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                                   Festiwal Piosenki Walentynkowej
                                                  Kochajmy się!

Tradycja szkoły
   12 lutego w Gimnazjum nr
12 im. Stanisława Lema w
Szczecinie tradycyjnie
został zorganizowany przez
Samorząd Uczniowski
Festiwal Piosenki
Walentynkowej. To
doskonały sposób na
uczczenie Święta
Zakochanych.
Walentynki, czyli Święto
Zakochanych jest
obchodzone na całym
świecie i wszyscy w tym
dniu wyznają sobie uczucia,
obdarowują się
upominkami, sprawiają
sobie przyjemności.
Przebieg uroczystości
   Na festiwal wybrałam się
razem ze swoja klasą i pani
ą od języka angielskiego.

W specjalnie udekorowanej
na tę okazję czerwonymi i
białymi serduszkami auli
zajęliśmy swoje miejsce.
Prowadzący opowiedzieli o
święcie Walentynek, a
następnie zaprosili na scenę
pierwszą uczestniczkę,
wokalistkę z klasy trzeciej.
Nasza starsza koleżanka
zaprezentowała
niesamowity talent wokalny.
Między występami
pięcioosobowa grupa
taneczna z naszej szkoły
wykonywała niesamowite
układy taneczne.

Następnie uczniowie z
różnych klas prezentowali
swoje talenty wokalne i
aktorskie.
Przed każdym występem
wokalnym mówiono
przepiękne erotyki.
Wszystkich uczestników
nagradzano brawami.
Jednak największe uznanie
publiczności zyskały
brawurowe występy Kosmy
Sochańskiego, który po raz
kolejny udowodnił, ze jest
zwierzęciem scenicznym.
Cały festiwal podobał się
gimnazjalistom. Byliśmy
zachwyceni występami
naszych kolegów, czego
dowodem była wspólna
zabawa- zapewnia

Justyna Piasecka,
uczennica klasy 1d.
Na zakończenie pani Iwona
Malik wszystkim
uczestnikom podarowała
czerwone lizaki w kształcie
serca. Potem uczniowie
wraz z nauczycielami
wrócili do klas.
Opinie uczestników
   Festiwal okazał się bardzo
udanym przedsięwzięciem.
Panowała miła atmosfera, a
uczniowie mieli okazję do
zaprezentowania swoich
wyjątkowych umiejętności.
Myślę, że za rok wezmę
udział w tym wydarzeniu z
takim samym
entuzjazmem.

Klaudia Wolska, kl 1d

Uczestnicy Festiwalu Walentynkowego Konrad R
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Podczas swojej wizyty w naszej szkole mówił o
rzeczach, o których mało, kto miał pojęcie,
opisywał szczegóły swojej wyprawy oraz
śpiewał  szanty wraz ze szkolnym chórkiem.
Pan Aleksander może być inspiracją dla wielu
ludzi na świecie, tych, którzy lubią przygody jak i
dla tych, którym wciąż brakuje motywacji.
Spotkanie z Aleksandrem Dobą to dla mnie
niesamowita przygoda- mówi polonistka
Katarzyna Wójcik. Od lat śledzę karierę tego
człowieka i jestem pod coraz większym
wrażeniem- dodaje Manuela Hryciuk-
nauczycielka języka angielskiego ,która
zmotywowała całą klasę 3c do udziału w
spotkaniu z tak ciekawym człowiekiem.
                               Jakub Baszkowski , kl. 1c

Spotkanie Podróżnikika roku 2014 z uczniami
szczecińskiego Gimnazjum nr 12 im. Stanisława
Lema miało miejsce 17 lutego 2015 roku.
 National Geographic przyznało ten tytuł
polskiemu łowcy przygód Aleksandrowi Dobie.
Jako pierwszy człowiek w historii samotnie
przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z
kontynentu na kontynent z Afryki do Ameryki
Południowej wyłącznie dzięki sile własnych
mięśni. Opłynął kajakiem Morze Bałtyckie i
Bajkał. Również, jako pierwszy opłynął całe
polskie wybrzeże z Polic do Elbląga oraz z
Przemyśla do Świnoujścia Pan Doba to  także
Brązowy medalista mistrzostw Polski w
kajakarstwie górskim.
Pan Aleksander mimo swojego wieku (69 lat)
jest bardzo energicznym człowiekiem.

                                  Oko w oko z Podróżnikiem Roku
                                  Aleksander Doba w naszej szkole

Podróżnik w naszej szkole Konrad R
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                            VERONICA ROTH „CZTERY” – RECENZJA
                                 CZTERY MOIM NUMEREM JEDEN

Książka
amerykańskiej
autorki, Veronicy
Roth, pt. „Cztery” to
powieść należąca do
fantastyki . W Polsce
lektura ukazała się
dzięki wydawnictwu
Amber i zyskała
dużą popularność
wśród fanów pisarki i
młodzieży.
Społeczeństwo
zbudowane na
ruinach Chicago
podzielono na pięć
frakcji: Altruizm,
Nieustraszoność,
Erudycję, Prawość i
Serdeczność. Po
ukończeniu
szesnastu lat każdy
podchodzi do testu
przynależności, który
wskazuje frakcję,

którą powinno się
wybrać. Osoba
niepasująca do
żadnej z nich,
zostawała
bezfrakcyjnym i
wykluczano ją z
życia cywilizacji.
Ludzie łączący kilka
cech byli Niezgodni i
mieli zostać
wyeliminowani.
Podczas Ceremonii
Wyboru, Tobias
będący synem
przywódcy
Altruizmu, podejmuje
decyzję, która
zadziwia wszystkich
- wybiera
Nieustraszoność.
Przenosząc się do
nowej frakcji, pragnie
udowodnić, że nie
jest tym

samym człowiekiem
co kiedyś. Uwolniony
od agresywnego
ojca, zaczyna walkę
ze swoimi lękami. By
odciąć się od
przeszłości,
przybiera nowe imię
– Cztery. W krótkim
czasie staje się
najlepszy w grupie
Nowicjuszy. Kończą
c inicjację, otrzymuje
propozycję zostania
nowym liderem
frakcji, do której
należy. Odrzuca
taką możliwość, aby
móc zostać trenerem
Transferów. Z
czasem odkrywa
spisek przywódców
Nieustraszoności z
Erudycją, mający na
celu obalenie

Altruizmu.
Narracja prowadzona
w pierwszej osobie w
czasie teraźniejszym
dodaje akcji
dynamizmu. Można
poczuć adrenalinę,
podczas gdy chłopak
skacze z budynku,
toczy walkę z
Ericiem albo wkrada
się do mieszkania
lidera swej frakcji,
Maxa. Niebanalna
historia powoduje, że
czytelnik nie potrafi
oderwać się od
lektury. Prosty język
utworu sprawia, że
po lekturę może
sięgnąć każdy, bez
względu na wiek.
Autorka wykreowała
bohatera, któremu w
pierwszej chwili

powinno się
współczuć. Potrafiła
jednak pokierować
fabułą tak, aby
czytając jego dalsze
losy nie pozostało nic
z użalania się nad
chłopakiem. Czuje si
ę dumę z tego, jak
Tobias radzi sobie z
lękami i
otaczającymi go
ludźmi. Z
zaciekawieniem
śledzimy poczynania
i wybory bohatera, z
których można się
wiele nauczyć.
Tobias imponuje
odwagą i siłą, a takż
e tym, że mimo
swojego
zniechęcenia do
rodzinnej frakcji,
postanawia

ich ostrzec przed
niebezpieczeństwem
grożącym im ze
strony połączonych
ze sobą sił
Nieustraszoności z
Erudycją. Książka ta
jest w szczególności
przeznaczona dla
miłośników science-
fiction oraz osób
gustujących w
utworach
przygodowych. Przy
powieści Veronicy
Roth nie można się
nudzić.

Paulina 

Dybus, kl 3e
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Sondę przeprowadziły:
Julia Czarniak i
Justyna Piasecka,
klasa 1d
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                                                       Sonda 
                          Jaki jest twój wymarzony zawód i dlaczego?

Lekarz sądowy , bo
interesuje się biologią .
Uważam , że byłaby to
interesująca praca.
                               
Kacper Antczak

Chciałabym zostać
kardiologiem . Lekarz to
bardzo popłatna praca ,
a poza tym przyjemnie
jest pomagać ludziom.
Kinga Drwal

Mój ulubiony zawód to
architekt. To jest mój zawód ,
moja pasja. Uwielbiam
obserwować zmiany w
przestrzeni i bryłach
architektonicznych i wykonując
ten zawód mogę mieć na to
wpływ.
Elżbieta Dymna, nauczycielka
plastyki

Żołnierz. Interesuje mnie  w tym
wszystko, zwłaszcza to, że
 dostaje się odpowiedzialne
zadania i stale trzeba się
rozwijać.
                                             
Przemysław Gozdowski

Chciałabym organizować
koncerty , bo robi to mój tata.
 Jest to dla mnie bardzo
interesujące, ponieważ lubię
tego typu aktywności.
Czułabym się spełniona.
                                                   
Oliwia Grazda

Chce być fryzjerką ,bo
lubię stylizować  włosy.
                                     
Ola Szymańska

Justyna Piasecka Justyna Piasecka
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