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"Biegi w GOKiS'ie"
12 września odbyły się biegi w GOKiS’ie. W wydarzeniu wzięło udział 41 biegaczy i 29
biegaczek, w tym uczennica z naszej klasy, Wiktoria Wiśniewska. Gratulujemy! Jednak
małkiński ośrodek sportu nie wprowadził elementów rywalizacji oraz ograniczeń
wiekowych. Nikt również nie liczył punktów i wszyscy dostali pamiątkowe nagrody.
Bieg rozpoczynał się przy Urzędzie Gminy, gdzie zjawili się biegacze MKB Team i
„Ostrów Biega”, którzy też brali udział w Biegach Ku Pamięci Ofiar II Wojny Światowej.
Uczestniczy zjechali się z okolic Małkini! Byli mieszkańcy Sokołowa Podlaskiego, a
nawet Ostródy (k. Olsztyna)! Najmłodszy biegacz – 8-miesięczny Jaś przebył trasę,
oczywiście w wózku, a najstarsi biegacze reprezentowali grupę wiekową 60+. Po 20
minutach, kiedy linię mety przekroczyła ostatnia osoba, Wójt Gminy Małkinia Górna
Pani Bożena Kordek wygłosiła przemówienie na temat osób pamiętających to
drastyczne i okrutne wydarzenie, jakim była II Wojna Światowa. Wszyscy potem
zostali zaproszeni na tradycyjną wojskową grochówkę i na odbieranie medali.

                                                                            Jakub Dziewulski, kl.
5b

                     Narodowe czytanie” Balladyny” J.Słowackiego.

W dniu 5 września 2020r. cała Polska czytała utwór Juliusza Słowackiego pt. Balladyna. 
Czytania nie odmówiła również nasza Gmina Małkinia Górna.
Spotkanie odbyło się o godzinie 17.00 przed Gminną Biblioteką Publiczną, zjawiła się m.in. pani Wójt,
osoby reprezentujące GOKIS, oraz uczniowie i nauczyciele ze szkół.
Na początku przywitała nas dyrektorka biblioteki, która przeczytała list Prezydenta Polski pana Andrzeja
Dudy . Później parę słów dodała pani Wójt Bożena Kordek.
Gdy wszyscy zajęli już swoje miejsca, rozpoczęliśmy czytanie. 
W czytaniu niestety chciał nam przeszkodzić deszcz ale nie zwracaliśmy na niego uwagi.
Każdy z nas miał za zadanie wcielić się w jakąś postać z danego aktu, oraz przeczytać fragmenty na
głos.
Każdy bardzo dobrze przeczytał rolę i dzięki temu miło spędziliśmy czas. 
Po czytaniu odbył się konkurs ze znajomości książki, odpowiadaliśmy na pytania związane z utworem,
ten kto odpowiedział dobrze na pytanie, dostał w nagrodę książkę „Balladyna” z zakładką. 
Całe spotkanie bardzo nam się podobało, cieszymy się, że mieliśmy przyjemność brania udziału w tym. 
Z naszej szkoły udział wzięli uczniowie klasy VIIIa Amelia Rostkowska-Goplana 
Szymon Suski- Skierka; Milena Dobrowolska-Pustelnik, Wiktoria Zachura-Filon; Wiktoria Jaworska-
Chochli; Julia Brzózka-Grabiec oraz pani dyrektor Marta Jasionek- Balladyna i Barbara Siwek- Alina.
Czytaliśmy akt II scena 1.                                                                                                                                       
 Mamy nadzieję, że na drugi rok znowu spotkamy się na Narodowym Czytaniu.
Wiktoria Jaworska i Julia Brzózka kl.7B
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Co lubię robić- moje pasje….

Jestem takim typem osoby, która zawsze musi coś robi
. Nie lubię nie mieć
nic do roboty tylko siedzieć i się nudzić.
dlatego postanowiłam, że przedstawię wam moje zainteresowania, a może ktoś, kto
ich nie ma w końcu je znajdzie.
• Rysowanie Wiele osób mówi mi, że ślicznie rysuję ja natomiast tego nie czuje. Lubię
sobie porysować. Od czasu do czasu, ale nie uważam, że te prace są na jakimś
wyższym poziomie. Często rysuję różne postacie, ale lubię też czerpać
różne inspiracje z Internetu.                                                                                                   
          • Gotowanie to jest też ciekawe. Już od małego pchałam się mamie do kuchni,
gdy coś pichciła. Zawsze pomagałam przygotowywać różne składniki, które były jej
potrzebne. Gdy coś dodawała zadawałam jej pytania, co dodaje i ile. Od tamtej pory
bardzo polubiłam gotowa
. Na co dzień gotuje różne potrawy. Najbardziej lubię przygotowywać
śniadania. Moją ulubioną potrawą na śniadanie jest jajecznica ze skwareczkami i
szczypiorkiem i do tego chlebek z masłem i pomidorkiem. Uwielbiam to jeść i polecam
spróbować.
każdemu. • Oglądanie filmów. Dość często oglądam różnego typu filmy. Moimi
ulubionymi filmami są horrory i komedie. Filmy pomagają nam uczyć
się języków. Ja na przykład bardzo często oglądam filmy, które są w języku
angielskim, ale mają polskie napisy. W ten sposób rozszerzam swoją wiedzę w
słownictwie angielskim. • Fotografia Bardzo lubię robić zdjęcia. Najczęściej robię
zdjęcia naturze np. zachodom słońca, różnej roślinności lub różnego typu
krajobrazom. Natomiast nie robię zdjęć tylko naturze. Cykam też zdjęcia ze swoimi
przyjaciółmi, żeby mieć
z nimi różne wspomnienia...                                                                                                   
      • Taniec Ciekawym zajęciem jest taniec. W tamtym roku szkolnym chodziłam na
zajęcia taneczne. Były one bardzo fajne. Dużo się na nich nauczyłam. W tym roku
niestety musiałam zrezygnować, ponieważ nie miałabym czasu na naukę, w końcu to
już 7 klasa. Mimo to nadal tańczę, ale w domu sama dla siebie.
Oto moje zainteresowania. Mam nadzieję, że dzięki temu artykułowi wy też znajdziecie
coś dla siebie i nie będziecie już się nudzić.
...
Weronika Rostowska 7a
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Ostatnia piosenka - film, który sprawił, że pojawiły się łzy na mojej twarzy.

W ostatnim czasie obejrzałam smutny i wzruszający film "Ostatnia piosenka" i
stwierdziłam, że warto byłoby napisać recenzję tego filmu...
"Ostatnia piosenka" to wzruszający i podnoszący na duchu dramat o więzach
rodzinnych, pierwszych miłościach i drugich szansach, który na długo pozostanie w
pamięci widzów. Główna bohaterka, Ronnie nie potrafi pogodzi
się z rozwodem rodziców. Jej ojciec, Steve stara się odbudowa
pełną miłości relację, jaka niegdyś istniała między nim, a córką, ale ponowne
nawiązanie kontaktu ze zbuntowaną nastolatką nie jest takie łatwe. W tym celu
postanawia wykorzysta jedną rzecz, która nadal ich łączy - muzykę. W między czasie
Ronnie poznaje przystojnego siatkarza plażowego, Willa, z którym przeżywa pierwszą
miłość.
Film opowiada o nastoletniej Ronnie, która po rozwodzie rodziców zamknęła się w
sobie, a kiedy jej ojciec się wyprowadził, przestała grać
na fortepianie, co było jej największą miłością. Znienawidziła ojca za to, że ich
zostawił, więc gdy dowiedziała się, że całe wakacje ma spędzić
w jego nowym domu, załamała się. Jednak ,gdy dowiedziała się, dlaczego ojciec tak
bardzo chciał spędzić czas z nią i jej bratem, uświadamia sobie, że niepotrzebnie była
na niego zła i pragnie zostać z nim jak najdłużej...                                                               
  Pewnego dnia Ronnie i jej brata przywiozła  mama na wakacje do ojca. Brat pobiegł
do ojca się przywitać natomiast dziewczyna pobiegła na pobliską plażę. Kupiła tam
szejka, z którym szła, przepychając się przez tłum na plaży. W pewnym momencie
przystojny siatkarz, nie zauważając wpada na nią, by złapać piłkę. Szejk dziewczynki
znalazł się na jej bluzce. Po tej sytuacji powoli się w sobie zakochują... Po pewnym
czasie Ronnie dowiaduje się, że ich ojciec jest chory na poważną i nieuleczalną
chorobę. Wtedy postanawia spędzać
z nim każdą wolną chwilę. Pewnego wieczoru nastolatka zasiadła przy fortepianie i
zaczęła grać.
. Wtedy przyszedł jej ojciec i zaczęli grać razem. Po chwili Steve nie miał czucia w
rękach i poszedł odpocząć na fotel do pokoju obok                                                      .
Ronnie zaczęła grać sama, lecz po chwili usłyszała stłuczoną szklankę, która spadła
ze stolika. Gdy dziewczyna wbiegła do pomieszczenia i okazało się, że ojciec nie żyje.
Gdy przyszła pora na pogrzeb Ronnie zasiadła do fortepianu w kościele i zaczęła grać.
tą samą piosenkę co tamtego wieczoru z ojcem. Jeszcze przed śmiercią brat Ronnie z
ich ojcem robili razem witraż do tego kościoła i wtedy Steve powiedział: "Zawsze, gdy
słońce zajrzy przez ten witraż wiedzcie, że to ja" i właśnie wtedy tak się stało...
Wiki kl.VIIa
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