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       BAJU BAJU BAJ. BAJ, BAJU BAJU BAJ. 
       ANDRZEJU, PANNOM SZCZĘŚCIE DAJ...

Tradycja
andrzejkowa
kiedyś była
połączona przede
wszystkim z
chęcią
dowiedzenia się,
jak potoczy się
życie uczuciowe
panien

szukających
męża. U nas
andrzejki to magia
z przymrużeniem
oka i zabawa
taneczna przed
adwentem. Całą
imprezą
koordynowała
opiek. SU p.

J. Jarkiewicz,
która
przygotowała
mnóstwo atrakcji
wymagających od
uczniów sprytu i
zaangażowania.
Klasowe wróżki
przepowiadały
przyszłość

z wosku,
ciasteczek i kart...
Potem uczniowie
przebrani za
postacie z bajek i
filmów bawili się
podczas
dyskoteki.
Składane
dedykacje,

konkurs na
najlepsze
przebranie i in.
zabawy sprawiły,
że było bardzo
dużo uśmiechu i
zapału. 
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  BEZPIECZNI W SIECI

Z okazji 104
rocznicy
odzyskania
niepodległości
przez Polskę
10 XI br. nasza
szkoła wzięła
udział w
uroczystym
wciągnięciu
flagi na maszt
w Gminie.
Po powrocie do
szkoły odbył się
apel
upamiętniający
to ważne
święto.
Przed
rozpoczęciem
pokazu
odśpiewaliśmy
zarówno hymn
szkolny jak i
państwowy.
Wprowadzony
został również
szkolny
sztandar.

Następnie
obejrzeliśmy
występ
przygotowany
przez uczniów
pod opieką p.
Izabeli
Mieczkowskiej.
Inscenizacja
nosiła tytuł
Pociąg do
Wolności.
 W jej trakcie
uczniowie
zabrali nas w
podróż po
czterech
stacjach.
Były to kolejno:
niewola,
powstania,
wojna i
wolność. 
Usłyszeliśmy
również o
bohaterach
naszego
narodu,
nieudanych

powstaniach
oraz wielu
przeszkodach
na naszej
drodze ku
wolności.
Oczywiście nie
zabrakło też
wierszy i
muzyki.
To wydarzenie
zdecydowanie
pozostanie w
naszej pamięci
na długo.

W piątek 21 października br. w naszej szkole odbyły
się warsztaty dotyczące cyberbezpieczeństwa.
W trakcie ich trwania uczniowie po raz kolejny
zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa w sieci.
Tematy poruszone podczas spotkania dotyczyły
między innymi: zagrożeń czyhających w sieci,
uzależnienia od internetu oraz tego jak internet
wpływa na nasze realne życie. Oprócz tego nie
zabrakło również części praktycznej. Uczniowie
wykonali plakaty, na których przedstawili największe
ich zdaniem zagrożenia płynące z internetu.
Wszyscy spisali się na medal, ciekawie podchodząc
do tematu. W związku z tym, warsztaty można uznać
za udane.

 POCIĄG DO
WOLNOŚCI
         Apel z okazji rocznicy       
      odzyskania niepodległości

.

     NAUKĘ
BIERZEMY 
 BARDZO 
 POWAŻNIE
W dniach 22 –
24 listopada
zostały
przeprowadzone
w szkole
pierwsze
próbne
egzaminy
ósmoklasisty. 

.

.

.

.
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   POKAZ HISTORYCZNY 
 GRUPY REKONSTRUKTO

.

.

 W piątek 18.11 br. w naszej szkole odbyły się
warsztaty historyczne poświęcone średniowieczu.
Przybyła do nas grupa artystyczna Reconstructo w
celu przybliżenia nam kultury średniowiecznej
Europy. W spotkaniu udział wziąć mogli zarówno
najmłodsi uczniowie jak i ci z klas starszych.
W programie znalazły sie takie atrakcje jak:
-Przegląd średniowiecznego uzbrojenia 
-Prezentacja kultury i obyczajów rycerskich 
-Narzędzia tortur. W trakcie trwania spektaklu
uczniowie mogli odpowiadać na pytania zadawane
przez organizatorów oraz zadawać własne.
Na koniec można było przymierzyć elementy
średniowiecznego pancerza oraz potrzymać repliki
prawdziwej broni białej. Słowem - udane spotkanie. 

  ŻYCZLIWOŚĆ NIC NIE       
         KOSZTUJE 
    Posypuj nią wszystko!

     NASI UCZNIOWIE PRZED       
                WYZWANIEM

   W XI naszej szkole odbyły się eliminacje do
wojewódzkich konkursów z biologii, polskiego, historii
i matematyki. Pięciu uczniów zgłoszono do tego z
chemii, po jednym z polskiego i matematyki, dwóch - z
historii. Sukcesy w konkursach kuratoryjnych dają 
przywileje, bowiem ich laureaci wygrywają wstęp do
wszystkich szkół średnich z pominięciem rekrutacji.
Zatem warto próbować swoich sił.

Obchody
Światowego
Dnia
Życzliwości i
Pozdrowień już
na stałe weszły
do szkolnego
kalendarza.
Panie A. Bilicka,
S. Orszewska, I.
Karczewska i Z.
Słowikowska
zorganizowały
atrakcje, które

sprzyjały
integracji
społeczności
szkolnej.
I tak od rana
wszyscy
puszczali w
świat dobre
słowa, by dać
innym radość,
życzliwość,
wdzięczność i
sprawić, by
poczuli

się dobrze.
Mamy nadzieję,
że przesłanie tej
inicjatywy
będzie
towarzyszyć
nam przez 365
dni w roku.

.

.
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 W NIM TKWI - MOC
 ŚNIADANIE

      MAŁA PIECZĘĆ –     
        WIELKA SZTUKA
   Warsztaty – Ekslibris to projekt zrealizowany z
uczniami w ramach Miesiąca Bibliotek. Każdy
uczestnik miał okazję pod okiem p. I. Karczewskiej,
inicjatorki zajęć zrobić własny ekslibris, czyli znak
graficzny informujący do kogo należy książka.
Uczniowie wykonywali go metodą pieczątkową.
Wstępem do warsztatów była prelekcja na temat
historii znaku. 

 Po raz kolejny
uczniowie
naszej szkoły
uczestniczyli w
przygotowywaniu
zdrowego
śniadania.
Celem akcji było
promowanie
zdrowego stylu
odżywiania.
Śniadanie to
najważniejszy

posiłek dnia.
Dodaje nam
energii i
niezbędnych
składników
odżywczych.
Kolorowe
koreczki i
kanapki
obfitowały
różnorodnością
składników. 
Każdy znalazł

dla siebie
ulubioną
kombinację.

.

.

.

Ósmoklasiści
na
specjalnych
warsztatach
zapoznawali
się z
modelowaniem
oraz
drukowaniem
w 3D.
Zobaczyli, jak
działa sprzęt
oraz uczyli się
korzystać z
programu
służącego do
tworzenia
trójwymiarowych
projektów. 

       WARSZTATY Z         
      DRUKARKĄ 3 D

.

.

.
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          14 X!

  W tym roku
Pani Izabella
Mieczkowska
chciała inaczej
podziękować
za życie i
pontyfikat
papieża-
Polaka, za
dobro, które
dokonało się
w Kościele i
świecie za
jego
pośrednictwem. 
  Podczas
apelu wszystkie
klasy brały
udział w
quizach z
nagrodami.

Uczniowie
dobrze się
bawili, a przede
wszystkim
mogli
sprawdzić, ile
wiedząo Janie
Pawle II,
którego wybór
rozpoczął
trwający blisko
27 lat
najbardziej
wyjątkowy
pontyfikat w
historii
Kościoła.

           UCZCILIŚMY 44.     
                ROCZNICĘ         
          WYBORU
WOJTYŁY 
             NA PAPIEŻA

 DEN to uroczystość wyjątkowa. Z
tej okazji opiekunka SU wraz z
uczniami przygotowała występ. 
 Zobaczyliśmy w krzywym
zwierciadle jak wygląda praca w
szkole, obejrzelismy konkurs z
udziałem nauczycieli. Były popisy
wolkalne i taneczne.

 Zebralismy
typowe i
nietypowe
teksty
usłyszane od
nauczycieli.
Oto i one:
Przy
spóźnieniach: 
-Co, kogut was
nie obudził? 
-Masz własną
strefę
czasową?

To jest proste
jak budowa
cepa.

Czy ty masz
świder w tyłku?

Ostatnia ławka,
wyjść!

Wy się nie
musicie uczyć!
Do łopaty też
ludzi
potrzebują!

Naumieliscie
się?
Kto zgłasza się
do rozmów?
Co, ochotnicy
wyginęli na
wojnie...?

Ty
czereśniaku...
Nie ma
chętnych, będą
poborowi...

Idź i rozwal to
zadanie, ale
tak, żeby się
tynk z sufitu
sypał.

… kiedy ktoś
zgłasza
nieprzygotowanie:
- Przyjąłem,
rozpatrzyłem,
odrzuciłem.

Wyglądacie jak
turyści z
Kaliningradu.

.

STOPKA
REDAKCYJNA
red. nacz. Dawid Przybysz
red. numeru: Samanta Domurat,
Wojciech Oleszczuk, Marta
Wojczulanio, Lena Mickiewicz,
Maja Kufieta
grafika, skład, łamanie, red. jęz.
i techn. - p. Edyta Wlazło

znajdziesz nas na: 
juniormedia.pl         spkiwity.pl
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