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           DŁUGO WYCZEKIWANE NADANIE IMIENIA

30 maja 2022 roku miało miejsce ważne dla naszej szkoły wydarzenie.
Była to uroczystość nadania imienia szkole. Przekazany został również sztandar. Całość odbyła się o
godzinie 11 w dużej sali gimnastycznej, która była pięknie udekorowana grafiką z widokami starej
Warszawy.
Pani dyrektor Danuta Chmielewska, opowiedziała zgromadzonym skróconą historię Jana Wedla
(naszego patrona). Był to naprawdę wielki człowiek. Na ważne dla nas święto przybyli
 m.in. : burmistrz i wiceburmistrzowie dzielnicy Białołęka, przedstawiciel wydziału oświaty, Pani
dyrektor Elżbieta Kozłowska, nauczyciele, uczniowie oraz inni zaproszeni goście. Następnie
odtworzony został film przygotowany przez dwie uczennice naszej szkoły,  z klasy 8f, które 
także przedstawiły nam parę szczegółów o Janie Wedlu i oprowadziły nas wirtualnie po Warszawie
(opisując miejsca związane z naszym patronem). Kilka razy występowała Kapela z Ceramicznej, która
zaśpiewała m.in. hymn szkoły, a także parę innych utworów. Na scenie
 zatańczyli również uczniowie z naszej szkoły, a na koniec Pani Magdalena Zakrzewska zaśpiewała
pięknie piosenkę pt.,, Na pierwszy znak’’. Na uroczystość nadania szkole imienia czekaliśmy z powodu
pandemii ponad dwa lata. Było to dla naszej społeczności niezwykle ważne wydarzenie, które na
zawsze wpisze się w jej historię.
                                                                                                                                  Aleksandra Frybes 7h

. .



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 16 06/2022 | Strona 2  
www.juniormedia.plWieści z Ceramicznej

      PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022r.

          FINAŁ SZKOLNEGO KONKURSU DEBAT

 6 maja miał miejsce finał Szkolnego Konkursu Debat. Wydarzenie odbyło się na sali lustrzanej, 
a publicznością były reprezentacje klas z poprzednich etapów konkursu. Obecny był również gość specjalny –
Aleksander Oktaba- absolwent szkoły i były przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Ostatecznie obie
strony zmierzyły się z tematem: „Czy Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej”. W finale rywalizowały ze sobą
ze sobą klasy 8F w składzie: Laura, Malina i Filip oraz 8E, którą reprezentowały Anastazja, Asia i Iza. Obie
drużyny wykazały się ogromną wiedzą i dzielnie odpierały argumenty przeciwnej drużyny. Zwycięzcą została
reprezentacja klasy 8F zdobywając 88 punktów. Klasa 8E zdobyła 84 punkty. Obydwu drużynom gratulujemy!
                     
                                                                                                                                        Kinga Legierska 8f

Po wystawieniu ocen końcowych wiemy już jakie klasy otrzymały najwyższe oraz najniższe średnie w szkole. W
tym roku najwyższą średnią ocen końcowych otrzymała klasa 7h (5,37). Zaraz za 7h znajdują się klasy: 4f
(5,30) oraz 5g (5,15). Serdecznie gratulujemy tak wysokich wyników i liczymy na podobne w przyszłym roku
szkolnym! Niestety, znalazły się również klasy, którym nie poszło najlepiej. Wśród nich znajdują się: 8i (3,74),
7e (3,99) oraz 6d (4,09).
Myślę, że wiele z was zgodzi się ze stwierdzeniem, że ten rok w pewnym stopniu wrócił do normalności. Zniknął
obowiązek noszenia maseczek, wszelkie konkursy odbywają się stacjonarnie, skończyły się lekcje zdalne oraz
wrócił zwyczaj wyjeżdżania na zielone szkoły :)

Natalia Dutkiewicz
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Grecja - kraj igrzysk olimpijskich i najdłuższego hymnu
świata.

 Dlaczego akurat Grecja? W zeszłym roku w czołówce krajów wybieranych przez
Polaków na wakacje królowała Grecja.
Jak każdy wie, Grecy wymyślili igrzyska olimpijskie. Nie zawsze jednak wyglądały one tak jak dzisiaj.
Były o wiele bardziej brutalne. Na przykład w sztafecie nie przekazywano sobie pałeczki, lecz płonącą
pochodnię. Pankration był połączeniem boksu i zapasów. Problem w tym, że właściwie nie było w nim
zasad. Podczas rozpoczęcia olimpiady 100 byków było poświęcanych Zeusowi. 
 Przy okazji, Grecja wraz z Australią wystawiła swoich zawodników we wszystkich nowożytnych
olimpiadach. 
  W Atenach we wtorek i czwartek mogą się poruszać tylko samochody o parzystych numerach
rejestracyjnych (weekendy się nie liczą), a w poniedziałek, środę i piątek o nieparzystych rejestracjach.
Z tego wniosek, że najlepiej mieć dwa samochody o różnych rejestracjach.
  Niektóre państwa mają długie hymny, lecz Grecja przebija wszystkie. Jej hymn ma 158 zwrotek. Całość
trwa około 55 minut. Na szczęście zwykle śpiewa się tylko kilka zwrotek.
  Na wyspie Itaka ludzie żyją ok. 10 lat dłużej. Może jakaś magia przeniosła się z Odyseusza na wyspę?
  Bardzo znane wynalazki z Grecji to: prysznic, latarnia morska, młyn wodny, pompa wodna i mapa.
  Jeśli ktoś lubi historię (lub nie lubi, a chciałby polubić), polecam mu serię “Strrraszna Historia” - jeden
tom dotyczy właśnie Grecji.
                                                                                                                       
                                                                                                                         Jan Falkowski 7H
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                            Zawody koszykarskie

     Wakacyjna Playlista zagadki logiczne

W ubiegłym miesiącu w naszej szkole odbyły się zawody koszykarskie. Jak co roku nasi uczniowie rywalizowali
między sobą o tytuł najlepszej drużyny koszykarskiej. Do rywalizacji stanęło 12 drużyn chłopięcych i 8
dziewczęcych.

Chłopięce zawody skończyły się sukcesem dla klas 8C, 8B, 8H, które zajęły odpowiednio pierwsze, drugie i
trzecie miejsce. Natomiast w kategorii dziewcząt bezkonkurencyjna okazała się klasa 8B zajmując 1 miejsce. 

Równie dobrze zaprezentowały się klasy 7H i 7N zdobywając srebro i brąz.
1 czerwca na czwartej godzinie lekcyjnej miał miejsce również mecz ‘’uczniowie kontra nauczyciele”, w którym
na zmiany grały klasy, które zajęły pierwsze miejsca w zawodach uczniowskich. Ostateczny wynik to 22 do 20
dla nauczycieli.

Dziękujemy nauczycielom wychowania fizycznego za organizację konkursu, a zwycięzcom gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów sportowych.
                                                                                                                                          Blanka Chorąży 7h

1. Holidays - Remady & Manu-L

2. She knows - J.Cole, Cults, Amber Coffman
3. Don't blame me - Taylor Swift

4. Maneater - Nelly Furtado
5. Gimme More - Britney Spears

6. S&M - Rihanna
7. Rules - Doja Cat

8. Middle of the night - Elley Duhé 
9. Memories - Conan Gray 

10. Material Girl -  Madonna
11. Time of our life - Pybul, Ne-Yo

12.As it was - Harry Styles
13. Wannabe - Spice Girls

Agata Sowulewska 7h

1. Kierowca jechał autem bez włączonych świateł. Nie
było też światła księżycowego. Mimo to mężczyzna
dostrzegł człowieka idącego poboczem. Jak to
możliwe?

2.Ten, kto mnie tworzy, nie potrzebuje mnie, kiedy to
robi. Ten, który mnie kupuje, nie potrzebuje mnie dla
siebie. Ten, kto mnie użyje, nie będzie o tym wiedział.
Czym jestem?

3.Człowiek mył okna w 20-piętrowym budynku. W
pewnym momencie stracił równowagę i spadł, ale nie
został ranny. Jak to możliwe?

4. Krowa stała na granicy czesko-francuskiej. Do
którego państwa należy?

                                                 Nina Białkowska 6a
                                                 Weronika Kwartnik 6a
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