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NA SZKOLNYM WYBIEGU

Już po raz dziesiąty odbył się w naszej szkole pokaz mody.
Podobnie jak w latach poprzednich uczniowie samodzielnie
napisali scenariusz, opracowali kreacje, dobrali muzykę itd. W
tym roku wystąpiła rekordowa liczba modeli i modelek. Ledwie
zmieścili się na szkolnym wybiegu. Jednak warto było! Imprezę
można zaliczyć do udanych. W naszej gazetce przypominamy 
kilka zdjęć z pokazu. Prezentujemy również inne interesujące
wydarzenia. Helena Panzo z 5c napisała o warsztatach
tworzenia scenariuszy filmowych. Przeczytajcie też rozmowy z
ciekawymi uczniami: Krystianem Osińskim z 3a, Julią Turowską z
6a oraz Bartkiem Dąbrowskim z 8a. Poznajcie nową
nauczycielkę chemii, panią Kamilę Orłowską i jej spojrzenie na
świat. Nasz bookbuster, Aleksander Kosiorek z 6a, poleca nową
książkę. Zapraszamy do czytania!

Marzena Wołynko, opiekun zespołu redakcyjnego

Wraca moda na kostkę
Rubika.
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X POKAZ MODY SZKOLNEJ

W  lutym br. w naszej szkole odbył się X pokaz mody.
Jego organizatorem jest od lat pan Piotr Bartnik,
nauczyciel techniki, matematyki i fizyki. W pokazie
brały udział wszystkie klasy. Wiele modeli i modelek to
uczniowie najmłodszych klas naszej szkoły. Niektórzy
po raz pierwszy wystąpili w naszym pokazie,
prezentując stroje bohaterów bajek, filmów, gier
komputerowych. Na szkolnym wybiegu zostały
zaprezentowane także ubiory w kategoriach, np. lata
sześćdziesiąte, styl sportowy, strój wieczorowy i wiele
innych. Młodzieżnaprawdę się zaangażowała i
przygotowała wiele ciekawych  i oryginalnych 
stylizacji. Najciekawsze dla mnie były stroje
wieczorowe. Wszyscy wyglądali w nich bardzo
elegancko i stylowo.
Same przygotowania do pokazu były stresujące i
wymagały dużo pracy.Pan Bartnik zorganizował kilka
prób. Efekt końcowy był nagrodą dla organizatorów i
uczestników. Wszyscy spisali się na medal.

Ania Kowalczyk z 6a

Na zdjęciach:Pan Piotr Bartnik i organizatorki
tegorocznego pokazu mody oraz nasi wspaniali
modele i modelki. 
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TROCHĘ COOLTURY

W ŚWIECIE KSIĄŻEK

W lutym br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Węgrowie odbyły się warsztaty scenariuszowo –
filmowe. Prowadził je p. Zbigniew Masternak – pisarz i
autor scenariuszy. Uczestnicy warsztatów mieli za
zadanie napisanie zarysu scenariusza filmowego.
Mógł on być smutny albo wesoły, spokojny albo wręcz
przeciwnie – szalony i nie do okiełznania. Każda z
prac musiała zawierać jednak ważny element –
Węgrów. Jedne prace powstały szybciej, a drugie
wolniej. Wszystkie wyróżniały się pomysłowością.
Pojawiły się w nich ciekawe postacie, np. kanibale,
potwór z węgrowskiego Zalewu, Harry Potter, mistrz
Jan Twardowski, Żółta Dama oraz patron naszej
szkoły – Jan Dobrogost Krasiński. Wśród autorów
najlepszych prac znalazły się uczennice naszej
szkoły: Helena Panzo z 5 c,Julia Turowska 6 a,
Natalia Postek 5b./Helena Panzo z 5 c

Catherine Doyle jest autorką powieści fantastycznej
pt. „Wyspa Strażnika Burzy”.
Akcja książki rozgrywa się w Irlandii na wyspie
Arranmore. Utwór opowiada o jedenastoletnim
chłopcu o imieniu Fionn spędzającym wakacje u
dziadka, którego prawie nie zna. Bohater odkrywa
wiele sekretów związanych z wyspą, na której
przebywa. Dowiaduje się, że okolica jest
zaczarowana. Magią na wyspie włada i pilnuje jej
Strażnik Burzy, którym jest obecnie dziadek chłopca.
Fionn musi przeciwstawić się mrocznej sile ukrytej
głęboko pod powierzchnią wyspy.
Historia jest ciekawa, choć nie sprawia, że czytelnik
nie może się od niej oderwać. Jest to odpowiednia
lektura dla osób nielubiących zbyt gwałtownych
zwrotów akcji ani zawrotnego tempa wydarzeń.

Aleksander Kosiorek, 6a
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NASZE PASJE

ALUMNO CON
PASSIONE

PASJE NASZYCH REDAKTOREK
W warsztatach pisania scenariuszy filmowych,
które odbyły się w Bibliotece Miejskiej w czasie
ferii, wzięła udział Julia Turowska z VIa, nasza
redakcyjna koleżanka. Jej praca spotkała z
uznaniem prowadzącego warsztaty, pana
Zbigniewa Masternaka.
Jesteś bardzo dobrą uczennica. Który przedmiot
szkolny lubisz najbardziej?
Bardzo lubię język polski i geografię. Ciekawią mnie
ludzie i świat, a na tych przedmiotach  sporo
dowiaduję się na interesujące mnie tematy.

Jak spędzasz wolny czas?
Lubię czytać. Ostatnio wciągnęła mnie utrzymana w
klimacie fantasy powieść amerykańskiego pisarza
Brandona Mulla  „Baśniobór’’. W wolnych chwilach
uczę się języka hiszpańskiego. Ostatnio interesuję się
też gotowaniem, no może pieczeniem, bo bardzo
lubię przygotowywać różne desery, ciasteczka itd.

Jakie są twoje ulubione dania?
 Oczywiście, naleśniki i frytki. Kto by nie lubił takich
smakołyków?

Czy chciałabyś w przyszłości zostać kucharzem?
Raczej nie. Kiedyś chciałam zostać weterynarzem, bo
kocham zwierzęta i chciałabym im pomagać. Obecnie
myślę o zawodzie architekta.

Dokąd chciałabyś wybrać się w podróż marzeń?
Chciałabym wybrać się na egzotyczną wyspę Bora
Bora. Są tam prawdziwie rajskie plaże, które chętnie
bym zobaczyła.

Czy masz ulubione miejsce w Polsce?
Bardzo lubię Kazimierz Dolny nad Wisłą. To niezwykłe
klimatyczne miasteczko o ciekawej historii i wielu
atrakcjach turystycznych. Naprawdę warto je
odwiedzić.

Dziękujemy za wywiad. Zespół redakcyjny

Opracowała Anna Słowik Via.

Poniżej fragment nagrodzonej pracy Julii.

Janek to ciekawy świata nastolatek z Węgrowa.
Pewnego jesiennego wieczoru postanowił wybrać się
do kościoła farnego. Chciał poznać prawdę o
magicznym lustrze mistrza Twardowskiego, które od
lat znajduje się w zakrystii tej świątyni. Chłopak stanął
przed lustrem Jana Twardowskiego i 3 razy
wypowiedział słowa: „Janie Twardowski, wzywam
Cię’’. Nagle ziemia zatrzęsła się, a litery wypisane na
ramie lustra zaczęły świecić. Janek zaczął uciekać.
Nagle mistrz Twardowski wyszedł ze zwierciadła i
złapał chłopca za kołnierz kurtki. „Wciągnie mnie do
lustra”- pomyślał z przerażeniem. Jednak się pomylił. 
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NASZE PASJE

NIE ZNOSZĘ NUDY

Bartek Dąbrowski jest uczniem klasy 8a. Należy do
Szkolnego Klubu Wolontariuszy. Marzy o
zorganizowaniu w szkole zawodów w układaniu kostki
Rubika.
Od kiedy zajmujesz się układaniem kostki Rubika?
Od czerwca ubiegłego roku. Zachęcił mnie do tego
mój kolega, Olek Sołowiński.
To ile masz kostek?
W mojej kolekcji jest 12 kostek.
Ile czasu zajmuje ułożenie kostki?
Mnie to zajmuje 21 sekund.

Czym jeszcze się interesujesz?
Ogólnie sportem, a zwłaszcza piłką nożną. Moim
ulubionym piłkarzem jest  Mohamed Salach z FC
Liverpool.

Który przedmiot jest twoim ulubionym?
Zdecydowanie język niemiecki. Pan Biernat bardzo
ciekawie prowadzi lekcje i potrafi mnie zmotywować
do nauki.

Czym zajmujesz się w wolnym czasie?
Należę do Szkolnego Klubu Wolontariuszy. Biorę
udział w różnych akcjach charytatywnych. Lubię
spotykać się ze znajomymi.

Jakiej muzyki najchętniej słuchasz?
Rapu oraz muzyki do tańca. Lubię tańczyć. W czasie
zajęć u pana Soszki nauczyłem się już poloneza,
belgijki i menueta.

Czy dużo czasu poświęcasz grom
komputerowym?
Etap gier mam już za sobą... Teraz oglądam na YT
filmiki instruktażowe o układaniu kostki Rubika.

Czy masz ulubiony film?
Lubię filmy akcji takie jak ,,Szybcy i wściekli".

Za co lubisz szkołę?
Lubię ludzi, a w szkole jest ich dużo i zawsze coś się
dzieje. Lubię moją klasę i wychowawcę pana Bartnika.
Chętnie biorę udział w szkolnych imprezach. Razem z
kolegami chcielibyśmy  zorganizować  szkolne
zawody w układaniu kostki Rubika. Jeśli będą chętni,
to mam nadzieję, że uda się nam zrealizować ten
pomysł.

-Do jakiej szkoły wybierasz się po ósmej klasie?
Chciałbym uczyć się w Węgrowie, ale nie wiem
jeszcze, w której szkole. Marzę o zawodzie architekta,
ale musiałbym się  wziąć porządnie do roboty.

Dziękujemy za rozmowę. 
 Oprac. Maja Łatka 6a
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ZWIERZĄTKOWO
AŻ STRACH POMYŚLEĆ...

Większość ludzi interesuje się zwierzętami.
Chętnie oglądamy filmy o ich życiu i zwyczajach.
Już małe dzieci uwielbiają słodkie przytulanki w
kształcie słoni, hipopotamów, tygrysów i innych
zwierząt. W naturze są to niezwykle niebezpieczne
stworzenia. Oto kilka naprawdę groźnych. Aż
strach pomyśleć, że mogłyby mieszkać w naszej
okolicy.
  Słoń afrykański
Słoń afrykański to prawdziwy olbrzym. Może ważyć
nawet  do 6,5 t i osiągać długość 3 m .Gdy wpadnie
w  złość, to może zaatakować nawet hipopotama .
 Mamba czarna
Mamba czarna to wąż, który  może mieć od 3 do 4 m
długość. Żyje  w  Afryce. Jego zęby jadowe zawierają
jedną z najsilniejszych toksyn na świecie. Składa od
10 do 15 jaj.
Czarna wdowa
Jad tego pająka może zabić człowieka .Jest 15-
krotnie silniejszy niż jad grzechotnika i działa
porażająco na  system nerwowy ludzi. Samiec czarnej
wdowy nie buduje pajęczyn.

Orzeł cesarski
Orły żyją do 21 lat. Mają bardzo dobry wzrok oraz
wyjątkowo silne szpony. Budują gniazda wysoko w
koronach drzew. 
Krystian Osiński, kl.3a

Krystian Osiński jest uczniem klasy 3a. W tym
roku szkolnym dołączył do zespołu redakcyjnego
naszej gazetki. Przygotowuje artykuły do rubryki
„Zwierzątkowo”. Zadaliśmy mu kilka pytań
dotyczących jego przyrodniczych zainteresowań.

Skąd czerpiesz informacje o życiu zwierząt?
Czytam książki przyrodnicze, wiele informacji czerpię
z Internetu.
Czy masz własne zwierzątko?
Mam labradora o imieniu Bella. To bardzo łagodny
pies, lubię się z nim ścigać.
Czym się zajmujesz w wolnym czasie?
Lubię różne gry, sporo czytam, przeprowadzam
eksperymenty przyrodnicze. Nigdy się nie nudzę.
Jakie miejsce na świecie chciałbyś odwiedzić?
Wyspę Komodo w Indonezji. Żyją tam słynne warany,
które są podobne do smoków.
Dziękujemy za rozmowę./Zespół redakcyjny 
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NASI NAUCZYCIELE
Przedmioty ścisłe to mój

konik od dzieciństwa

Wywiad z Panią Kamilą Orłowską
O jakim zawodzie marzyła Pani w dzieciństwie?
We wczesnym dzieciństwie marzyłam o bogatym
mężu, pałacu i pomocy domowej. Sama miałam nie
pracować i całymi dniami odpoczywać. Wraz z
wiekiem marzenia się zmieniały i tak chciałam zostać:
nauczycielką, policjantką, piosenkarką i fizjoterapeutą.
Co lubi Pani najbardziej w swoim zawodzie?
Najbardziej lubię kontakt z dziećmi. Tę interakcję, ich
błysk w oku, gdy zrozumieją. Lubię to, że można
rozwijać w nich pasję, zachęcać do nauki.

Skąd się wzięło u Pani zainteresowanie chemią?
Moja mama jest chemikiem z wykształcenia więc od
małego przemycała nam trochę chemii. Później, w
szkole podstawowej i gimnazjum wychowawczyni - p.
Grażyna Głowala- chemik pasjonata – wdrażała mnie
w tajniki tego przedmiotu. Zawsze lubiłam przedmioty
ścisłe, a chemia z matematyką to mój konik.
Czy podoba się Pani praca w naszej szkole?
To dopiero moje początki, ale tak - podoba mi się! Na
początku trochę się obawiałam – część obecnie
pracujących nauczycieli – to moi nauczyciele ze
szkolnych lat. Obawy były jednak niesłuszne.
Zostałam bardzo ciepło przyjęta zarówno przez p.
Dyrektor, nauczycieli jak i dzieci.
Co lubi Pani robić w wolnym czasie?
Wolny czas spędzam z rodziną. Lubimy różnorodne
zabawy, gry, spacery, długie rozmowy, ale też leniwe
wieczory przed TV.
Jakie inne ma Pani zainteresowania?
Lubię zwiedzać świat, poznawać nowe miejsca. Z
uwagi na to, że mam małe dzieci, te zainteresowania
muszą trochę poczekać. Interesuję się również
gotowaniem, dobrą książką, modą.
Jakie jest Pani największe marzenie?
Zdrowie całej mojej rodziny.
Jaki kraj chciałaby Pani odwiedzić najbardziej i
dlaczego?
Miejscem, które chciałabym odwiedzić jest Dubaj.
Miasto to kusi mnie niesamowitą architekturą,
przepychem, bogactwem, pięknymi plażami, stokami
narciarskimi. Jak mówią, to kraina mlekiem, miodem
płynąca, którą chciałabym zobaczyć.
Gdzie widzi się Pani w przyszłości?
W życiu zawodowym – dobry nauczyciel. W życiu
prywatnym – dobry człowiek, dobra mama.
Jakie zaszły zmiany w szkole od czasów, kiedy
Pani była uczennicą?
Struktura budynku się nie zmieniła. Sekretariat,
świetlica, pielęgniarka czy pokój nauczycielski są w
tych samych miejscach co dawniej. Natomiast
budynek został zmodernizowany i bardzo
unowocześniony. Wygląda naprawdę doskonale.

Dziękujemy za ciekawą rozmowę.

Aleksandra Rusjan ,7a
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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. Spotkania
zespołu redakcyjnego odbywają się w środy  w sali nr
21 na 7 lekcji.Jeśli chcesz, by Twój tekst znalazł się w
gazetce, zgłoś się do nas.Ty także możesz zostać
współpracownikiem  „Byle do Dzwonka”. Dziękujemy
panu Piotrowi Bartnikowi za profesjonalne fotografie.

Dziękujemy także panom W. Banasiowi i K.
Chromińskiemu za udostępnianie naszej gazetki w
sieci.

Zespół redakcyjny gazetki "Byle do Dzwonka": Julia
Turowska, Aleksandra Boruc, Marcelina Klimas, Maja
Łatka, Aleksander Kosiorek, Joanna Serafińska z kl. 6
a,Wojciech Nojszewski z kl.5 b i współpracownicy
- Krystian Osiński z kl. 3a , Michalina Książek,
Aleksandra Rusjan i Wiktoria Ufnal z klasy 7 a.

Takich kreacji jeszcze u nas nie było. Ciekawe, czy
spodobałyby się panu Bartnikowi?

Propozycje na przyszły
rok?
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