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 TEAMBUILDING, PŁYWANIE
NA PONTONACH, GRY na
ORIENTACJĘ
 czyli majówka na Kaszubach
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Pożytecznie i integracyjnie
spędzili swój wolny czas w
czasie majówki uczniowie
klas trzecich i drugiej
gimnazjum w bazie Łapino. 
 W środku Kaszub, w
otoczeniu lasu,  przy
jeziorze, z dala od
uczęszczanych szlaków
komunikacyjnych przez trzy
dni raczyli się swoim
towarzystwem podczas
wspólnych biesiad oraz
różnorakich
zręcznościowych i
logicznych zabaw na lądzie,
wodzie a nawet w powietrzu
w tzw. małpiarni. 
 Nauczyli się budować
tratwy i przeprawiać nimi na
czas. Za największą
atrakcję nasi uznali zajęcia
na pontonach oraz a nocne
zawody na orientację w
terenie. 
Przy okazji nauczyli się
wielu innych pożytecznych
w życiu umiejętności i
zachowań.
  Zwieńczeniem wspólnego
wyjazdu była wieczorna
dyskoteka na wiacie nad
jeziorem.
  Wrócili maksymalnie
usatysfakcjonowani.
 Event zorganizowali im
wychowawcy p. D.
Jagielska i p. K. Tusiński.

 KOLEJNE MEDALE ZAPAŚNIKÓW
 W Lubawie podczas Międzynarodowej Ligi Bałtyckiej nasi
zawodnicy pod okiem trenera p. Pawła Wasilewskiego
rozegrali swoje walki. Srebrne medale zdobyli: Hubert
Parzych, Jakub Bilkiewicz oraz Bartosz Sobolewski, zaś
trzecie miejsce zajął Jakub Walczyński. Warto wspomnieć,
że to już kolejne sukcesy na koncie naszych zapaśników
w tym roku szkolnym, jesteśmy z nich bardzo dumni i
mamy nadzieję, że to początek ich wielkiej kariery.

fot. Z. J.
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 Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i
nie buduje przyszłości

Wiwat Maj, 3
Maj. Słowa tej
piosenki są znane
uczniom naszej
szkoły, ale tylko
nieliczni mają
świadomość wagi
tego święta. Otóż w
1791 roku  uchwalono
1. w Europie i 2. na
świecie konstytucję,
czyli najważniejszy
akt prawny państwa.
 
Aby przybliżyć ten
jakże ważny fakt, pani
Paulina Romanik oraz
uczniowie klasy VII
przygotowali krótki apel
w postaci żywej lekcji
historii wyjaśniający
nam genezę święta
oraz okoliczności
związane z
uchwaleniem
konstytucji.  Akademii
przyświecało
motto: naród, który nie
zna swojej przeszłości
umiera i nie buduje
przyszłości. Przyjęliśmy do
wiadomości. Dbajmy o
polskość nie tylko
od święta!

 Po apelu kierownik
Gminnej Biblioteki,
przybyła specjalnie do
szkoły, by wręczyć
nagrody zwycięzcom
konkursu
czytelniczego Lektury
na zawsze w pamięci.

fot. Z.J.

           O NIEPODLEGŁOŚCI od A do Z
                        na spotkaniu autorskim z p. Anną Skowrońską w Oranżerii Kultury

 Opowieści o Polsce
dawnej i
współczesnej,
zwyczaje, postacie,
wydarzenia i miejsca -
wszystko to można
odnaleźć w książkach
p. Anny Skowrońskiej
na spotkanie z którą
pojechali 8 maja do
Oranżerii Kultury
uczniowie z klas IV i
V. 

Autorka przybliżyła
wiedzę o kulturze i
historii kraju, łącząc
podstawowe
wiadomości z
zabawnymi
ciekawostkami,
których nie znajdzie
się w podręczniku.
Nasi uczniowie
dowiedzieli się m. in.

kogo nazywano
dziadkiem, co łączyło
wojnę polsko -
bolszewicką z King -
Kongiem, ile
Paderewski  "wygrał"
dla Polski i o co
chodzi z przewodem z
hymnu.  Dzieci
musiały później
odtworzyć pantomimą

zasłyszane od gościa
historie, odgadywać
quizy i układanki - co
im najbardziej
przypadło do gustu. 
 Była to dla nich
niecodzienna lekcja
historii i nauka
patriotyzmu.
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 CZYM SKORUPKA ZA MŁODU 
 NASIĄKNIE, TYM NA STAROŚĆ TRĄCI

    ZAWODY 
 SPORTOWE 
      NOW!

fot.Z.J.

  Segregacja odpadów, zakręcanie wody, kiedy jej
nie używamy, oszczędzanie energii… jest  wiele
sposobów, żeby zadbać o środowisko. O czym
przypomina Dzień Ziemi specjalnie ustanowiony,
by ludzie pomyśleli nad losem zielonej planety i
nie popełniali błędów. Pani Mariola Pryszlak wraz
z uczniami przygotowała dla całej społeczności
szkolnej krótki występ słowno - muzyczny, który
przypomniał nam właśnie o potrzebach
środowiska. 
    Było trochę o historii samego święta, ale też
wiele perswazji uświadamiającej, co konkretnie
możemy robić dla naszej kochanej planety. Dobro
Ziemi leży wszystkim głęboko na sercu, dlatego
wszyscy ochoczo wykonywali zadania
przygotowane przez prowadzącą, a na koniec z
entuzjazmem śpiewali proekologiczną piosenkę.
To ważne, by ekologiczny tryb życia lansować od
najmłodszych lat i to nie tylko od święta. 

     DZIEŃ ZIEMI 
    ŁĄCZY LUDZI

  W środę br. amatorzy poezji Zbigniewa
Herberta stanęli w szranki. Z niełatwą
twórczością poety, zmierzyło się 20 uczniów z
dwóch grup wiekowych: klas IV –VI oraz 7 i
gimnazjum. 
  Jury, oceniając interpretację, dobór wiersza,
kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny,
uznało za najlepsze interpretacje wierszy
przedstawionych przez: Nagroda Wójta: Zuzanna
Januszewska „Ze szczytu schodów” i Igor
Bekeszczuk „Pudełko zwane wyobraźnią” I
miejsca: Julia Kawalir „Przesłanie Pana Cogito” i
Kacper Rosłoń „Siódmy anioł” II miejsca: Kinga
Rosłoń. III miejsca: Laura Dziadosz i 

Hubert Parzych Wyróżnienie Przewodniczącego
Rady Gminy: Aleksandra Wojtkielewicz i Mateusz
Łuczkowski. 
  "Mamy wspaniałą młodzież" - powiedział o
uczestnikach wójt p. Wiesław Tkaczuk obecny na
konkursie. 
  Konkurs tradycyjnie zorganizowany został przez
Bibliotekę Gminną. Nowością były nagrody w
formie bonów pieniężnych do księgarni Papirus.
Uczniów przygotowały polonistki pani E. Wlazło,
K. Dajnowska i A. Pawelec.

  W maju odwiedzili
nas przebywający w
Polsce uczniowie ze
szkoły nr 25 z
Kaliningradu. 
  Była to doskonała
okazja, by rozegrać
mecz piłki nożnej
między naszymi
uczniami a uczniami z
Rosji. 
 Młodszym dzieciom
zorganizowano wyścigi
rzędów. 
  Nad przebiegiem
zajęć sportowych
czuwał pan Krzysztof
Tusiński.
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    Konkurs poezji     
 Zbigniewa Herberta
     rozstrzygnięty! 

 "Czar poezji polega na tym, że jest
ona skrótem myślowym i metaforą, i
najczęściej marzeniem jeszcze"
                                           Z. Herbert 
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          STOPKA             
     REDAKCYJNA
skład, łamanie, red. jęz. i techn. - opiekun
Edyta Wlazło 
red. nacz., sekr. red.: Aleksandra
Wojtkielewicz; z-ca, korektor: Julia Kawalir;
fotoedycja: Zuzanna Januszewska;
red. numeru: Alicja Gojżewska, Kinga Rosłoń,
Amelia Mickiewicz, Igor Bekeszczuk.
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    Stres utrzymujący się przez kilka dni, ręce drżące przed wejściem na salę i niepokój, co ich
spotka... to wszystko towarzyszyło naszym przyszłym absolwentom podczas pisania
pierwszego poważnego egzaminu w swoim życiu. 
    Na początek poszła historia oraz WOS, które, jak przyznają trzecioklasiści, nie sprawiły im
większego problemu. Kiedy jednak zobaczyli arkusz z języka polskiego przez chwilę zamarli.
Charakterystyka  z elementami rozprawki -  tego się nie spodziewaliśmy - słyszeliśmy zaraz po
wyjściu z sali. - Całe szczęście przeczytałam „Kamienie na szaniec” i poradziłam sobie bez problemu -
stwierdziła uczennica 3a. Niektóre z zadań w arkuszu także nie należały do najłatwiejszych. 
  Czwartek przerażał ich najbardziej. Przyszedł czas na przedmioty przyrodnicze i królową nauk-
matematykę. O ile biologia była trudna a lemur będzie im się śnił po nocach, to niespodzianką dla
większości były łatwe zadania z fizyki. Miny przed matematyką były nietęgie, jednak czas pokazał, że
zupełnie niepotrzebnie. Jak sami przyznali, był to jeden z najprostszych arkuszy, z jakimi mieli do
czynienia. 
 Języki obce to zawsze najprzyjemniejsza część egzaminu, stres już powoli opada i pozostaje się
skupić tylko na tym, aby nie zapomnieć ważnych zwrotów i słówek. 
    Teraz mogą odetchnąć z ulgą i korzystać z pięknej pogody. Wyniki 15 czerwca.

10 maja w naszej
szkole gościliśmy
cyrk "SZOK". Dwoje
utalentowanych
cyrkowców
pozytywnie
zaskoczyło swoimi
umiejętnościami
młodszych jak i
starszych uczniów z
naszej szkoły. 

  

 Raz po raz
doprowadzili
uczestników do
śmiechu różnymi
żartami. Wprawiali w
zachwyt żonglerką i
magią. Również
zwierzątka: dwa
gołębie, dwa pieski i
wąż spisały się na
medal. Spektakl
usatysfakcjonował
wszystkich.

   EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018 
       BĘDZIE SIĘ KOJARZYŁ z         
        LEMUREM i ROUSSEAU

 CYRKOWE SHOW!
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