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BEZPIECZNĄ DROGĄ DO SZKOŁY!

Rok szkolny 2018/2019 ruszył  pełną parą. Od pierwszych dni
września dołączyło do nas 168 nowych uczniów. Mamy nadzieję,
że już polubili naszą szkołę:) W pierwszym w tym roku szkolnym
numerze  gazetki „Byle do Dzwonka” prezentujemy zdjęcia
nowych klas z wychowawcami.  Wrzesień to także w naszej
szkole  czas wyborów do samorządu uczniowskiego i akcja
Europejski Dzień bez Samochodu. Koniecznie przeczytajcie
rozmowy z Gabrielą Adamczuk, przewodniczącą SU oraz z jej
zastępcą, Kacprem Czarneckim, a także wywiad z naszą piłkarką
Natalią Kocon. 
Zapraszamy do lektury!
Marzena Wołynko - opiekun zespołu redakcyjnego

Nowy samorząd uczniowski
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WITAJCIE W NASZEJ SZKOLE!
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SZKOLNA BRAĆ
 ZNAKI DROGOWE MUSI ZNAĆ!

Do kalendarza imprez szkolnych na stałe wpisał się 
Europejski Dzień bez Samochodu. W tym roku
obchodziliśmy go 21 września. Tradycyjnie już  akcja
miała na celu  zachęcenie węgrowian do korzystania z
alternatywnych środków transportu i zwrócenie uwagi
na bezpieczeństwo na drogach. Wielu uczniów
przybyło do szkoły rowerami, hulajnogami, na rolkach
lub pieszo.Parking rowerowy przy szkole cieszył się
ogromną popularnością. Osoby, które przyjechały
samochodami, otrzymały ,,mandaciki” za symboliczną
złotówkę:) Uczniowie wielu klas wzięli udział w
spotkaniach z policjantami, które dotyczyły
bezpiecznej drogi do szkoły.To ważne, zwłaszcza że
zbliża się jesień, trudny okres dla kierowcówi pieszych.
Pan Piotr Bartnik, organizator szkolnego Dnia bez
Samochodu, czuwał nad prawidłowym przebiegiem
konkursów BRD. Wzięli w nich udział reprezentanci
klas IV-VIII szkoły podstawowej 
i trzecich gimnazjum. /Julia Gajewska z IIIb
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NASZE PASJE

14 x GABRIELA

 - Jakie masz plany jako przewodnicząca SU?
Mamy sporo planów. Samorząd co roku angażuje się
w organizację szkolnych uroczystości, dba o
kultywowanie szkolnych tradycji.  My chcielibyśmy
zorganizować więcej dni tematycznych, skrzynkę na
pozdrowienia oraz na prośby i skargi. By nasze akcje
zakończyły się sukcesem, potrzebna jest współpraca
oraz zaangażowanie wszystkich uczniów i nauczycieli.
Z niecierpliwością czekamy  na wybory opiekuna
samorządu.

- Jesteś w ostatniej klasie gimnazjum. Masz z
pewnością sporo nauki. Czy znajdujesz czas na
rozwijanie swoich pasji?

 - Oczywiście, że tak. Od lat moim hobby jest czytanie.
Ostatnio wciągnęła mnie powieść ,, Nie zgadzam się’’.
Jeśli mam czas, to oglądam seriale. Polecam serial
,,Ania nie Anna” oparty na motywach popularnej
powieści dla młodzieży . Lubię też rysować i uczyć się
języków obcych. Już po raz trzeci wybieram się na
obóz językowy Euroweek organizowany przez naszą
szkołę.

 - Czy zastanawiałaś się już, co będziesz robić po
gimnazjum?
Chciałabym kontynuować naukę w LO w Siedlcach.
Jeszcze nie wiem, na jaki kierunek studiów się
zdecyduję, ale chciałabym pisać rozszerzoną maturę 
z matematyki, języka angielskiego i języka polskiego.

 Życzymy realizacji wszystkich planów i wielu
sukcesów nie tylko w nauce.

Dziękujemy za rozmowę.
Zespół redakcyjny
Oprac. J. Ł.

We wrześniu w naszej szkole odbyły się wybory do
samorządu uczniowskiego. Nikogo nie zdziwił ich
wynik. Przewodniczącą szkolnego
samorządu została znana i lubiana uczennica klasy
III c Gabriela Adamczuk.

- W czasie wyborów uzyskałaś aż 14 głosów. Co ty
na to? 
- Bardzo mnie cieszy poparcie kolegów i koleżanek
oraz zaufanie, jakim mnie obdarzyli. 

-Czy masz doświadczenie w pracy samorządowej?
-Jestem osoba aktywną, od zawsze angażowałam się
w różne szkolne akcje.Od trzech lat pełnię funkcję
gospodarza klasy. W ubiegłym roku byłam
sekretarzem samorządu uczniowskiego. Uważam
jednak, że każdy uczeń, jeśli chce, ma wpływ na życie
szkoły.

Gabriela Adamczuk z III c
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ROZMOWA Z ZASTĘPCĄ PRZEWODNICZĄCEGO
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 Interesują mnie ludzie
    i ich zachowania

Jakie masz pomysły na uatrakcyjnienie szkolnego
życia?
Myślę, że dobrym pomysłem byłoby zorganizowanie
większej liczby dni tematycznych, np. Dnia Misia, Dnia
Szalonych Fryzur itp. Jest wtedy sporo śmiechu i
zabawy, a tego nam wszystkim potrzeba, by
zrelaksować się po trudnych lekcjach.

Jaki przedmiot jest dla Ciebie najtrudniejszy?
Z pewnością fizyka.

Czego uczysz się najchętniej?
Języka angielskiego i chemii.

Co robisz w wolnym czasie?
Oglądam seriale, np. ,,Słodkie kłamstewka’’, spotykam
się ze znajomymi, spaceruję z moim psem Majką,
czytam.

Jakie książki lubisz?
Zdecydowanie najchętniej czytam fantastykę z
ciekawymi wątkami miłosnymi.

Która szkolna lektura najbardziej Ci się podobała?
Hm… To młodzieżowa powieść ,,Yellow Bahama w
prążki”, którą omawialiśmy w drugiej klasie.

Co daje Ci czytanie?
Rozwija wyobraźnie i empatię, wzbogaca słownictwo.

Jaka jest Twoja ulubiona pora roku?
Zdecydowanie wiosna.

Kim chciałbyś zostać w przyszłości?
Jeszcze nie wiem. Interesują mnie ludzie i ich
zachowania, więc może psychologiem.

Dziękujemy za spotkanie i rozmowę.

Klub Młodych Redaktorów

 bKacper Czarnecki z klasy III b pełni tym roku
szkolnym funkcję zastępcy przewodniczącego SU.

Jak zareagowałeś, gdy dowiedziałeś się, że
zostałeś zastępcą przewodniczącego samorządu
uczniowskiego?
Byłem zaskoczony, nie sądziłem, że zostanę wybrany.
Co chciałbyś zrobić dla uczniów naszej szkoły?
Zależy mi, by wszyscy dobrze się u nas czuli.
Zwróciłbym uwagę na młodsze dzieci, które
rozpoczęły naukę i mogą czuć się zagubione.
Chciałbym, by zintegrowały się ze starszymi uczniami.
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W ŚWIECIE KSIĄŻEK

MAGIA ANDRZEJA
MALESZKI

Andrzej Maleszka to znany polski pisarz. Jest autorem
cyklu powieści dla dzieci i młodzieży pod tytułem
,Magiczne drzewo”.
Wszystkie książki tej serii opowiadają o przygodach
Kukiego,Gabi,Alika,Idy,Blubka oraz mówiącego psa
Budynia. Każda powieść rozpoczyna się historią o
przejściu strasznej burzy  nad doliną Warty. Burza ta
trwała bez przerwy trzy dni i trzy noce.W tym czasie
żywioł powalił dąb zwany Magicznym Drzewem.
Dzięki magicznym przedmiotom wyprodukowanym z
tego drzewa młodzi bohaterowie Andrzeja Maleszki
muszą zmierzyć się z różnymi wyzwaniami,
np.stoczyć walkę z robotami Maradora i unicestwić
skorpiona Korto. Poza tym czytelnicy mogą
dowiedzieć się, czy przyjaciele uwolnią Filipa od czaru
tajemniczej Żu oraz jakie humory ma kotka Latte.
Andrzej Maleszka jest również  reżyserem i
scenarzystą. Na podstawie jego książek powstał cykl
filmów dla dzieci i młodzieży zatytułowany również
„Magiczne drzewo”. Wszedł on na ekrany w latach
2003 – 2006. Serial został nagrodzony nagrodą Emmy
Award i jest równie ciekawy jak powieści A. Maleszki.

Wojciech Nojszewski, klasa 4b

"Cień smoka" to jedna z książek serii Andrzeja
Maleszki o magicznym drzewie, która stała się lekturą
szkolną. Uczniowie chętnie ją czytają , bo opisuje
naprawdę ciekawe przygody i pełna jest
zaskakujących pomysłów. 

Julia Turowska z V a wybrała tę książkę, by
przygotować o niej lapbooka, barwną i pomysłową
pomoc naukową. Zobaczcie sami.
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S jak sport

Piłka nożna vs Natalia

Natalia Kocon jest uczennicą klasy IIIb gimnazjum.
Jej pasja to piłka nożna. 

Od ilu lat trenujesz piłkę nożną?
Od 5 lat. Zaczęłam, gdy byłam w waszym wieku, czyli
w 5 klasie szkoły podstawowej.
Kto zachęcał cię do uprawiania tej dyscypliny
sportu?
Mój chrzestny, który jest fanem piłki nożnej. Wiele
zawdzięczam też pierwszemu trenerowi – panu
Piotrowi Komosie.
Czy pamiętasz swoją pierwszą drużynę?
Oczywiście. Grałam z chłopakami przez 3 lata.
Dobrze się dogadywaliśmy, lecz później
zdecydowałam się na żeński zespół. Trenowałam z
zawodniczkami z Ostrówka, teraz gram z
dziewczynami z Mińska i Białej Podlaskiej. Mam
wśród nich wiele przyjaciółek.
Czy interesujesz się innymi dyscyplinami sportu?
Biegam, kiedy tylko mam czas. A mam go niewiele, bo
muszę łączyć sport z nauką.
Co daje ci piłka nożna?
Dobrą kondycję, samodzielność, możliwość
poznawania ciekawych ludzi.

Czy masz piłkarskiego idola?
Tak. Jest nim zawodnik Toni Kroos z Realu Madryt.

Czy masz czas dla przyjaciół?
Tak, przecież gram w piłkę z przyjaciółmi.

Czy zdrowo się odżywiasz?
Staram się, chociaż czasem jadam frytki z
McDonalds'a.

Czy lubisz oglądać mecze.
Nie oglądam meczów. Wolę sama grać.
Dziękujemy za spotkanie i rozmowę.

 Klub Młodych Redaktorów
 Oprac. Julia Turowska, Maja Łatka z Va
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TO JUŻ JEST KONIEC!

BECZKA ŚMIECHU

Gazetka szkolna „Byle do Dzwonka” powstaje pod
kierunkiem polonistki Marzeny Wołynko. Tworzą ją
członkowie Klubu Młodych Redaktorów i kółka
dziennikarskiego. Spotkania zespołu redakcyjnego
odbywają się w poniedziałki
 na 7 i 8 godzinie lekcyjnej w sali nr 10.
Jeśli chcesz, by Twój tekst znalazł się w gazetce,
przyślij na adres: byledodzwonka2018@gmail.com
lub przekaż go naszym redaktorom. Czekamy na
Twoje pomysły! Ty także możesz zostać
współpracownikiem szkolnego pisma „Byle do
Dzwonka”. Zapraszamy!
Dziękujemy panu Piotrowi Bartnikowi za
profesjonalne fotografie zamieszczone w naszym
piśmie. Dziękujemy również panom W. Banasiowi i
K. Chromińskiemu za udostępnianie w sieci naszej
gazetki.

Zespół redakcyjny:
Julia Gajewska
Łucja Morawska
Oliwia Klupś
Zofia Czerska
Juliusz Łuczak
Julia Turowska
Aleksandra Boruc
Maja Łatka
Weronika Zalewska
Joanna Serafińska
Marcelina Klimas
Anna Słowik
Wiktoria Lipska oraz współpracownicy:
Gabriela Adamczuk,Kacper Gierłowski, Natalia Kocon
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