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Powrót do szkoły... 
od zawsze był to jeden z najcięższych etapów w życiu ucznia, kiedy to zaraz po wakacyjnej sielance, z dnia na
dzień, zmuszeni byliśmy nagle, diametralnie przestawić się, by skupić się na nauce i szkole. Jednak obecnie, w
czasach pandemii, mało kto jest oburzony lub załamany, a wręcz odwrotnie, większość cieszy się z powrotu do
swoich rówieśników, do nauczycieli albo po prostu do miejsca, jakim jest szkoła. Jesteśmy stęsknieni za
stacjonarnym trybem nauczania.
Wrzesień minął nam niespodziewanie szybko...
Myślę, że podczas ostatniego miesiąca zdążyliśmy przyzwyczaić się do szkoły i chociaż na chwilę, mimo
obowiązku noszenia maseczek i dezynfekcji rąk, zapomnieć o pandemii. Powraca powszechne narzekanie na
matematykę, powtarzanie fizyki na pięć minut przed dzwonkiem, czy nawet ściąganie prac domowych w
szkolnej toalecie. Wydaje mi się jednak, że mimo wszystko, mimo stresu, nerwów i zmęczenia, lepiej nam, gdy
jesteśmy w tym wszystkim razem, ciesząc się wzajemnie sobą i poznając nowych ludzi.
Wystarczy już o covidzie!!! Mamy przecież przed sobą dużo ciekawsze wydarzenia w najbliższym czasie.
Konkursy, olimpiady, projekty, wycieczki… To też czas i okazje, które pozwolą lepiej zaaklimatyzować się
młodym i starszym po długiej przerwie. 
Apelujemy do wszystkich o większą integrację między klasami poprzez wspólne uczestnictwo w różnych
akcjach, przedstawieniach, apelach lub właśnie w naszej gazetce szkolnej;)) 
Ściskamy za Was kciuki w tym roku szkolnym, trzymajcie się i powodzenia ;))
                                                                                                                                                    Patrycja

POWRÓT DO SZKOŁY...
WRESZCIE, ZNOWU, NIESTETY, NA SZCZĘŚCIE...
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ZE SZKOLNEGO KORYTARZA

WYPRAWKA DLA ŻAKA

Tradycyjnie, już kolejny rok z rzędu, przez cały
wrzesień trwała bardzo ważna akcja. Wszyscy
zbieraliśmy artykuły szkolne, takie jak: piórniki,
zeszyty, pisaki, plecaki itp. 
Chcieliśmy w ten sposób wesprzeć te osoby spośród
nas, które borykają się z różnymi problemami i
znajdują się obecnie w trudnej sytuacji finansowej. 
Tej szlachetnej akcji patronuje od lat Szkolne Koło
Wolontariatu wraz z Samorządem Uczniowskim, który
aktywnie angażuje się w rozmaite inicjatywy mające
na celu pomoc innym ludziom.

KONKURSY, KONKURSY
Dopiero wróciliśmy do szkoły, a już rozpoczął się
sezon konkursowych zabaw, imprez, projektów. 
DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH 
odbył się 1 października. Chętni, a nigdy ich nie
brakuje, bo impreza należy do cyklicznych w naszej
szkole, mogli na przykład wykonać pracę plastyczną –
plakat – ilustrujący wybrany przez siebie kraj. 
Inni uczestnicy konkursu przygotowali potrawy
charakterystyczne dla wybranej kuchni narodowej i
przeznaczyli je na kiermasz smakołyków. 
Wielu uczniów ubrało się w stroje kolorystycznie
przypominające flagi państwowe. 
Pieniądze zebrane na kiermaszach z pychotkami
zostały przeznaczone na szczytny cel, a mianowicie
dla schroniska dla zwierząt w Sosnowcu. 

KONKURS O TYTUŁ MISTRZA INTELIGO
również zaplanowany jest w najbliższym czasie  obok
u r o c z y s t e g o PASOWANIA PIERWSZAKÓW
Rywalizacja ta obejmuje trzy obszary: słuchanie ze
zrozumieniem kreatywność, łamigłówki logiczne. Ta
zabawa cieszy się dużą popularnością w naszej
szkole od wielu lat i jeśli ktoś spróbuje sił w pierwszej
klasie, to co roku chętnie wraca do zmagań w
kolejnych edycjach.

ZAPRASZAMY!!! 

. .
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      ZE SZKOLNEGO                     KORYTARZA OKIEM PIERWSZAKA
Red: Jak czujesz się w nowej           
           szkole?
Oliwia: Bardzo mi się podoba atmosfera tu panująca.
Czuję się świetnie.
Paulina: Mam wielu nowych znajomych i dlatego
podoba mi się tutaj.
Amelia: Szkoła jest świetna, a nauczyciele bardzo
przyjaźni.

Red: Co najbardziej Ci się tu u nas
podoba?
Domin ik : Podoba mi się to, że szkoła jest
nowoczesna. Dostosowana do potrzeb i oczekiwań
młodzieży.
Antek: Dobrze, że mamy swoje szafki, to plus. Fajnie
też, że są automaty z napojami.
Julia: Super, że jest świeże i pyszne jedzenie, to
zalety kuchni na miejscu.
Wiktoria: Fajne są pufy na korytarzach.
Kacper: Dobre komputery w pracowniach.
Natalia: Ciekawe metody stosowane przez nauczycieli
na lekcjach, na przykład poprzez zabawę.Red: Co byś zmienił/zmieniła w tej

szkole?
Ala: Na tę chwilę nie zmieniłabym nic, ponieważ na
razie jest dobrze.
Zuzia: Zmieniłabym liczbę sprawdzianów i kartkówek,
bo już jest ich stanowczo za dużo.
Kacper: Chciałbym, by było więcej wyjść ze szkoły,
np. jakieś wycieczki kilkudniowe...
Julia: Chciałabym zmienić dzwonki, aby zaczynać
lekcje o godzinie 8.00 i kończyć najpóźniej o godzinie
14.20.
Antek: Można by zmienić wystrój niektórych sal, bo są
stare.

Red: Jak postrzegasz naszych
nauczycieli?
Wiktoria: Są zabawni.
Natalia: Pomocni i opiekuńczy.
Kuba: Wymagający.
Julia: Niektórzy sprawiają wrażenie niemiłych, ale
zobaczymy...
Kacper: Pytają na lekcjach, co mi się nie podoba.
Antek: Są zdecydowanie lepsi niż w podstawówce.

.

.

Red: Jakie masz wrażenia po pierwszym
miesiącu nauki w nowej szkole?
A l a : Jest super. Mało sprawdzianów i i spoko
nauczyciele.
Nikola: Miła pani dyrektor i OK pan kierownik
szkolenia praktycznego.
Ola: Fajna atmosfera i uczniowie całkiem, całkiem.
Weronika: Podoba mi się to, że szkoła jest
tolerancyjna. Każdy z nas ubiera się jak chce i nie
słyszymy od innych, że komuś to nie pasuje.
Nauczyciele też nie ingerują w nasze gusty.
Paulina: Podobnie jest na lekcjach. Nie musimy
wszyscy myśleć tak samo. Nauczyciele pozwalają
nam wygłaszać swoje poglądy, a oni traktują nas z
szacunkiem i każdego indywidualnie.

.

.
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Wakacje, wakacje i po
wakacjach

Sezon letni dla żeglarzy dobiega końca. Kolejne
szkolenia motorowodne oraz żeglarskie zostały
przeprowadzone, przez co powiększyła się rodzina
żeglarzy. Kilka regat, nowe doświadczenia a na
pewno za rok będzie lepiej !

Ze smutniejszych wiadomości - w sierpniu zmarł Jerzy
Porębski - najlepszy polski szanciarz, piosenkarz,
mieszkaniec Sosnowca w młodych latach. Jego
szanty na zawsze zostaną w internecie i sercach
żeglarzy.

Wracając do weselszych momentów, został
zakupiony nowy sprzęt pływający, czyli motorówki.
Nadal pełno klientów, bo w ciepłe i na serio piękne
dni, przychodzą i z chęcią wypożyczają nasz sprzęt.
Można porozmawiać, poznać nowe historie
żeglarskie. Nagraliśmy również film na temat naszego
klubu oraz już coś organizujemy na następny sezon...
Klubowicze już zaczynają wyciągać swój sprzęt
pływający na ląd. Czyszczą, konserwują i sprzątają. 
Niektórzy mają usterki do naprawienia, a inni
sprzedają swoje żaglówki oraz motorówki i …. kupują
nowe .

Nie obyło się bez śmiesznych sytuacji, które uczą
uczyć się na własnych błędach: maszt przedziurawił
nam kadłub na regatach, znaleźliśmy zgubioną łódkę
wędkarską oraz spróbowałam swoich sił na laserze.
Było to bardzo ciekawe odczucie.

Różne wyprawy skuterowe po całym zalewie, kilka
sytuacji z policją, skakanie przez falę na sea doo. Na
pewno to powtórzymy w przyszłym sezonie i będzie
się jeszcze więcej działo !! 
                                                              Roksana

  

   ŻAGLE,       SZANTY I JA
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Czytanie książek daje wiele korzyści. Relaksują,
poszerzają wiedzę, dają poczucie dobrze
wykorzystanego i mile spędzonego czasu. Tak
naprawdę pozytywnych czynników podczas
obcowania z książką jest wiele. Wie o tym każdy, kto
choć raz w życiu przeczytał jedną dobrą książkę. To
bezcenna czynność, która niestety powoli zanika.
Jedną z przyczyn jest szybki rozwój technologii, a co
za tym idzie życie w pośpiechu. Czytając książkę,
musimy pamiętać o jej bohaterach, ich pochodzeniu,
osobowości, historii i wielu innych rzeczach. Gdy
mózg stara się to wszystko zapamiętać, wówczas
pamięć staje się lepsza. Przy każdej kolejnej
publikacji, tworzą się nowe ścieżki, wzmacniające już
te istniejące. Podczas czytania jest więcej czasu na
myślenie, analizowanie, refleksję. Można wrócić do
konkretnego fragmentu i przeczytać go kilka razy, by
zwiększyć aktywność pamięci.
Warto czytać książki, ponieważ wówczas
pobudzamy do działania naszą wyobraźnię.
Tworzymy w swojej głowie pewne obrazy, łącząc je z
tymi, które już posiadamy w pamięci. Tak jak
sportowcy ćwiczą swoje mięśnie, tak my ćwiczymy
mózg, czytając, 

Czytanie uwalania od stresu i
uspokaja

Czytanie książek bardziej łagodzi stres, niż wbrew
pozorom słuchanie muzyki czy spacer. Chociaż
kilkanaście minut dziennie,  a przez to zmniejsza się
poziom stresu. Ma ono również pozytywny wpływa na
nasze ciało, które wówczas odpoczywa i regeneruje
się. Podczas czytania zostajemy przeniesieni do
innego świata, pozbawionego kłopotów i problemów
dnia codziennego. Zmienia się wówczas nasze
samopoczucie.

Czytanie kształtuje charakter   
Czytając książki o różnorodnej tematyce kształtujemy
nasz charakter. Niezależnie czy będzie to literatura
obyczajowa, psychologia, kryminał, czy tematyka
społeczna, z każdej pozycji jesteśmy wstanie
wysunąć swoje wnioski lub dowiedzieć się całkowicie
nowych rzeczy. Bardzo często utożsamiamy się z
bohaterami książek, którzy niejednokrotnie
odzwierciedlają nasze codzienne życie. Powoduje to
w nas zadumę, refleksję nad własnym
postępowaniem, nad decyzjami, które trzeba podjąć,
lub które już zostały zrealizowane. Czytanie uczy jak
zachować się w danej sytuacji, poszerza horyzonty.Książki pogłębiają wiedzę

Ludzie, którzy czytają regularnie i w dużych ilościach,
wydają się być mądrzejsi od tych, którzy tego nie
praktykują. Są bardziej świadomi swojego otoczenia,
tego kim są i w jaki sposób działają poprzez bogactwo
nauki, wydobyte z książek. Każda publikacja to
skarbnica wiedzy. Warto czytać książki, ponieważ są
one doskonałym źródłem informacji zgłębiającej dany
temat. Ilekroć będziemy czytać tę samą pozycję, to za
każdym razem wydobędziemy z niej nowe informacje,
zwrócimy uwagę na coś innego, albo na konkretną
sprawę spojrzymy z innej perspektywy. Osoby
sięgające po książki mogą wpłynąć na poprawę wielu
aspektów swojego życia.
                                                                 Wiktoria

KOCHAM CZYTAĆ,KOCHAM KSIĄŻKI, BO......
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