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Hej ho, hej ho, do szkoły by się szło...

  Witajcie, miło jest nam powitać Was w nowym roku szkolnym. Wakacje już za nami a przed nami zimne pory
roku, lecz mimo to mamy nadzieję, że wciąż macie sporo energii do działania. Zachęcamy do śledzenia naszej
gazetki, ponieważ czeka tu na Was wiele niespodzianek i wspólnych działań, za które wpadają bonusy.
Bądźcie zdrowi i wytrwali i nie dajcie się pokonać nadchodzącej ponurej aurze.

“Jesienią”

Je sie nią, je sie nią 
Sady się ru mie nią;

Czer wo ne ja błusz ka 
Po mię dzy zie le nią. 

Czer wo ne ja błusz ka, 
Zło ci ste gru szecz ki 

Świe cą się jak gwiaz dy 
Po mię dzy li stecz ki. 

Pój dę ja się, pój dę 
Po kło nić ja bło ni, 

Może mi ja błusz ko 
W cza pecz kę uro ni! 

Pój dę ja do gru szy, 
Na sta wię far tusz ka, 

Może w nie go spad nie 
Jaka ślicz na grusz ka! 

Je sie nią, je sie nią 
Sady się ru mie nią; 

Czer wo ne ja błusz ka 
Po mię dzy zie le nią.

Autor: Maria Konopnicka

  Jesień zawitała już u nas na dobre, nie oznacza to jednak, że letnia pogoda jeszcze u nas nie zagości.
Generalnie jednak z dnia na dzień będzie tylko gorzej. 

:)
  (Fani wieczorów filmowych przy akompaniamencie deszczu za oknem są z tego powodu prawdopodobnie
zachwyceni).

Klaudia Krawczyńska
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4 września 2021r. mieliśmy okazję uczestniczyć 
w kolejnej odsłonie Narodowego Czytania. Mimo

trwającej pandemii, akcja odbywa się niezmiennie 
co roku. Zapoczątkowana została w 2012r. przez

ówczesnego prezydenta Polski, Bronisława
Komorowskiego i pomysłodawczynię, Agnieszkę

Celedę. Przedsięwzięcie ma głównie na celu
przybliżenie literatury narodowej i szerokie rozumienie

jej przez społeczeństwo polskie.
 

  Bieżący rok jest jednak wyjątkowy, bowiem
Narodowe Czytanie obchodzi swój jubileusz. 

To już 10. edycja! Do tej pory wspólnie czytaliśmy
fragmenty lektur szkolnych, a były nimi m.in: „Pan
Tadeusz” Adama Mickiewicza, Trylogia Henryka
Sienkiewicza, „Lalka” Bolesława Prusa, „Wesele”

Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnie” Stefana
Żeromskiego, czy też „Balladyna” Juliusza

Słowackiego.   
Tym razem swoje 5 minut dostała Gabriela Zapolska i
jej dramat pt. „Moralność pani Dulskiej”. Jest to utwór

wyjątkowy, który mocno potępia podstępność,
nieszczerość i zakłamanie. Nie brakuje mu również
komizmu, gorzkiej ironii, wspaniałych postaci oraz

wyczucia języka. Najważniejsze jest jednak przesłanie
o moralności, które w imię sprawiedliwości piętnuje

otaczające nas zło.
Narodowe Czytanie

narodowe czytanie

Małgorzata Kręwicka

Małgorzata
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Czy zasypią nas odpady?

     Pewien australijski żeglarz, Ian Kiernam, będąc na
wyprawie dookoła świata stwierdził, że morza 
i oceany są bardzo zanieczyszczone. 
Właśnie dlatego powstała akcja sprzątania świata. 

    Do pierwszego sprzątania włączyło się 40 tysięcy
Australijczyków! Sukces akcji był tak spektakularny,
że w następnym roku objął cały kontynent. Mimo
ciągłego trwania akcji, niektórzy sami chcą mieć nad
nią kontrolę. Niedawno, w 2018 roku, Brytyjczyk Lewis
Pugh postanowił przepłynąć kanał La Manche. Jego
głównym celem było ukazanie skali problemu, który
nadal dotyka naturę. Pugh mówił, że jego podróż nie
przebiegła w najlepszych warunkach, 
gdyż skala zanieczyszczenia przerosła jego
oczekiwania.
   
  A czy my możemy pomóc naszej planecie?
Oczywiście! W Polsce akcja sprzątania odbywa się
niezmiennie od 1994 roku po zainicjowaniu przez Mirę
Stanisławską-Meysztowicz. Sprzątanie jest
organizowane również w szkołach. 

    W dniu 17.09.2021r. uczniowie klas pierwszych
naszej szkoły chwycili za worki i ruszyli na pomoc
planecie. Obszar ich działań objął teren wokół obu
budynków oraz pobliski teren parku. Dzięki takim
właśnie akcjom nasza planeta jest czystsza i kiedyś
nam za to podziękuje! 
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Krawat, czy muszka, czyli Dzień Chłopaka 
w naszej szkole

  30 września w Polsce obchodzimy Dzień Chłopaka.
Jest to uroczystość zwyczajowa, przyjęta przez
społeczeństwo. Święto to z roku na rok cieszy się co
raz większą popularnością (największą wśród
młodzieży).  

W naszej szkole nie mogło zabraknąć celebrowania
tego szczególnego dnia. W budynku przy ulicy
Niepodległości uczniowie wraz z nauczycielami swój
codzienny strój uzupełnili o krawaty. 

Na przerwach niosły się dźwięki wybrzmiewane przez
zespół „Decibell”, założony przez niezwykle
utalentowanych uczniów z pierwszych klas. 

Koleżanki ze szkolnych ławek przygotowały swoim
klasowym kolegom drobne upominki w postaci
kubków, kosmetyków, słodkich przekąsek. 

Lekcje wychowawcze były poświęcone na skromne
ucztowanie przy pizzy, chipsach i ciasteczkach.  
Był to niezwykły dzień, na pewno na długo zostanie
nam w pamięci .
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NIE WOLNO CI TEGO CZYTAĆ !

  Tydzień książek zakazanych został po raz pierwszy zorganizowany w 1982 roku w Stanach
Zjednoczonych. Było to spowodowane coraz większą frustracją społeczeństwa z powodu
ograniczenia wolności czytania.
Niestety cały proceder sukcesywnie trwa nadal. Właśnie dlatego na całym świecie coraz
popularniejsze stają się akcje, piętnujące cenzurowanie książek. W obecnym roku tydzień ten
przypadał na okres od 19 do 25 września. Nauczycielki naszej szkoły przygotowały ekspozycję
tomów, będących od niedawna zakazanych 
w różnych krajach, głównie z powodu treści nieodpowiednich dla dzieci i młodzieży. Były to między
innymi:” Alicja w krainie czarów”, “Harry Potter”, “Buszujący w zbożu”, czy też “Folwark
zwierzęcy”. 
  451° Farenheita to film stworzony przez Ray’a Bradbury’ego. W świecie, który stworzył wszelka
literatura została zakazana. Książek nie było wolno czytać, ani ich posiadać. Ich usuwaniem
zajmowali się specjalnie wyszkoleni strażacy. Ludzie byli manipulowani przez media, pokazujące
świat przez różowe okulary. Uczniowie natomiast uczyli się jedynie z filmów. Literatura została
zakazana po to, aby nie irytować antyintelektualnych obywateli, będących większością
społeczeństwa. Książki palone były z powodu swojej zbędności. Jednoznaczne skojarzenie z
totalitaryzmem i słynną nocą palenia książek w 1933 roku nie są błędne. Film oparty na książce
podejmuje tematykę władzy absolutnej i kontroli społecznej. 
Brak Książek prowadzi do zmniejszenia świadomości kulturalnej i politycznej wśród ludzi
oraz do ograniczenia krytycznego myślenia. Dość ironiczne jest, że powieść była przez blisko
13 lat wydawana 
i sprzedawana w ocenzurowanej wersji, z której wycięto aż 75 fragmentów.

zakazane ZakazaneMagda Magda
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   Dnia 14 października odbył się kolejny Dzień Edukacji Narodowej. Był to szczególny dzień zarówno dla
uczniów, jak i nauczycieli, ponieważ był dniem wolnym od szkoły. Z tej okazji odbył się konkurs na nauczyciela
miesiąca, w którym pierwsze miejsce spośród mężczyzn zajął Pan Piotr Piasecki, natomiast spośród Pań
wybrana została Pani Barbara Szwarc. Na kolejnych miejscach podium uplasowali się Pan Marcin
Wojciechowski, Pan Artur Ślązak, Pani Olga Silska-Gajb oraz Pani Marlena Szechyńska.
   
Narodowy Dzień Edukacji jest polskim świętem oświaty i szkolnictwa wyższego, które zostało ustanowione dnia
27 kwietnia 1972 roku. Potocznie również nazywane dniem nauczyciela upamiętnia rocznicę powstania Komisji
Edukacji Narodowej, którą utworzono jeszcze za czasów rozbiorów Polski.
    W Polsce dzień ten jest uroczyście obchodzony w różnych instytucjach związanych z oświatą. 
Wtedy wyróżniający się nauczyciele są nagradzani przez Ministra Edukacji Narodowej złotymi, srebrnymi oraz
brązowymi Krzyżami Zasług, medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrodami Ministra Edukacji i Nauki
za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

   Dzień nauczyciela jest również obchodzony w innych krajach między innymi w Brazylii, Czechach, Słowacji
czy w Argentynie, jednak odbywa się on w innym dniu niż w Polsce, przykładowo:

Albania – 7 marca
Argentyna – 11 września
Meksyk – 15 maja
Tajwan – 28 września
Ukraina – pierwsza niedziela października
Hiszpania – 27 listopada
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turniej

bezbłędni bezblędni

Drużyna Bezbłędnych

   13 października 2021r. w Goleniowskim Domu Kultury odbyła się trzecia edycja „Rodzinnego Turnieju
Ortograficznego”. Konkurs oparty był na kolejnej części przygód Księcia Barnima I, głównego bohatera
dyktanda. Uczestnicy mierzyli się z trudnościami ortograficznymi, które zawierały w sobie mnóstwo pułapek. Na
zwycięzców czekała statuetka i tytuł „Drużyny Bezbłędnych”.
   
    Inicjatorką wydarzenia oraz autorką tekstu dyktanda jest nauczycielka języka polskiego, pani Jolanta Kortiak -
Gulbinowicz. To właśnie polonistka zachęciła uczennice naszej szkoły Hannę Sielicką i Julię Buczkowską do
wzięcia udziału w rodzinnym turnieju. Po zaciętej rywalizacji, dziewczyny wywalczyły wyróżnienie 
i zapowiedziały swój udział za rok.

Gazeta
Goleniowska

Gazeta goleniowska Gazeta goleniowska
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Cmentarz

Między żywymi a zmarłymi...

  Ale nie o tym... w nocy z dnia 31 października na 1 listopada obchodzone  jest słowiańskie święto dziadów.
Uroczystość ta swój początek miała w czasach pogańskich. Podczas tego obrzędu   zasiadało  się wraz z
duszami do jednego stołu i częstowało  je rozmaitym trunkami i jadłem. Zwyczaj ten był wspólny wszystkim
ludom pogańskim. Dzisiaj obchody  są  te niszowe, a  wynika to z  braku wiedzy w tym temacie oraz braku
konsekwentnego przekazywania obyczajów młodszemu pokoleniu. Mimo to obrzęd dziadów jest wciąż
kultywowany w zachodniej Polsce, Ukrainie, Białorusi i części Rosji. Dziady to zwyczaje, rytuały 
i obrzędy związane z obcowaniem żywych ze zmarłymi. W zależności od regionu nazywamy je radecznicą lub
zaduszkami. Sam wyraz dziad oznacza po prostu przodka. W dawnej tradycji słowiańskiej oddawano szacunek
przodkom od 3 do 6 razy w ciągu roku w zależności od regionu. Jednak najważniejsze były te wiosenne i
jesienne.  W ramach obrzędów należało ugościć przybywające dusze, aby pomoc im osiągnięciu spokoju w
zaświatach.

Piotr
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Wszyscy święci balują w niebie....

  Dzień Wszystkich Świętych jest niezmiennie obchodzony   1 listopada i jest  to dzień ustawowo wolny od
pracy. 2 listopada, obchodzimy natomiast Dzień Zaduszny. 

   Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma świętami? Dzień Wszystkich Świętych to święto zmarłych, którzy są
świętymi i/lub znajdują się w niebie.  

  To co oznacza Dzień Zaduszny? W tym dniu modlimy się za osoby, które są w czyśćcu.  Ludzie wierzący
udają się na cmentarz, na groby bliskich, aby pomodlić się za ich dusze, zapalić świeczkę czy ozdobić mogiły.
W te święta silnie ożywiają nam nasze wspomnienia i pamięć o zmarłych.

Cmentarz na Rossie

Wszyscy święci balują w niebie 
Złoty sypie się kurz, 

A ja włóczę się znów bez ciebie 
I do piekła mam tuż. 

Tak bym chciał cię spotkać raz 
W ten jedyny dzień, 

Lub o tydzień cofnąć czas, 
Ale nie da się. 

Chociaż samotności smak 
Aż do bólu znam, 

Kiedy innych niedziel brak 
Trudno, co mi tam... 

Wszyscy święci balują w niebie 
Złoty sypie się kurz, 

A ja włóczę się znów bez ciebie 
I do piekła mam tuż.

Budka Suflera – Bal wszystkich świętychAnna
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Wiadomości sportowe ZS1

    W naszej szkole odbyło się już parę sportowych rywalizacji m.in. :

    30 września w lasku przy ul. Niepodległości odbyły się Szkolne Indywidualne Biegi Przełajowe chłopców      i
dziewcząt. Tegoroczny poziom był naprawdę zaskakujący,a frekwencja wysoka. Najlepszymi spośród chłopców
i dziewcząt okazali się :

1. Psiuk Szymon 2. Kravets Mykhailo 3. Olesiński Dawid 
Wśród dziewcząt: 

1. Rzymczyk Natalia 2. Laszkiewicz Julia 3. Bukała Zuzanna
Dziewczęta i chłopcy  wywalczyli awans w piłce nożnej do mistrzostw regionu,które odbędą się na wiosnę.

    20 października w Gryfinie odbyły  się Wojewódzkie Sztafetowe Biegi Przełajowe w ramach Licealiady.
Sztafety chłopców i dziewcząt zajęły bardzo dobre 6 miejsce . Szkołę reprezentowali: 

Szwarc Julia kl. 2 LA
Kowalewska Aleksandra kl. 2 LA

Maślak Julia kl. 2 LA
Osińska Marcelina kl. 1 TD

Smolińska Sara kl. 1 LA
Bukała Zuzanna kl. 1 LC

Przekwas Kornelia kl. 1 LC
Wąsowska Zuzanna kl. 1 LC

Filter Oliwia kl. 2 TD
Różewska Zuzanna kl. 2 LA
Rzymczyk Natalia kl. 3 TA

Gliga Wojciech kl. 1 TC
Psiuk Szymon kl. 2 TA

Deskiewicz Filip kl. 3 TS
Milewski Mikołaj kl. 2 TB
Śmigielski Igor kl. 2 LB

Strzeboński Patryk kl. 3 TA
Czerwiński Kacper kl. 4 TL
Sokołowski Adam kl. 1 LA

Mojsiewicz Marcin kl. 3 THŻ

Wszystkim sportowcom ogromnie gratulujemy osiągnięć oraz motywacji i czekamy na medale!
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Rusz głową, czyli budzimy szare komórki

Imię nauczyciela:

1. Jest fanem Bieszczad.
2. Zna tyle pieśni, że mógłby być nauczycielem śpiewu.

3. Śpiewała w szkolnym chórze.
4. Ma nazwisko, które jest alegorią przebiegłości.

5. Znana twarz YouTube'a.
6. Nosi najmodniejsze dresy w szkole.

7. Jest ojcem nie tylko bliźniaków.
8. Nazwisko pochodzi z niemieckiego, a uczy angielskiego.

9. Rozkręci każdą imprezę.
10. Zna rozkład jazdy pociągów i wie, jaką szybkość osiąga hulajnoga.

Podpowiedź do hasła: Styl pani Joanny Makowskiej… i nie tylko.

Krzyzówka Julka



www.gp24.pl Głos Dziennik Pomorza | Numer 1 11/2021 | Strona 13 
www.juniormedia.pl Wiadomości Ze Spacernia1ka, czyli za murami Średniaka

Ekipa

a

Redakcja Wiadomości ze Spacern1aka, czyli za murami Średniaka

 Julia Buczkowska i Hanna Sielicka to  klasowi Pawlak i Kargul, razem siedzą, razem
wszczynają kłótnie, blisko mieszkają i żyć bez siebie nie mogą.

Marcel Natorski, czyli Długi, anielska twarz wg jednej  nauczycielki, obiekt westchnień 
koleżanek.

Wiktoria Rajtarowska to chodząca radość, otrzymała order śmiechu od p. Rafała. 

Klaudia Krawczyńska, bizneswoman, klasowy ogarniacz wszystkiego, potrafi tupnąć i
postawić na swoim. 

Patrycja Małecka, jak to mówią, nikt nie zgadnie, co artyście w duszy gra.

Julia Szwarc artystka i podróżniczka, miłośniczka greckich klimatów. 

Pani Małgosia największa krejzolka spośród nauczycieli, a za razem buntowniczka jakich
mało.

Pani Ani z pozoru groźna, lecz pozory zazwyczaj nie mylą.

Kościej za kratami

Małgorzata

Hania


