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Numer 9 09/18

  I ZNOWU 
ZABRZMIAŁ
SZKOLNY
DZWONEK

 3 września Pani Dyrektor Barbara
Lemanowicz po raz kolejny wygłosiła
tradycyjną formułkę: ROK SZKOLNY
2018/2019 UWAŻAM ZA
ROZPOCZĘTY. Nim to jednak
usłyszeliśmy, uczestniczyliśmy we
Mszy Świętej, a potem w uroczystym
apelu, podczas którego Pani Dyrektor
życzyła nam samych sukcesów. Po
części artystycznej, kiedy to mogliśmy
podziwiać tańce naszej szkolnej grupy
tanecznej, udaliśmy się na krótkie
spotkania z wychowawcami klas.
                                 Redakcja

W tym numerze:
- trochę wspomnień z wakacji,
-rozmowa z siostrą zakonną,
- przepis na blondynkę,
- sondaż na temat życiowych planów,
- humor szkolny,

100 LAT  NIEPODLEGŁOŚCI
NASZEJ OJCZYZNY

Już od początku września systematycznie przygotowujemy się
do uroczystych obchodów setnej rocznicy odzyskanie przez
Polskę niepodległości. Wykonujemy wiele zadań, ale te
widoczne już teraz to dekoracja naszej szkoły- oczywiście w
biało - czerwonych barwach.                             RED.
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    PIERWSZE  PÓŁKOLONIE
    W tegoroczne wakacje po raz pierwszy odbyły się w naszej
szkole półkolonie. Trwały 3 tygodnie. Osoby, które uczestniczyły
w tych całkowicie darmowych półkoloniach, mogły skorzystać z
takich atrakcji jak: wycieczki, zajęcia plastyczne, , zajęcia
muzyczne, sportowe, a nawet kulinarne. Największą atrakcją
cieszyły się wycieczki. Byliśmy m.in. w Grudziądzu , gdzie
wspięliśmy się na wieżę KLIMEK. Potem podziwialiśmy świetnie
zorganizowane Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Podziwialiśmy też obraz Jana Matejki "Bitwa pod Grunwaldem" w
Muzeum Narodowym w Warszawie, a także odwiedziliśmy
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Oczywiście na trasie
wycieczek nie zabrakło  Muzeum Hymnu Narodowego w
Będominie, bowiem tematem przewodnim półkolonii była 100-tna
rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Takie atrakcje
zapewniło nam działające w naszej gminie stowarzyszenie
O D N O W A .                                                                                           
 Michał L.
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HUMOR 
*Jak nazywa się twarz matematyka ?
- Oblicze!!

* Jaka książka razi prądem?
- Przewodnik.

*Co robi matematyk podczas świąt ?
- Zadania z gwiazdką.

7 pytań do....Jolanty Piaseckiej- siostry
Łucji
1. Jak wygląda dzień siostry?
 - Pierwszą rzeczą, jaką robię po przebudzeniu
jest modlitwa. O godzinie 5:55 mamy wspólne
modlitwy z siostrami i mszę. Po mszy, która jest
o godzinie 7, mamy śniadanie. Następnie każda z
nas idzie do swoich obowiązków. Ja jestem
pielęgniarką i pracuję na pół etatu.Po pracy
odmawiam koronkę - sama lub z innymi
siostrami. O godzinie 18 mamy nabożeństwo  , a
później mamy już tyko ciszę nocną. U sióstr
praca przeplatana jest  modlitwą. Robimy to, co
jest potrzebne. Każdy dzień jest inny.
2.Ile lat siostra już jest w zakonie ?
 -Od wstąpienia 38, a od pierwszych ślubów 35.
Do zakonu poszłam jako piętnastolatka.
3.W jakim wieku siostra poczuła powołanie ?
 -W siódmej klasie szkoły podstawowej myślałam
o tym. A poszłam po ukończeniu szkoły
podstawowej.
4.Co skłoniło siostrę, aby wstąpić do zakonu ?
- Czułam, że tam jest moje miejsce. Czułam, że
tam muszę iść. Pragnęłam tam być.
5.Jak wygląda zmiana imienia u sióstr pasterek ?
 -U sióstr pasterek nie zmienia się teraz imion.
Gdy ja przystępowałam do zakonu, jeszcze je
zmieniali. Można było podać 3 imiona i jedno z
nich mogło zostać Ci nadane.Ale nie musiało. Mi
nie zostało nadane żadne z wybranych przeze
mnie imion. Otrzymałam imię Łucja.
6.Co siostra robi w wolnym czasie ?
 -Uczę się nowych pieśni,chodzę na działkę lub
odmawiam różaniec. Najczęściej jednak ćwiczę
grę bądź czytam książki związane z medycyną.
Lubię oglądać takie programy jak ,,Mam Talent''
lub ,,X-Factor''. Lecz robię to bardzo rzadko,
ponieważ mam  bardzo mało tego wolnego
czasu.
7.Gdyby siostra miała jeszcze jedną szansę,  to
poszłaby tą samą drogą?
 -Wydaje mi się, że tak.Czuję się dobrze tu, gdzie
jestem i z tym, co robię. Chociaż czasem myślę,
że może postąpiłabym inaczej.
                       

                             Zuzanna Rembecka

CO  PO  ÓSMEJ 
KLASIE?    - SONDAŻ

                  przeprowadził Michał L.

Michał L.: Co planujesz w przyszłości?
Czy wiesz już,  w jakiej szkole będziesz
kontynuował naukę po ukończeniu
klasy ósmej?

Michał K.: Idę do technikum
związanego z fizyką.
Bartosz B.: Szkoła branżowa rolnicza.
Paweł B.: Szkoła branżowa rolnicza.
Patrycja S.: Liceum ogólnokształcące.
Patrycja Ż.: Chcę iść do szkoły
kształcącej umiejętności muzyczne.
Iza G.: Technikum gastronomiczne.
Ala Z.: Chcę być sprzedawczynią.
Patrycja K.: Chcę pracować jako
kucharka.
Zuzia R.: W przyszłości chcę zostać
lekarzem hematologiem.
Weronika K.: Chciałabym pracować
jako psycholog.
Michał L.: Wybieram się do technikum
mechatronicznego.
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Przepis ,,Zalotna blondynka"- Iza i
Patrycja
Składniki:
4 spore jabłka 
20 dag mrożonych malin lub czarnych jagód
1 torebka budyniu z cukrem  ( migdałowy,
śmietankowy, waniliowy, bananowy)
 kilka kropli olejku rumowego albo arakowego

1 łyżeczka margaryny lub masła 
2 szklanki mleka 
sok z cytryny lub pomarańczy 
Przygotowanie:
Budyń przygotować według przepisu. Maliny
opłukać na cedzaku zimną wodą, dokładnie
oczyścić, skropić  aromatem i ponownie wstawić do
lodówki. Jabłka obrać i zetrzeć na tarce z dużymi
otworami, skrapiając sokiem z cytryny, aby nie
ściemniały. Budyń wymieszać z jabłkami i malinami
i przełożyć do dużej salaterki lub podzielić na porcję
do miseczek. 

PIERWSZE  SUKCESY 
SPORTOWE

Już jesteśmy po pierwszych rozgrywkach w
GMINNEJ  LIDZE  SPORTOWEJ. 2 października
odbyły się biegi przełajowe, w których uczniowie
naszej szkoły zajęli 2. miejsce. GRATULUJEMY i
życzymy dalszych sukcesów.

             KOLEJNY  SUKCES  SPORTOWY 

  8 października grupa chłopców naszej szkoły w
składzie:  O. Rembecki, S. Zapalski, P. Rosada, B.
Bielik, Sz. Badalewski, Sz. Rosiński, M. Kalita, S.
Czaczkowski wywalczyła 2. miejsce w rywalizacji
szóstek piłkarskich. Gratulujemy i czekamy na
więcej. 

KĄCIK  CZYTELNICZY
Pani Anna  Jakubowska, nowa
nauczycielka języka polskiego
w naszej szkole, w rozmowie z
nami stwierdziła, że
najlepszymi książkami dla
młodzieży są  "Oskar i pani
Róża" oraz "Mały Książę".
Zmuszają one do myślenia na
trudne i różne tematy.
Natomiast dla osób, które
bardziej interesują się
literaturą i historią, pani Ania
poleciła książkę pt.
"Widnokręgi".
                          Weronika i Zuza
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