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Koncert Pieśni
Patriotycznych

Z okazji święta każda
klasa ozdobiła drzwi

swojej sali.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursach
recytatorskich o tematyce patriotycznej.

"Wolność, kocham i rozumiem..."

Pod takim hasłem odbył się w tym roku Śródmiejski Festiwal
Młodych Talentów. Kolejny już raz nasze uczennice: Gloria
Laskowska i Karolina Kowalewska otrzymały wyróżnienia,
które odebrały z rąk Naczelnika Wydziału Oświaty i Funduszy
Europejskich Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Łukasza
Kasprzaka w czasie uroczystej gali 7 grudnia 2018r.
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Wolontariat – z pasji do pomagania
Masz dużo wolnego czasu i chcesz pożytecznie go wykorzystać? Lubisz pomagać i nie boisz się wyzwań?
Jeżeli tak, to wolontariat jest idealny dla Ciebie!

Czym jest wolontariat?
Wolontariat to dobrowolna, bezinteresowna praca na rzecz innych. Wykracza ona poza związki rodzinne i
koleżeńskie. Oznacza to, że na przykład pomoc mamie w domu nie jest wolontariatem. Za to pomoc starszej
osobie w hospicjum – już tak.

Jak można włączyć się w pomaganie?
Często chcemy pomagać, jednak nie wiemy jak się
za to zabrać. Należy zacząć od określenia:
- komu chcemy pomóc;
- w jakim stanie jesteśmy się poświęcić;
- ile czasu możemy na to przeznaczyć.

Dla wolontariusza bardzo ważna jest motywacja.
Może to być na przykład chęć zmiany świata na
lepsze lub pragnienie z poczucia bycia ważnym 

i potrzebnym.

W jaki sposób można pomagać?
Wolontariat może przybierać bardzo różne formy. Można zajmować się zwierzętami w schronisku, pomagać
młodszym dzieciom w nauce, podawać wodę biegającym na dużych dystansach sportowcom, zbierać
pieniądze do puszek na cel charytatywny. Tak naprawdę wszystko zależy od nas, ponieważ możliwości jest
bardzo wiele.

Jakie korzyści daje wolontariat?

 Za wolontariat nie dostaniemy żadnego
wynagrodzenia materialnego, jednak
zdobędziemy wiele innych korzyści:
satysfakcję, poczucie uznania ze strony innych,
podwyższenie samooceny, nowe znajomości i
przyjaźnie, wiedzę i doświadczenie.
 Oprócz tego, za wolontariat zdobędziemy
punkty, które pomogą nam dostać się do
wymarzonego liceum czy technikum.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie na
stronie internetowej:

www.ochotnicywarszawscy.pl.

Serdecznie zachęcam do udziału, ponieważ
naprawdę warto pomagać!
                                    Pola Zagórska 8d
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15,16,17 kwietnia 2019
Podstawowe informacje

Język polski
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego trwa 120 minut . Podczas egzaminu zdający otrzyma arkusz
egzaminacyjny, który będzie się składał z dwóch części. Pierwsza część będzie zawierać zadania
zorganizowane wokół dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu:
a) tekstu literackiego (poezji, epiki albo dramatu) oraz
b) tekstu nieliterackiego (naukowego, popularnonaukowego albo publicystycznego).
W drugiej części arkusza znajdą się propozycje dwóch tematów wypracowań, z których uczeń będzie
wybierał jeden i pisał tekst nie krótszy niż 200 słów. Uczeń będzie dokonywał wyboru spośród:
a) tematu o charakterze twórczym (np. opowiadanie twórcze) oraz
b) tematu o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka, artykuł, przemówienie).
Każdy temat będzie wymagał odwołania się do obowiązkowej lektury szkolnej ORAZ/LUB do utworu bądź
utworów samodzielnie wybranych przez ucznia. W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zadania zamknięte 
i otwarte.  W zadaniach szczególny nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności związanych 
z argumentowaniem, wnioskowaniem, formułowaniem opinii. Udzielenie poprawnej odpowiedzi będzie
wymagało również kompetencji literackich, kulturowych, językowych. 
Matematyka
Egzamin ósmoklasisty z matematyki trwa 100 minut . W arkuszu egzaminacyjnym będzie od 19 do 23
zadań. Jako pierwsze zamieszczone będą zadania zamknięte, a po nich – zadania otwarte.
Język angielski
Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego trwa 90 minut .
W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Wśród zadań zamkniętych
znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie. 
W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Większość zadań otwartych wymaga
uzupełnienia podanego tekstu jednym słowem lub kilkoma. Oprócz zadań w języku obcym w arkuszu mogą
wystąpić zadania, w których uczeń na podstawie tekstu w języku obcym przekazuje informacje w języku
polskim. Wśród zadań otwartych znajdzie się również zadanie polegające na napisaniu własnej dłuższej
wypowiedzi pisemnej.

Opinie ósmoklasistów:
-Moim zdaniem próbny egzamin był bardzo trudny, a zwłaszcza
matematyka.   Najłatwiejszy był język polski. Mam nadzieję, że
egzamin do liceum będzie łatwiejszy. 8b
-Na egzaminie z polskiego bardzo się stresowałam, ponieważ był to
pierwszy dzień. Sądzę, że egzamin był dość trudny. W drugim dniu
pisałam matematykę oraz j. angielski. Już się mniej stresowałam.
Uważam, że wszystkie egzaminy były trudne.  8d

Gdy czekałam przed salą na rozpoczęcie testów
ósmoklasisty, byłam trochę przejęta, że źle napiszę
czy nie zdążę. Serce biło mi strasznie szybko 
i zapomniałam, czego się uczyłam. Kiedy wreszcie
weszłam do sali i dostałam test, w mgnieniu oka
wszystko mi się przypomniało i napisałam
wszystko.                                                           8d
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"Idą święta"
Nie pierwszy raz
przychodzi świąt czas.
Moc upominków
w skarpetach przy
kominku.
Dzieci się cieszą
wigilijną wieczerzą.
Nie braknie strawy,
bo wigilijne potrawy
dają magiczną moc
w tę świąteczną noc.
Wejdź pod jemiołę
i ucałuj kochaną osobę.
W Boże Narodzenie
to wszystko jest w cenie.
Bo właśnie rodzinny kąt
i atmosfera świąt
tworzą nasze cudowne
wspomnienie!

                          Bazyli Giemza
.

1.  Największe oczekiwanie dziecka podczas świąt.
2.  Popularna świąteczna ryba.
3.  Przedstawienie świąteczne z biblijnymi
bohaterami.
4.  Świąteczna piosenka.
5.  Sprzedawała zapałki.
6.  Dużo w sklepach przed świętami.
7.  Gatunek choinki.
8.  Dziecięcy pojazd śnieżny.
9.  Kwiat przebijający śnieg.
10.  Na czubku choinki.
11.  …. sam w domu.
12.  Ozdobisz nią prezent.
13.  Dzielisz się nim w święta.
14.  Wiesza się je na kominku.
15.  Pachnie nim w domu.
16.  Są w barszczu.
17.  „Opowieść ….. „
18.  Zupa wigilijna.
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