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   Październik pod znakiem szkoły

   W tym numerze:

                Drodzy Pedagodzy, 
       Wychowawcy i Pracownicy 
                naszej szkoły!
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składamy najserdeczniejsze życzenia.
W tym szczególnym dniu życzymy,
zdrowia, szczęścia, cierpliwości,
a przede wszystkim niewyczerpanych sił 
i energii oraz dobrego humoru.
Niech praca z nami przyniesie Państwu
satysfakcję.
                           Redakcja gazety 
              i  uczniowie  ZPO w Kadzidle : )

Dzień Nauczyciela

Nauczyciel … to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na
całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to,
co w nim najlepszego, cudzym dzieciom?
                                                                          Deanna Beisser

- Dyrektor H. Prusaczyk odpowiada na
pytania uczniów
- Refleksje nastolatków: 
  Boję się być sobą
- Jak się uczyć? 
Poznaj sposoby efektywnego uczenia
się!
- Spotkanie z Sędzią Ryszardem
Wardą
Jakie słowa sprawiają największy
problem uczniom
- Jak reagujemy na nowych
znajomych?
- MY TEŻ MAMY GŁOS. Poznajemy
wyniki wyborów do SU 
- Piękna Wileńszczyzna!
-Jak się ubrać, żeby być kulturalnym? 
Na co możemy pozwolić sobie w
szkole.

Łucja
Sakowska
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         Kto pyta, nie   błądzi. 
 Czego dowiedzieliśmy się od
pani dyrektor  Haliny Prusaczyk

REDAKTOR:  Co  Pani w swojej pracy lubi
najbardziej?
PANI DYREKTOR:Jestem nauczycielką, oczywistym
więc jest, że najbardziej lubię kontakty  z uczniami.
Lubię patrzeć, jak dorastacie, doroślejecie.  Jak
zmieniacie się fizycznie i psychicznie. Cieszę się, gdy
osiągacie sukcesy w czasie nauki w  szkole i po jej
ukończeniu.
REDAKTOR:  Czego najbardziej nie lubi Pani w 
swojej pracy?
PANI DYREKTOR: Najbardziej nie lubię biurokracji,
czuję się wtedy jak urzędnik nie nauczyciel.Ilość
dokumentów, jaką należy przygotować, posiadać, jest 
niewiarygodnie duża.  I to koszmar w mojej pracy. 
Zajmuje mi to czas, który wolałabym Wam poświęcić.
REDAKTOR: Co by Pani zmieniła  w naszej
szkole?
PANI DYREKTOR: W szkole można by zmienić wiele,
od zmian lokalowych począwszy.  Chciałabym, byście
mogli uczyć się  na jedną zmianę  i zawsze w
odpowiednich pracowniach przedmiotowych. 
Chciałabym,  byście zasiedli kiedyś w nowoczesnej 
pracowni językowej,  by sala gimnastyczna została
odnowiona.  Marzy mi się mała  kawiarenka dla
uczniów,  świetlica oddzielona od stołówki, szafki dla
każdego ucznia. Tylko, że można stworzyć dobrą
szkołę  również bez tych elementów, które właśnie
wymieniłam. Chciałabym, żebyśmy przede wszystkim
wszyscy czuli odpowiedzialność za tę szkołę, za jej
wizerunek, klimat, jakość nauczania i wychowania.
Bez pracowników, którzy  wraz z dyrekcją są na
pierwszej linii  tej odpowiedzialności  i bez uczniów,
którzy  zechcą poczuć tę odpowiedzialność,  to się nie
uda.
REDAKTOR: Czy wtedy, kiedy chodziła  Pani do
podstawówki  lubiła Pani szkołę i czy była Pani
piątkową uczennicą?
PANI DYREKTOR: Tak, lubiłam szkołę, lubiłam się
uczyć, lubiłam swoich nauczycieli.  Muszę dodać, że
moje dzieciństwo wyglądało zupełnie inaczej niż
Wasze dzisiaj. Musiałam pogodzić wiele domowych
powinności z tymi szkolnymi. Poczucie obowiązku
zmuszało mnie do rzetelnej sumiennej pracy,
zamiłowanie do książek pomagało w nauce. A
oceny… 

REDAKTOR: W jakiej innej pracy widziałby się
Pani, jakby nie była Pani dyrektorką?
PANI DYREKTOR: Dyrektorowanie to nie zawód, to 
funkcja i to tymczasowa. Mam świadomość, że przede
mną  w tej szkole było wielu znakomitych dyrektorów,
bardzo więc staram się sprostać  poziomowi, jaki
wyznaczyli  i ciągle mam pewien niedosyt. Staram się,
by  okres mojej pracy zapisał się w historii naszej
szkoły pozytywnie. By dla szkoły był to dobry czas. I
to w każdym wymiarze, edukacyjnym,
wychowawczym i organizacyjnym.  By zarówno
uczniowie, jak też nauczyciele mieli poczucie mojego
wsparcia, przekonanie, że każdy jest dla mnie
jednakowo ważny i każdy może liczyć na moją
pomoc. Kiedy byłam w Twoim wieku, Amelko, bardzo
lubiłam uczyć się w ogóle, lubiłam wiele przedmiotów,
ale szczególnie dużo czasu poświęcałam  biologii.
REDAKTOR: Z jakich powodów najczęściej
przychodzą do Pani uczniowie?
PANI DYREKTOR: Uczniowie przychodzą do mnie z
różnych powodów. Ty, Amelko,  przyszłaś 
przeprowadzić wywiad, niedawno Suzana przyszła z
inicjatywą, by zacząć działania proekologiczne-
używać przeglądarki Ecosia,  ograniczyć używanie
naczyń plastikowych. Przychodzą z pytaniami,
problemami, wątpliwościami. Najczęściej jednak
bywają z powodów, myślę wstydliwych dla szkoły, bo
zachowań niewłaściwych, wtedy gdy trzeba wspomóc
wychowawców lub rodziców. Staram się zawsze dojść
do prawdy, ustalić, kto i jak się zachował. Nie lubię
karać, ale ukazuję skutki złego zachowania i 
doceniam odwagę tych,którzy potrafią przyznać się do
popełnionego błędu.
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 Wywiad z  panią dyrektor 
  Haliną Prusaczyk

REDAKTOR:  Co Pani czuje, gdy np. pasuje Pani 
dzieci z pierwszej klasy na uczniów?
PANI DYREKTOR: Pasowanie to szczególna chwila,
podniosła, uroczysta. Widzę przejęte, poważne choć
dziecięce buzie. Czują, że dzieje się coś ważnego. Z
drugiej strony Rodzice, którzy z dumą i radością 
spoglądają na swoje dzieci. Wokół zaproszeni goście,
piękna, dopracowana przez nauczycielki aranżacja
przestrzeni. To w ich życiu pierwsze takie
wydarzenie.  I naprzeciw nich ja. Ze swoim
wzruszeniem i świadomością, że zaczynają jeden z
poważniejszych życiowych  obowiązków. Od tego
czasu  właściwie kończy się w pełnym tego słowa
znaczeniu beztroskie dzieciństwo.  Myślę, czy znajdą
radość i przyjemność w zdobywaniu wiedzy czy
będzie to dla nich czas problemów. W niektórych
rozpoznaję rodziców i  wiem, że wszystko będzie, jak
należy, tylko dziwię się, jak szybko płynie czas.
Cieszę  się, że każdego roku  tych kandydatów na
uczniów  jest  więcej, niż zakładaliśmy. W tym miejscu
dziękuję Rodzicom, że wybierają swoją szkołę dla
swojego dziecka,  że  wspólnie tworzymy  jej
teraźniejszość,  pielęgnujemy tradycje i  budujemy
przyszłość.
REDAKTOR: Bez kogo nie wyobraża Pani sobie
naszej szkoły?
PANI DYREKTOR:  Nie ma szkoły bez ucznia i
nauczyciela.  To tak w ogólnym wymiarze. Każdy z
Was jest, bo być powinien, każdy z nauczycieli jest,
bo  też być powinien.  Każdy z pracowników jest, bo
jest niezbędny. Razem tworzymy  to, co stanowi o tej
szkole. Jest jeszcze ktoś, kto niczym dobry duch
czuwa, wspiera, inspiruje.To pan wójt Dariusz
Łukaszewski, jest  zawsze obok nas i razem z nami.
Docenia pracę nauczycieli,  dostrzega  najdrobniejsze
przejawy Waszej aktywności. Bądźmy więc
zobowiązani, wdzięczni.

REDAKTOR: Bardzo dziękuję za czas, który mi
Pani poświęciła. Dzięki temu wywiadowi nasi
czytelnicy będą mogli w inny sposób spojrzeć na
pracę dyrektora. Czasami nam- uczniom wydaje
się, że DYREKTOR to tylko rządzi, a nie widzimy
po drugiej stronie biurka  człowieka. :)

Wywiad przeprowadziła:  Amelia Wiktorowicz

Spotkanie z sędzią

Dzięki staraniom pani Ewy Rydel, 23 października
gościliśmy w naszej szkole sędziego Sądu
Okręgowego w Ostrołęce, pana Ryszarda Wardę.
Opowiedział nam on o swoim zawodzie, o
wykształceniu jakie musiał zdobyć, aby wykonywać
wymarzony zawód. Powiedział o trudach swojej
pracy. Wyjaśnił, na czym polega sądzenie młodych
ludzi, takich jak my. Przestrzegł nas przed
podejmowaniem pochopnych i często głupich decyzji.
Przedstawił bardzo doniosłe i drastyczne przypadki
przestępstw z udziałem młodzieży. Opowiedział o
pracy sądu. Zachęcił nas do przeczytania Konstytucji
RP. 
Mamy nadzieję, że tego typu spotkania są przestrogą,
ale także możliwością poznania zawodu i pracy
innych ludzi. Może w przyszłości ktoś z nas zostanie
sędzią, adwokatem lub prokuratorem i będzie musiał
podejmować trudne decyzje na sali sądowej, które
często w dużym stopniu decydują o dalszym życiu
oskarżonego. 

Zapamiętajcie pojęcia związane z pracą w sądzie: 
prokurator «funkcjonariusz prokuratury, którego
zadaniem jest ściganie przestępstw i oskarżanie
winnych w sądzie »
sędzia «osoba powołana do rozpoznawania spraw i
wydawania wyroków w imieniu państwa»
adwokat «prawnik zajmujący się udzielaniem porad
prawnych i obroną oskarżonego»
«osoba występująca w obronie kogoś lub czegoś» 
 ( SJP)                              Roksana Chmielewska 

    Spotkanie z sędzią Sądu Okręgowego
                         w Ostrołęce
                 RYSZARDEM WARDĄ

M. Bogdański
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Nowa uczennica
opowiadanie

Zmiany towarzyszą nam przez całe życie. Musimy odnaleźć się w nowej,
czasem trudnej sytuacji. Zmieniając szkołę, mamy mieszane uczucia.
Przede wszystkim czujemy obawę.  Boimy się, że nie zostaniemy
zaakceptowani. Często nasz strach jest wyolbrzymiony. Kiedy
poznajemy nowych ludzi, boimy się być sobą. Nie chcemy w pełni
pokazać siebie. Myślimy, że ukrywając swoje prawdziwe cechy, jesteśmy
w stanie bardziej przypodobać się grupie. Udajemy kogoś, kim nie
jesteśmy. Jednak należy pamiętać, że kłamstwo zawsze wychodzi na
jaw. Owszem, zmieniając otoczenie, możemy trochę zmienić swoje
zachowanie, jednak należy zachować przy tym rozsądek. Ukrywanie
swoich prawdziwych uczuć i zachowań nie jest warte przypodobania się
grupie. W każdym otoczeniu znajdziemy swoją bratnią duszę. Osobę,
która polubi nas takimi, jakimi jesteśmy. Taka osoba może okazać się
naszym przyjacielem. Zmiana szkoły, miejsca zamieszkania może być
ogromną szansą. Poznamy nowych ludzi, nowe tradycje i obyczaje. Nie
należy przejmować się opinią innych. Nowi znajomi często oceniają  zbyt
pochopnie. Z biegiem czasu wszystkie prawdziwe cechy wyjdą na
jaw. Bycie sobą to podstawa nawiązywania nowych przyjaźni.            
                                                                     Roksana Chmielewska             
              

  To dzisiaj. Nadszedł dzień,w którym wszystko miało się zmienić. Dzień zmiany szkoły.
Od rana chodzę cała zestresowana. Spakowałam książki, zeszyty i drugie śniadanie. Byłam zorganizowana jak
nigdy. O 7:45 mama podwiozła mnie pod nową szkołę. Czym prędzej skierowałam się do sekretariatu.
-Dzień dobry- cichutko się przywitałam.- Jestem tu nowa i nie wiem, gdzie mam lekcje. Czy mogłyby mi panie
pomóc?
-Oczywiście- odpowiedziały panie sekretarki.- Jak się nazywasz?
-Katarzyna Kowalska-odpowiedziałam.
-Kasiu, jesteś w klasie 6G i masz teraz lekcję w sali numer 9 -pokierowała mnie jedna z pań.
Gdy wyszłam z sekretariatu, zrobiłam się czerwona. Wciąż martwiłam się tym, czy uda mi się z kimś
zaprzyjaźnić. Powoli wchodziłam po schodach na piętro, gdy ujrzałam salę numer 9. Siedziały tam dziewczynki
ubrane w spódniczki, a obok chłopcy. Ubrana w dres, w kucyku, nie czułam się przy nich zbyt komfortowo. Nie
miałam na tyle odwagi, by się przywitać. Dosłownie zabrakło mi słów. Nagle zadzwonił dzwonek. Cała klasa
zastanawiała się, kim jestem i dlaczego wchodzę do tej samej sali co oni. Pierwszą lekcję miałam z moją nową
wychowawczynią. Pani Krysia poprosiła mnie, abym ustałam na środku i się przedstawiła. Stojąc tam i mówiąc
o sobie, widziałam jak dziewczyny z ostatniej ławki mnie obgadywały. Łzy napłynęły mi do oczu, ale dzielnie
powstrzymywałam się od płaczu. Nie chciałam w pierwszym dniu w nowej szkole wyjść na beksę.Usiadłam w
przedostatniej ławce. Cały czas słyszałam komentarze na mój temat. Jedna osoba powiedziała nawet,że
ubrałam się jak bezdomna, że pewnie jestem biedna i ledwo stać mnie na jedzenie. Nikt tak naprawdę nic o
mnie nie wiedział, a potrafił dokleić mi kilka łatek. Bardzo mnie to wszystko zabolało. Na przewie podeszłam do
dziewczyn i spytałam się, czy mogłabym się z nimi zaprzyjaźnić. Niestety one postawiły mi masę wymagań.
Jednym z nich było m.in. to, że mam nosić codziennie spódniczki. Bardzo starałam się dopasować do ich
towarzystwa, lecz ja zdecydowanie wolałam wygodę w spodniach i bluzie. One miały jednak inne zdanie.
Któregoś dnia wpadłam na pomysł. Postanowiłam połączyć dwie rzeczy, które nas różnią w coś, co będzie nas
łączyło. Dokleiłam do mojego dresu kryształki. Okazało się,że mój strój tak spodobał się dziewczynom, że nie
mogły oderwać od niego wzroku.Po pewnym czasie bardzo zaprzyjaźniłam się z dziewczynami. Odkryłyśmy,
że mimo tak wielu różnic pomiędzy nami jest tez wiele rzeczy, które nas łączą.               OLA SOBIECH

                    REFLEKSJE NASTOLATKÓW
                      Boję się być sobą w szkole

ręce PIXABAY
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   NAUCZ SIĘ, JAK SIĘ         
             UCZYĆ?     

      ANKIETA

    NIE LUBISZ CZYTAĆ?
           OBEJRZYJ!

       Ostatnio obejrzałam film "Amerykańska
dziewczynka". Poleciła mi go koleżanka. Film został
stworzony w 2009 roku, a jego reżyserem jest Martha
Coolige. 
        Film opowiada o dziewczynce o imieniu Chrissa.
Kiedy zmieniła szkołę, trzy dziewczyny ciągle jej
dokuczały. Chrisse bardzo się tym smuciła. Po kilku
miesiącach jedna z tych koleżanek  postanowiła
zacząć się z nią przyjaźnić.
          Chrissa próbowała się jeszcze  zaprzyjaźnić z
Gwen -bardzo nieśmiałą dziewczynką z klasy. Pod
koniec drugiego semestru zaczęły się zawody
pływackie.  Wszystko dobrze się skończyło.
            Film bardzo mi się podoba. Uważam, że jest
odpowiedni dla osób, które zmieniły szkołę lub im 
dokuczano. POLECAM!        Liliana Podbielska

Podpowiem Wam, jak się uczyć, żeby zapamiętywać
szybciej. Najpierw sprawdźcie, kim jesteście:
wzrokowcem, słuchowcem, a może kinestetykiem. 
Na librusie jest zakładka INDYWIDUALNI. Są tam do
rozwiązania 4 testy. Po wykonaniu wszystkich 
możecie zobaczyć, jaki styl uczenia
preferujecie. Warto wiedzieć, że można ułatwić
sobie naukę.
WZROKOWCU, rysuj sobie różne tabele lub
podkreślaj najważniejsze informacje. Dobrym
sposobem jest też  notowanie tego, co mówi
nauczyciel.  Ucząc się na sprawdzian, porozwieszaj
karteczki samoprzylepne (np. z datami) w miejscach,
w których przebywasz. 
SŁUCHOWCU, musisz tylko słuchać na lekcji i
przeczytać temat jeszcze raz w domu, wtedy
zapamiętasz około 70% informacji. Ucząc  się  do
sprawdzianu, czytaj tekst na głos  lub po prostu nagraj
się i słuchaj. 
KINESTETYKU, uczysz się ruszając, angażuj się w
lekcje, często się zgłaszaj, chodź do tablicy. Gdy
uczysz się w domu, rób przerwy.  To już wszystkie
rady. Powodzenia!           Paulina Laskowska

Wśród uczniów naszej szkoły przeprowadziliśmy
ankietę dotyczącą postrzegania nowych osób w
klasie. Chcieliśmy się dowiedzieć, jak nasza
społeczność szkolna reaguje na nowych kolegów i
koleżanki. Jak zwykle nasi uczniowie nie zawiedli.
Pokazali,że są bardzo otwarci na nowe znajomości i
potrafią jako pierwsi wyciągnąć pomocną dłoń.  Mamy
nadzieję, że ankieta w przyszłości pomoże w
przełamaniu strachu i  niepewności, kiedy będziemy
musieli zmieniać szkołę.             R. Chmielewska 
                                                    P. Laskowska 

pytanie 1

pytanie 2

R.Ch.

R.Ch.
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W mieście 
Mikołaja Kopernika !

         Piękna Wileńszczyzna!

Mieliśmy okazję uczestniczyć w wycieczce na Litwę. Odwiedziliśmy  rejon
solecznicki. Przed wojną był on częścią Polski, przynależał do
województwa wileńskiego. Do dzisiaj Polacy stanowią większość
mieszkańców. Gościliśmy w solecznickim gimnazjum. Uczestniczyliśmy
w szkolnej uroczystości. Mer rejonu Zdzisław Palewicz zaprosił nas na
spotkanie. Opowiadał o losie Polaków na Wileńszczyźnie i codziennej
pracy. Podczas naszej podróży obejrzeliśmy prastare dęby, kurhany,
mogiły powstańców styczniowych, groby żołnierzy Armii Krajowej. W
Miednikach podziwialiśmy zamek Jagiellonów. Wzruszyło nas
spotkanie z siostrą Anny Krepsztul, polskiej malarki. Pani Anna, pomimo
strasznej choroby, pozostawiła po sobie wiele arcydzieł. Długo będziemy
pamiętać o Puszczy Rudnickiej oraz Borejkowszyźnie, dworku, w którym
mieszkał i tworzył Władysław Syrokomla. Widzieliśmy również zielony
dom w którym wychowywał się znany pisarz Tadeusz Konwicki.
Wileńszczyzna pozostaje dla Polaków miejscem najszczerszych
wzruszeń.  Cyprian Miron Łukaszewski

               CO SŁYCHAĆ W WIELKIM ŚWIECIE?
                    Relacje naszych redaktorów

cmentarz

W październiku odbyła się dwudniowa wycieczka do
Torunia. Uczestniczyli w niej uczniowie klas: 6f, 6a,
5e, 4a. Opiekowali się nimi panie: S. Jaworska,  B.
Parzych, M. Kaliszewska, U. Nalewajk. Pierwszego
dnia uczniowie byli w Domu Legend Toruńskich, gdzie
poznali najsłynniejsze legendy i przebrali się w stroje
średniowiecznych mieszczan. Następnie uczestnicy
wycieczki bawili się w cukierników w Żywym Muzeum
Piernika i zgodnie z staropolską recepturą wypiekali 
pierniczki. Na koniec uczniowie mogli poobserwować
niebo w planetarium. W sobotę dzieci poszerzały
wiedzę w Centrum Nowoczesności  Młyn Wiedzy.
Najbardziej zachwyceni byli możliwością nakręcenia
własnego filmu z wykorzystaniem klocków LEGO. 
                                                    Iga Nalewajk

D. Łukaszewski
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           Wybraliśmy 
 przewodniczącego szkoły

             Pasowanie               
       pierwszoklasistów 

                        CO W SZKOLE PISZCZY
                      Relacje naszych redaktorów

p.l.

Samorząd z p.Dyrektor i p.Grzybem

W październikowych wyborach parlamentarnych
wszyscy Polacy, którzy ukończyli 18 lat mieli okazję
głosować na kandydatów do Sejmu i Senatu. My
również mieliśmy możliwość głosować, ale na
kandydatów do samorządu szkolnego. Wzorem
prawdziwego głosowania, każdy z uczniów dostał
kartkę do głosowania z nazwiskami kandydatów,
którzy wcześniej prowadzili w szkole swoją kampanię
wyborczą. Po postawieniu  „X”  przy wybranym
nazwisku kandydata, uczniowie wrzucili swoje karty
do urny. Po przeliczeniu wszystkich głosów okazało
się, że gospodarzem szkoły została Roksana
Ruszczyk, zastępcą gospodarza Bartłomiej
Żebrowski, skarbnikiem Suzana Bednarczyk, a
sekretarzem  Amelia Wiktorowicz. Przypominam 
wszystkim, że opiekunami samorządu uczniowskiego
jest pan Ryszarda Grzyba i ksiądz Wiesław
Chmielewski. Mamy nadzieję, że rządzący będą
godnie reprezentować naszą szkołę!  To była
wspaniała lekcja patriotyzmu i samorządności.
Przypominam, że wybory  prezydenckie już w maju! ;
)                                                                        Jakub
Kosiński

8 października odbyło się pasowanie
pierwszoklasistów. Zjawili się na nim goście: 
wójt gminy D.Łukaszewski,  prałat  R.Kłosiński,
dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego-
M.Popielarz,  radna E.Szurnicka, radny Sejmiku
Województwa Mazowieckiego M.Augustyniak,
p.dyrektor  H.Prusaczyk, wicedyrektorzy: p. L.Bakuła,
 p. A.Mikulska i  p. M.Bogdański. Na początku
zgromadzeni usłyszeli  przemówienia, po których
prowadzący- Sandra i Dominik przywitali  uczniów i
wytłumaczyli  im,  że w szkole nie jest  źle. Potem
wszyscy zobaczyli przedstawienie przygotowane
przez uczniów klas pierwszych, a prowadzący
przeprowadzili im  egzamin. Następnie
pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar
szkoły, a pani dyrektor dokonała aktu pasowania na
uczniów.  Na koniec  pierwszoklasiści  dostali
upominki – zestawy odblaskowe sponsorowane przez
WORD w Ostrołęce i poszli na słodki poczęstunek.     
                                             PAULINA Laskowska

p.l.

JK
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          Na spotkaniu  
         z misjonarzami  

     W świecie klocków 

Na początku października czwartoklasiści z naszej
szkoły mieli okazję uczestniczyć w kreatywnych
zajęciach "Znam zabytki sakralne mojego powiatu-
warsztaty zabytkowej architektury sakralnej
powiatu ostrołęckiego dla dzieci", które były
współfinansowane ze środków powiatu ostrołęckiego,
a prowadził je p. Mariusz Brzęcki. Uczniowie na dwie
godziny lekcyjne znaleźli się w klockowym raju. Z
tysięcy klocków budowali KADZIDLAŃSKI KOŚCIÓŁ,
odwzorowując jego architekturę i otoczenie. Nie
zapomnieli też o swoich domach. Tego dnia było wiele
radości, ale i hałasu. Sami zobaczcie, czy
czwartoklasistom się udało.    
TO BYŁA  ŚWIETNA, NIEZAPOMNIANA  ZABAWA!
                                                    IGA Nalewajk

30 października z inicjatywy naszej siostry M. Szyszki
w naszej szkole odbyło się spotkanie z misjonarzem
- Ojcem Juanem Carlosem z Argentyny i
wolontariuszami p. Anią i p. Michałem z Fundacji
Dzieło na Misji w naszej szkole. Opowiadali oni
o misjach w Afryce i Azji. Byli tam, ponieważ ludzie w
m.in.Mongolii, Argentynie i Etiopii potrzebują naszej
pomocy. Nie mają przeważnie wody ani jedzenia, nie
wspominając o tym, że dotykają ich liczne choroby.     
Na spotkaniu opowiadali nam o swoich 
przeżyciach oraz w dalszej części zaśpiewaliśmy
"Hakuna Matata" po Argentyńsku. Podczas śpiewania
chętni założyli stroje z różnych krajów np. kapelusz z
Indii w Azji oraz etiopijskie kulturowe stroje i dołączyli
się do śpiewania.  Śpiewaliśmy również kilka polskich
piosenek, które mi się bardzo podobały. Dostaliśmy
również książkę z różańcem misyjnym oraz
ciekawymi rebusami. Bardzo podobało się to
spotkanie, ponieważ bardzo zainteresowało mnie
życie ludzi z Afryki.                                                          
                                          Maciej Możdżeń

                        CO W SZKOLE PISZCZY
                      Relacje naszych redaktorów

Spotkanie z misjonarzami

W trakcie zabawy

Urszula Nalewajk

U.N.
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 NOWA UCZENNICA 
    stworzyła Gabriela Madrak

Pewnego zwyczajnego dnia
spotkały się dwie przyjaciółki 
i rozmawiały o nowej
dziewczynie, która miała dojść
do ich klasy...
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          Nastolatki radzą

  Jak się ubrać, żeby być     
  modnym i kulturalnym?

      Uczniu, nie dźwigaj!

         Uśmiechnij się!
 Z uśmiechem Ci do twarzy!

Hej! Chcę Wam powiedzieć kilka słów na temat zbyt
ciężkich plecaków. 
Pamiętajcie, żeby plecak ważył dziesięć razy mniej
niż Wy [np.: waga ciała to 40,00 kg to plecak
powinien ważyć 4,00 kg]. 
Pomyślcie, czy na pewno potrzebujecie tyle 
długopisów, markerów  karteczek, czy czasami dwa
piórniki. Noście tylko te książki, których potrzebujecie
w danym dniu. Plecak powinien być wyprofilowany i
dopasowany. Nieważne, że coś jest modne, ważne
jest to, żebyście dbali o swoje kręgosłupy. Plecaki z
kółkami też są niedobre dla kręgosłupa, ponieważ
ręka się wykręca, a wraz z nią Wy, a potem kręgosłup
jest krzywy. Pamiętajcie, dbajcie o swój kręgosłup, bo
to jest bardzo ważne.
                                  AMELIA WIKTOROWICZ 5a

  W szkole trzeba szczególnie uważać na to, co na
siebie zakładamy. Musimy ubierać się odpowiednio do
sytuacji. Podczas apelu, trzeba ubrać się elegancko,
jeśli idziemy na w-f, to ubieramy się sportowo,
natomiast podczas zwyczajnych dni w szkole (bez
uroczystości) zakładamy zwyczajne, casualowe
ubrania. Nadeszła jesień.O tej porze roku królują
smutne i stonowane barwy. W tym sezonie
szczególnie modny jest kolor beżowy. Beżowo-
kremowa, oversizowa bluza z nadrukiem, będzie
ładnie wyglądała do klasycznych czarnych rurek, do
tego messy bun (czyli zepsuty kok), który nada
stylizacji charakteru. Oczywiście dodatki to ważna
rzecz, dzięki nim zwrócimy uwagę innych. Nie może
zabraknąć ich w żadnej stylizacji. Ostatnio modne
stały się grube kolorowe gumki zwane cranchi, często
używane jako bransoletka. Jeśli ktoś woli klasyczne
dodatki, to złoty mały naszyjnik będzie pięknie
komponować się z resztą stylizacji. Bluzę możesz
zamienić na sweterek i dodać pasek. Jest dużo
sposobów, żeby ubrać się stylowo, jednak zawsze
trzeba zwracać uwagę na sytuację! SZKOŁA TO NIE
POKAZ MODY!                         Iga Nalewajk

 Nauczyciel napisał na tablicy wzór
chemiczny:
- Małgosiu, co to za wzór?
- To jest... No, mam to na końcu
języka...
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi
nauczyciel. - To kwas siarkowy...
 W szkole na matematyce pani
pyta Jasia:
-Jasiu co to jest kąt??
Jasiu na to:
-Kąt to najbrudniejsza część
mojego pokoju                IGA N.pixabay

.

Numer redagowali: Roksana Chmielewska, Liliana
Podbielska, Ola Sobiech, Iga Nalewajk, Maciek
Możdżeń, Paulina Laskowska, Jakub Kosiński,
Cyprian Łukaszewski, Gabrysia Madrak, Łucja
Sakowska, Amelka Wiktorowicz. 
Red. naczelny: Urszula Nalewajk

.

PIXABAY


	Październik pod znakiem szkoły
	Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia. W tym szczególnym dniu życzymy, zdrowia, szczęścia, cierpliwości, a przede wszystkim niewyczerpanych sił  i energii oraz dobrego humoru. Niech praca z nami przyniesie Państwu satysfakcję.                            Redakcja gazety                i  uczniowie  ZPO w Kadzidle : )

	Kto pyta, nie   błądzi.   Czego dowiedzieliśmy się od pani dyrektor  Haliny Prusaczyk
	Wywiad z  panią dyrektor
	Spotkanie z sędzią Sądu Okręgowego                          w Ostrołęce                  RYSZARDEM WARDĄ

	Haliną Prusaczyk
	W mieście
	Mikołaja Kopernika !
	NOWA UCZENNICA
	Pewnego zwyczajnego dnia spotkały się dwie przyjaciółki
	i rozmawiały o nowej dziewczynie, która miała dojść do ich klasy...

	stworzyła Gabriela Madrak

	Nastolatki radzą

