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Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna.
Znów dni popłyną pracowite
Nad książką szkolną, nad zeszytem...
Życzę wam wszystkim na początek
Szkolnego roku piątek!
     Jan Brzechwa
a właściwie już dziś szóstek :-)
Wymarzonych ocen, wspaniałych przyjaźni,
dalekich klasowych wycieczek oraz
przyjemności ze zdobywania wiedzy
życzy Redakcja 

Zlepek Zlepek
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         POWRÓT DO SZKOŁY

Co ciekawego może być w wakacjach 13-latka? Pomyślicie, że nic w tym
nadzwyczajnego. Dziś uświadomię wam, dlaczego są to inne wakacje niż te
z wcześniejszych lat.

Lata mijają, jest się coraz starszym. Z każdym rokiem wakacje wydają się
coraz krótsze i nudniejsze, ale te wakacje były zupełnie inne. W końcu
idziesz do siódmej klasy. Nowa szkoła, budynek, przedmioty i nauczyciele.
Jest wiele elementów, które stresują, ale przecież szkoła to szkoła. Od razu
po zakończeniu roku szkolnego nie myślisz o siódmej klasie.

Prawdopodobnie zastanawiasz się, gdzie pojedziesz i co zrobisz. Ja miałam
tak samo. Natomiast sytuacja zmienia się, kiedy mija  lipiec. 
W sklepach pojawiają się artykuły szkolne, a na YouTube filmiki Back to
school . I wtedy uświadamiasz sobie, że zaraz twoje najukochańsze
wakacje się kończą.  Zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego obiecujesz
sobie, że zawsze będziesz przygotowany do lekcji i będziesz wstawał
wcześnie rano, jednak później - różnie bywa.

Opowiem wam, co może was uratować przed stresem szkolnym.
Wspomnienia. Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale to prawda. Czy to
zapisane, sfotografowane lub po prostu zapamiętane. To one pomogą wam
przetrwać rok szkolny. Nowo poznane osoby podczas wakcji, to, że
mieszkacie na dwóch końcach kraju nie znaczy, że macie urywać kontakt.
Mamy XXI wiek. Możemy kontaktować się za pomocą telefonu.

Pewna dziewczyna nie była zbyt lubiana. Wyjechała z rodzicami na wakacje
do Paryża. Nie znała kompletnie języka. Jednak to nie stanęło jej na
przeszkodzie, by zapoznać się z tam mieszkającymi ludźmi.

Przechadzając się po uliczkach, wpadła na nastolatkę w jej wieku. Jak się
później okazało, obie znały język angielski. Rozmowa tak świetnie się
ułożyła, że wymieniły się numerami telefonu. I w ten sposób znalazła swoją
przyjaciółkę, z którą widziała się, co wakacje.

Pewien nastolatek uwielbiał fotografie. Podczas pobytu z rodzicami nad
morzem zrobił masę zdjęć. Kiedy przyszedł czas roku szkolnego, miał
mnóstwo wspomnień. To one pomogły mu lepiej czuć się podczas szkoły

.
Czy te historie były prawdziwe? Niekoniecznie. Ale znam wiele osób, które
doświadczyły czegoś podobnego.
Wiem, że wizja 10 miesięcy nauki trochę przeraża, ale pamiętajcie! Dzięki
wspomnieniom łatwiej nam będzie przezwyciężyć wiele rzeczy.

Życzę wam udanego roku
szkolnego!

Julia Florczyk, kl. VIId

Julia Krakowska
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Półka na gry

Podczas mojej nieobecności w wakacje wiele się zmieniło w naszej szkole.
Dziś mogę powiedzieć, że w dawnym budynku mojej szkoły, bo jako
siódmoklasistka uczęszczam na zajęcia do innego budynku po drugiej
stronie rzeki, zaszły wielkie zmiany. 

  Ale miałam pisać o zmianach… Otóż zaglądam do dawnego budynku, gdyż
codziennie przyprowadzam młodszego brata, a tu w drzwiach wiata mnie
GRALANDIA. Nowy kącik to miejsce, gdzie można grać w gry planszowe.
Gralandia składa się z czterech domków, w których znajdują się stoliki i
miejsca do siedzenia. Naprzeciw można pobawić się na zakręconej tablicy
(pisać np. punkty) oraz pograć w magnetyczne szachy – na stojąco. Po
drugiej stronie wspaniale prezentuje się półka w kształcie drzewa, na której
leżą gry.

  Żałuję tylko, że nie mogę na przerwach z bratem z tego korzystać, bo
przecież jestem w innym budynku! Myślę, że dzięki tak wspaniałemu i
kolorowemu kącikowi moi młodsi koledzy i koleżanki przerwy będą spędzać
miło i przyjemnie. Wydaje mi się, że nauczyciele też patrzą  z radością na
uczniów, którzy spokojnie i bez hałasu bawią się i grają.

Julia Kasprzak, VIIc

.

Wiktoria Łuczkowiec, Patrycja Krynicka

Wiktoria Łuczkowiec, Patrycja Krynicka Zlepek
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               POIDEŁKO
W tym tygodniu na naszym szkolnym korytarzu na parterze pojawiło się
małe, ale jakże potrzebne poidełko.

Ostatnie upały tak doskwierały, że już po długiej przerwie nie można  było
zakupić wody w „maszynie” stojącej przy Kanapkowie. Pech sprawił, że
poidełko pojawiło się, gdy zawitała u nas prawdziwa jesień i to nie ta polska
złota, ale zimna i wietrzna. Ale bez żartów, cieszymy się, że bez problemów
i za darmo będzie można napełnić nasze butelki dobrą, zdrową wodą do
picia.
redakcja

              NASZ TEATR
W czerwcu razem z zespołem teatralnym „Czwórka” wzięłam udział w
przedstawieniu „A niech to Gęś kopnie”. Główną bohaterką (którą zagrałam)
była Gęś poetka. Nie widziała sensu w swoim życiu i chciała  się dać pożreć
Lisowi. Ten wręcz przeciwnie – nie miał ochoty na „wychudzone gęsisko”,
ale zaproponował, by oboje udali się do jego kumpla Wilka z wilczym
apetytem. Gęś się zgodziła i wyruszyli w drogę. Podczas podróży
bohaterowie spotykają wiele innych zwierząt i przeżywają różne przygody.
Wreszcie docierają na miejsce.
Czy gęś znajdzie sens życia, czy zniknie w czeluściach brzucha z wilczym
apetytem? Całość zobaczyć można na stronie internetowej naszego miasta.

Moje wrażenia z występu? Są zawsze podobne – świetna atmosfera i
wspaniały zespół. Po prostu na scenie świetnie się bawię. Staram się nie
pamiętać, czy dobrze wyglądam i mówię to, co przewiduje scenariusz.
Ważne jest, by dobrze się bawić. Małe błędy zdarzają się każdemu, mnie i
moim kolegom i koleżankom z zespołu także, ale zawsze pomagamy sobie
wzajemnie i przedstawienia wypadają bez zarzutu (przynajmniej takie mam
odczucie).
Ogólnie rzecz biorąc, teatr to świetne miejsce na spędzenie wolnego czasu,
zarówno jako widz i aktor. 

Laura Janczyńska, kl. VII b

        SPŁYW  KAJAKOWY

W lipcu wraz z rodzicami wybrałam się w wakacje na Mazury. Były to jedne
z najlepszych wakacji, ponieważ rodzice zorganizowali mi dużo atrakcji. 

 Jedną z tych atrakcji był spływ kajakowy, na który wybraliśmy się jednego
słonecznego dnia. Od początku nie mogłam doczekać się tego spływu.
Mimo tego, że bałam się tego trochę, to i tak dałam się namówić.
 Na początku naszej 13-sto kilometrowej trasy wybraliśmy sobie kajak,
wiosła i specjalne poduszki, by było nam wygodniej. Gdy już rozpoczęliśmy
wiosłować, zaczęłam zachwycać się przeźroczystą i dość płytką wodą,
która występuje w rzece Krutyni. Na trasie  mogłam podziwiać lasy, łąki i
pola. Płynąc tą rzeką, po drodze dla osób wymęczonych trasą były
'"zajazdy'', gdzie można było kupić m.in jagodzianki. Sami skusiliśmy się na
takie i trzeba przyznać, że były niczego sobie.

 Trasa była bardzo ładna i, mimo zmęczenia,  miałam chęć przepłynięcia
jeszcze dłuższego odcinka , ale niestety nie było takiej możliwości.

Bardzo mi się podobało i chętnie mogłabym  powtórzyć tę podróż jeszcze
raz.

  Zuzanna Bajek VII c

Na kajakach Zuza Bajkek
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NOWA SZKOŁA, NOWA JA…
Wakacje minęły bardzo szybko. Ponieważ do szkoły chodzimy już kilka dni,
mam kilka spostrzeżeń. Przede wszystkim to zmieniliśmy budynek szkolny,
niby  ta sama  szkoła, ale stary, dostojny budynek, który jest trochę
mniejszy, lecz ma więcej pięter.

Do tego samego budynku nadal uczęszczają gimnazjaliści z klas trzecich,
prawdę mówiąc, na ich widok czujemy się zazdrośni, dlatego że oni mogą
mieć makijaże, długie paznokcie, kolorowe włosy i mogą używać telefonów.
Mamy dużo nowych gabinetów,  które są bardzo ciekawe i każdy ma swoje
zalety. Nawet mamy nasze szkolne rybki…są takie piękne. W tym roku
dostaliśmy szafki, w których przechowujemy nasze rzeczy. Jest to jedyne
miejsce, w którym utrzymuję porządek, sama siebie o to nie podejrzewałam.

Mamy kilku nowych nauczycieli, dlatego że doszło  kilka nowych
przedmiotów.  Jak na razie każdy jest owiany tajemnicą (zarówno przedmiot
jak i nauczyciel), lecz powoli je i ich odkrywamy. Cieszę się bardzo, że
mamy taką fajną szkołę, bardzo ją lubię i sprawia mi wiele radości,  że mogę
do niej uczęszczać.

Julka Krakowska, VIIc

NASZE NOWE SZAFKI :-)

Redakcja szkolnej gazetki "Zlepek" , nad numerem pracowali
 Zuzanna Bajek, Julia Kasprzak , Juliia Krakowska ,  Adriana Urbańska, Laura Janczyńska, Julia Florczyk
opiekunki: Beata Wawrzeńczyk, Marzena Rudzka - Kupczyńska

      Wycieczka do Bukowca w          
                 pigułce  
W dniach 10-14.09.2018r koło chemiczne z naszej szkoły wybrało się na
pięciodniową wycieczkę do Bukowca. W skład koła chodzą uczniowie ze
wszystkich klas 8 wraz z nauczycielem panią Małgorzatą Potaczałą, która
zaszczepiła w nas młodych chemikach pasję do tego trudnego, lecz bardzo
ciekawego przedmiotu.
 Pierwszego dnia po przyjeździe i zakwaterowaniu wyruszyliśmy na pieszą
wycieczkę do parku miniatur w Kowarach. Zobaczyliśmy tam miniatury
pięknych zamków  i innych skarbów Dolnego Śląska. Na wieczór została
zaplanowana dyskoteka, na której każdy się świetnie bawił. Drugiego dnia
byliśmy na krajoznawczej wyciecze po Bukowcu i okolicy. Podczas zwiedzania
okolicy zboczyliśmy wiele zabytków oraz wspaniałe krajobrazy. Trzeciego dnia
wyruszyliśmy na wyprawę w góry… Zdobyliśmy szczyt Sokolika, skąd mogliśmy
podziwiać wspaniałe widoki okolicy. Po powrocie z wyprawy jeszcze tego
samego dnia mieliśmy zajęcia informatyczne,  podczas których panowała
zacięta rywalizacja miedzy czterema grupami. Czwartego dnia mieliśmy
badania w terenie. Badaliśmy wodę z pobliskiego jeziora. Po obiedzie i
zajęciach graliśmy w podchody chłopcy na dziewczyny, lecz ta zacięta
rywalizacja, mimo  wielkich starań dziewczyn, zakończyła się remisem. W nocy
mieliśmy seans filmowy, podczas którego większość osób zasnęła po ciężkim
dniu , lecz była również sześcioosobowa grupa, która wytrwała do końca
seansu. Ostatniego dnia odwiedziliśmy Karpacz, gdzie weszliśmy na skocznię,
zwiedziliśmy muzeum klocków LEGO i interaktywne Muzeum Ducha Gór,
którego obecność podczas wycieczki najmocniej czuło kilku chłopaków. W
Karpaczu również odwiedziliśmy kaplicę św. Anny i czakram. Wycieczka została
zakwalifikowana jako bardzo udana i na pewno każdy z nas będzie ją mile
wspominał.
 Bardzo zmęczeni ale jeszcze bardziej zadowoleni w godzinach
popołudniowych wróciliśmy do Chojnowa.

Adriana Urbańska VIII B

fot. p.Małgorzata Potaczała
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