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Publiczne Gimnazjum im. H.
Sienkiewicza w Wąsoszu
ul. Zacisze 10
56-210, Wąsosz

Numer 9 09/14

W numerze:

* Otrzęsiny klas I
* Wywiad z
uczniem klasy I

         JESIENNE 

-Gdy październik
ciepło trzyma,
zwykle mroźna
bywa zima.
-Kiedy Zdzisiek 
rano szroni, zima 

PRZYSŁOWIA

jest w zasięgu 
dłoni.
-Noc jasna na
Michała, zima ostra
i trwała.

-Jeśli wrzesień z
pogodą zaczyna,
zwykle przez
miesiąc pogoda
trzyma.

                     Witamy  J E S I E N N I E
                               w nowym roku szkolnym! 

             
              "Słowa ulatują,
             zapiski pozostają"

Rozpoczął się nowy rok szkolny. 
Za nami już dwa miesiące nauki, otrzęsiny klas I, szkolne
rozgrywki piłki nożnej i koszykówki, Dzień Edukacji Narodowej. 
Jesień na razie mamy piękną... Miejmy nadzieję, że do grudnia
będzie złota polska jesień, słońce i lazurowe niebo, a nie szaruga,
plucha i smutne, zaciągnięte ciemnymi chmurami niebo...
W szkole, jak to w szkole, raz dobrze, raz gorzej, ale nie nudzimy
się nigdy...

* Otrzęsiny klas I
* Wywiad z uczniem klasy I
* Jesienny przepis na rogaliki
* Wywiad z nauczycielem
* Horoskop
* Sport w szkole
* Przysłowia jesienne
* Wiersz jesienny
* Jesienne fotografie Klaudii K.
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 W czwartek 25 września w naszym gimnazjum odbyły się "otrzęsiny" uczniów klas
pierwszych. 
Co roku uczniowie klas trzecich," chrzczą kociaków” z klas pierwszych, aby stały się
pełnoprawnymi uczniami naszego gimnazjum. W tym roku ten zaszczyt przypadł klasie III
a. Uroczystość rozpoczęło zjedzenie przez pierwszaków cytryny, a potem miodu. Nastąpiła
po tym część konkurencji. Pierwszą z nich było wybranie ubrań. Haczykiem było to, że
ubranie dziewczyny miał ubrać chłopak i na odwrót.
 Drugą konkurencją było robienie ciasta na pierogi, natomiast trzecią znalezienie klucza w
stogu siana. Zadanie dość łatwe, gdyby nie problemy techniczne. Klucz do pani Agaty Majdy
zaginął. Na szczęście znaleziono go i uwolniono panią.
 Swoim klasom pomagały wychowawczynie, np. robiąc ciasto na pierogi.
 Na zakończenie uczniowie zostali pasowani na prawowitych uczniów szkoły. Uczyniła to
pani dyrektor, używając do tego celu miecza.

WYWIAD Z SARĄ, 
UCZENNICĄ
KLASY ID:

1. Jak ci się podobały otrzęsiny?
- Ujdą w tłumie.

2. Sądzisz, że losowanie było
ustawione?
- Tak, były wybrane 2 osoby i na
kartkach napisali te same imiona.

3. Dobrze się bawiłaś?
- Tak, było spox.

4. Jakie zadania byś dodała?
- Nie wiem, może karmienie
chłopaka kisielem z zawiązanymi
oczami.

otrzęsiny klasw gimnazjum pierwszych
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PRZEPIS NA JESIEŃ

        Rogaliki z dżemem

Składniki:
1 kostka drożdży,}rozpuścić w
½ szkl. mleka
1 całe jajko
1 zółtko
trochę cukru
więcej niż ½ kg mąki.
dżem lub nutella

Sposób przygotowania:
zagnieść wszystko i
rozwałkować  i pokroić w
kwadraty 5 cm na 5cm
nałożyć dżem lub nutellę i
zawinąć
piec ok. 20 min w piekarniku    
                         Smacznego!

-Jeśli wrzesień z pogodą zaczyna,
zwykle przez miesiąc pogoda
trzyma

-Gdy grzyby wielkie korzenie mają,
wielką zimę zapowiadają.

-Skoro wrzesień, to już jesień, ale
jabłek pełna kieszeń.

- Gdy październik mroźny, to nie
będzie styczeń groźny .

-Kiedy październik śnieżny i
chłodny, to styczeń bywa zwykle
pogodny.

-W październiku, gdy liść z drzewa
niesporo opada, późną to wiosnę
zapowiada.

     JESIENNE  PRZYSŁOWIA

-Gdy październik ze śniegiem
przybieży, na wiosnę długo śnieg
na polach leży.

-W krótkie dzionki października,
wszystko z pola, sadu znika.

-Gdy w końcu października łagodna
pogoda, to lutemu mrozów doda.

-Kiepski rok zapowiada, gdy na
Szymona nie pada.

     Wywiad 

         z 

  Panią Sabiną, 

   nauczycielką 

     geografii

foto:

-Dzień dobry, chciałabym przeprowadzić z Panią
wywiad.
-Dzień dobry. 
-Jakie oceny miała Pani z geografii jako uczennica?
-Piątki!
-Jakie były jeszcze Pani ulubione przedmioty, poza
geografią, oczywiście?
-Historia i wychowanie fizyczne.
-Czy lubiła Pani chodzić do szkoły?
-Tak.
-Dziękuję za wywiad i do widzenia.
-Do widzenia.Klaudia
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Waga
Najbliższe tygodnie będą w miarę
spokojne. Poza małą aferą
klasową wszystko pójdzie zgodnie
z Twoimi planami.
Skorpion
Pewien nauczyciel zarazi Cię
miłością do swojego przedmiotu.
Strzelec
Wreszcie zabierzesz się za
naukę.Twoją pilność wymuszą
zbliżające się sprawdziany i
kartkówki.
Koziorożec
Jedynym Twoim zmartwieniem
mogą okazać się stopnie z
matematyki !

JESIENNY  HOROSKOP

Wodnik 
Przyłóż się do nauki , a wkrótce 
odzyskasz dobre samopoczucie
i uznanie otoczenia.
Ryby
Dostaniesz świetną ocenę z
przedmiotu , którego nie cierpisz.
Może zmienisz w końcu o nim
zdanie ...
Baran
Wkrótce możesz poczuć się
potraktowana bardzo
niesprawiedliwie. Spróbuj to
wyjaśnić  z nauczycielem.
Byk
Zwróć uwagę na stopnie z języków
obcych. Odrobina
wysiłku i sukces murowany.

Bliźnięta
W najbliższym czasie czeka Cię
niezła huśtawka: od dobrych ocen
po awanturę z nauczycielem.Rak
Uwierz wreszcie w swój
talent plastyczny.
Rak
Uwierz wreszcie w swój
talent plastyczny.
Lew
Coraz lepsze wyniki zaszokują nie
tylko kolegów z klasy. Nauczyciele
też będą pod wrażeniem.
Panna
Sukces za sukcesem. Twoje
wyniki będą naprawdę do
pozazdroszczenia.

 
        a 

    w szkole

       już

     jesień...
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SPOTKANIE  W  OGRÓDKU

Przyszła jesień do ogródka,
Tam spotkała krasnoludka.
On tam własnie w pocie czoła
Plewił grządki dookoła.

Jesień mu się przyglądała,
nagle tak się odezwała:
-Och, jak ciężko tu pracujesz,
 czy pomocy potrzebujesz?

Na to krasnal odpowiada:
-Każda pomoc będzie rada.
Gdy plony zbierzemy,
w domu sobie odpoczniemy.

Razem wzięli się do pracy
i z tej całej ich współpracy
jabłka, gruszki już zebrane
i warzywa wykopane. Klaudia

   

    SPORT 
        W 
   SZKOLE

W dniach 23 i 24 września odbyły się w naszym gimnazjum Mistrzostwa Szkoły w Piłce
Nożnej. Turniej stał się już naszą tradycją. Po raz XV rozegrali swoje mecze chłopcy, a
dziewczęta rywalizowały ze sobą po raz XI. W tym roku chłopcy z III a,  obronili tytuł i zdobyli I
miejsce, II miejsce zajęła – klasa III b, III miejsce - klasa II b. Wśród dziewcząt, najlepsze
okazały się dziewczęta z klasy III d – I miejsce, II miejsce – klasa III b, III miejsce – klasa II d. 

Natomiast dnia 30 i 31 października odbyły się w naszym gimnazjum szkolne rozgrywki
koszykówki. Chłopcy grali po raz XIII, a dziewczęta po raz XI. Uczniowie klas III nie dali
szans młodszym klasom, które nie były dla nich żadną  konkurencją poza chłopcami z klasy
II d, którzy zajęli I miejsce. Miejsce II przypadło klasie III d, a III klasie III a. Klasyfikacja
dziewcząt wyglądała następująco: zwyciężyła klasa III b przed III d i II d. 

foto:

K

K.Klaudia
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Zespół

      Raz 

    napisz,

   dziesięć 

     razy

przeczytaj!

               Oto nasz nowy zespół redakcyjny
                   - uczniowie klas pierwszych.

* Daria Berus                 * Mariusz Kuchalski

* Mateusz Doleżał           * Klaudia Kujawa

* Roksana Głowacka       * Klaudiusz Łacinik

* Sara Grzęda                * Kacper Panek
               
* Dominik Kalinowski       * Marta Paszkowska

* Weronika Korman        * Weronika Słowińska
             
* Michał Krawczyk          * Paulina Szumigała

* Anita Kryszak               * Maciej Turowski

K

redakcyjny

K


