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„Naród, który zapomina o swojej przeszłości jest
narodem bez przyszłości.” /Jan Paweł II/

18 października 2018 r. w naszej szkole odbył się 

Koncert Galowy 
IV Festiwalu Piosenki

Patriotycznej 
„Zapytaj o Polskę”.
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Lekcja historii w podziemiach kościoła.

Taką wyjątkową przygodę przeżyli uczniowie klas 7c i
7d.

W poniedziałek 29 października wzięli udział w kolejnej
,"Żywej lekcji historii". Miała ona miejsce w
podziemiach kościoła przy ul. Markiewicza. W podróż
w przeszłość zabrali ich członkowie grupy
rekonstrukcyjnej.

Lekcja dotyczyła Powstania Warszawskiego .
Uczniowie mogli zobaczyć mundury z tamtych
czasów, w które ubrani  byli prowadzący, broń -
między innymi pistolet Vis czy niemiecki karabin. 
Mogli oni dowiedzieć się, jak walczyli powstańcy, a
także poznać fakty , o których nie dowiedzieliby się na
normalnej lekcji .

Po wykładzie, za udzielenie poprawnej odpowiedzi na
pytanie prowadzących, można było wygrać nagrody,
np. książki i łuski zużyte podczas nagrywania filmu pt.
"Czas honoru". W powstaniu tego filmu swój udział
miała grupa rekonstrukcyjna, prowadząca zajęcia.  To
ona dostarczyła na plan zdjęciowy niezbędne
eksponaty. Grupa zajmuje się bowiem zaopatrzeniem
produkcji historycznych.

Historyczna lekcja, prowadzona przez pasjonatów
tamtego okresu była wspaniałym przeżyciem.
 
Kacper Pędzik, VII c
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Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

W ostatnich dniach w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego . 

Przed nimi miejsce miała druga w historii szkoły debata. Na początku tego spotkania trzej kandydaci Bartosz
Bebelski kl. 7d ,Jakub Sułko kl. 4g  i Joanna Dłużniewska kl. 7a , przedstawiali swoje pomysły na zmiany w
szkole. Po ich przedstawieniu uczniowie mogli zadawać pytania wyborów dotyczące .

W następnym tygodniu odbyły się wybory. Komisję przyjmującą głosy prowadzili uczniowie klasy 7c .
Wybory przebiegły spokojnie, aczkolwiek nie obyło się bez osób utrudniających pracę - komisja odnotowała kilka
przypadków prób kradzieży kart do głosowania.
Przyjmowanie głosów zakończyło się w środę o godzinie 13.30.Wyniki ogłoszono po kilku dniach . 

Przewodniczącą Samorządu została Joanna Dłużniewska.

Kacper Pędzik, kl. VII c

Po wygranej rozmawialiśmy z nową przewodniczącą
SU.
- Co skłoniło Cię do kandydowania na
przewodniczącego szkoły ?
Do kandydowania skłoniła mnie chęć do
wprowadzenia  dobrych zmian w szkole. Dążę do
stworzenia w naszej szkole przyjaznego poznawaniu
świata środowiska 
- Co planujesz zrobić w szkole ?
-  Zacznę od wcielenia w życie pomysłów, które
wymieniłam na debacie, potem , jeżeli starczy czasu,
zajmę się czymś na bieżąco. Jeden z pomysłów to
dzień z telefonem raz w miesiącu.
- Co czułaś, gdy dowiedziałaś się o wygranej ?
-Nie ukrywam , że bardzo się cieszyłam . To wielka
szansa dla szkoły i dla mnie
- Czy za rok znów będziesz kandydować ?
- Szczerze mówiąc, nie wiem, nie jest to wykluczone.
Zobaczymy, jak poradzę sobie na tym stanowisku .
Liczę na to, że ten rok będzie wypełniony wieloma
działaniami samorządu, a społeczność szkolna będzie
zadowolona z jej reprezentanta.
 
Z Joanną Dłużniewską 
rozmawiał Kacper Pędzik z kl. VII c
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Plebiscyt „SUPER
NAUCZYCIELA” 
Jak wiecie i słyszeliście u nas w szkole odbył się
plebiscyt „SUPER NAUCZUCIEL”. Prawie każdy
uczeń naszej szkoły dostał karteczkę w której mógł
wybrać nauczyciela. Głosy uczniów trafiły do zielonego
pudełka. Po zliczeniu wszystkich głosów wygrali
następujący nauczyciele,  w kategori :

1.  Siła spokoju
·  Noemi  Joanna  Zasada
·  Katarzyna  Kowalska
·  Bogumiła  Smejda
·  Przemysław  Krawczyk
·  Agnieszka  Przybyszewska
2.  Pomysłowy Dobromir
·  Katarzyna  Jermakowicz-Rogowska
·  Ewa Ostrouch
·  Małgorzata Michniewicz
·  Hanna Olszak
3.  Bratnia dusza
·  Katarzyna Zabielska
·  Paulina Bielak
·  Kaja Moskaluk
·  Edyta  Ciosek
·  Magdalena  Bigos
·  Patrycja  Zisch
·  Pani  Jadzia
4.  Diamentowa piła
·  Monika  Magdziak
·  Anna  Bogusław
·  Tomasz  Oder
·  Marcin  Kaźmierczak
·  Agnieszka Bach
5.  Sokole oko
·  Wiesława  Karasiewicz
·  Katarzyna  Supeł-Sokulska
6.  Tryskający humorem
·  Dariusz  Paklepa
·  Kamil  Chomicz
·  Małgorzata  Halber
·  Katarzyna  Smolińska-Pietrzyk
 
Gratulujemy  wszystkim  Super  Nauczycielom!

Wiktoria Krasowska, VII c

Trzech najlepszych
3 września br. obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Z tej
okazji w szkole odbyło się głosowanie mające na celu
wyłonić trzech najlepszych chłopaków w trzech
kategoriach. Dziewczyny dostały karteczki w rozbiciu
na kategorie i ich zadaniem było wpisać do każdej z
nich po jednym nazwisku chłopców z klas 4-8. Po
zliczeniu głosów w poszczególnych kategoriach
wygrali:

1.  Zawsze uśmiechnięty

·  Jakub Wyrzykowski  7a
·  Przemysław Stawarz 7c
·  Maximilian Polański 7a
·  Maciej Dobrzański 6f
·  Jakub Staśkiewicz 8a
·  Krystian Siwicki 8a
·  Maksymilian Dobosz 5h
·  Paweł Kosiński 4a
·  Filip Dworakowski 4g

2.  Pozytywnie zakręcony

·  Kacper Pędzik 7c
·  Tymon Marcinkowski 8b
·  Dawid Mikulak 8b
·  Michał Goliński 5h
·  Aleksander Lipa 4e
·  Iwo Wiśniewski 4h
·  Wiktor Chrymak 4f
·  Wiktor Milanowicz 6b

3.  Przystojniak 

·  Piotr Bauer 8b
·  Marek Wyrzykowski 8d
·  Hubert Grzymała 5c
·  Igor Skawiński 4e
·  Wojciech Jachowicz 4f
·  Aleksander Gołoś  6f
·  Leonardo Gazzera 6c

Gratulujemy!

Wiktoria Krasowska, VII c
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Moje hobby, moja pasja...

Wędkarstwo spinningowe (jesienne szczupaki)
Poprzez spinning możemy złowić takie ryby jak okoń, szczupak, sum, sandacz, boleń, brzana, jaź, kleń, lipień,
troć i wzdręga.

SZCZUPAK  

Na szczupaki najlepiej jest wybrać się jesienią i wiosną, lecz skupmy się teraz na jesiennych szczupakach.
Pod koniec września szczupaki zaczynają bardzo intensywnie polować, co sprawia, 
że nawet nie patrzą czy połykają przynętę, czy prawdziwą rybę. Okres ten trwa do końca listopada. Przez
ten okres szczupaki zbierają zapasy na zimę, ponieważ w zimie małe ryby nie są tak aktywne jak wiosną,
latem i jesienią. Szczupaki głównie żywią się zooplanktonem, płocią, wzdręgą, itp. oraz mniejszymi
szczupakami od siebie i ptactwem wodnym.
SPRZĘT NA SZCZUPAKA
·  PRZYNĘTY
Najgorszymi przynętami na szczupaka to takie około 5 centymetrów i mniej.
Szczupak woli zjeść kilka większch ryb niż bardzo dużo małych, więc przynętami w granicach toleracji są
te od 12 centymetrów. Na szczupaka przynęta musi być mocno prowokująca; 
to znaczy, że albo musi się poruszać w wodzie na różne strony, albo na ostatniej kotwiczce (potrójnym
haczykiem) muszą być doczepione jakieś włoski lub piórka. Dobrą przynętą na tę rybę jest ripper, twister,
wahadłówka, tandem, blaszka obrotowa oraz wobler. Szczupaki można łowić też na żywca, czyli na żywą
rybę zahaczoną na haczyk oraz na trupka, czyli zdechłą rybę. Najbardziej cieszącą się uznaniem przynętą
na szczupaka jest ripper, ponieważ bardzo przypomina żywą rybę pod względem dotyku i wyglądu oraz
sposobu poruszania się.
Na szczupaka można używać nawet przynęt o długości 25 centymeteów. Trzeba też pamiętać o mocnym
zaszarpnięciu, by zahaczyć rybę.
·  WĘDKA
Najczęstrzą rozmiarówką wędki spinningowej jest 2,7 metra. Wędka ta powinna mieć wyrzut przynajmniej
20 gram oraz wytrzymałość co najmniej 5 kilogramów.
·  KOŁOWROTEK
Rodzaj kołowrotka jest bez znaczenia, ważne jednak, by nie za szybko wyciągał żyłkę lub plecionkę,
nawet pod lekkim ciężarem.
·  PLECIONKA LUB ŻYŁKA
Na szczupaka najlepsza będzie plecionka, ponieważ szczupak lub inna drapieżna ryba przegryzie żyłkę
bez najmniejszego problemu.

Mateusz Ptasznik, kl. VII c
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