZPIECZEŃSTWIE W RUCHU DROGOWYM

Etap miejski Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym odbył się 24 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 10. Udział
wzięło 8 zespołów ze szkół podstawowych i 2 z gimnazjów. Naszą szkołę
reprezentowały dwa zespoły. 
Był test oraz tor przeszkód. W klasyfikacji drużynowej w kategorii szkół
podstawowych nasza szkoła zajęła III miejsce, a gimnazjaliści I.
Indywidualnie byliśmy nie do pokonania. Tytuł najlepszego rowerzysty
zarówno w kategorii szkół podstawowych jak i gimnazjalnych uzyskali
nasi uczniowie: Kamil  Wośko z klasy 6b i Natan Tomaszewski z klasy
2c.

Zaczęliśmy wiosnę rowerowo. Oprócz turnieju uczniowie zdawali
również na kartę rowerową. Włączyliśmy się też w organizowany przez
nasze miasto ROWEROWY MAJ.

Wiktoria N.

KONKURS PLASTYCZNO - INFORMATYCZNY
W Szkole Podstawowej nr 16 w Dąbrowie Górniczej odbyła się IV edycja
Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno - Informatycznego Wielkanocna
Kartka Świąteczna. Naszą szkołę godnie reprezentowała Hania
Ostrowska z VI a. Gratulujemy wyróżnienia. 

Kamila K. 

WIOSENNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
W ogólnopolskim konkursie fotograficznym
organizowanym przez Junior Media laureatką została
redaktorka naszej szkolnej gazetki - Ola Łyczek.
Sukces wspaniały, gdyż tylko trzy zdjęcia stanęły na
podium, a było ich na pewno bardzo dużo. Można było
zrobić fotki w trzech kategoriach, oczywiście
związanych z wiosną: detal, przyroda, życie
codzienne. Ola wygrała w kategorii życie codzienne.

Warto wiedzieć, jeśli jeszcze nie wiecie!
Junior Media to edukacyjny projekt dzienników
regionalnych Polska Press Grupy. To internetowa
platforma do tworzenia gazetek szkolnych. Jesteśmy
w tym projekcie i tworzymy na tej platformie szkolną
gazetkę WagnerPress II.

Red. 

foto. Ola Łyczek

uczniowie sp

gimnazjaliści
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ZIELONA PRACOWNIA

IV C

Uczniowie klas czwartych, na
lekcjach przyrody, omawiali
zagadnienia dotyczące znaczenia
wody dla życia człowieka. Lekcje te
pozwoliły uświadomić dzieciom, że
oszczędzanie wody jest ważne i
warto to robić. Podsumowaniem
lekcji o wodzie był właśnie konkurs
plastyczny dla wszystkich uczniów.

Kacper Sz. 

Wyniki konkursu plastycznego

      I miejsce - klasa IV c

   II miejsce - klasa IV b

     III miejsce - klasa IV a

   IV miejsce - klasy IV e i IV d

Laureaci konkursu

klasa VII c – Julia Kruszyńska

klasa II b –   Oskar Marcak

klasa III b –  Aleksandra Mader

Światowy Dzień Wody to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 r. Obchodzone jest 22 marca.
Ustanowione zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 w Rio de
Janeiro w Brazylii. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie nie
ma dostępu do czystej wody pitnej.

WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA
Nasza szkoła aktywnie włączyła się w obchody Światowego Święta
Wody. Podsumowaniem omawianego zagadnienia na lekcjach przyrody,
biologii, geografii, chemii i fizyki były konkursy. 

Michał K.

Klasy starsze również zaangażowały się w Światowy Dzień Wody, którego hasłem przewodnim w tym roku jest:
Natura dla wody. Zmiany klimatyczne oraz niszczenie środowiska to dwie najważniejsze przyczyny
występujących, niestety, na całym świecie problemów z dostępem do wody. To dobra okazja, by wszystkim
przypomnieć, że wodę trzeba szanować.

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O WODZIE
Uczniowie klas VII szkoły podstawowej oraz klas II i III gimnazjum w ramach lekcji biologii omawiali tematy
związane z problematyką oszczędzania wody. Wzięli również udział w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Wodzie. 

Kamila K. 

zwyciezcy
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NOWI PATRONI BĘDZIŃSKICH ULIC cz. 8

Z MARCELEGO NOWOTKI
na CZESŁAWA MIŁOSZA

Nie tylko gimnazjaliści znają
Czesława  Miłosza. Jego wiersze
są od lat w kanonie lektur
szkolnych. Ale nie zawsze tak było.
Do 1980 r. był, jak to mówiono –
obłożony cenzurą. Dopiero
Nagroda Nobla w dziedzinie
literatury otworzyła mu polskie
bramy.
Nie tylko jest autorem wierszy. Był
też prozaikiem, eseistą,
historykiem literatury, tłumaczem i
dyplomatą, profesorem
Uniwersytetu Kalifornijskiego w
Berkeleyi Uniwersytetu Havarda.
Na emigrację wyjechał w 1951 r.,
najpierw do Francji, potem był w
Stanach Zjednoczonych.W 1981 po
30 latach przyjeżdża do Polski.

Wtedy otrzymuje tytuł doctora
honoris causa Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego.

Podobno podpisywał swoje utwory
28 pseudonimami i inicjałami.

Zmarł w 2004 w Krakowie. 
Matylda M.   

wydanie

Z LEONA
KRUCZKOWSKIEGO

na 
TADEUSZA

MAZOWIECKIEGO
Tadeusz Mazowiecki był ostatnim
prezesem Rady Ministrów PRL i
pierwszym III Rzeczypospolitej w
latach 1989 – 1991.  

Od 2010 do 2013 sprawował
funkcję doradcy prezydenta RP ds.
polityki krajowej i międzynarodowej.
Ten współtwórca i przewodniczący
Unii Demokratycznej i Unii
Wolności był również przez wiele
lat posłem: 1961 – 1072 oraz 1991
– 2001.

Prezydent Lech Wałęsa powiedział
o T. Mazowieckim: Był najlepszym
premierem w historii wolnej Polski,
przydałby nam się dzisiaj.

Kawaler Orła Białego. Order Orła
Białego to najstarsze i najwyższe
odznaczenie państwowe RP,
nadawane najwybitniejszym
Polakom.

Wiktoria N. 

Z ANASTAZEGO
KOWALCZYKA

na JÓZEFA OLEKSEGO
Józef Oleksy karierę polityczną
zaczął już w wolnej Polsce. W 1990
był współzałożycielem powstałej na
bazie PZPR Socjaldemokracji RP.
W latach 1993–1995 pełnił funkcję
Marszałka Sejmu II kadencji,
Prezesa Rady Ministrów (1995 –
1996). W 2004 był wicepremierem i
ministrem spraw wewnętrznych i
administracji. Potem Marszałkiem
Sejmu IV kadencji.

Był także aktywnym kibicem
Polonii Warszawa. Przez pewien
czas zasiadał nawet w radach
nadzorczych tego klubu. Był też
profesorem i dziekanem Wydziału
Stosunków Międzynarodowych
Akademii Finansów (obecnie
Akademia Finansów i Biznesu
Vistula) oraz wykładowcą Szkoły
Głównej Handlowej.

Zmarł w 2015 roku. Został
pochowany na Cmentarzu
Wojskowym na Powązkach.

Maja B. 

z naszej półki
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