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    Nauka i zabawa, czyli 
        pokazy z fizyki 

Pomoc dla schroniska

           Dzień Chłopaka 

Życzliwi są wśród nas

Słodki upominek

W tym roku nasi chłopcy
otrzymali wiele życzeń.
Dziewczyny przygotowały
dla nich torty, gry i zabawy.
Nie obyło się bez głośno
śpiewanego utworu „Sto lat”.
Chłopcy! Czekamy na
rewanż. 8 marca już
niedługo :)
   Patrycja Leszczyńska

Szkolne Koło Caritas już w
pierwszym tygodniu nauki
zorganizowało akcję
pomocy – tym razem
chcieliśmy wspomóc pieski
z przytuliska w Rachowie.
Okazało się, że los zwierząt
nie jest nam obojętny, do
pudełka trafiła cała sterta
karmy oraz ciepłe koce.

22 września klasy trzecie
wyjechały na pokazy z
fizyki  organizowane przez
lubelski UMCS. Mogliśmy
obejrzeć  eksperymenty z
dziedzin: Poprzez zabawę
do praw fizyki, Drgania i
fale,A jednak się kręci,
Temperatura i efekty
cieplne.  Było pouczająco i
zabawnie. .
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Bariery przełamane!

Od wielu lat między Polską a Niemcami dochodziło do konfliktów.
Zatargi polityczne z przeszłości nie pozwalały porozumieć się tym
dwóm narodom. Po II wojnie światowej nasz zachodni sąsiad nie był już
dla nas sąsiadem, ale prawdziwym wrogiem. W miarę upływu czasu
obie strony zaczęły jednak dochodzić do wniosku, że należy polepszyć
wzajemne relacje. Aby mogło do tego dojść,organizowane są m.in.
wymiany między uczniami z Niemiec i Polski. Uczestniczyliśmy w
jednej z nich.

Niepotrzebne obawy

7-ego września o godzinie 18 wyruszyliśmy w stronę Motycza, bo tam
właśnie znajdował się ośrodek, w którym mieliśmy mieszkać. Z wielkimi
obawami, spowodowanymi przyjazdem naszych rówieśników z Niemiec,
dotarliśmy do Motycza. Po krótkiej chwili oczekiwania nasi koledzy
przyjechali pod pensjonat. Stres udzielił się każdemu, bo nie codziennie
przychodzi nam rozmawiać, bądź też przebywać z ludźmi z innego kraju. Po
kolacji wszyscy usiedliśmy w jednej sali, aby się zapoznać. Kiedy każdy już
się przedstawił, dostaliśmy klucze do pokoi. Wszyscy chłopcy dostali jeden
pokój, natomiast dziewczyny dostały pokoje czteroosobowe, ale żeby lepiej
się integrowały z Niemkami, pokoje były mieszane. Gdy już się
rozpakowaliśmy,to uświadomiliśmy sobie, że jednak „ nie taki diabeł
straszny, jak go malują”.

Wspaniały początek

  Cały nasz wyjazd to wiele wspaniałych chwil i wspaniałych zdarzeń,
jednakże w pamięci najbardziej zapadną mi dwa pierwsze dni.
W poniedziałek zjedliśmy śniadanie i od razu przystąpiliśmy do integracji w
grach zespołowych. Zabawy oraz śmiechu było przy tym bardzo dużo, ale
co najważniejsze, pozwoliło się to nam przełamać i w końcu powoli
zaprzyjaźniać z Niemcami. Po integracji językowej mieliśmy czas wolny,
który przeznaczyliśmy na grę w piłę nożną.Wybraliśmy składy: polska grupa
kontra grupa niemiecka.
W profesjonalnej piłce mamy nikłe szanse na wygranie z drużyną sąsiada,
ale w naszym meczu padł wynik 7:2, który niestety, pogrążył naszych 

kolegów. Po zjedzonym obiedzie polska grupa miała czas na wymyślenie
wieczoru kulturowego. Pani Alicja – jedna z naszych opiekunek, wpadła na
pomysł, aby zatańczyć poloneza.Był to dobry wybór, ale nam brakowało
tego czegoś, czyli humoru, który u Polaków jest cechą szczególną. Dlatego
też wymyśliliśmy scenkę pod tytułem: ,,Na początku było masło...”, która
była inspirowana eurowizyjnym przebojem o słowiańskim zabarwieniu.
Następnie opowiedzieliśmy, również w humorystyczny sposób, historię
„Szewczyka Dratewki”. Pani Alicja po naszym występie powiedziała, że
chyba w nocy nie zaśnie, bo cały czas będzie się śmiała.
Następny dzień to nowe wrażenia oraz nowe doświadczenia związane z 
przebywaniem z Niemcami. Rozpoczęliśmy go jak zawsze od śniadania, a
potem czekał nas wyjazd do Lublina.
Kiedy już dotarliśmy do stolicy naszego województwa, dowiedzieliśmy się,
że zagramy w grę miejską. Po zapoznaniu się z zasadami gry i podziale na
grupy ruszyliśmy rozwiązywać zadania.
Ta gra bardzo nas do siebie zbliżyła, ponieważ dużo rozmawialiśmy- głównie
po angielsku. Pokazywaliśmy też chłopakom z Niemiec Lublin. Jednak, co
najśmieszniejsze, oni wcale nie chcieli, abyśmy ich oprowadzali po
zabytkach, tylko żeby zabrać ich na obiad do KFC!
Po powrocie z Lublina wspólnie piekliśmy pizzę w prawdziwym piecu
kaflowym. Dużo było przy tym pracy, wychodziły z nas „siódme poty”, ale
udało się nam ją zrobić i wyszła znakomicie. Na koniec dnia niemiecka
grupa przygotowała dla nas swój wieczór kulturowy.O ile nie był to tak udany
wieczór jak nasz, o tyle można było się podczas niego pośmiać.
Tak zakończyły się dwa najbardziej wyjątkowe, według mnie, dni w Motyczu.

Smutne pożegnanie
Kiedy w piątek obudziliśmy się z rana, aby pożegnać Niemców, wydarzyło
się coś dziwnego. Pamiętałem, jak w niedzielę kiedy przyjechaliśmy, był w
nas stres oraz wewnętrzna niechęć.  W piątek zupełnie przeciwne emocje
sięgały zenitu. Naprawdę zżyliśmy się z naszymi rówieśnikami z Niemiec.
Okazało się, że to bardzo otwarci ludzie, których polubiliśmy i z którymi
nadal chcemy utrzymywać kontakty. Według mnie stereotypy o Niemcach
zostały obalone. Może nie przekonaliśmy się do końca do wszystkich
(każdy ma jakieś wady…), ale sympatia została w nas zaszczepiona.
                                                                                    Jakub Gryzio

Integracja

Kto Polak, a kto Niemiec?

Maciek Szczepański
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        Śladami Karola Wojtyły

Nie tylko nauką uczeń żyje...

  

02.10 w naszej szkole
odbyła się dyskoteka z
okazji Dnia Chłopaka.
Naszym didżejem był
Szymon Gruszczyk.
Zabawa była przednia.
Z niecierpliwością
czekamy na następną
:)
                  Patrycja

Nasz wyjazd na Jasną Górę przypadł na dzień 9 października.
Wyjechaliśmy jeszcze przed świtem (4.00 rano!). Sama podróż sprawiała
nam dużą przyjemność i sześć godzin w autobusie minęło bardzo szybko.
Na miejscu udaliśmy się na ogromny plac przed jasnogórskim Szczytem.
Blisko 25 tysięcy uczniów z ok.500 szkół noszących imię Jana Pawła II
brało udział we Mszy Świętej, odprawianej pod przewodnictwem abpa
Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. Eucharystię
koncelebrował bp Henryk Tomasik, duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana
Pawła II.  Tego dnia udaliśmy się jeszcze do świątyni na modlitwę przed
Cudownym Obrazem Matki Bożej, a potem - do ośrodka Caritasu w
Zakrzowie, gdzie mieliśmy przenocować.
Kolejnego dnia ruszyliśmy w drogę do Kalwarii Zebrzydowskiej, a stamtąd do
Wadowic. Wizyta w tym mieście była bardzo fajną sprawą. Mieliśmy okazję
zjeść ulubiony deser Jana Pawła II- kremówki. Były naprawdę pyszne!
Jednak nie tylko po to przyjechaliśmy do Wadowic. Głównym punktem
naszej wyprawy była wizyta w rodzinnym domu Karola Wojtyły. Wszyscy
myśleliśmy, że będzie to tylko przejście po kilku pokojach i na tym
zwiedzanie się skończy, jednak to, co zobaczyliśmy tuż po wejściu,
przeszło nasze oczekiwania! Wszystko było bardzo dokładnie dopracowane,
oszklone i budziło ogromne zainteresowanie. Pomieszczenia mieszkalne
zachowane w dawnym stylu były tylko trzy, natomiast reszta budynku pełniła
funkcję nowoczesnego multimedialnego muzeum, gdzie wszystkiego
mogliśmy dotknąć i zobaczyć z bliska. Wśród ciekawszych eksponatów
była m.in. replika łodzi rybackiej z czasów Jezusa, pistolet, z którego Ali
Agca strzelał do Jana Pawła II (wypożyczony na trzy lata z rzymskiego
Muzeum Kryminologii), różaniec od siostry Łucji z Fatimy, torebka oraz
biżuteria należąca do  Emilii Wojtyłowej. Byliśmy naprawdę pod wrażeniem i
z pewnością ta część wyjazdu podobała nam się najbardziej.
To była jedna z najlepszych wycieczek od początku gimnazjum!
                                                                                             Natalia

Oto my!

Poczet sztandarowy
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Przerwa na fotkę
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Czy znasz ? 
               KORFBALL

Książka na jesienne dni:
  Gwiazd naszych wina

        Gimbazjalna
      lista przebojów

Składniki
- 1 puszka mleka
skondensowanego słodzonego (400g)
- 250 g wiórków kokosowych
- 100 g białej czekolady, roztopionej w kąpieli
wodnej
- 2 łyżki likieru kokosowego
- 30 migdałów, obranych
- dodatkowe wiórki kokosowe do obtaczania
trufelków

Sposób przygotowania: 
Do naczynia przelać mleko skondensowane.
Dodać wiórki kokosowe, likier, wymieszać. Na
końcu dodać roztopioną czekoladę, wymieszać.
Odłożyć do lodówki na całą noc.
Kolejnego dnia łyżką odrywać kawałki masy,
formować trufelki, w środek każdego wciskając
migdałek. Obtaczać w wiórkach. Schłodzić.
No i gotowe ;P
                                                    Andżela

Kącik kulinarny
                        Białe trufle z raffaello

   On/ona ma raka. Tak krótkie zdanie, a wywołuje tak wiele emocji.               
W zależności od tego, jak bliska jest nam osoba dotknięta tą chorobą,
jesteśmy zaskoczeni, smutni, załamani lub wściekli na niesprawiedliwość
losu. 
   John Green napisał wspaniałą, wciągającą książkę, opowiadającą o
poważnej chorobie, miłości i młodych ludziach, takich jak my. Historia
wydaje się prosta: Ona -szesnastoletnia Hazel, cierpi na nieuleczalną formę
raka tarczycy. On - Augustus, stoczył już swój bój z rakiem tkanki kostnej,
który przypłacił amputacją nogi. Chłopak wybiera się z kolegą na spotkanie
grupy wsparcia dla dzieci z rakiem. Właśnie tam poznaje Hazel. Między tą
dwójką rodzi się piękne uczucie. 
   W tej historii pojawiają się niesamowite zwroty akcji a także ciekawe,
nieraz zabawne momenty. Każdy powinien ją przeczytać!
                                                                                   Agnieszka

Lp. Wykonawca Tytuł

1 Donatan-Cleo ft. Enej Brać

2 K2 ft. Buka 1 moment

3 Charli XCX Boom Clap

4 Sam Smith, Mary J, Blige Stay With Me

5 Sheppard Geronimo

6 David Guetta, Sam Martin Lovers on The Sun

7 Deorro Five Hours

8 Sowa ft. Prezes Dziś w Klubie Będzie Bang(XD)
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Korfball to gra zespołowa, która łączy w sobie
elementy koszykówki, piłki ręcznej i netballu.
Celem gry jest zgromadzenie jak największej
liczby punktów poprzez trafianie piłką do
zamocowanego na 3,5 metrowym słupie kosza.
W każdej drużynie występują cztery kobiety i
czterech mężczyzn. Dyscyplina uprawiana jest
od 1903 r.
                                                     Patrycja
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