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Egzaminy próbne - reakcje uczniów

                           KONKURSY KURATORYJNE

W dniach od 15 do 17 listopada w naszej szkole odbyły się próbne egzaminy ósmoklasisty. Dzięki temu klasy
4-7 miały kilka godzin wolnego:)

We wtorek uczniowie pisali egzamin z języka polskiego. Tylko 35% ósmoklasistów przygotowywało się do tego
egzaminu. Pozostali liczyli na szczęście i zdobytą wcześniej wiedzę. Ponad połowa uczniów wybrała jako
wypowiedź pisemną rozprawkę. Na egzaminie pojawił się ,,Mały Książę”.  Tylko14% ósmoklasistów
spodziewało się tej lektury. Najwięcej uczniów (30%) obstawiało pojawienie się ,,Balladyny”, na drugim miejscu
pojawił się ,,Mały Książę”, zaś na trzecim - ,,Pan Tadeusz” (11%). 

W środę 16 listopada odbył się egzamin z matematyki. Dla większości uczniów był on bardzo prosty. mamy
nadzieję, że wyniki będą tego potwierdzeniem.

Ostatniego dnia, czyli 17 listopada ósmoklasiści zmagali się z językiem angielskim. Aż 26% zdających
powiedziało, że w trakcie "słuchanek" wystąpiły problemy techniczne. Temat e-maila zaskoczył tylko 23% z
nich. Pozostali uczniowie byli przygotowani na temat o konkursie fotograficznym.

Amelia Szewczyk kl 8n, Mira Golda kl 8k

Niedawno  w naszej szkole odbywały się konkursy kuratoryjne z różnych przedmiotów. Jeśli ktoś z was
zostałby laureatem takiego konkursu, nagrodą jest zwolnienie z pisania egzaminu z danego przedmiotu.
Poniżej znajdują się najwyższe wyniki z danego konkursu:
- j. angielski to 72,5% (klasa 8H);
-j. niemiecki to 60% (klasa 8H );
-j. polski to 58% (klasa 8F);
-matematyka to 100% (klasa 8M), gratulujemy przejścia do kolejnego etapu;
-biologia to 57,5% (klasa 8G);
-chemia to 85% (klasa 8G), gratulujemy przejścia do kolejnego etapu;
-historia to 64% (klasa 8K);
-geografia to 70% (klasa 8N);
-fizyka to 40% (klasa 8A).
                                                                                                                       Maja Korpikiewicz, 8N
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              Wywiad z Panią Martą Lisicką-Frączak                   
                              nauczycielką historii.

Redaktorki:-Dzień dobry.
Pani Marta:-Dzień dobry, dziewczyny.
R:- Przechodząc od razu do pytań, czy od razu polubiła Pani historię w szkole?
PM:- Tak, zawsze, od podstawówki, a nawet wcześniej.
R:- W szkole wolała Pani przychodzić na lekcje historii, czy wolała Pani np. matematykę?
PM:-W klasach 1-3 bardzo lubiłam matematykę, ponieważ miałam rewelacyjną nauczycielkę od edukacji
wczesnoszkolnej. Jak zdałam do 4 klasy, zaczęłam 2 etap edukacyjny, gdzie "zachłysnęłam" się historią przez
mojego nauczyciela. Lubiłam też WOS.
R:-Jeździ Pani do muzeuw czy jest Pani nauczycielką historii tylko w szkole?
PM:- W wakacje, gdzie przychodzi mi jeździć do muzeum z moją córką, to najpierw zapoznaję się z podstawą
programową dość szczególnie i zwiedzamy sobie muzea, np. byłyśmy w tym roku na wakacjach w Wilczym
Szańcu, kwaterze Adolfa Hitlera, jeszcze wcześniej byłyśmy w Forcie Pomiechówek. Część swoich wakacji
przeznaczam na moją pasję, jaką jest zwiedzanie miejsc pamięci narodowych. 
R:- Jak bardzo, Pani zdaniem, jest ważna jest rola historii w obecnych czasach?
PM:- Wydaje mi się, że bardzo ważna. Pozwolę sobie przytoczyć cytat Ojca św. Jana Pawła II, że "Będzie
przepaść i bardzo źle", bo jeżeli młodzież nie pozna historii, to zatoczy ona niestety koło i się powtórzy.
Przywołam tu też dzień 24.02.2022 Putin zaatakował Ukrainę. Ta historia zatacza koło, jak wiecie z lekcji
historii, ponieważ ja mówiłam, że Rosja na siłę wciągnęła Białoruś i Ukrainę. Ukraina odłączyła się w 1989 roku,
ale niestety mamy co mamy. 
R:- Za niedługo jest Święto Niepodległości, jak Pani je obchodzi?
PM:- Odwiedzam z córką miejsca pamięci narodowej, zapalamy znicze na cmentarzu oraz lubię oglądać w
telewizji, razem z córka salwy honorowe, jest to dla mnie bardzo uroczyste. Oczywiście Msza Święta w
Kościele. 
R:- Przenieśmy się jednak do szkoły, jak wyglądała Pani pierwsza lekcja?
PM:- Byłam bardzo spanikowana, trzęsły mi się kolana i ręce. Pierwsza lekcje przeprowadziłam w klasie 6b, oni
teraz są w 3 klasie szkoły ponad podstawowej. Było to dla mnie mocno stresujące, ale klasa mnie ciepło
przejęła. 
R:- O jakim wieku historii lubi Pani najbardziej nauczać?
PM:- Lubie złoty wiek historii kultury Polski, kiedy było u nas świetnie, kiedy wszyscy pracowali i mieli pieniądze
i nabytki na wszystko, kiedy dobrze było chłopom i szlachcie. Czasem lubię wspomnieć, o tym że zachłanność,
pycha i bieganie za pieniądzem prowadzi do zerwania więzi międzyludzkich, co prowadzi do konfliktów. Lubię
też patriotycznie wspomnieć też o cywilach i powstańcach biorących udział w Powstaniu warszawskim. 
R:- W takim razie to już koniec, dziękujemy za wywiad.
PM:- Dziękuje dziewczyny.

                                                                             Amelia Szewczak, Maja Korpikiewicz 8n
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                 ANKIETA NA TEMAT PATRIOTYZMU

    Co działo się w naszej szkole w listopadzie?

Na początku listopada w naszej szkole miała miejsce gra halloweenowa. Uczestnicy gry chodzili po szkole
szukając kodów QR, następnie rozwiązywali zadania, za które na sam koniec dostawali punkty. Grę wygrała
drużyna z klasy 6c w składzie: Maria Nowakowska, Hanna Polak oraz Zuzanna Burszczan, z aż 46 punktami.

W piątek 4 listopada odbył się Dzień Postaci z Bajek. Już na samym wejściu do szkoły, uczniów witała piękna
dekoracja wykonana przez niektóre panie z klas 1-3 oraz Samorząd Uczniowski. Z okazji tego święta został
również zorganizowany konkurs na najlepsze przebranie za postać z bajki. Wyniki już w krótce!

Ponadto w ostatni poniedziałek i wtorek w naszej szkole była andrzejkowa dyskoteka szkolna. Uczniowie klas
4-6 zaproszeni byli na poniedziałek 28 listopada w godzinach 18-20. Natomiast, dyskoteka dla klas 7-8 odbyła
się we wtorek 29 listopada również od 18 do 20. Biletem wstępu były słodycze, które zostały przekazane
potrzebującym. 

Mira Golda kl 8k

1. Czy uważasz się za patriotę?                         
  Tak                                              Nie
  73%                                            27%
2. Czy losy Polski są dla Ciebie ważne?           
    Tak                                              Nie
    68%                                           32%
3. Czy twoim zdaniem patriotyzm jest dzisiaj potrzebny?   
      Tak                                           Nie
       31%                                         69%
4. Czy znasz tekst hymnu narodowego?             
  Tak                                              Nie  
   86%                                            14%
5. Gdyby bezpieczeństwo naszego kraju było zagrożone, czy stanąłbyś w jego obronie?  
    Tak                                            Nie
    43 %                                          57%
6. Czy jesteś dumny z bycia Polakiem?            
    Tak                                              Nie
    23%                                            17%                                                 
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Katar - kraj mundialu 2022

ranking piosenek Nietypowe święta w
grudniu

1. I'm good (blue) - David Guetta, Bebe Rexha
2. Piękny Świat - Gibbs, Kiełas
3. Tu Es Foutu - ConKi, B.R.T., NAJA
4. Czekam Na Znak - IGNACY
5. Unholy (ft. Kim Petras) - Sam Smith, Kim Petras
6. ztb - Favst, Gibbs
7. Turn Me On - ConKi, EMDI, Jorik Burema
8. Call It Love - Felix Jaehn, Rey Dalton
9. STAR WALKING (League of Legends Worlds
Anthem) - Lil Na X
10. Signals - Rolipso, Van Herpen, Helena Mayer

                  Barbara Jasińska, Weronika Kwartnik 7A

W tym miesiącu chcę Wam opowiedzieć o Katarze. Ale nie dlatego, że jest jesień i wiele osób go ma :)
Oczywiście dlatego, że właśnie w tym państwie położonym na Bliskim Wschodzie odbywają się
piłkarskie mistrzostwa świata.
Katar jest dawną kolonią brytyjską, uzyskał niepodległość w 1971 r. Obecnie jest to monarchia absolutna i
panuje w niej emir. Stolicą państwa jest Ad-Douha (inaczej: Doha). U wybrzeża, na którym leży Doha, znajduje
się sztuczna wyspa – nazywa się Banana Island i rzeczywiście ma kształt banana. W jej centrum usytuowane
jest wielkie pole golfowe, a basenów jest na wyspie tyle, że nie byłem w stanie ich policzyć. Co ciekawe, nie
mają na nią wstępu samochody. Zresztą sztucznych wysp jest w okolicy Dohy bardzo dużo. Mieszczą się na
nich bogate rezydencje i hotele z basenami i plażami. Doha ze względu na wybudowane w niej drapacze chmur
bywa nazywana Manhattanem na pustyni. Bogactwo Kataru na początku pochodziło z wyławianych tam pereł,
później jednak odkryto gigantyczne złoża ropy i gazy. W tym kraju tańsze jest zatankowanie niż kupienie kawy.
W Katarze obowiązkowa nauka trwa tylko do 14 roku życia! Potem można co prawda uczyć się dalej, ale robią
to głównie chłopcy. Lekcje odbywają się od niedzieli do czwartku.

                                                                                                                                          Jan Falkowski 8H

2 grudnia - Dzień Placków 
5 grudnia - Dzień Ninja 
10 grudnia - Dzień Bota 
11 grudnia - Dzień Chruścików 
12 grudnia - Dzień Guzika 
13 grudnia - Dzień Księgarza
14 grudnia - Dzień Małpy 
15 grudnia - Dzień Zamenhofa 
16 grudnia - Dzień Pokrywania Wszystkiego
Czekoladą 
19 grudnia - Dzień Wiecznie Zielonych Roślin 
21 grudnia - Dzień Pozdrawiania Brunetek 
26 grudnia - Dzień Rzucanie Owsem w Wieśniaków
29 - Dzień Narodzin Niedźwiedzi Polarnych
30 grudnia - Dzień Serka Wiejskiego

                     Lena Dąbrowska, Amelia Szewczak 8N
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