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       SZKOLNY TALENT SHOW!   JAK NIE CZYTAM, JAK 
 CZYTAM!

  Każdy człowiek ma jakiś talent, który trzeba rozwijać i pielęgnować. Niektórzy jednak
nie zdają sobie sprawy, że drzemie w nich jakaś umiejętność. Wielu ludzi nie pokazuje
swoich talentów na co dzień z wielu powodów. Jedni nie mają sposobności, drudzy
się po prostu wstydzą. Talenty naszych uczniów mogliśmy podziwiać 23 V na
szkolnym “Talent show” zorganizowanym przez p. P. Romanik i p. D. Żuromskiego.
 Kilkunastu uczniów zaprezentowało swoje umiejętności przed widownią i jakże surowym
jury, w którego skład (jak przystało na prawdziwe show) wchodzili: znana wszystkim
Elżbieta Zapendowska (p. M. Pryszlak), “Królowa łez”, czyli Agnieszka Chylińska (p. P.
Romanik) oraz kontrowersyjny Kuba Wojewódzki (p. D. Żuromski). Uczestnicy konkursu
pokazali, że są uzdolnieni w różnych dziedzinach. Mogliśmy podziwiać prace plastyczne i
origami, grafikę komputerową, recytacje wierszy, pokazy sportowe (żonglerka, skakanie na
skakance, pokaz zapaśniczy), a także wystąpienia muzyczne i taneczne (gra na ksylofonie i
akordeonie, shuffle dance). Każdy pokaz robił wrażenie, jednak jury, jak to ma w swoim
zadaniu, wybrało najlepszych. W kategorii klas IV - VI zwycięzcą został Igor Bekieszczuk,
który zaprezentował swój talent wokalny, drugie miejsce zajęły Dominika Adamkiewicz i
Sylwia Małeć, które zatańczyły shuffle dance, trzecie miejsce - Karolina Filipek, która
udowodniła, że płeć żeńska również może zdobywać osiągnięcia w piłce nożnej. W kategorii
VII - III gim., pierwsze miejsce zajął Norbert Salwin - miłośnik gry na akordeonie, drugie
miejsce - Kuba Walczyński, który zaprezentował swój ogromny talent zapaśniczy i skradł
serca publiczności, natomiast trzecie miejsce zajęła Ola Wojtkielewicz, która rewelacyjnie
recytowała wiersze. Nad przebiegiem konkursu czuwali niezastąpieni prowadzący - Laura i
Radek z IIIA, muzyki i nagłośnienia doglądał Sebastian z IIIB.

 8 czerwca na boisku
szkolnego Orlika zamiast
grać mecz CZYTALIŚMY
KSIĄŻKI. Zaliczyliśmy już 3.
edycję ogólnopolskiej akcji
masowego czytania. W tym
roku urozmaiceniem była
możliwość zrobienia sobie
zdjęcia z książką
(oczywiście w celach
promocyjnych i za zgodą
nauczycieli). Cel akcji
wiadomy: marketing
czytania jako alternatywy dla
innych rozrywek. Akcją
koordynowała p. I.
Karczewska.

  6 czerwca nasi uczniowie ze starszych klas wzięli udział
w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatowego, 
który został rozegrany na orliku przy ZSiPO. W
rozgrywkach udział wzięło siedem szkól gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych  z naszego powiatu. Niestety,
przegraliśmy wszystkie trzy mecze i pożegnaliśmy się z
turniejem. W końcu jak mawia trzykrotny mistrz olimpijski
w skokach narciarskich: "Trzeba sto razy przegrać, aby
raz wygrać". Głowy do góry panowie, najlepsze jeszcze
przed Wami, do boju! 

          Tym razem nie           
      poszło najlepiej...        GORSZY DZIEŃ                  EKIPY PIŁKARZY

.

.

.

.

.

.



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 94 06/2018 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLPuls Szkoły

        WARSZAWA         
      DA SIĘ LUBIĆ!

      NOWE NIEMIECKIE ZNAJOMOŚCI I             
       SZLIFOWANIE JĘZYKÓW OBCYCH
            WYMIANA MŁODZIEŻY 2018
        

   Już za nami wymiana z delegacją niemieckich uczniów, z Lahten. Pierwszy dzień poświęcony był
poznawaniu siebie nawzajem, przełamywaniu swoich barier językowych. Zaprezentowaliśmy gościom
funkcjonowanie naszej placówki i gminy. I choć nie każdy z nas jest orłem z języka angielskiego, to
odnaleźliśmy nowy sposób komunikacji. Proste gesty sprawiły, że rozumieliśmy się bez słów, a w
trudnych momentach zawsze mogliśmy liczyć na naszych anglistów oraz niemieckojęzycznych
przewodników. Bardzo chcieliśmy pokazać gościom naszą małą ojczyznę, więc nie zabrakło także
wycieczki po Stoczku Klasztornym i starszej części Lidzbarka Warmińskiego. Pierwszy dzień
zamknęła uroczysta kolacja z władzami samorządowymi.Drugiego dnia zorganizowano nam
warsztaty w kuchni. Udało nam się pod komendę upiec kilka blach rogalików, ciasteczek, które
spałaszowaliśmy wieczorem. Po obiedzie pełni energii ruszyliśmy na "podbój" Term Warmińskich.
Kręgle, basen i dyskoteka - kto by tego nie lubił? Najpierw mieliśmy okazję sprawdzić swoje
umiejętności pływackie. Po chwili wytchnienia byliśmy już na kręgielni, jak widać na zdjęciach,
sprawiło nam to dużo radości, ale wtedy nie wiedzieliśmy, co nas czeka wieczorem - wspaniała
dyskoteka, której szczegóły są słodką tajemnic.Środa rozpoczęła się bardzo aktywnie od gry w
terenie. Wraz z opiekunami rozwiązywaliśmy zadania w języku niemieckim i angielskim, przy okazji
lepiej poznając zakątki naszej gminy. Po obiedzie wyjechaliśmy do Olsztyna, do parku trampolin,
gdzie nasi niemieccy koledzy również pokazali na co ich stać. Po takim wysiłku trzeba było uzupełnić
zapotrzebowanie energetyczne, więc udaliśmy się na lody na olsztyńskiej Starówce. Każdy kocha
lody, ice creams, eiscremes.Kajaki i woda zrobiły na Niemcach ogromne wrażenie. Po minach od
razu można było poznać, że woda to ich żywioł. Pogoda była piękna, niektórzy z nas pierwszy raz
poruszali się takim środkiem transportu po wodzie, a do przepłynięcia było aż 16 km. W końcu jak nie
my, to kto?! W piątek odbył się mecz piłki siatkowej, w którym mogli brać udział wszyscy chętni
uczniowie. Nieważne, czy jesteśmy z Niemiec, Polski, czy innego kraju, współzawodnictwo i gra
zespołowa zawsze jednoczy. Nasi wybitnie zdolni zapaśnicy, korzystając z okazji zaprezentowali
gościom swoje umiejętności na macie. To była wisienka na torcie, gdyż niebawem musieliśmy się
pożegnać z Niemcami, nie jednemu zakręciła się łezka w oku, to chyba oznacza, że rewizta będzie
równie wspaniała. Do zobaczenia!  See you later! Bis spater! 

 ŻEBY ZOSTAĆ 
 ŚLEDCZYM KRYMINALNYM 
 TRZEBA MYŚLEĆ JAK... 
 PRZESTĘPCA
 konkurs zawodowy

   5 czerwca odbyło się w ZSiPO podsumowanie
konkursu "Zawód z przyszłością". Uczennica IIIa,
Laura Dziadosz reprezentowała naszą szkołę.
Przedstawiła swój projekt o zawodzie – technika
kryminalistyki. Gratulujemy pomyślnego
wystąpienia i życzymy zdobycia wymarzonego
zawodu. Konkurs przygotowała p. Joanna
Świerczyńska – szkolny doradca zawodowy.
Laurą podczas konkursu zawodowego
opiekowała się p. pedagog.
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 Planetarium, rejs po Wiśle, zwiedzanie stadionu i
oczywiście pizza to atrakcje wycieczki klasy III i
IV. 8 czerwca uczniowie obu klas pod opieką
wychowawców p. Liliany Krumin i Daniela
Żurowskiego pojechali do stolicy. Wszystko im się
podobało. Chodząc ulicami miasta mieli uśmiechy
na twarzy, a w głowie jedną myśl: "jeszcze tu
wrócę".
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       21 maja rozpoczął się coroczny Tydzień Ekologiczny, w którym wzięły
udział klasy: VI, VII, II i III gim. Organizatorami zajęć były p. Dorota Jagielska i
p. Aleksandra Bilicka. 
   Tydzień otwierał Dzień Natury, w którym zbieraliśmy zużyte baterie i nakrętki.
Każda z klas wykonała plakat propagujący język wolny od wulgaryzmów i agresji
słownej. Tego dnia odbył się również pokaz mody w strojach wykonanych z
odpadów. We wtorek każda z klas przygotowała straganiki z potrawami z
wylosowanych wcześniej owoców i warzyw. Mogliśmy skosztować pysznych i, co
najważniejsze, zdrowych przekąsek tj: surówki, świeżo wyciskane soki, koktajle,
zupy, kanapki, gofry czy naleśniki. Jury w składzie trzyosobowym (p. M. Piasecka, p.
J. Wiśniewska, p. M. Bekieszczuk) musiało wyłonić zwycięzców. W środę odbył się
konkurs talentów, o którym pisaliśmy na poprzedniej stronie. Czwartek - Dzień Ziemi.
Odbyła się prezentacja dzieł z odpadów, które wykonała każda z klas. Tutaj
uczniowie popisali się swoją kreatywnością i twórczością, robiąc naprawdę
rewelacyjne rzeczy z surowców wtórnych. W tym dniu odbył się również quiz
ekologiczny - “Wszystko o ekologii i Polskich Parkach Narodowych”, który sprawdził
p. K. Tusiński. Dzięki dobrej zabawie i odrobinie rywalizacji międzyklasowej, tydzień
eko minął nam bardzo przyjemnie.

Nasi przyszli
absolwenci wzięli
udział w dniu otwartym
Zespołu Szkół
Zawodowych im.
Stanisława Staszica
oraz Zespole Szkół
Ogólnokształcących
im. Kazimierza
Jagiellończyka. Przy
okazji mogli bliżej
poznać swoje przyszłe
szkoły, wziąć udział w
wszelakich
konkursach,
zabawach, skorzystać
z policyjnego
symulatora jazdy w
stanie nietrzeźwym,
ale przede wszystkim

utwierdzić się w
przekonaniu, że ich
wybór jest słuszny.
Szczególne wrażenie
zrobił na nich występ
muzyczny  ZSZ,
któremu przygrywała
na gitarze zdolna
uczennicy tamtejszej
szkoły, specjalnie
przygotowała piosenkę
o tym, dlaczego warto
uczyć się u nich.
Drodzy gimnazjaliści,
wybierzcie przyszłą
szkołę z głową, to
wasza przyszłość!

  TRZECIOKLASIŚCI   
  PRZED WYBOREM
     W drodze, po własny los...

        ZAPAŚNICY PO RAZ       
      KOLEJNY UDOWODNILI 
 SWOJĄ SPORTOWĄ KLASĘ

  9 czerwca odbył się ostatni w tym roku
szkolnym Rzut Ligi Międzyszkolnej Warmii i
Mazur w zapasach w stylu wolnym. Jako
szkoła w ogólnej klasyfikacji chłopców
zajęliśmy II, dziewcząt III miejsce. 
  A oto klasyfikacja indywidualna: I miejsce-
Jakub Walczyński I miejsce-Hubert Parzych
II miejsce-Kamil Nowak V miejsce- Bartosz
Sobolewski V miejsce- Jakub Bilkiewicz
V miejsce-Dominik Brzozowski VII miejsce-
Kacper Wieczorek. Już w przyszłym roku
szkolnym możesz dołączyć do zapaśniczej
sekcji pana Pawła Wasilewskiego. 

  DBAMY O ZDROWIE, DOBRE SAMOPOCZUCIE,  PLANETĘ 
 ORAZ JĘZYK OJCZYSTY
                                                        TYDZIEŃ EKOLOGICZNY W NASZEJ SZKOLE
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https://www.google.com/search?q=wybor&client=firefox-b-
ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwivka-
h_tDbAhXnBsAKHRVuA_sQ_AUICigB&biw=1366&bih=654#imgrc=tXWRR4sAfn3QTM:
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         3A NA TROPIE PRZYGÓD!

18 maja klasa 3a wraz z wychowawczynią p. Edytą Wlazło pojechała do Kulki na Mazurach. Przez dwa
dni uczestniczyli w niezwykle interesujących warsztatach prowadzonych przez instruktorów z ośrodka.
Wyjazd miał charakter rekreacyjno – integracyjny przed ich ostatnim wspólnym dzwonkiem w
gimnazjum.
Mieli zajęcia z samoobrony, survivalu, pływali smoczą łodzią i kajakami po jeziorze Łęsk oraz
uczestniczyli w zabawach z animatorami: leśna pułapka, bitwa plemion i kosmiczny żyroskop. Lekcje
doskonaliły ich szybkość, logiczne myślenie, kreatywność, uczyły pokonywania barier, współpracy i
zdrowej rywalizacji. Wrócili wzbogaceni o nowe doświadczenia i umiejętności, bawiąc się i
doświadczając. Swoistą atrakcją był fakt, że ośrodek mieści się w granicach rezerwatu przyrody, z dala
od zgiełku i zdobyczy cywilizacyjnych. Od najbliższych miejscowości dzielą go hektary lasów i
początkowo nie byliśmy zadowoleni z faktu odizolowania od Internetu. Szybko jednak zmieniliśmy
zdanie, bo już pierwsze zajęcia sprawiły nam tyle radości, a kolejne… były coraz ciekawsze. Jednak to
instruktorzy wywarli na nas największe wrażenie. Dawno nie spotkaliśmy ludzi, którzy wykonują swoją
pracę z taką pasją, zaangażowaniem i tak szybko nawiązują kontakt z młodzieżą. Przecież w dobrym
towarzystwie czas zdecydowanie szybciej płynie i tak było też tym razem, półtoragodzinne zajęcia
mijały jakby trwały o połowę krócej. Szkoda, że tak późno trafiliśmy do Kulki, tam każda minuta jest
przepełniona uśmiechem, a atrakcji jest tyle, że nie byliśmy w stanie ich policzyć. Pogoda nam
dopisywała, toteż wzorowo zrealizowaliśmy samodzielnie zaplanowaną zieloną szkołę. A dobry humor
nie opuszczał nas do końca. 

.

        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: Igor Bekieszczuk, Alicja
Gojżewska
Zamykając 10 lat pracy gazetki szkolnej, w
imieniu swoim i całej redakcji chcę podziękować
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania
numerów. Pani Edycie, za masę cierpliwości,
naukę, wyrozumiałość i za to, że dała mi szansę
sprawdzić się w roli redaktor naczelnej "Pulsu
Szkoły". Współpraca z Wami nauczyła mnie
wiele i pozwoliła spojrzeć na świat z innej -
dziennikarskiej perspektywy.      
                              red. nacz.  Aleksandra W.
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