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Numer 2 11/19

Dzień Niepodległości
w naszej szkole

Z okazji Dnia Niepodległości w piątek
(08.11) trzeba było ubrać się w galowy
strój, ponieważ o godzinie 11.11. wszyscy
uczniowie i nauczyciele wyszli z klas, by
zaśpiewać nasz hymn narodowy, czyli
"Mazurek Dąbrowskiego". Wydarzyło się
to w piątek, ponieważ w poniedziałek (a
wtedy wypada 11. listopada) był dzień
wolny od szkoły, co pewnie ucieszyło
wszystkich uczniów. 
Malina Szczepanik 6f

    Zgadnij który to nauczyciel?

Dzisiaj lalkami się już nie bawi, nie ma poobijanych kolan, włosy
się jej już nie kręcą i rzadko ma takie smutne miny.

Odpowiedzi prosimy składać do Pani Magdaleny Plebańczyk. Dla
zwycięzcy czeka słodka nagroda.    
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                   Wywiad z Przewodniczącym SU

             Koła wyrównawcze i koła zainteresowań 

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego swoją działalność rozpoczęły również szkolne koła wyrównawcze i koła zainteresowań. Poniżej prezentujemy wam spis
wszystkich dostępnych dla was kół. Mamy nadzieję, że chociaż jedno z nich przykuje waszą uwagę.
Zajęcia wyrównawcze: j, polski, j. angielski, matematyka, chemia, historia
Koła zainteresowań: dziennikarskie, j, angielskiego, biologiczne (ekologiczne), wolontariat, Caritas, historyczne,
zespół instrumentalno-wokalny "Kapela z Ceramicznej"
Zajęcia sportowe: Koszykówka, "Od zabawy do sportu"

Rozalia Furgał 8b

W poprzednim numerze przedstawiliśmy parę faktów o aktualnym przewodniczącym SU, w tym wydaniu
chcemy zaś przybliżyć Wam sylwetkę nowego szefa samorządu, a zatem przedstawiamy krótki wywiad z
Aleksandrem Oktabą z klasy 8c:
Jak się poczułeś, gdy dowiedziałeś się, że to właśnie tobie udało się wygrać tegoroczne wybory do
samorządu?
A.O: Było mi bardzo miło i nawet nie dowierzałem, że udało mi się wygrać mimo skromnej kampanii. Cieszę się,
że uczniowie naszej szkoły postanowili mi zaufać.
Dlaczego zdecydowałeś się kandydować?
A.O: Chciałem mieć większy wpływ na życie naszej szkoły, chciałem mieć możliwość wsparcia kolegów w
realizowaniu ciekawych pomysłów i ułatwieniu funkcjonowania w naszej małej społeczności.
Jak uważasz, dlaczego właśnie ciebie wybrano?
A.O: Myślę, że udało mi się przekonać uczniów swoimi pomysłami, które oczywiście mam zamiar zrealizować
oraz myślę, że oddając swój głos na mnie uznali, że to właśnie mnie może udać się to najbardziej skutecznie.
W bieżącym numerze piszemy o tym, jak wznowiłeś funkcjonowanie "kącika spokoju" po wygraniu
wyborów. Co będzie następne? 
A.O: Jesteśmy już po pierwszym zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego i mamy wstępnie zaplanowane
kolejne działania. Chcę jednak, by to była niespodzianka i by dopiero w trakcie realizacji została ujawniona.
Czy myślisz, że poradzisz sobie z takim wyzwaniem, jakim jest całoroczna praca na rzecz uczniów, w
dodatku będąc w trudnej ósmej klasie?
A.O: Myślę, że tak. Będę robił wszystko co w mojej mocy, aby dobrze się żyło tutaj naszym kolegom i
koleżankom, żeby nie żałowali oddania głosu na mnie.
Dziękuję za miłą rozmowę i życzę powodzenia w realizacji swoich celów.
Tak jak widzicie, nasz Olek ma już parę planów na przyszłość, a nam nie pozostaje nic innego, niż
czekać oraz wspierać go w dążeniu do tych działań. W końcu wszyscy zamierzamy na nich skorzystać.

Patrycja Cecko 8c 
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                    Patron Naszej Szkoły: Jan Wedel

       Dyskoteka szkolna            Czy wiesz ile...

 Już od września nasza szkoła nosi imię Jana Wedla. W marcu odbędzie się oficjalna uroczystość nadania
imienia szkole. Oto historia fabryki naszego patrona:

-1851 Karol Wedel otwiera pierwszą firmową cukiernię wraz z małą, przykładową manufakturą czekolady
czekolady przy ulicy Miodowej w Warszawie.
-1872 r. Karol przekazuje swojemu synowi fabrykę czekolady w prezencie ślubnym. Emil przenosi fabrykę na
ulice Szpitalną. Znajduje się tam najstarsza Pijalnia Czekolady E.Wedel "Staroświecki Sklep".
-Emil Wedel podpisuje każdą tabliczkę czekolady i podpis staje się znakiem rozpoznawczym.
-1923 r. Jan Wedel przejmuje firmę po swoim ojcu. Po śmierci matki (1923) przejmuje kierowanie zakładem.
-1926 r. Powstaje znak firmowy E.Wedel- chłopiec na zebrze. Karykaturę namalował na zlecenie Jana Leonetto
Cappiello.
-1931-1939 r. Złote lata fabryki czekolady  E.Wedel. W 1931 roku Jan Wedel przenosi fabrykę  na ulicę
Zamoyskiego w Warszawie.
-1936 r. Rusza produkcja pianek "Ptasie Mleczko".
-1939-1944 r. Fabryka podczas II wojny światowej. Jan potajemnie wydaje posiłki dla mieszkańców Warszawy.
-2012 r. Wedel zostaje pierwszym narodowym sponsorem mistrzostw WiP w piłce nożnej UEFA euro 2012.

-2014 r. Produkty Wedla zdobywają nowe rynki. Wedel eksponuje swoje wyroby już do ponad 25 państw.

Kinga Legierska 6b i Krzysztof Ligęza 8a

...jest wszystkich poszczególnych okien w naszej
szkole?
...jest wszystkich schodów?
...jest wszystkich sal lekcyjnych?

Na odpowiedzi czeka Pani Magdalena Plebańczyk,
dla wygranych przewidziana jest słodka
niespodzianka.

Niedługo w naszej szkole odbędzie się pierwsza w
tym roku dyskoteka dla klas 4-8. Uczniowie będą
podzieleni na dwie grupy (klasy 4-5 grupa młodsza     
i klasy 6-8 grupa starsza). Dyskoteka dla klas
młodszych odbędzie się we wtorek 26 listopada,
natomiast dla klas starszych w środę 27 listopada.
Zabawa w obu przypadkach będzie trwała od godziny
18:00 do 20:00. "Biletem" wstępu będą środki
czystości, które zostaną przekazane do Domu
Samotnej Matki "Etezja" na ul. Chlubnej.

Maria Tratkiewicz 8b
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     Kącik ciszy i spokoju        Humor z zeszytów

1. - Podczas którego rozbioru Polski rozgrywa się
akcja utworu?
    - Drugiego.
2. Mój brat mie kocha i bije. (Pisownia
autentyczna)
3. Zośka i Alek byli smutni, ale weseli.

Kącik ciszy będzie gościł już po raz drugi w naszej
szkole. Znajdować się on będzie przy salach
językowych (106 i 105).  Będzie to miejsce gdzie
będzie można odpocząć i pograć w karty czy w gry
planszowe na stoliku. W kąciku spokoju będą
poduszki oraz stół, tak przynajmniej zapowiada
przewodniczący samorządu. Na razie znajduje się
tam jedynie dywan, ale to tylko pozory. Oczywiście
nie będzie można tam spożywać posiłków, iż nie
chcemy aby dywan był pobrudzony a poduszki
brudne. Mamy nadzieję, że kącik będzie świetną
atrakcją dla uczniów.
Krzysztof Ligęza 8a

                                                                              Ankieta

1.Czy lubicie jedzenie w stołówce?
Tak 28%
Nie 72%
2.Co jest lepsze szafki czy szatnie?
Szatnie 0%
Szafki 100%
3.Czy lubicie szatnie od WF?
Tak 42%
Nie 58%
4.Gdybyście byli dyrektorem naszej szkoły co byście zmienili?
Jedzenie
Boisko
Otworzyli prysznice
Pozwolili używać telefonów
5.Czy czytacie gazetkę szkolną?
Tak 46%
Nie 54%
6.Czy lubicie gazetkę szkolną?
Tak 56%
Nie 42%
Jeszcze nie czytałem/am 2%
7.Jaka jest wasza ulubiona lektura szkolna?
Mikołajek
Opowieści z Narnii
Pingwinki
Malina Szczepanik 6f, Hubert Schweizer 8b

Zwyciężczynie konkursu "Co to za nauczyciel?" to
Magdalena Wójcik i Ewa Tomasiewicz z klasy 6B.
Obie dziewczyny rozpoznały panią Polę Wójcik.
Gratulujemy!


