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Pasowanie na ucznia

zso

W tym roku
szkolnym
szykują się
nam poważne
zmiany.  Po
raz ostatni
utworzone
zostały
oddziały klas
pierwszych
gimnazjum. W
naszej szkole
są to oddziały
A i B.
Oczekujemy

tez na
wytyczne
dotyczące
nowej
podstawy
programowej,
podręczników
czy też listy
lektur. Od
przyszłego
roku
szkolnego
pojawi się po
raz pierwszy
od wielu lat

ponownie
klasa siódma
szkoły
podstawowej,
do której pójdą
niedoszli
gimnazjaliści.
W tym roku
również
uczniowie
klasy szóstej
nie napiszą
Sprawdzianu
Szóstoklasisty.
Natomiast

trzecioklasistów

zso

ROK POD ZNAKIEM ZMIAN...                            
  

PASOWANIE 
NA PRZEDSZKOLAKA

tradycją szkoły jest
pasowanie najmłodszych
uczniów na
przedszkolaka. Wszystkim
pięcio i sześciolatkom
życzymy samych
słonecznych dni i zajęć
pełnych zabawy. 

KONIEC WAKACJI 
Jeszcze niedawno ciężko
nam było otrząsnąć się z
koszmarnego powrotu do
codziennej rzeczywistości,
obowiązków oraz nowego
przyswajania wiedzy. Teraz
możemy czekać tylko na
przyjemniejsze rzeczy takie
jak ferie zimowe,wakacje
czy soboty i niedziele.
Jednak każdy z nas jest
świadom tego, że gdy
będzie wykonywać swoje
obowiązki, zapracuje na
swoją wymarzoną
przyszłość, w której będzie
wykonywać to, co lubi.  

PasowanieSP

zso

zso
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JESIEŃ

Rok 2017 rokiem reform

 
Miesiąc wrzesień,
październik, listopad
to miesiące, w których
panuje jedna ze
smutniejszych pór
roku, czyli jesień. Pora
ta charakteryzuje się
m.in. umiarkowanymi
temperaturami
powietrza czy obfitymi

opadami
atmosferycznymi.
Wrzesień jest dla
większości osób
trudnym miesiącem,
kończą się wakacje,
trzeba wrócić do
nauki, pracy i niestety
do wczesnego
wstawania. Podczas
tego okresu

pogoda nas nie
rozpieszcza,
pochmurne dni,
jesienne chandry
sprawiają że chce
nam się spać, często
boli nas głowa lub
borykamy się z
katarem. W wielu
przypadkach  coś
nam nie idzie

z powodu złego
samopoczucia.
Zadajemy sobie
pytanie ,,Jak wrócić
po przerwie do
obowiązków?!’’. Otóż
jest na to kilka
sposobów, oto
przykłady:

1.Przed odpoczynkiem
nie zostawiaj
niedokończonych,
nieuporządkowanych
spraw.
2.Podczas odpoczynku
nie myśl o
obowiązkach.
3.Daj sobie jeden dzień
na ogarnięcie
rzeczywistości.
4.Podzczas powrotu
nie narzucaj na swoje
barki zbyt dużo
obowiązków
związanych ze szkołą
lub pracą.

5.Na tapetę ustaw
wakacyjne
wspomnienia.
6.Urządź wieczór
wspomnień
7.Korzystaj z letniej
pogody.
8.Ustal sobie
wakacyjny cel na
kolejny wypoczynek.
  Natalcia899

Rok 2017 rokiem
reform w szkolnictwie

W roku 2017 została
podpisana reforma o
likwidacji gimnazjum,
przywróceniu 8 letniej
szkole podstawowej i
cztero letniego liceum.
Ministerstwo Edukacji i
partia rządząca uważa
reformę za
przemyślaną i dopiętą
na ostatni guzik. Nie

wszyscy mają
podobne poglądy.
Przeciwnikami ustawy
są m.in opozycja,
nauczyciele i sami
uczniowie. Uważają że
reforma wprowadzi
chaos w oświacie oraz
uwsteczni polskie
szkolnictwo.
Łukasz M.

-

-

-

=

Jesienną porą warto
wzmocnić się
odpowiednimi
preparatami
witaminowymi.
Mniejsza ilość słońca
to na przykład
mniejsza ilość
witaminy D, która jest
niezbędna do
prawidłowego
funkcjonowania
naszego organizmu.
Jeżeli chcemy być
zdrowi i silni
powinniśmy pamiętać
też o prawidłowym
odżywianiu:

obowiązkowo
spożywać pięć
posiłków dziennie i nie
zapominać o
zabieraniu do szkoły
wody lub innego
napoju. Nieocenioną
wartość ma również
dbanie o rozwój
fizyczny i zapewnienie
swojemu organizmowi
odpowiedniej porcji
ruchu. Nie rezygnujmy
z zajęć wychowania
fizycznego tylko
dlatego, że akurat nam
się nie chce.
Dotleniony mózg to

skarb, szczególnie
przed sprawdzianami. 

-

-

-

-
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Szkolne obchody 98. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości

            11 listopada

W ZSO w Wydminach
jak co roku bardzo
uroczyście obchodzo-
no Święto Odzyskania
Niepodległości.
Tegoroczne obchody
98. rocznicy ostały
podzielone na dwa
etapy – 10 listopada
odbył się Marsz
Niepodległości, a 17
listopada w GOK-u
zaprezentowano
inscenizację słowno –
muzyczną o tematyce
patriotycznej. W
przeddzień

Narodowe-go Święta
Niepodległo-ści ulicami
Wydmin przeszedł II
Marsz
Niepodległościowy,
zapoczątkowany w
ubiegłym roku przez
panie Małgorzatę
Cedrowską i Barbarę
Kisiel w ramach pro-
jektu gimnazjalnego. W
tym roku do projektu
dołączyła klasa 2B pod
opieką pana Andrzeja
Fiedorczyka,  

Na czele
patriotycznego
pochodu stanął król
Jan III Sobieski w
asyście husarii
polskiej, ponieważ w
tym roku przypada 333
rocznica zwycięskiej
bitwy pod Wiedniem. W
marszu wzięli udział
m.in. Wójt Gminy
Radosław Król,
zastępca Wójta Gminy
Maria Dolecka,
przewodnicząca Rady
Gminy Grażyna Plato
oraz mieszkańcy
gminy. Uczestnicy II
Marszu Niepodległości
złożyli kwiaty pod

Dębem Pamięci,
następnie ruszyli w takt
polskich pieśni
patriotycznych pod
pomnik Kazimierza
Chmielowskiego ps.
„Rekin”. Po złożeniu
kwiatów i oddaniu hołdu
biało - czerwony
pochód, pod eskortą
policji i Ochotniczej
Straży Pożarnej w
Wydminach, ruszył
ulicami wsi w kierunku
szkoły.

17 listopada natomiast
w GOK-u odbyła się
uroczysta akademia.
Na scenie obok siebie
wystąpiły trzy pokole-
nia: dziadkowie, dzieci
i wnuki. Pod batutą
pana A.Fiedorczyka i
przy akompaniamen-
cie pani B.Ordyniec
swoje umiejętności

wokalne zaprezento-
wały chóry: chór „Lira”
oraz chór im. J. Pawła
II z Parafii Rzymsko –
Katolickiej, a także
uczniowie z ZSO:
„Feliksinki” i najmłod-
sze  „Złote Nutki”.
Wzruszenia
odbiorcom dostarczyli
również recytujący

gimnazjaliści, których
do występu przygoto-
wała pani D. Fiedor-
czyk. Część z nich
bierze udział w konty-
nuacji Patriotycznego
Projektu Gim. Dopeł-
nieniem akademii stał
się występ najmłod-
szych uczniów wyd-
mińskiej szkoły:grupy

przedszkolaków pod
opieką pani A.Skopnik
i A. Michałowskiej.
Sześciolatki podbiły
serca publiczności
tańcząc poloneza,
polkę i krakowiaka.  

Akademia z okazji
Święta Niepodległości
dostarczyła
społeczności Gminy
wielu wzruszeń, nie
zabrakło oklasków dla
artystów, muzycznych
bisów, rodzicielskich
łez wzruszenia i
podziękowań dla
organizatorów
uroczystości oraz
Dyrekcji i pracowników
Gminnego Ośrodka
Kultury. Podczas

takich uroczystości
wytwarza się
niezwykła więź
pomiędzy
społecznością lokalną i
w najpiękniejszy
sposób pielęgnuje
Patriotyzm. 

zso

zso

zso

zso
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Wybuch Stanu wojennego
13 grudnia nasza szkoła jak i wszyscy Polacy obchodziliśmy 35
rocznicę wybuchu Stanu wojennego.

19 maja odbył się
pogrzeb Grzegorza
Przemyka na
cmentarzu
Powązkowskim, który
stał się manifestacją

sprzeciwu wobec
władzy
komunistycznej. 

W 1981 roku w naszym ojczystym kraju
doszło do sytuacji w której ginęli
uczestnicy spontanicznych protestów, a
także osoby, które na skutek presji
popełniły samobójstwo.  Możemy
wymieniać dużo ofiar tego wydarzenia. 

Pogrzeb poprzedziła
msza święta
odprawiona przez
księdza Jerzego
Popiełuszko. Złożenie
ciała do grobu nie jest
końcem tej historii ale
walki o prawdę i
sprawiedliwość.
Śledztwo przeciwko
winnym jego śmierci
prowadzono tak, by nie
wykazać jakiejkolwiek
winy funkcjonariuszy
MO. Obciążono nią
sanitariuszy i lekarzy
pogotowia. Cytując
słowa generała

Czesława Kiszczaka
,,Ma być tylko jedna
wersja wydarzeń –
sanitariusze’’. Proces
który zakończył się  w
lipcu 1984 roku był
wyreżyserowany. 

Lecz na naszym
szkolnym apelu
przybliżyliśmy się do
postaci Grzegorza
Przemyka. Chłopaka
wyjątkowego, młodego,
który walczył do końca
o to aby każdy z nas
dzisiaj mógł żyć w
wolnym i
demokratycznym
państwie. Sprawa
Grzegorza to opowieść
o zbrodni, która na
terytorium naszego
kraju nie doczekała się
sprawiedliwego
wyroku, opowieść o
kłamstwie,
dezinformacji

i manipulacjach. O
powolnym, ale
konsekwentnym
zabijaniu prawdy.Syn
Barbary Sadowskiej 12
maja 1983 roku został
zatrzymany przez MO
(milicja obywatelska)
oraz przewieziony na
przesłuchanie podczas
którego został brutalnie
pobity następnie
 przewieziony do
szpitala zmarł po
dwóch dniach.
Podobno lekarz płakał
podczas operacji, bo
wnętrzności chłopca
były tak
zmasakrowane.

Przed jego
rozpoczęciem
szykanowano
pełnomocników
Barbary Sadowskiej
mecenasa Macieja
Bednarkiewicza oraz 
mecenasa Władysława
Siła-Nowickiego także
pracę stracił
prokurator, który
sprzeciwił się
bezprawnym
praktykom
Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych. Sąd w
1984 roku uwolnił od
zarzutu pobicia

Przemyka dwóch
milicjantów, zostali oni
skazani na karę
więzienia, po
wymuszeniu w
śledztwie
nieprawdziwych
zeznań. Wyroki
wydane w tym
procesie Sąd
Wojewódzki w
Warszawie uniewinnił
pracowników służby
MO. 

Za twoim przewodem
Złączym się z
narodem.

Przejdziem Wisłę,
przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład
Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz...

Jak Czarniecki do
Poznania
Po szwedzkim
zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez
morze.

Marsz, marsz...

Jeszcze Polska nie
zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc
wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz
Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do
Polski  

ZSO

ZSO

ZSO

ZSO
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Grafen wynalazek XXI wieku

Piernik Kętrzyński 

Składniki: duże
opakowanie (750 g)
piernika kętrzyńskiego,
1,5 szklanki wody (380
ml), 170 ml oleju, krem
czekoladowy w
opakowaniu
Przepis: 
Zawartość opakowania
dobrze wymieszać z
wodą. Dodać olej i
ponownie dobrze
wymieszać. Ciasto
wyłożyć do formy

np. tortowej uprzednio
wysmarowana masłem
i obsypana mąką tartą,
odstawić na 15 minut.
Wstawić do
nagrzanego piekarnika
(180*) i piec około 45-
60 minut. Krem
czekoladowy wykonać
jak jest napisane na
opakowaniu.

Wiktoria M.

Sprawa jeszcze
pięciokrotnie wracała
na wokandę. W lipcu
2010 r. Sąd
Najwyższy uznał za
przedawnione
śmiertelne pobicie
Przemyka. Leopold
Przemyk jeszcze raz
podjął walkę o
sprawiedliwość lecz
nadzieja na
sprawiedliwość
ostatecznie umarła w
2013 r. Co
najsmutniejsze o
wielkiej klęsce tych

ostatnich i wielkiej
klęsce prawdy i
nawet w wolnej
Polsce winni nie
zostali ukarani.
Sprawa Grzegorza to
kompromitacja
państwa i polskiego
wymiaru
sprawiedliwości.
Sprawiedliwości
Leopold Przemyk 
doczekał się dopiero
poza granicami
państwa polskiego.
Europejski Trybunał
Praw Człowieka

orzekł że Polska
naruszyła art.2
europejskiej
 konwencji praw
człowieka i
podstawowych
wolności. Klasa
projektowa razem z
prawdziwymi
Polakami o godz.
19:30 w oknach
naszej szkoły zapaliła
Światła Wolności aby
upamiętnić ofiary
stanu wojennego.
Zapoznając się z tą
sprawą  teraz

powinniśmy doceniać
że możemy żyć w
wolnym kraju.
  Natalcia899 

grafen

Grafen wynalazek XXI wieku

Grafen to struktura złożona z atomów węgla, materiał ten wyglądem
przypomina plaster miodu o grubości jednego atomu. Mimo iż opis tego
rewolucyjnego materiału powstał już w 1947r. prace nad nim nie były
kontynuowane, gdyż w tym okresie wielu osób próbowało udowodnić że ta
struktura jak inne ciała dwuwymiarowe nie może istnieć w przyrodzie. W
latach 80 dwudziestego wieku ukazał się materiał w którym uznano że
grafen można wytworzyć a naukowcy zaprzeczający jego istnieniu ponad 40
lat temu byli w błędzie. W 2004 roku nastąpił przełom. Dwie grupy z Georgii i
Manchesteru udowodniły że uzyskany przez nich grafen mimo iż niepozorny
ma wiele właściwości np. procesor wykonany z tego surowca działałby 1000
razy szybciej, telefony byłyby elastyczne oraz ładowały się w około 5
sekund.

Przyrządy medyczne uszlachetnione tym
materiałem byłyby trwalsze lecz jest to kwestia
przyszłości. W 2010r. Andriej Gejm i Konstantin
Nowosiołow dostali nagrodę nobla w dziedzinie
fizyki za badania nad grafenem. W 2015 r.
politechnika Łódzka zaprezentowała innowacyjne
urządzenie do produkcji grafenu z fazy ciekłej.
Swój produkt nazwali HSMG (ang. High Strength
Metallurgical Graphene). W tym też rokuotrzymali
ochronę patentową w UE i USA.
Łukasz M.

Dodaj nas do
znajomych na

facebooku.

zapoznaj się z naszymi
wcześniejszymi

gazetkami 

grafen
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