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NIE KALECZ JĘZYKA, UŻYWAJ SŁOWNIKA!

Niektórzy uważają, że  język polski należy do najtrudniejszych
języków świata. Z pewnością jest w tym twierdzeniu sporo
prawdy. Przypadki, mnóstwo końcówek, zaimki, liczebniki, czyli
krótko mówiąc - gramatyka. Mają z nią problemy nie tylko
obcokrajowcy, ale także  Polacy. Są jednak wśród uczniów
naszej szkoły prawdziwi znawcy języka ojczystego, którzy
uczestniczyli w Międzyszkolnym Konkursie Poprawnej
Polszczyzny. Najlepszą znajomością polskiej mowy okazała się
Kinga Urban z 8a. W najnowszym numerze naszej gazetki
znajdziecie też plakaty propagujące dbałość o poprawność
językową oraz rozmowy ze sportowcami i organizatorami imprez
sportowych w naszym mieście. Koniecznie przeczytajcie wywiad
z panem Mariuszem Sandurskim, koordynatorem Węgrowskiego
Biegu Niepodległości, który został uznany za najlepszą imprezę
sportową ubiegłego roku.

Zapraszamy do czytania!
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DBAJMY O NASZ JĘZYK!

DWA PISKLĘTA CZY
DWOJE PISKLĄT?

Konkursy, konkursy...

21 lutego obchodzony jest ustanowiony przez
UNESCO Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
 Dzień ten upamiętnia tragiczne wydarzenia, jakie
miały miejsce w Bangladeszu w 1952 r. – zginęło
wówczas pięciu studentów uniwersytetu w Dhace,
którzy domagali się nadania językowi bengalskiemu
statusu języka urzędowego. Uczniowie naszej szkoły
włączyli się w obchody tego święta. 18 lutego
uczestniczyli w pierwszym etapie Międzyszkolnego
Konkursu Poprawnej Polszczyzny zorganizowanym
przez polonistów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im.
Jana Pawła II w Węgrowie. Natomiast 19 lutego w
szkolnej świetlicy dwuosobowe zespoły z klas IV –
VIII i klas gimnazjalnych tworzyły plakaty promujące
dbałość o czystość i poprawność języka ojczystego.
Wykonane prace ozdobiły szkolny korytarz, aby
przypominać społeczności szkolnej, że każdy ma
obowiązek posługiwania się na co dzień poprawną
polszczyzną.
Hanna Chojnowska

21 lutego br. sześć uczennic z naszej szkoły: Zofia
Czerska, Katarzyna Jaskulska, Olga Matusik, Anna
Napora, Kinga Urban i Aleksandra Zalewska wzięło
udział w finale Międzyszkolnego Konkursu Poprawnej
Polszczyzny zorganizowanego przez nauczycieli ze
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w
Węgrowie. Dziewczęta zmierzyły się z niełatwymi
zadaniami dotyczącymi poprawności składniowej,
fleksyjnej i frazeologicznej. I miejsce zajęła Kinga
Urban z 8a. 

One wiedzą, która forma jest poprawna. A ty?

·  włancza czy włącza
·  w cudzysłowie czy w cudzysłowiu
·  wziąść czy wziąć
·  tą rzecz czy tę rzecz
·  z wyjątkiem czy za wyjątkiem
·  pomarańcz czy pomarańcza
·  kontrol czy kontrola
·  cofać się czy cofać się do tyłu
·  idę do czy na stołówkę
·  sweter czy sweter
Jeśli nie jesteś pewien, której formy użyć, zajrzyj do
słownika poprawnej polszczyzny. Znajdziesz go nie
tylko w bibliotece, ale też w internecie.
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W MUZEUM NARODOWYM
W WARSZAWIE

Wizyta w muzeum nie należy do ulubionych form
spędzania wolnego czasu przez uczniów.
 Z pewnością jednak warto poświęcić trochę czasu,
by na własne oczy obejrzeć dzieła artystów  znanych
ze szkolnych podręczników. Dzięki wsparciu Urzędu
Miejskiego w Węgrowie uczniowie klas ósmych szkoły
podstawowej i trzecich klas  gimnazjum odwiedzili w
tym roku Muzeum Narodowe w Warszawie. Młodzież
wzięła udział w lekcji muzealnej poświęconej sztuce
współczesnej. Uczniowie obejrzeli obrazy
reprezentujące różne nurty malarstwa powojennego
m.in. socrealistyczne
 i abstrakcyjne. Podczas wizyty w muzeum młodzież
miała okazję podziwiać także "muzealne hity" - obrazy
Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego, Henryka
Siemiradzkiego i wielu innych twórców. Z pewnością
wiedza zdobyta podczas zajęć muzealnych przyda się
na klasówkach i egzaminie.

Alicja Szczepanik z 8a
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S JAK SPORT

ONI ZDOBYLI PUCHAR
STAROSTY!

Kacper Kądziela z 3E należy do szkolnej drużyny,
która zajęła I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej o
Puchar Starosty. Nasz zawodnik strzelił dwie
zwycięskie bramki. Zaprosiliśmy go na spotkanie
Klubu Młodych Redaktorów. Oto, co nam
powiedział.

Od kiedy interesujesz się piłką nożną?
Piłka jest moją pasją od dzieciństwa. Już w wieku 6 lat
należałem do Akademii Piłkarskiej. Pod czujnym
okiem trenera, p. A. Sitka, poznawałem podstawy tej
dyscypliny. Później należałem do UKS-u, byłem też
zawodnikiem Czarnych Węgrów.

Gdzie teraz trenujesz?
Gram w drużynie Miedzanka Miedzna.

Kto jest Twoim sportowym idolem?
Oczywiście, Robert Lewandowski.

Jak spędzasz wolny czas?
Słucham muzyki, spotykam się ze znajomymi. Nie
oglądam seriali.

Wkrótce skończysz naszą szkołę. Za kim będziesz najbardziej tęsknił?

Za kolegami i wychowawczynią p. Marią
Krasnodębską.

Czy wybrałeś już szkołę średnią?
Jeszcze nie podjąłem decyzji.

Dokąd chciałbyś wyjechać w nadchodzące
wakacje?
Do Monachium.

Życzymy realizacji wszystkich planów.

Dziękujemy za rozmowę.

Klub Młodego Redaktora
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NAJCIEKAWSZA
 IMPREZA SPORTOWA 

XI WĘGROWSKI BIEG
NIEPODLEGŁOŚCI 

Wywiad z panem Mariuszem Sandurskim,
koordynatorem Węgrowskiego Biegu
Niepodległości.

- W którym roku odbył się pierwszy Węgrowski
Bieg Niepodległości?
- Pierwszy bieg odbył się w 2008 roku.
- Skąd wziął się pomysł tej imprezy?
- Dziś już nie pamiętam dokładnie, kto konkretnie
wpadł na ten pomysł… To była wspólna inicjatywa,
która zjednoczyła całą społeczność szkolną.

- Czym muszą zajmować się organizatorzy biegu?
- Organizatorzy mają mnóstwo zadań. Pozyskują
środki finansowe na przeprowadzenie biegu,
przygotowują regulamin, prowadzą zapisy,
przygotowują dyplomy, nagrody, koszulki,
poczęstunek dla zawodników, czuwają na
prawidłowym przebiegiem imprezy, nad
bezpieczeństwem zawodników. W organizację
zaangażowani są nauczyciele, pracownicy szkoły,
harcerze, straż miejska, policja i wiele innych osób.
 Przygotowania do pierwszego, jak i do ostatniego
biegu, zaczynały się nawet rok przed ich
rozpoczęciem.
- Ilu zawodników wystartowało w ostatnim biegu?
- Wystartowało aż 342 uczestników, to największa
liczba biegaczy w historii naszej imprezy.

- Ile lat miał najstarszy zawodnik?
- Najstarszy zawodnik miał 68 lat.

- Czy brał Pan udział w biegu jako uczestnik?
- Tak, brałem udział w pierwszym biegu. Inni
nauczyciele również biegli, np. pani Anna Młynarz czy
pani Dorota Wasążnik.

- Czy w ogóle lubi Pan biegać?
- Lekkoatletyka, w tym biegi, są moją ulubioną
dyscypliną sportu. 

- Dlaczego warto biegać?
- Badania naukowe udowodniły, że bieganie jest jedną
z najlepszych form ruchu. Usprawnia pracę serca,
mięśni i stawów. Również dotleniany jest mózg, co
pomaga w nauce. Podczas uprawiania sportu, biegów
w organizmie człowieka uwalniane są endorfiny –
hormony szczęścia.

Dziękuję za rozmowę.
Julia Turowska
kl. Va
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TROCHĘ KULTURY

Alicja Czarnecka z 3b
To kolejna fanka serialu „Dynastia” i książki „Gwiazd
naszych wina”.

Klaudia Bronisz z 3b
„Ostatnia piosenka” to tytuł jej ulubionej książki.
Chętnie ogląda serial „Pamiętniki wampirów”.

Wiktoria Królak z 3…
Szczególnie zainteresowała ją książka „Kamienie na
szaniec” Aleksandra Kamińskiego. W wolnych
chwilach ogląda serię o przygodach Harry’ego
Pottera.

Julia Piątkowska z 3…
Zaciekawiła ja opowieść „Oskar i pani Róża” oraz film
SF „Spider-man”

Marzena Górska z 8b
Szczególnie zainteresowała ją książka „Kamienie na
szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Podobnie jak jej
koleżanki lubi serial "Riverdale".Oprac. JU ŁU

Wszyscy wiedzą, że nasza szkolna drużyna piłki
siatkowej  może pochwalić się wieloma
sukcesami. Dziewczęta sporo trenują. Zapytaliśmy
je, czy mają czas na oglądanie filmów i czytanie
książek. Oto, co usłyszeliśmy.

Magdalena Piasecka  z 3c
Jej ulubioną książką jest powieść „Gwiazd naszych
wina” Johna Greena, a serialem – amerykański hit
„Riverdale”
Aleksandra Frączek z 3c
Jest także fanką serialu „Riverdale”. Książka, która
szczególnie utkwiła jej w pamięci, to „Mały Książę”
Antoine de Saint-Exupéry’ego.
Paulina Krupa z 3c
To kolejna wielbicielka serialu „Riverdale”.  Z
przyjemnością przeczytała lekturę „Oskar i pani Róża’’
Érica-Emmanuela Schmitta.
Zofia Bagińska 3b
Lubi serial „Dynastia” oraz tragedię Juliusza
Słowackiego pt. „Balladyna”.
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TO JUŻ JEST KONIEC!

NA WESOŁO

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
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Maja Łatka
Weronika Zalewska
Joanna Serafińska
Marcelina Klimas
Wojciech Nojszewski
Daniel Bieliński oraz współpracownicy:
Gabriela Adamczuk,Kacper Gierłowski, Natalia Kocon
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