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    SPIS TREŚCI

Dnia 21 marca został zorganizowany radosny Pierwszy Dzień
Wiosny. Zadaniem uczniów z naszej szkoły było nietypowo się
ubrać, bowiem ,,kto przebrany, niepytany.'' 
Nasze koleżanki i koledzy wskoczyli w stroje m.in. piłkarzy,
zwierząt, budowlańców, terrorystów oraz postaci z bajek. 

W dodatku pani Joanna Niemiec, która przygotowała akademię
z okazji tej uroczystości, zaprosiła do naszej szkoły WIOSNY z
innych krajów.  A koleżanki z klasy pierwszej zaśpiewały
radosną piosenkę o tej urokliwej porze roku.

Rafał Gałka wcielił się w rolę diabła, który chciał, aby inni
postępowali zgodnie z jego zasadami. Pragnął nakłonić kolegę,
aby nie poszedł do szkoły z racji dnia wagarowicza.
Na szczęście rozważny chłopak nie posłuchał i nie dał się
zwieść rogatemu duchowi. 
Ta krótka scenka chyba każdemu dała trochę do
myślenia.                                                                              
                                                                      /W. Lisowska/

Gazetkę przygotowali: W. Lisowska, A. Nalepa, P. Bieryt, P.
Szymański, W. Syjud, G. Sibielak
Korekta I. Kożuch

  PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W NASZEJ SZKOLE
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                            ZGADNIJ, KTO TO?
        KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS 

Pamiętacie zeszłoroczny konkurs? Jaki nauczyciel kryje się na
zdjęciu z dzieciństwa? Postanowiliśmy, że jeszcze raz ruszamy z
tą zabawą! 

PRZESYŁAJCIE ODPOWIEDZI NA NASZEGO SZKOLNEGO FACEBOOKA DO 15 MAJA

         CZEKAJĄ NAGRODY   CZEKAJĄ NAGRODY   CZEKAJĄ NAGRODY   CZEKAJĄ NAGRODY

              POWODZENIA   POWODZENIA   POWODZENIA   POWODZENIA   POWODZENIA                         
                                                            
                                                                                                                             

DROGI KOLEGO! DROGA KOLEŻANKO! 
CZY ROZPOZNAJESZ OSOBĘ ZE ZDJĘCIA UMIESZCZONEGO PONIŻEJ???
MOŻEMY PODPOWIEDZIEĆ TYLKO TYLE, ŻE:

jej ulubionym filmem jest ,,Władca Pierścieni'', a ulubioną potrawą - sushi.

Ta osoba spędza wolny czas, grając w szachy lub podróżując z przyjaciółmi.

Ulubionym kolorem tej osoby jest zielony.
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  KTH MISTRZEM 2. LIGI W HOKEJU NA LODZIE!

Ze złotymi medalami i tytułem Mistrzów Polski 2.
Ligi powrócili pod Górę Parkową hokeiści 1928 KTH,
którzy w Łodzi wygrali turniej finałowy. Trzecie
miejsce na podium zajęła druga krynicka drużyna
KH KTH. W konfrontacji, której stawką był
mistrzowski tytuł 2 Ligi, zespół 1928 KTH pokonał 6-
3 ŁKH Łódź, zwycięzcę rozgrywek grupy północnej.
Przełomowym punktem tego pojedynku okazała się
druga tercja, w której kryniczanie zdobyli cztery gole
i przejęli prowadzenie, utrzymane aż do ostatniego
gwizdka. Zdobyty przez KTHetów mistrzowski tytuł
jest również przepustką na wyższy poziom
rozgrywek.
                                     /oprac. Paweł Bieryt/

.

Redaktorzy naszej gazetki przeprowadzili króciutki 
wywiad z Pauliną Padulą, która jest uczennicą klasy
6B i niedawno otrzymała tytuł najlepszej
zawodniczki turnieju. Paulina przyznała się, że
pierwszy raz w swoim życiu zagrała w minipiłkę,
będąc w 4 klasie, kiedy to zaczęła chodzić na lekcję
wuefu w szkole, w Zockiem. Dodała, że
indywidualnie nie gra w klubie. Trenuje tylko na
lekcjach wychowania fizycznego. Oznajmiła nam,
że niespecjalnie przestrzega zdrowego trybu życia i
odżywia się tak, jak przeciętny człowiek. Nie wiąże
przyszłości z tym sportem. Uważa go za swoje
hobby.
                   /W. Lisowska, P. Szymański, W. Gryzło/
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            DZIEWCZYNA NA MEDAL
          Krótka rozmowa z Pauliną Paulą-najlepszą zawodniczką Mistrzostw Powiatu  
                                  Nowosądeckiego w minipiłce ręcznej dziewcząt.
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Co tegoroczni trzecioklasiści myślą
o... egzaminie gimnazjalnym

Dnia 19 kwietnia w Polsce rozpocznie się EGZAMIN
GIMNAZJLANY, który zacznie się od godziny 9.00 od
historii i wiedzy o społeczeństwie. Po 2 godzinach
uczniowie  będą pisać część dot. języka polskiego.

W drugim dniu egzaminu, również od godz. 9.00, będą
wykazywać się wiedzą o przedmiotach przyrodniczych.
Następnie, o jedenastej na gimnazjalistów będzie czekać
matematyka.

Trzeciego dnia egzaminu uczniowie będą sprawdzani z
wiedzy o języku nowożytnym. O godzinie 9.00 część
podstawowa, a o jedenastej część rozszerzona.
Uczniowie podstawówki idą 1. i 2. dnia egzaminu do
szkoły, a 3. dnia mają od szkoły wolne. Natomiast,
pozostałe klasy gimnazjum nie idą przez trzy dni, w
których trwa egzamin.
Wyniki tego sprawdzianu wiedzy będą ogłoszone 16
czerwca lub 23 czerwca.

A co o egzaminie sądzą sami uczniowie? Zobaczcie
poniżej!

Dnia 5 kwietnia zapytaliśmy kilkoro trzecioklasistów, czym
jest dla nich egzamin. Odpowiedzieli nam, że dla nich jest
to sprawdzenie wiedzy, którą uzyskali przez wszystkie lata
nauki. Stwierdzili, że egzamin przygotowuje ich do nowych
szkół. Część uczniów boi się pytań z fizyki, języka
angielskiego oraz matematyki. Reszta oznajmiła, że nie
boi się w ogóle. Dowiedzieliśmy się, że nie straszne im
żadne pytania z języka polskiego. Gdy zapytaliśmy
naszych kolegów oraz koleżanki o to, jak przygotowują się
do tego testu, odpowiedzieli nam, że czytają repetytoria
gimnazjalne i również ,,idą na pewniaka.” Z
przymrużeniem oka zadaliśmy im pytanie, czy
przygotowują jakieś ściągi. Odpowiedzieli, że nauczyciele
nauczyli ich nie ściągać na tego typu egzaminach.
                          /Wiktoria Lisowska, Grzegorz Sibielak/
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