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        WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W środę 5 października odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego. W tym roku startowało dwóch
kandydatów: Dominika Sujka z klasy 8h oraz Weronika Kwartnik z klasy 7a. Tegoroczne wybory wygrała
Dominika uzyskując 77% głosów. Oto wywiad z nową przewodniczącą SU:
Jak się poczułaś, gdy okazało się, że to właśnie ty zdobyłaś największą ilość głosów w wyborach do
SU?
D.S.: Było mi bardzo miło i ucieszyłam się, że uczniowie naszej szkoły obdarzyli mnie tak dużym zaufaniem.
Jak to się stało, że zdecydowałaś się kandydować? 
D.S.:  Zastanawiałam się nad tym już od dłuższego czasu, ale nie ukrywam, że do podjęcia ostatecznej decyzji
zachęcili mnie moi przyjaciele z klasy, którzy od początku mnie wspierali.
Czy w SU macie już jakiś plan działania na najbliższy czas?
D.S.: Tak, na obecną chwilę mamy już zaplanowane różne wydarzenia szkolne, w tym dni tematyczne, ale nie
będę za dużo zdradzać .
Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w realizacji swoich celów.
                                                                                                                                                    Mira Golda kl 8k

Z pewnością większość z Was pamięta zorganizowane przez
naszych utalentowanych nauczycieli przezabawne
przedstawienie, które odbyło się na szkolnej sali gimnastycznej.
Minęło zaledwie kilka dni, a już jest o nim głośno! Nauczyciele
przebierający się za mamę, jej najlepszą przyjaciółkę, dyrektorkę
i lekarza? To tylko w naszej szkole! W tak wyjątkowy sposób nasi
wychowawcy spróbowali pokazać nam jak ciężka potrafi być ich
praca. Szczególnie podobał mi się moment kiedy mama jednej z
uczennic zaczęła się żalić, że jej córka ma strasznie dużo na
głowię. Pomyślałam wtedy o tych dwóch miesiącach, które
minęły. Nie były one zbyt łatwe, ale jestem z siebie dumna, że
dałam radę. Dalej będzie jeszcze tylko gorzej, ale pomyślmy o
tych nauczycielach, którzy jednak próbują nam pomóc i nas
czegoś nauczyć. Oby było więcej tego typu wydarzeń.

                                                                   Weronika Kwartnik 7A

.

     PRZEDSTAWIENIE NAUCZYCIELI Z OKAZJI DNIA       
                           EDUKACJI NARODOWEJ

.
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                 WYWIAD Z P. ANNĄ SOCHACKĄ

WYNIKI PLEBISCYTU

W zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski plebiscycie przeprowadzonym wśród uczniów klas 4-8 zostali
wyłonieni zwycięzcy w czterech kategoriach. Oto wyniki:
Wygrany w kategorii najzabawniejszy nauczyciel to pan Mariusz Kuciński.
Wygrana w kategorii najbardziej kreatywny nauczyciel to pani Anna Mleczak. 
Wygrana w kategorii najlepiej ubrany nauczyciel to pani Anna Sochacka.
Wygrana w kategorii najbardziej wymagający nauczyciel to pani Sylwia Rybarczyk.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!                                                                                     Natalia Dutkiewicz

-Dzień dobry
-Dzień dobry.
-Pierwsze pytanie: czy zawsze chciała Pani zostać nauczycielem? Skąd wziął się ten pomysł?
-Nie wiem, czy zawsze. Jak byłam mała, to wiem, że na początku czesałam wszystkich dookoła, ale nie, nie
planowałam, aby zostać nauczycielem. Chyba bardziej, żeby zostać fryzjerką i bardzo to lubiłam. Na osiedlu
chłopcom przekuwałam uszy, a potem po prostu w szkole średniej miałam fajną nauczycielkę od fizyki i
chciałam pójść na jakieś studia, które nie były jakoś bardzo popularne. Wybrałam fizykę, która bardzo
spodobała mi się od pierwszego roku, dostałam stypendium naukowe i się wciągnęłam.
-Według Pani, gdzie jeszcze, poza szkołą, może przydać się fizyka?
-Codziennie, nawet, gdy gotujemy obiad. Na przykład, kiedy gotujemy makaron, powinniśmy wiedzieć, że
musimy nalać litr wody, ponieważ gdy makaron się gotuje, robi się go coraz więcej. Dzięki fizyce wiemy też,
dlaczego kiedy gotujemy zupę, oczka pływają na górze, a nie na dole. To jest fizyka. 
-Kto jest Pani autorytetem?
- Bardzo lubię Marię Skłodowską-Curie, ponieważ pokazuje ona, że kobiety też mogą być mądre, zajmować
bardzo ważne stanowiska i coś odkrywać. Drugiej takiej kobiety nie ma. Lubię też np. Stephena Hawkinga,
który tłumaczył nam różne rzeczy o kosmosie i np. teorię względności, opisaną w jego książkach. Pokazuje też,
że człowiek, którego spotkała tragedia, bo był chory na stwardnienie rozsiane, starał się żyć najlepiej jak mógł,
bardzo dobrze się rozwijał i przekazał bardzo dużo wiedzy innym. Jest to bardzo pozytywne.
-Kolejne związane z fizyką pytanie. Wierzy Pani, że będziemy mogli w przyszłości się teleportować?
- Chciałabym w to wierzyć. Na pewno najpierw wylądujemy na Marsie lub założymy tam kolonie, niż zaczniemy
się teleportować. Z resztą, jestem realistką i ciężko jest mi to sobie wyobrazić.
-Ostatnie pytanie brzmi: jak czuję się Pani z tym, że po raz kolejny wygrała Pani plebiscyt SU na
najlepszą stylówkę wśród nauczycieli?
- Jest mi bardzo miło, natomiast nie wiem, czy to jest dobre, ponieważ uczniowie nie powinni zwracać uwagi na
to, jak ja się ubieram.
-Bardzo się Pani wyróżnia na tle nauczycieli, co jest oczywiście dobre. W każdym razie, bardzo
dziękujemy za to, że poświęciła nam Pani czas.
- Dziękuję.
                                                                                                              Maja Korpikiewicz i Lena Dąbrowska, 8N
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                           PIERWSZAK W LICEUM

   MEKSYK - KRAJ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Zapewne wielu z Was obecnie zastanawia się nad wyborem szkoły średniej. Jako uczennica 1 klasy liceum na
podstawie własnych dotychczasowych doświadczeń chciałabym opowiedzieć o zmianach, które Was czekają
kończąc podstawówkę.
Idąc do szkoły średniej musicie być gotowi na ogromny przeskok i dużą ilość materiału. W przypadku mojej
szkoły na ocenę 2 z większości przedmiotów na kartkówkach i sprawdzianach wymagane jest 51%, zaś na
sprawdzianach z lektur 61%. Nauczyciele nie mają wpływu na nasze notatki, sami zapisujemy w zeszytach to
co uważamy za przydatne. W mojej szkole wagi ocen są od 1 do 7, a z kartkówki maksymalną oceną jest 5.
Należy przygotować się również na szybkie tempo pracy i dużą ilość materiału. W ciągu 2 pierwszych miesięcy
omówiliśmy 8 lektur, a na angielskim pisaliśmy sprawdzian z 12 czasów!
Co na plus? Większość nauczycieli jest bardzo pomocnych i doskonale zna się na tym, czego uczy. W mojej
szkole można również korzystać z telefonów, robić notatki na tabletach. Do naszej dyspozycji jest również ksero
i informatyk. Na początku bardzo bałam się również nowej klasy, ale na szczęście wszystkie obawy okazały się
zbędne. Wszyscy są pomocni, otwarci i bardzo szybko złapaliśmy dobry kontakt. Oczywiście z biegiem czasu
porobiły się grupki, jednak wciąż jako klasa jesteśmy zgrani.
O dalszych etapach mojej przygody w liceum będę informować Was w kolejnych wydaniach.

                                                                                                                                         Absolwentka SP 355

Z okazji dnia Wszystkich Świętych opowiem wam o państwie, które ma ciekawe tradycje obchodzenia
tego dnia. O Meksyku. 
 W Meksyku obchody dnia Wszystkich Świętych zaczynają się o wiele wcześniej niż w Polsce. W Polsce jest to
dzień poważny, jednak w Meksyku świętowanie trwa tydzień (zaczyna się wcześniej, lecz kończy tak samo jak
u nas) i jest radosne. Organizowanych jest wiele festynów. Dni są też rozłożone na wspominanie osób, które
zmarły z różnych powodów (np. 28 października wspominane są osoby, które zginęły w sposób tragiczny, 30
zmarłe dzieci bez chrztu, 1 listopada dzieci, a 2 listopada osoby dorosłe). Tradycja tego święta wywodzi się z
czasów prekolumbijskich. Podczas tych dni obowiązkową czynnością jest jedzenie uczty na...grobie.
 Na półwyspie Jukatan znaleziono krater po meteorycie, który zabił dinozaury. Niestety nie można go już
zobaczyć. Został przykryty przez ziemię i wodę. 
 W tym państwie zwykle mówi się po hiszpańsku, lecz jest tam też 68 języków indiańskich.
  Meksyk ma drugą największą rafę koralową na świecie. Nazywa się Mezoamerykańska Rafa Koralowa.
 Może was to zdziwić, lecz Meksyk to drugie stany zjednoczone w Ameryce. Pełna nazwa tego państwa
brzmi Estados Únidos Mexicanos (Meksykańskie Stany Zjednoczone) 

(Informacja o kraterze potwierdzona przez National Geographic)                                                     
Jan Falkowski 8H
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             KONKURS     HUMOR Z ZESZYTÓW

              PLAYLISTA Jak przygotować się do
egzaminu próbnego?

"Antygonę" napisał Profokles.
Założenia socjalizmu: upowszechnienie poświaty.
Car był niepoświęcony.
Czułem potrzebę tego, co począłem.
Dwór był drewniany, ale murowany.
Jacek Soplica zastrzelił swą ukochaną.
Kim były nimfy? - Pijanymi kobietami.

                                                                        Zebrała 
                                                            Magdalena
Plebańczyk

Egzaminy próbne zbliżają się wielkimi krokiem więc
jak można się do nich przygotować? Podczas
przygotowywań warto pracować systematycznie oraz
rozwiązywać dużo zadań, także tych z którymi masz
jakiekolwiek trudności. Z upływem czasu na pewno
znajdziesz sposób na ich rozwiązanie! Dobrym
sposobem będzie także poszukanie pewnych
wskazówek, rad itp. w internecie. Z pewnością
znajdziesz tam wiele ważnych informacji potrzebnych
podczas przygotowywania się do egzaminu. Jeżeli
będziesz miał/a jakiekolwiek trudności dobrym
pomysłem będzie zapytanie się o radę lub pomoc
nauczyciela, który na 100% pomoże wam z waszymi
trudnościami.
Życzymy powodzenia!
                                    

                                                Barbara Jasińska kl 7a

1. „We fell in love in october”- Girl in red
2. „Miss you”- Oliver Tree

3.  „Anti-Hero”- Taylor Swift
4. „Just dance”- Lady Gaga

5. „Late night talking”- Harry Styles
6. „Bad habits”- Steve Lacy

7. „Cardigan”- Taylor Swift
8. „ Sweather Weather”- The Neighbourhood

9. „ I wanna be yours”- Arctic Monkeys
10. „The Other Woman”- Lana Del Rey

Agata Sowulewska 8h

Pewien mężczyzna przybył na spotkanie ze znanym
naukowcem (Tomasem Edisonem)  i oznajmił mu iż
wynalazł recepturę uniwersalnego rozpuszczalnika.
Naukowiec jednak wyrzucił wynalazcę za drzwi.
Dlaczego nie chciał nawet spojrzeć na jego
wynalazek?

Odpowiedzi należy zapisać na kartce i przynieść do
pani Magdaleny Plebańczyk do sali 226. Zwycięzca
otrzyma słodką niespodziankę.
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