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Święta Bożego
Narodzenia

,,Cicha Noc"
.

Cicha noc, święta
noc,
Pokój niesie
ludziom wszem,
A u żłóbka Matka
Święta
Czuwa sama
uśmiechnięta
Nad dzieciątka
snem,
Nad dzieciątka
snem.

Cicha noc, święta
noc,
Pastuszkowie od
swych trzód
Biegną wielce
zadziwieni
Za anielskim
głosem pieni
Gdzie się spełnił
cud,
Gdzie się spełnił
cud.

Przypadające
na 24, 25 i
26 grudnia święta
Bożego Narodzenia
są najważniejszym
okresem w roku
liturgicznym. Jest
to szczególny czas
w życiu każdego
człowieka,

w którym należy
się cieszyć
i radować z powodu
narodzenia
się Syna Bożego.
Ze względu
na zimową porę
są to święta
najbardziej urokliwe
ze wszystkich.

Jest to jedyne
święto w roku,
kiedy rodzina
spotyka się przy
jednym stole, czas
wybaczania, zgody,
miłości i pokoju.

.
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Konkurs wiedzy o
gminie Zwierzyn

Konkurs Wyniki

Nasza
gmina

Zwierzyn

Sąsiadujące z
nią gminy:
- Drezdenko
- Santok
- Strzelce
Krajeńskie
- Stare Kurowo.

.

Dnia 14 grudnia
w bibliotece w
Zwierzynie
odbył się
konkurs na
temat naszej
gminy. Udział
brały drużyny:
- cztery ze
Zwierzyna
- jedna z Górek 
- jedna z
Gościmca.
Musieli oni
pokonać
konkurencje: 

- test wiedzy
 prezentacja
filmu i zdjęć
- odgadywanie
haseł
- szacowanie.

.

1. miejsce
drużyna z
Gościmca
2. miejsce
drużyna z
Górek:
- Klaudia
- Wiktoria 
- Julia
- Ola
3. miejsce
drużyna ze
Zwierzyna.

- Gościmiec
- Rzekcin
- Brzezinka
- Błotno
- Żółwin
- Przysieka
- Owczarki 
- Zagaje
- Pełczyna
- Sierosławice.

Ma
powierzchnię
100,98 km² oraz
około 4,5
tysiąca
mieszkańców.
Miejscowości
należące do niej
to:
- Górki Noteckie
- Zwierzyn
- Sarbiewo
- Górecko

.

.
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     Olimpiada          Zadania

- Palenie
papierosów
- Picie alkoholu
- Branie
narkotyków czy
dopalaczy.

Skutkiem
używek jest:

   WAŻNE !

W
nałóg
można
popaść
przez:

- Śmierć
- Rozpad w
rodzinie
-Bankructwo
- Problemy
zdrowotne
- Problemy w
szkole czy w
pracy itp..

 

            Powiatowa Olimpiada o Zdrowiu

                   

.

20 Listopada w
naszej szkole
odbyła się
olimpiada o
zdrowiu. Naszą
szkołę
reprezentowały
dwie Julki.
Julia K. z klasy
7 i Julia W. Z
klasy 8.
Dziewczyny
zajęły szóste
miejsce.
Jeszcze

raz gratulujemy
tak dobrego
wyniku.

Dziewczyny
musiały
zmierzyć się z
testem wiedzy o
używkach,
krzyżówką,
kalamburami,
miały również
jedno pytanie na
które musiały
udzielić
odpowiedzi.I na
koniec pokazały
bardzo ciekawą
scenkę.

.

.

.
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             Turniej piłki nożnej w Zwierzynie

Dzielni piłkarze! Stroje piłkarskie.

Piłka nożna.

– Tato, tato!
Strzeliłem
dzisiaj 2 gole! –
chwali się
Jasiek.
– Tak? To
świetnie! A jaki
był wynik
meczu?
– 1:1!

.

Dnia 30
Listopada 2018
roku, chłopcy z
klas; 6-8
reprezentowali
naszą szkołę na
zawodach w
piłkę nożną w
Zwierzynie. W
zawodach brali
udział;
-Sławek T.
-Aleksander P.
-Wojciech K.
-Andrzej L.
-Michał H.
-Bartosz W.

-Dominik L.
Chłopcy zdobyli
trzecie miejsce
w
turnieju.Natomiast
Aleksander
Pachulski dostał
wyróżniony
jako  najlepszy
bramkarz.
Możemy być
naprawdę
dumni!

Po raz pierwszy
nasza  drużyna
reprezentowała
szkołę w
Górkach
Noteckich w
strojach
piłkarskich,
które zostały
ufundowane z
odpisu jednego
procenta
podatku przez
osobę
wspierającą
szkołę. Możemy

być dumni z
takiego
osiągnięcia jakie
uzyskała nasza
dzielna drużyna
piłkarska!

– Co robi piłkarz
na ulicy?
– Stoi w
korkach. 
Mąż oglądając
mecz w
telewizji, zasnął
na kanapie.
Żona go budzi:
– Wstawaj, już
jedenasta!
– Tak?! A kto ją
strzelił?…

Spotykają się
dwie żony
piłkarzy.
-Słyszałam, że
twój mąż ma
ładną kolekcję
trofeów
piłkarskich.
-Tak.Zebrał już
kilkadziesiąt
żółtych kartek i
trochę
czerwonych. 

.
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             Szkolne mikołajki  
            pod znakiem kultury

  FILHARMONIA          KINO 

wierszyki

Mikołajki są tuż
tuż... więc
życzenie ślę ci
już, by
prezentów cały
wór stanął jutro
u twych wrót.

,

.

6 grudnia- jak
dobrze wiecie,
chodzę po
świecie.
Dźwigam wór
Każdy prezent
dostanie. A
kiedy rozdam
już prezenty
Wrócę do nieba
uśmiechnięty!

Uczniowie z
klasy 7 i 8 oraz
3 gimnazjum
odwiedzili
gorzowskie kino
"Helios" i
obejrzeli film
"Magiczne
zwierzęta 2". 
Seans wywołał
wiele emocji. Był
to film dla tych,
którzy lubią
fantazjować i
mają bujną
wyobraźnię.  

KLASY 4-6
ODWIEDZIŁY
GORZOWSKĄ
FILHARMONIE.
UCZENNICA
KLASY 5
NATALIA
GRAŁA
ROLĘ W
SPEKTAKLU
"DOGONIĆ
PIPI".

Dzień
mikołajek, To
nie dzień bajek,
Tu wszystko
stać prawdziwe
się może, Więc
jeśli wierzysz w
świętego
Mikołaja
Możesz być
pewny - on Ci
pomoże!,

.
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1 grudnia - Światowy
Dzień Walki z AIDS

3 GRUDNIA Jak zarazić się
wirusem HIV?

Co to HIV?

HIV, z
angielskiego
human
immunodeficiency
virus, to ludzki
wirus
upośledzenia
odporności. 

W tym
schorzeniu dla
człowieka stają
się
niebezpieczne
drobnoustroje,
w normalnych
warunkach
nieszkodliwe,
bo układ
odporności jest
uszkodzony.

.

3 grudnia w
naszej
szkole
odbył się -
coroczny -
Światowy
Dzień Walki
z AIDS.
Przedstawiciele
klas VII, VIII
i III
gimnazjum
zebrali się
klasie
informatycznej

i tam odbyło
się
spotkanie.
Najpierw
posłuchaliśmy
naszych
koleżanek,obejrzeliśmy
film o HIV i
AIDS.

Sytuacjami,
podczas których
może dojść do
zarażenia, są:

stosunek
seksualny
ukłucie igłą
, na którym
znajdowała
się krew
zakażonej
osoby;
wykonywanie
tatuażu 
zabiegi z
użyciem

niewysterylizowanego
sprzętu.

Co to AIDS?

AIDS to inaczej
zespół nabytego
braku
odporności. ...
AIDS jest
ostatnim
etapem choroby
wywołanej
zakażeniem
wirusem HIV. 

.
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turniej
wojewódzki

ZWYCIĘZCY

3.Najdłuższa
zarejestrowana
rozgrywka
odbyła się w
Stanach
Zjednoczonych
w 1979 roku i
trwała 101
godziny, 1
minutę i 1
sekundę.ciekawostki o

tenisie
stołowym

1.W 1958 roku
Narodowe
Mistrzostwa
Jamajki wygrała
8-letnia
tenisistka Jay
Foster.
 2.Prędkość
piłki można
osiągać 170
km/h, a obrotu
— do 170
obrotów na
sekundę. .

 KLASACH 4-6
DZIEWCZĄT
MIEJSCA
ZAJĘLI
1. NIKOLA
2.ROKSANA
3.KAJA
CHŁOPCY
1.ADAM
2.MICHAŁ
3.OLEK
KLASY 7-8 I 3
GIM
DZIEWCZĘTA
1.AGATA
2.PAULINA
3.OLA

CHŁOPCÓW
1.MATEUSZ
2.BARTEK
3.HUBERT

.

CHŁOPCY Z
KLASY 6 OLEK,
MICHAŁ I
ADAM BYLI NA
ROZGRYWKACH
WOJEWÓDZKICH.
ZAJĘLI 4
MIEJSCE.
BYŁY
RÓWNIEŻ
DZIEWCZĘTA
Z KLASY
TRZECIEJ
HANIA I ALA
I NIKOLA

Z KLASY 6.
DZIEWCZYNY
ZAJĘLY 13
MIEJCE.

                  MIKOŁAJKOWY TURNIEJ 
                    TENISA STOŁOWEGO

4.Znanym
mistrzem
Europy jest Jan-
Uwe Waldner.
Rozpoczął
uprawiać tenis
w wieku 6 lat,
ale mając 9 lat
został mistrzem
Szwecji w
swojej kategorii

.

.
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           Wycieczka           
      zawodoznawcza

       Atrakcje    Atrakcje - ciąg 
             dalszy

Co to
elektro-
ciepłownia?

zakład
przemysłowy
wytwarzający w
jednym
procesie
technologicznym
w sposób
skojarzony
energię
elektryczną
oraz ciepło w
postaci wody

23 listopada
2018 roku klasa
VIII i III
gimnazjum z
Górek
Noteckich i VII i
VIII z Gościmca
wzięła udział w
wycieczce
zawodoznawczej
do
Elektrociepłowni
w Gorzowie
Wielkopolskim.
Uczniowie

zostali
oprowadzeni po
halach,
sterowniach i
innych
pomieszczeniach,
a także
dowiedzieli się
jak wygląda tam
praca i jakie są
jej plusy i
minusy. 

Serdeczne
podziękowania
dla
współorganizatorów,
dla
pracowników PGE
Górnictwo i
Energetyka
Konwencjonalna
S.A. Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów, a
szczególnie dla

.

.

pana Mirosława
Gniewczyńskiego,
naszych
nauczycieli i
kierowcy
autobusu za
zorganizowanie
wycieczki i
poświęcony
nam czas.

Wszyscy
zgodnie
stwierdzili, że
choć praca
wydaje się
trudna i trochę
niebezpieczna,
to jest naprawdę
ciekawa.
Oprowadzał nas
pracownik
elektrociepłowni
i Radny Gminy
Zwierzyn, pan
Mirosław
Gniewczyński. 

Po zakończeniu
zwiedzania
gorzowskiej
elektrociepłowni,
uczniowie
pojechali do
restauracji
McDonald, a
następnie do
swoich
szkół. To był
udany dzień.

.

.
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