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                 CO NOWEGO W NASZEJ SZKOLE?

Nowy rok szkolny 2021-2022 niedawno się rozpoczął. W naszej szkole pojawiło się wiele zmian! 
Korytarz przy szatniach od WF-u został wyremontowany.
Na ścianach możemy zauważyć artystyczne rysunki dyscyplin sportowych.
Sporo nowości pojawiło się również w  sali lustrzanej, gdzie możemy podziwiać rysunki przedstawiające
baletnice. 
W sali informatycznej wymieniono drewniane ławki na białe stoły.
Ostatnio w szkole odbyły się też wybory online, na przewodniczącego szkoły. Największą ilość głosów
uzyskał Przemysław Goździewski z klasy 7F. Gratulujemy wygranej!
Samorząd Uczniowski przeprowadził akcję na najbardziej uśmiechniętego nauczyciela i ucznia w każdej
klasie. Pierwsze trzy miejsca ( w kolejności alfabetycznej) uzyskali: pani Bogumiła Bombała, Pan
Mariusz Kuciński i pan Marek Lepczak. Wynika więc z tego, że najbardziej uśmiechnięci nauczyciele to
humaniści:)
Niedługo Dzień Edukacji Narodowej. Mamy nieoficjalną informację, że nauczyciele znów nakręcili dla nas
film! Będzie się działo!

Emilia Maślanka 7h

             ANKIETA WŚRÓD UCZNIÓW O NOWYCH               
                                 "DZWONKACH"
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Od tego roku w naszej szkole pracuje nowa nauczycielka wychowania fizycznego - pani Magdalena
Nyga. Udało mi się namówić ją na udzielenie wywiadu do naszej gazetki:)
To nasz wspólny debiut - mój jako "dziennikarki", pani Magdaleny jako osoby udzielającej wywiad.
Zapraszam do lektury. 

1. Dlaczego wybrała pani akurat Wychowanie fizyczne jako przedmiot nauczania?
 Wybrałam go, ponieważ kiedy byłam mała uwielbiałam sport. Często grałam z chłopakami i w piłkę i z czasem
zakorzeniło się to we mnie.

2.Co pani uważa za swój największy sukces zawodowy?
Na razie za mało uczę bym mogła cokolwiek powiedzieć na ten temat.

3. Jakie są wady a jakie zalety pracy jako nauczyciel? 
Jest dużo zalet jak i wad, lecz mogłabym powiedzieć, że na przykład zalety to dwa miesiące wakacji a wady to
ciągły hałas

4. Jak ocenia pani swoją pracę? 
Jest wspaniała! Nie zamieniłabym jej na nic innego!

5. Czy od zawsze pani myślała, że będzie nauczycielem? 
Nie. Nawet idąc na studia o tym nie myślałam.

6. Co Pani najbardziej lubi w swojej dziedzinie nauczania? 
Najbardziej w swojej pracy lubię uśmiechy na twarzach uczniów.

7. Ile godzin dziennie spędza pani w szkole? 
W szkole spędzam około 6 godzin, lecz jednego dnia jestem nawet 8!

8. Jaka jest najlepsza rzecz podczas pani pracy? 
Najlepsza rzecz podczas moich zajęć to uśmiech na twarzach dzieci.

9. I ostanie pytanie - o Pani życiu prywatnym. Co Pani lubi robić w wolnym czasie po za szkołą? 
Bardzo lubię jeździć na rowerze. Sprawia mi to wielką przyjemność.
                                                                                                                          

     Weronika Kwartnik Klasa 6A

             WYWIAD Z PANIĄ MAGDALENĄ NYGĄ -                 
          NAUCZYCIELKĄ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
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                        ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT

                              ZAGADKI LOGICZNE

         CHORWACJA - KRAJ KSIĘŻYCA I 1000 WYSP

Co roku 4 października obchodzony jest światowy dzień zwierząt. Święto to upamiętnia św. Franciszka, który
jest patronem zwierząt ekologów, oraz ekologii.

Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 roku we Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt
trwający do 10 października
Po raz pierwszy Światowy Dzień Zwierząt został zorganizowany w Polsce w 1993 roku. Celem tego dnia jest
uświadomienie ludzi, że zwierzę to żywa istota, a nie rzecz i ma swoje prawa. Podczas obchodów tego dnia
organizacje chroniące zwierzęta zwracają uwagę ludzi na los bezdomnych zwierząt, nielegalne hodowle psów
szkolonych do walk, znęcanie się nad zwierzętami oraz o warunki panujące w schroniskach.

Kinga Legierska 8 b

1.  Mogę żyć tylko tam, gdzie jest światło, ale jeśli światło na mnie świeci umieram. Czym jestem?
2.  Wchodzisz do pokoju z zapałką, lampą naftową, świecą i kominkiem. Co zapalasz jako pierwsze?
3.  Co jest zawsze mokre po nałożeniu?

Pierwsza osoba, która odpowie na pytania, otrzyma słodką niespodziankę. Zapraszam do sali 226, do pani
Magdaleny Plebańczyk

Blanka Chorąży 7h

 Pewnie wielu z was zapyta: “Dlaczego ten artykuł ma taki tytuł?” Odpowiedź jest prosta: Chorwacja ma kształt
półksiężyca i posiada ponad 1000 wysp z czego tylko 50 jest zamieszkanych.
 Ma także dwa najmniejsze obiekty świata. Pierwsze to katedra i znajduje się w Nin. Drugie to miasto i nazywa
się Hum. Mieszka w nim 14 mieszkańców. A propos mieszkania, według Homera na jednej z chorwackich wysp
- Ogyggi mieszkał Odyseusz przez 7 lat z nimfą Kalipso.
  Jest tam także najstarsza elektrownia wodna. Została zbudowana w 1895 r. w mieście Szybenik na rzece Krka
 Oświetlenie najstarszej części Zagrzebia nadal jest na gaz, a nie na prąd. Jest codziennie zapalane za
pomocą kilku latarników.
 Chorwacja jest bardzo ciekawa i polecam wam ją odwiedzić, chociaż nigdy tam nie byłem.
                                                                                                                                      Jan Falkowski 7H
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     HUMOR Z ZESZYTÓW        ZGADNIJ KTO TO

                            ANKIETA O WAKACJACH

Nowa wersja hymnu:(
Jak Czarniecki do Poznania
będziem Polakami.
Jak nam przykład Polska 
dała, teraz my żyjemy.
Marsz Dąbrowski 
z ziemi polskiej do włoskiej

Najbardziej uśmiechnięty nauczyciel - Krzysztof
Królik :)))
"Kobieta" jaki to rodzaj? - Damski
Kto był opiekunem Gryfindoru? - syn Voldemarta
wymień magiczne przedmioty w Harrym Potterze
- ruszczka (pisownia oryginalna).

Zebrała Magdalena Plebańczyk

1. Gdzie spędzałeś/aś wakacje w tym roku?
a) Nad morzem lub w górach - 53%   b) Za granicą - 23%   c) Gdzie indziej - 24%
2. Jeśli zaznaczyłeś/aś odpowiedź "Gdzie indziej" to gdzie?
Najczęstsze odpowiedzi: u babci, na obozie, na działce
3. Czy podczas wakacji szczepiłeś/aś się przeciwko Covid-19?
a) Tak - 50%       b) Nie - 50%
4. Jakim środkiem transportu jechałeś/aś na wakacje?
a) Samolotem - 12%   b) Samochodem - 61%   c) Pociągiem - 11%   d) Innym 16%
5. Jeżeli zaznaczyłeś/aś odpowiedź "Inne" to jakim?
Najczęstsze odpowiedzi: autokarem, autobusem
6. Czy cieszysz się, że wakacje się skończyły?
a) Tak - 13%       b) Nie - 87%
7. Z kim spędzałeś/aś tegoroczne wakacje?
a) Ze znajomymi - 30%       b) Z rodziną - 54%         c) Samemu - 16%
                                                                                                                   
                                                                                                                    Natalia Dutkiewicz, Lena Kowal 7H
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