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Karolina Włodarczyk

Zaczęła się szkoła, ... a z nią jesień, piękna, polska, złota jesień. Ten rok
będzie dość ciężki i przełomowy w naszej szkole. Uczniowie klas trzecich

pracują nad przygotowaniami do ostatniego w Polsce egzaminu
gimnazjalnego!!! Natomiast nasi ośmioklasiści uczą się do pierwszych od
lat egzaminów po 8. klasie podstawowej. Nauczyciele już się martwią, że

nie zdążą nas nauczyć tyle, ile trzeba, ale przecież za to ich kochamy.         
     

    Życzę miłego przyswajania nowej wiedzy i dobrej, ciepłej herbaty przy
książkach pod jesiennym kocem. Zapraszam do lektury pierwszego
tegorocznego 2018/2019 wydania naszej gazetki!
                                                                                                                           NACZELNA WIKTORIA

W numerze:

- aktualności 
z życia szkoły,

- pierwszy
odcinek super
opowiadania,

- mini wywiad 
w gronie,

- portret klasy
8A,

- twórczość
własna uczniów,

- konkursy 
o niepytajkę 
i bilet do kina,

- humor z okazji
niedawnego

Dnia
Nauczyciela.

ZAPRASZAMY!!!

3a
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AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA SZKOŁY

.

      W dniu 25 września odbyło się wyjście
klasy 3d oraz 8A do Urzędu
Marszałkowskiego przy ul. Wrocławskiej.
Celem wycieczki była lekcja o samorządności
prowadzona przez pana Jacka Bańkę -
dziennikarza Radia Kraków oraz kierownika
redakcji publicystki. Pan Jacek za pomocą
wykonanej przez siebie prezentacji pokazał
nam, jak działa samorządność na terenie całej
Polski. Prezentacja odbywała się w
pomieszczeniu przeznaczonym do sejmików,
czyli obrad rządu. Zajęliśmy więc miejsca, jak
to na prawdziwych posłów przystało i za
pomocą mikrofonów odpowiadaliśmy na
zadane nam pytania. Po całym wydarzeniu
zostaliśmy mile zaskoczeni poczęstunkiem
składających się z tradycyjnych małopolskich
przysmaków.      Wszyscy wynieśliśmy same
korzyści z tego wyjścia – my nową widzę, a
pani Sołtys-Wcisło więcej czasu na
opracowanie pozostałego materiału z WOS-u.
                          Wiktoria Czechowska, kl. 3 d

                  
                  

    14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej.
Z tej okazji w naszej szkole odbyła się akademia, podczas
której wspólnie obchodziliśmy święto naszych
wspaniałych nauczycieli. Zobaczyliśmy ciekawą
koncepcję, podczas której pani woźna zostałaby
nauczycielką, a także obejrzeliśmy nagrany przez uczniów
film skierowany do nauczycieli – pomysłowe zmontowanie
go na wzór wiadomości telewizyjnych bardzo przypadło
nam do gustu.
Organizacją tego wydarzenia zajęła się klasa 3b wraz z
wychowawczynią, mgr Katarzyną Różowicz. Jak zwykle
mogli liczyć również na pomoc uczniów z innych klas oraz
nauczycieli, w tym także klasy pierwszej, która z wielkim
zaangażowaniem wystąpiła po raz pierwszy przed całą
szkołą.
      Tego dnia również oficjalnie przywitaliśmy w naszej
szkole nowych kolegów i koleżanki – odbyło się
ślubowanie klas piątych i siódmych, które dołączyły do
nas we wrześniu. Popołudniu natomiast ślubowali
uczniowie klasy pierwszej. Mamy nadzieję, że spotkają ich
same sukcesy, a czas, podczas którego będą się uczyć w
naszej szkole, będzie udany i spędzony w miłej
atmosferze. Z okazji tych ważnych wydarzeń, wszystkim
pedagogom życzymy radości z wykonywanej pracy i
niewyczerpalnych pokładów cierpliwości i uśmiechu.
Natomiast uczniom, zarówno tym, którzy są już z nami od
jakiegoś czasu, jak i tym dopiero adaptującym się w nowej
rzeczywistości, życzymy jak najlepszych ocen i
wytrwałości w dążeniu do wszelkich celów.
                                                              Joanna Towarek, 3a

.
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AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA SZKOŁY

Magia słów...
     25 września w naszej szkole mieliśmy przyjemność
uczestniczyć w spotkaniu z wyjątkowym gościem, 
dr hab. Michałem Rusinkiem. Jest on autorem wielu
książek, zadedykowanych różnym grupom wiekowym,
tłumaczem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu
Jagiellońskiego, a także byłym sekretarzem wszystkim
znanej poetki, Wisławy Szymborskiej.

     Tematem spotkania była retoryka i zawiłości języka
polskiego. Dowiedzieliśmy się również jak trafnie dobierać
słowa, aby zostały adekwatnie odebrane, a także jak
argumentować, by przekonać wszystkich do swoich racji.
Niewykluczone, że co sprytniejsi uczniowie skutecznie
zawnioskują teraz o lepszą ocenę.

    Atmosfera panująca na spotkaniu była wspaniała.
Wszyscy słuchaliśmy z dużym zainteresowaniem  
i uśmiechami na twarzy, wywołanymi swobodą
wypowiedzi  i żartobliwymi wtrąceniami naszego gościa.
 Dzięki klimatowi, który wprowadził pan Rusinek, można
go było słuchać godzinami. Czas przeznaczony na
spotkanie niestety szybko dobiegł końca.  Posiadacze
książek pana Rusinka otrzymali autografy z imienną
dedykacją. 

                                                                 Joanna Towarek, 3a

Sukiennice i sztuka
  19 września klasa 3D udała się na wycieczkę do Muzeum Narodowego
w Krakowie, na wystawę „Sztuki Polskiej XIX wieku 
w Sukiennicach”. Postaram się w sposób jak najciekawszy zdać Wam
relację z tego wydarzenia.  
    Na początku dostaliśmy pamiątkowe bilety i zostawiliśmy zbędne
rzeczy w szatni. Następnie spotkaliśmy się z przewodnikiem, który miał
w przystępny dla Nas sposób przybliżyć Nam piękno XIX-wiecznej
sztuki. Nad wejściem do pierwszej sali rzucał się w oczy portret
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Cechą rozpoznawalną tego typu
obrazów tamtych czasów było to, że wszyscy mężczyźni nosili
charakterystyczne peruki, ale cóż – taka była moda, jakkolwiek w
czasach współczesnych by to nie wyglądało ;) Znajdował się tam
również „Cykl historyczny Baciarelliego”, który poprzez nawiązania
historyczne, ukazywał cechy, z którymi powinien się identyfikować
każdy król godny tego zaszczytu. Następna sala była poświęcona
obrazom z czasów walki polski o niepodległość, towarzyszyły więc nim
przygnębione i pełne smutku postacie oraz sceny batalistyczne. Ostatni
zbiór dzieł zaskoczył nas tym, że wszystkie malowidła były ogromnych
rozmiarów. Znajdowało się tam między innymi majestatyczne dzieło
„Pochodnia Nerona” oraz „Hołd Pruski”. Czy wiedzieliście, że to
właśnie te obrazy zapoczątkowały zbiory tej galerii? Spokojnie, ja też
nie ;) Ale teraz już wiecie. Wszystko zakończyliśmy podsumowującą
kartą pracy (oczywiście wszyscy to lubimy). Następnie rozeszliśmy się
do domów. 
  Podsumowując, cała wystawa była bardzo ciekawa i z czystym
sumieniem mogę ją polecić każdemu, kogo chociaż trochę interesuje
sztuka XIX- wieczna i ma [chwilę/odrobinę?] wolnego czasu. :)
                                                                           
                                                                Miłosz Kiereś, 3d

A na świecie ... Światowy Dzień Uśmiechu

     Czy śmiech to zdrowie? Czy warto obchodzić ten dzień?
Zacznijmy od tego, iż poniektórzy rozpoczynają od niego dzionek, natomiast u innych sprawia kłopot. Jak jest u Was?
Dowiedziałam się, że śmiech wpływa pozytywnie na zdrowie i jest to potwierdzone naukowo! Jego działanie pobudza
np. krążenie, przez co dostarcza większej ilości tlenu do organizmu. Jednocześnie hamuje produkowanie hormonów
stresu, dzięki czemu bóle głowy i mięśni są tłumione.
     W 1963r. Harvey Ball ( jak ten popularny piosenkarz HRVY) wymyślił znaczek uśmiechniętej buźki na żółtym tle,
która (oczywiście) symbolizuje radość oraz dobrą wolę.
     ,,Bez względu na to czy uśmiechasz się często, czy od święta 5 października odnajdź w codziennych czynnościach
szczyptę magii, która wywoła uśmiech na twojej twarzy."

                                                                                                                                                                      Daria Turaczyk, 3d
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UCZNIÓW PORTRET WŁASNY
KLASA 8A

KILKA PYTAŃ DO ...
PANI EWY WĘGLARCZYK,

NAUCZYCIELKI MATEMATYKI

.

     
- Mogę powiedzieć, że ma Pani szczęście! Przeprowadzę 
z Panią wywiad do gazetki szkolnej ! Na samym początku
naszej rozmowy chciałbym się dowiedzieć dlaczego
stosuje pani metodę pieczątkową ?
- Wymyśliłam ja w czasie wakacji. Pomyślałam sobie, że
będzie zabawnie, trzeba stosować jakiś sposób
motywowania, a ten mi się wydawał ciekawy. Tak, pasuje
do mnie.
- Rozumiem, a czemu takie miłe zwierzątko jak lama, służy
za złą pieczątkę ?
- Tak moje dzieci mi podpowiedziały! Z resztą używacie
takich określeń jak zlamić coś czy ty lamerze, więc lama
jest takim zwierzątkiem, będzie symbolizować, że coś
zostało zepsute.
- Dlaczego akurat matematyka?
- Zawsze uczyłam matematyki – wcześniej studentów,
teraz Was. Matematyka jest wszędzie.
- A teraz krótki teścik, Ile zna Pani miejsc po przecinku w
liczbie π?
- Mało, 1415 pamiętam, dalej nie.
- Dziękuję bardzo za te kilka zdań do naszej gazetki.

                                         Rozmawiała: Joanna Fornalczyk, 3d

Adam chce w szkole zrobić biznes
 A Eryk mu pomóc próbuje

 Lecz choć pomysłów mają bez liku
 To żaden nie pasuje.

Lila handluje wodą z lodowca
Choć kupca na nią nie ma

A to, że cena jest bardzo niska
Też już niczego nie zmienia.

Aleks, co włosy ma w dwóch kolorach
Na lekcjach siedzi z Ulą

A to, że jego dziewczyną jest Julka
 Przyznaje z wielką dumą.

Emilka z Madzią zawsze trzyma
 Więc klasa jest najlepsza chyba.

 Wiktora znana jako Wiki
 Jest szefem operacji

Trzy litery: D. S. K.
To skrót od ważnej akcji.

 Basia i Weronika - kumpele
Co w jednej siedzą ławce

I chociaż szkoła ciężka jest
Nie czują się jak w klatce.
 Julka z Julką - Julki dwie

 Zwykle w tylnej ławce siedzą
Popisują się swą wiedzą.

Następne są Zosia i Klaudia
To nasza klasowa gwardia.

 Aniela z Mają na angielskim siedzą razem
 Są klasowym drogowskazem.

 Amelia - mistrz siatkówki
 Podchodzi z dystansem do klasowej cyrkówki.

 Kasia z Martyną mangi czytają
 Choć jedna ma włosy, co grzyb przypominają.

 Radek to miłośnik nauki
 W mózgu nie ma żadnej luki.

 Zuzia i Julia - grają w Lola
Czasem na meczach są dymy

 (Teraz piszemy te rymy)
Kilka dziewczyn w naszej klasie - BTS słuchają
 Imion ich nie napiszemy, same się pochwalą.

.
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OPOWIEŚĆ DLA NASTOLATKÓW

ODCINEK PIERWSZY

.

     15 sierpnia, piątek
     Było południe ciepłego i słonecznego dnia. Jason stał pod drzewem obok dużego białego
domu, wypatrując nadchodzącej Alice, która wolnym krokiem szła w jego kierunku. Była
siedemnastoletnią wysoką dziewczyną o jasnej cerze i długich ciemno-brązowych włosach.
Miała ona smukłą twarz pokrytą piegami, śliczne brązowe oczy, wąskie ramiona i zgrabną
figurę. Była ubrana w czarne, długie jeansy z dziurami na kolanach, krótką różową bluzkę na
ramiączkach  i białe sportowe buty z Adidasa. Idąc aleją, zaczęła rozglądać się wokół,
próbując dostrzec nowo poznanego kolegę swojej przyjaciółki Katty. Pod drzewem zauważyła
wysokiego, osiemnastoletniego przystojnego chłopaka o blond włosach, jasnej cerze i
zielonych oczach, który patrzył w jej stronę. Jason, rozpoznając dziewczynę ze zdjęcia,
powoli zmierzał w jej kierunku, machając rękami.
     Po przywitaniu i przedstawieniu się sobie, udali się na spotkanie z Katty i Jonatanem. Po
dwudziestominutowej podróży autobusem, na przystanku dostrzegli niską, chudą blondynkę 
o jasnych krótkich włosach i niebieskich oczach, ubraną w czerwona sukienkę. To właśnie
była Katty. Widząc ich, dziewczyna z wielkim uśmiechem podbiegła i mocno ich przytuliła,
jednak Alice, nie zauważając nigdzie Jonatana, poczuła się zawiedziona i winna. Po krótkiej
wymianie słów, udali się wspólnie nad jezioro, gdzie mieli spędzić cały dzień.

...
     Stojąc przed oknem spoglądał co chwilę na zegarek, zastanawiając się, co zrobić. Czuł
obojętność wobec całej sytuacji, ale był zbyt zraniony, żeby odpuścić. Co chwilę miał inną
wersję wydarzeń. Po czterdziestu minutach zadzwonił mu budzik, informujący o rozprawie
rozwodowej jego rodziców. Wziął telefon i zszedł na dół do kuchni, gdzie czekała na niego
mama. Następnie wsiedli do auta i ruszyli w stronę sądu.
     W drodze na rozprawę Jonatan miał mętlik w głowie, ponieważ nie wiedział, jak postąpić.
Zależy mu na niej, ale z drugiej strony zrobiła mu nadzieję, a potem odrzuciła. Po dotarciu 
na miejsce i zaparkowaniu auta chłopak wraz z mamą udał się w stronę wejścia do  budynku.
Wchodząc po schodach na pierwsze piętro, dostrzegli czekającego adwokata Nicole. Po
przywitaniu się z Panią McDover obie kobiety weszły na salę, zostawiając Jonatana na
korytarzu świadomego długo trwającej rozprawy. Podczas samotnego czekania na mamę
chłopak ostatecznie podjął decyzję. Teraz jego jedynym celem była zemsta na Alice.
                                                                                                                             Wiktoria Klęk, 3d
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                 

.
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Z HUMOREM...

20 TYPÓW NAUCZYCIELI 
POJAWIAJĄCYCH SIĘ W SZKOLE

1.Nauczyciel Filozof: „Wiem, że nic nie wiesz...”
2.Nauczyciel Roentgen: „Widzę, że nic nie wiesz!”
3.Nauczyciel Wróżka: „Do niczego się nie nadajecie. Zobaczycie, skończycie
na bruku!”
4.Nauczyciel Pesymista: „I tak się tego nie nauczysz”.
5.Nauczyciel Inkwizytor: „No widzisz, a jednak nie umiesz. Złapałem cię!”
6.Nauczyciel Generalizator: „Twój brat był kiepski z historii, więc ty też
sobie nie dasz rady”.
7.Nauczyciel Encyklopedysta: Zmieniasz kolejność wyrazów. Przeczytaj
jeszcze raz tę definicję”.
8.Nauczyciel esteta: „Człowiek, który tak wygląda, w ogóle nie powinien
zabierać głosu”.
9.Nauczyciel Niewierzący w Cuda: „Kaktus mi tu wyrośnie, jak zdasz u mnie
na cztery”.
10.Nauczyciel Wielbiciel Krzywej Gaussa: „Nie mogę postawić tylu dobrych
ocen, to będzie podejrzanie wyglądać...”
11.Nauczyciel Wrażliwiec: „Aż mi się źle robi, kiedy patrzę na wasze prace”.
12.Nauczyciel Hamlet: „A więc wiesz, czy nie wiesz?”
13.Nauczyciel Perfekcjonista: „Dobrze, ale mogłoby być lepiej”.
14.Nauczyciel Katastrofista: „Dzieli nas przepaść”.
15. Nauczyciel Wierzący w Cuda: „Praca kiepska. Popraw styl i formę,
ortografię i interpunkcję.”
16.Nauczyciel Wielbiciel Teorii Względności: „Bardzo dobrze...trzy
z plusem”.
17.Nauczyciel Strażnik Wielkiej Tajemnicy: „Jaką dostałeś ocenę? A, to już
tylko moja sprawa”.
18.Nauczyciel Profilaktyk: „Wszystkim stawiam pały, nauczy was to
odpowiedzialności na przyszłość”.
19.Nauczyciel Rejtan: „Po moim trupie dostaniesz z matematyki cztery”.
20.Nauczyciel Humanista: No, może będzie z ciebie człowiek”.

.
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TWÓRCZOŚĆ WŁASNA 
UCZNIÓW

KONKURS O NIEPYTAJKĘ

.

UWAGA!!!
NAUCZYCIELE PYTAJĄ,

WIĘC ZAWALCZ O NIEPYTAJKĘ!!!
WYKONAJ ZADANIA NA OSOBNEJ KARTCE, PODPISZ
SIĘ I ZŁOŻONĄ KARTKĘ WRZUĆ DO SKRZYNKI OBOK

POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO. NA ODPOWIEDZI
CZEKAMY DZIŚ I JUTRO. WŚRÓD TYCH POPRAWNYCH
NASZA NACZELNA WIKTORIA WYLOSUJE TĘ JEDNĄ, A
... MOŻE DWIE, KTÓRYCH WŁAŚCICIELE OTRZYMAJĄ

NIEPYTAJKI. 
O WYNIKACH POINFORMUJE WAS NASZ 

ZASTĘPCA NACZELNEJ - MIŁOSZ KIEREŚ.

1) Swobodne spadanie – spadanie ciał w wyniku działania wyłącznie
siły _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
2) Jednostką pracy jest _ _ _ _ .
3) Liczbowa wielkość fizyczna równa iloczynowi siły i przemieszczenia
– _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
4) Ciała w których występują swobodne ładunki elektryczne: elektrony
lub jony: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
5) Wielkość charakteryzująca stan danego ciała, która jest miarą
średniej energii kinetycznej cząsteczek - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
6) OBLICZ: -20°C =  ________ K ?
  813°C = ________ K ?

                                                              Opracował: Miłosz Kiereś, 3d

Miłość jakiej życzę każdemu
Aby kiedyś znalazł taką osobę

Która jemu zawsze pomoże
Taką która będzie się z nami śmiała

Ale przy nas też będzie płakała
Żeby cieszyć się już dwa dni przed

spotkaniem
I nie zawracać sobie głowy pięknym ubraniem

Takiego kogoś kto nam pomoże gdy jest
potrzeba

I przytuli bez słowa mówienia 
Osoby która będzie z nami szczera
I nie oszuka nas jak jasna cholera

Która będzie wiersze pisała choć nie umie
I nauczy cię tego czego nie umiesz

Przyjaciela którego namiętnie pokochasz
Miłości która nie będzie  na pokaz
Wielu spotkań tylko w cztery oczy

Chłopaka który cię zaskoczy
Kogoś kto widzi w tobie coś więcej

I kocha ciebie i całe twe serce. 
                        

.
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KONKURS O ... 
BILET DO KINA

Karolina Włodarczyk

Karolina Włodarczyk

Karolina Włodarczyk

Oto nasz drugi konkurs.
Rozpoznaj miejsca na pięciu zdjęciach,

zapisz odpowiedzi na kartce, podpisz się 
i wrzuć ją do skrzynki obok pokoju

nauczycielskiego. Czekamy do końca
tygodnia. Wśród prawidłowych odpowiedzi
zostanie wylosowana jedna osoba, która
otrzyma bilet do kina na dowolny seans. 

POWODZENIA!!!

                                         Zdjęcia wykonała Karolina Włodarczyk, kl. 3a.

3a

3a

3a
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	i bilet do kina,
	- humor z okazji niedawnego Dnia Nauczyciela.
	ZAPRASZAMY!!!
	Życzę miłego przyswajania nowej wiedzy i dobrej, ciepłej herbaty przy książkach pod jesiennym kocem. Zapraszam do lektury pierwszego tegorocznego 2018/2019 wydania naszej gazetki!
	NACZELNA WIKTORIA

	AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA SZKOŁY
	14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji w naszej szkole odbyła się akademia, podczas której wspólnie obchodziliśmy święto naszych wspaniałych nauczycieli. Zobaczyliśmy ciekawą koncepcję, podczas której pani woźna zostałaby nauczycielką, a także obejrzeliśmy nagrany przez uczniów film skierowany do nauczycieli – pomysłowe zmontowanie go na wzór wiadomości telewizyjnych bardzo przypadło nam do gustu.
	Organizacją tego wydarzenia zajęła się klasa 3b wraz z wychowawczynią, mgr Katarzyną Różowicz. Jak zwykle mogli liczyć również na pomoc uczniów z innych klas oraz nauczycieli, w tym także klasy pierwszej, która z wielkim zaangażowaniem wystąpiła po raz pierwszy przed całą szkołą.       Tego dnia również oficjalnie przywitaliśmy w naszej szkole nowych kolegów i koleżanki – odbyło się ślubowanie klas piątych i siódmych, które dołączyły do nas we wrześniu. Popołudniu natomiast ślubowali uczniowie klasy pierwszej. Mamy nadzieję, że spotkają ich same sukcesy, a czas, podczas którego będą się uczyć w naszej szkole, będzie udany i spędzony w miłej atmosferze. Z okazji tych ważnych wydarzeń, wszystkim pedagogom życzymy radości z wykonywanej pracy i niewyczerpalnych pokładów cierpliwości i uśmiechu. Natomiast uczniom, zarówno tym, którzy są już z nami od jakiegoś czasu, jak i tym dopiero adaptującym się w nowej rzeczywistości, życzymy jak najlepszych ocen i wytrwałości w dążeniu do wszelkich celów.
	W dniu 25 września odbyło się wyjście klasy 3d oraz 8A do Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Wrocławskiej. Celem wycieczki była lekcja o samorządności prowadzona przez pana Jacka Bańkę - dziennikarza Radia Kraków oraz kierownika redakcji publicystki. Pan Jacek za pomocą wykonanej przez siebie prezentacji pokazał nam, jak działa samorządność na terenie całej Polski. Prezentacja odbywała się w pomieszczeniu przeznaczonym do sejmików, czyli obrad rządu. Zajęliśmy więc miejsca, jak to na prawdziwych posłów przystało i za pomocą mikrofonów odpowiadaliśmy na zadane nam pytania. Po całym wydarzeniu zostaliśmy mile zaskoczeni poczęstunkiem składających się z tradycyjnych małopolskich przysmaków.      Wszyscy wynieśliśmy same korzyści z tego wyjścia – my nową widzę, a pani Sołtys-Wcisło więcej czasu na opracowanie pozostałego materiału z WOS-u.                           Wiktoria Czechowska, kl. 3 d
	Joanna Towarek, 3a


	AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA SZKOŁY
	Magia słów...
	Sukiennice i sztuka
	25 września w naszej szkole mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z wyjątkowym gościem,  dr hab. Michałem Rusinkiem. Jest on autorem wielu książek, zadedykowanych różnym grupom wiekowym, tłumaczem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także byłym sekretarzem wszystkim znanej poetki, Wisławy Szymborskiej.
	19 września klasa 3D udała się na wycieczkę do Muzeum Narodowego w Krakowie, na wystawę „Sztuki Polskiej XIX wieku  w Sukiennicach”. Postaram się w sposób jak najciekawszy zdać Wam relację z tego wydarzenia.
	Na początku dostaliśmy pamiątkowe bilety i zostawiliśmy zbędne rzeczy w szatni. Następnie spotkaliśmy się z przewodnikiem, który miał w przystępny dla Nas sposób przybliżyć Nam piękno XIX-wiecznej sztuki. Nad wejściem do pierwszej sali rzucał się w oczy portret Stanisława Augusta Poniatowskiego. Cechą rozpoznawalną tego typu obrazów tamtych czasów było to, że wszyscy mężczyźni nosili charakterystyczne peruki, ale cóż – taka była moda, jakkolwiek w czasach współczesnych by to nie wyglądało ;) Znajdował się tam również „Cykl historyczny Baciarelliego”, który poprzez nawiązania historyczne, ukazywał cechy, z którymi powinien się identyfikować każdy król godny tego zaszczytu. Następna sala była poświęcona obrazom z czasów walki polski o niepodległość, towarzyszyły więc nim przygnębione i pełne smutku postacie oraz sceny batalistyczne. Ostatni zbiór dzieł zaskoczył nas tym, że wszystkie malowidła były ogromnych rozmiarów. Znajdowało się tam między innymi majestatyczne dzieło „Pochodnia Nerona” oraz „Hołd Pruski”. Czy wiedzieliście, że to właśnie te obrazy zapoczątkowały zbiory tej galerii? Spokojnie, ja też nie ;) Ale teraz już wiecie. Wszystko zakończyliśmy podsumowującą kartą pracy (oczywiście wszyscy to lubimy). Następnie rozeszliśmy się do domów.    Podsumowując, cała wystawa była bardzo ciekawa i z czystym sumieniem mogę ją polecić każdemu, kogo chociaż trochę interesuje sztuka XIX- wieczna i ma [chwilę/odrobinę?] wolnego czasu. :)

	Tematem spotkania była retoryka i zawiłości języka polskiego. Dowiedzieliśmy się również jak trafnie dobierać słowa, aby zostały adekwatnie odebrane, a także jak argumentować, by przekonać wszystkich do swoich racji. Niewykluczone, że co sprytniejsi uczniowie skutecznie zawnioskują teraz o lepszą ocenę.
	Atmosfera panująca na spotkaniu była wspaniała. Wszyscy słuchaliśmy z dużym zainteresowaniem   i uśmiechami na twarzy, wywołanymi swobodą wypowiedzi  i żartobliwymi wtrąceniami naszego gościa.  Dzięki klimatowi, który wprowadził pan Rusinek, można go było słuchać godzinami. Czas przeznaczony na spotkanie niestety szybko dobiegł końca.  Posiadacze książek pana Rusinka otrzymali autografy z imienną dedykacją.
	Miłosz Kiereś, 3d
	Joanna Towarek, 3a

	A na świecie ... Światowy Dzień Uśmiechu
	Czy śmiech to zdrowie? Czy warto obchodzić ten dzień? Zacznijmy od tego, iż poniektórzy rozpoczynają od niego dzionek, natomiast u innych sprawia kłopot. Jak jest u Was? Dowiedziałam się, że śmiech wpływa pozytywnie na zdrowie i jest to potwierdzone naukowo! Jego działanie pobudza np. krążenie, przez co dostarcza większej ilości tlenu do organizmu. Jednocześnie hamuje produkowanie hormonów stresu, dzięki czemu bóle głowy i mięśni są tłumione.      W 1963r. Harvey Ball ( jak ten popularny piosenkarz HRVY) wymyślił znaczek uśmiechniętej buźki na żółtym tle, która (oczywiście) symbolizuje radość oraz dobrą wolę.      ,,Bez względu na to czy uśmiechasz się często, czy od święta 5 października odnajdź w codziennych czynnościach szczyptę magii, która wywoła uśmiech na twojej twarzy."
	Daria Turaczyk, 3d

	UCZNIÓW PORTRET WŁASNY
	KLASA 8A
	Adam chce w szkole zrobić biznes  A Eryk mu pomóc próbuje  Lecz choć pomysłów mają bez liku  To żaden nie pasuje. Lila handluje wodą z lodowca Choć kupca na nią nie ma A to, że cena jest bardzo niska Też już niczego nie zmienia. Aleks, co włosy ma w dwóch kolorach Na lekcjach siedzi z Ulą A to, że jego dziewczyną jest Julka  Przyznaje z wielką dumą. Emilka z Madzią zawsze trzyma  Więc klasa jest najlepsza chyba.  Wiktora znana jako Wiki  Jest szefem operacji Trzy litery: D. S. K. To skrót od ważnej akcji.  Basia i Weronika - kumpele Co w jednej siedzą ławce I chociaż szkoła ciężka jest Nie czują się jak w klatce.  Julka z Julką - Julki dwie  Zwykle w tylnej ławce siedzą Popisują się swą wiedzą. Następne są Zosia i Klaudia To nasza klasowa gwardia.  Aniela z Mają na angielskim siedzą razem  Są klasowym drogowskazem.  Amelia - mistrz siatkówki  Podchodzi z dystansem do klasowej cyrkówki.  Kasia z Martyną mangi czytają  Choć jedna ma włosy, co grzyb przypominają.  Radek to miłośnik nauki  W mózgu nie ma żadnej luki.  Zuzia i Julia - grają w Lola Czasem na meczach są dymy  (Teraz piszemy te rymy) Kilka dziewczyn w naszej klasie - BTS słuchają  Imion ich nie napiszemy, same się pochwalą.

	KILKA PYTAŃ DO ... PANI EWY WĘGLARCZYK, NAUCZYCIELKI MATEMATYKI
	- Mogę powiedzieć, że ma Pani szczęście! Przeprowadzę  z Panią wywiad do gazetki szkolnej ! Na samym początku naszej rozmowy chciałbym się dowiedzieć dlaczego stosuje pani metodę pieczątkową ? - Wymyśliłam ja w czasie wakacji. Pomyślałam sobie, że będzie zabawnie, trzeba stosować jakiś sposób motywowania, a ten mi się wydawał ciekawy. Tak, pasuje do mnie. - Rozumiem, a czemu takie miłe zwierzątko jak lama, służy za złą pieczątkę ? - Tak moje dzieci mi podpowiedziały! Z resztą używacie takich określeń jak zlamić coś czy ty lamerze, więc lama jest takim zwierzątkiem, będzie symbolizować, że coś zostało zepsute. - Dlaczego akurat matematyka? - Zawsze uczyłam matematyki – wcześniej studentów, teraz Was. Matematyka jest wszędzie. - A teraz krótki teścik, Ile zna Pani miejsc po przecinku w liczbie π? - Mało, 1415 pamiętam, dalej nie. - Dziękuję bardzo za te kilka zdań do naszej gazetki.

	OPOWIEŚĆ DLA NASTOLATKÓW
	ODCINEK PIERWSZY
	15 sierpnia, piątek
	Było południe ciepłego i słonecznego dnia. Jason stał pod drzewem obok dużego białego domu, wypatrując nadchodzącej Alice, która wolnym krokiem szła w jego kierunku. Była siedemnastoletnią wysoką dziewczyną o jasnej cerze i długich ciemno-brązowych włosach. Miała ona smukłą twarz pokrytą piegami, śliczne brązowe oczy, wąskie ramiona i zgrabną figurę. Była ubrana w czarne, długie jeansy z dziurami na kolanach, krótką różową bluzkę na ramiączkach  i białe sportowe buty z Adidasa. Idąc aleją, zaczęła rozglądać się wokół, próbując dostrzec nowo poznanego kolegę swojej przyjaciółki Katty. Pod drzewem zauważyła wysokiego, osiemnastoletniego przystojnego chłopaka o blond włosach, jasnej cerze i zielonych oczach, który patrzył w jej stronę. Jason, rozpoznając dziewczynę ze zdjęcia, powoli zmierzał w jej kierunku, machając rękami.      Po przywitaniu i przedstawieniu się sobie, udali się na spotkanie z Katty i Jonatanem. Po dwudziestominutowej podróży autobusem, na przystanku dostrzegli niską, chudą blondynkę  o jasnych krótkich włosach i niebieskich oczach, ubraną w czerwona sukienkę. To właśnie była Katty. Widząc ich, dziewczyna z wielkim uśmiechem podbiegła i mocno ich przytuliła, jednak Alice, nie zauważając nigdzie Jonatana, poczuła się zawiedziona i winna. Po krótkiej wymianie słów, udali się wspólnie nad jezioro, gdzie mieli spędzić cały dzień. ...      Stojąc przed oknem spoglądał co chwilę na zegarek, zastanawiając się, co zrobić. Czuł obojętność wobec całej sytuacji, ale był zbyt zraniony, żeby odpuścić. Co chwilę miał inną wersję wydarzeń. Po czterdziestu minutach zadzwonił mu budzik, informujący o rozprawie rozwodowej jego rodziców. Wziął telefon i zszedł na dół do kuchni, gdzie czekała na niego mama. Następnie wsiedli do auta i ruszyli w stronę sądu.      W drodze na rozprawę Jonatan miał mętlik w głowie, ponieważ nie wiedział, jak postąpić. Zależy mu na niej, ale z drugiej strony zrobiła mu nadzieję, a potem odrzuciła. Po dotarciu  na miejsce i zaparkowaniu auta chłopak wraz z mamą udał się w stronę wejścia do  budynku. Wchodząc po schodach na pierwsze piętro, dostrzegli czekającego adwokata Nicole. Po przywitaniu się z Panią McDover obie kobiety weszły na salę, zostawiając Jonatana na korytarzu świadomego długo trwającej rozprawy. Podczas samotnego czekania na mamę chłopak ostatecznie podjął decyzję. Teraz jego jedynym celem była zemsta na Alice.                                                                                                                              Wiktoria Klęk, 3d

	Z HUMOREM...
	20 TYPÓW NAUCZYCIELI
	POJAWIAJĄCYCH SIĘ W SZKOLE
	1.Nauczyciel Filozof: „Wiem, że nic nie wiesz...” 2.Nauczyciel Roentgen: „Widzę, że nic nie wiesz!” 3.Nauczyciel Wróżka: „Do niczego się nie nadajecie. Zobaczycie, skończycie na bruku!” 4.Nauczyciel Pesymista: „I tak się tego nie nauczysz”. 5.Nauczyciel Inkwizytor: „No widzisz, a jednak nie umiesz. Złapałem cię!” 6.Nauczyciel Generalizator: „Twój brat był kiepski z historii, więc ty też sobie nie dasz rady”. 7.Nauczyciel Encyklopedysta: Zmieniasz kolejność wyrazów. Przeczytaj jeszcze raz tę definicję”. 8.Nauczyciel esteta: „Człowiek, który tak wygląda, w ogóle nie powinien zabierać głosu”. 9.Nauczyciel Niewierzący w Cuda: „Kaktus mi tu wyrośnie, jak zdasz u mnie na cztery”. 10.Nauczyciel Wielbiciel Krzywej Gaussa: „Nie mogę postawić tylu dobrych ocen, to będzie podejrzanie wyglądać...” 11.Nauczyciel Wrażliwiec: „Aż mi się źle robi, kiedy patrzę na wasze prace”. 12.Nauczyciel Hamlet: „A więc wiesz, czy nie wiesz?” 13.Nauczyciel Perfekcjonista: „Dobrze, ale mogłoby być lepiej”. 14.Nauczyciel Katastrofista: „Dzieli nas przepaść”. 15. Nauczyciel Wierzący w Cuda: „Praca kiepska. Popraw styl i formę, ortografię i interpunkcję.” 16.Nauczyciel Wielbiciel Teorii Względności: „Bardzo dobrze...trzy z plusem”. 17.Nauczyciel Strażnik Wielkiej Tajemnicy: „Jaką dostałeś ocenę? A, to już tylko moja sprawa”. 18.Nauczyciel Profilaktyk: „Wszystkim stawiam pały, nauczy was to odpowiedzialności na przyszłość”. 19.Nauczyciel Rejtan: „Po moim trupie dostaniesz z matematyki cztery”. 20.Nauczyciel Humanista: No, może będzie z ciebie człowiek”.

	KONKURS O NIEPYTAJKĘ
	TWÓRCZOŚĆ WŁASNA
	UCZNIÓW
	UWAGA!!!
	NAUCZYCIELE PYTAJĄ, WIĘC ZAWALCZ O NIEPYTAJKĘ!!!
	WYKONAJ ZADANIA NA OSOBNEJ KARTCE, PODPISZ SIĘ I ZŁOŻONĄ KARTKĘ WRZUĆ DO SKRZYNKI OBOK POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO. NA ODPOWIEDZI CZEKAMY DZIŚ I JUTRO. WŚRÓD TYCH POPRAWNYCH NASZA NACZELNA WIKTORIA WYLOSUJE TĘ JEDNĄ, A ... MOŻE DWIE, KTÓRYCH WŁAŚCICIELE OTRZYMAJĄ NIEPYTAJKI.  O WYNIKACH POINFORMUJE WAS NASZ  ZASTĘPCA NACZELNEJ - MIŁOSZ KIEREŚ.
	Miłość jakiej życzę każdemu Aby kiedyś znalazł taką osobę Która jemu zawsze pomoże Taką która będzie się z nami śmiała Ale przy nas też będzie płakała Żeby cieszyć się już dwa dni przed spotkaniem I nie zawracać sobie głowy pięknym ubraniem Takiego kogoś kto nam pomoże gdy jest potrzeba I przytuli bez słowa mówienia  Osoby która będzie z nami szczera I nie oszuka nas jak jasna cholera Która będzie wiersze pisała choć nie umie I nauczy cię tego czego nie umiesz Przyjaciela którego namiętnie pokochasz Miłości która nie będzie  na pokaz Wielu spotkań tylko w cztery oczy Chłopaka który cię zaskoczy Kogoś kto widzi w tobie coś więcej I kocha ciebie i całe twe serce.
	1) Swobodne spadanie – spadanie ciał w wyniku działania wyłącznie siły _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 2) Jednostką pracy jest _ _ _ _ . 3) Liczbowa wielkość fizyczna równa iloczynowi siły i przemieszczenia – _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 4) Ciała w których występują swobodne ładunki elektryczne: elektrony lub jony: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 5) Wielkość charakteryzująca stan danego ciała, która jest miarą średniej energii kinetycznej cząsteczek - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 6) OBLICZ: -20°C =  ________ K ?   813°C = ________ K ?


	KONKURS O ...
	Wiktoria Czechowska, 3d

	BILET DO KINA
	Oto nasz drugi konkurs.
	Rozpoznaj miejsca na pięciu zdjęciach, zapisz odpowiedzi na kartce, podpisz się  i wrzuć ją do skrzynki obok pokoju nauczycielskiego. Czekamy do końca tygodnia. Wśród prawidłowych odpowiedzi zostanie wylosowana jedna osoba, która otrzyma bilet do kina na dowolny seans.  POWODZENIA!!!


