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Coraz bliżej wakacje…
Wakacje zbliżają się do nas wielkimi krokami. Jeszcze tylko dwa tygodnie wytężonej pracy i ....
długi, zasłużony wypoczynek. Wszystkim naszym czytelnikom życzymy niezapomnianych letnich przeżyć.
Pamiętajcie o szczególnym przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas zabaw nad jeziorem i wypraw
rowerowych.

Redakcja

Dyskoteka szkolna
28. kwietnia br. w godz. 17:00-21:00 odbyła się dyskoteka szkolna, na którą zostali zaproszeni
uczniowie ze szkoły w Ugoszczy. Impreza została zorganizowana przez uczennice kl. II gim. z naszej
placówki w ramach projektu gimnazjalnego. Aby było ciekawiej organizatorzy pomyśleli także o
konkursach, do których zaproszona młodzież również chętnie się przyłączała. Zarówno organizatorzy jak i
goście zgodnie przyznali, że takie imprezy integracyjne mogłyby odbywać się częściej.

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
5. maja 2015r. ok. godz. 9:00 na małej sali gimnastycznej odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy
uchwalenia konstytucji 3 Maja. Występ został przygotowany przez klasę I gim. Opiekunem grupy była pani
Beata Czapiewska. Dziękujemy I gimnazjum za ciekawy apel i przybliżenie nam ważnych wydarzeń z historii
naszego kraju.

Festyn rodzinny
23. maja br. na dużej sali gimnastycznej odbył się festyn rodzinny. W wydarzeniu wzięli udział
uczniowie klas I- III SP wraz z rodzicami. Głównym celem imprezy była promocja sportu poprzez zabawę. To
nie było pierwsze spotkanie tego typu, dlatego mamy nadzieję, że festyn rodzinny na stałe wpisze się do
kalendarza imprez naszej szkoły.

Dzień Dziecka - smacznie i zdrowo
01. 06. 2015r. smacznie i zdrowo, nietypowo i na kolorowo uczniowie naszej szkoły przeżyli Dzień
Dziecka. Wszystko za sprawą p. Moniki Gierszewskiej i p. Gabrieli Burant, które zainicjowały dzień
zdrowej żywności. Z tej okazji odbywały się prelekcje dla najmłodszych na temat zdrowego
odżywiania, degustacje warzyw i owoców. W przygotowanych dla poszczególnych klas
konkursach młodzież mogła wykazać się wiedzą na temat prawidłowego żywienia, scenkami
rodzajowymi czy wykonaniem prezentacji oraz pomysłowych rzeźb z warzyw i owoców. Na
koniec imprezy p. dyrektor, Sławomir Felski, wszystkim klasom wręczył nagrody rzeczowe .
Gratulujemy wychowawcom oryginalnych strojów – szczególnie pani Truskawce, pani Pomidor i
panu Selerowi ;)

Diagram szkół wybranych przez klasę III gim.

Wbrew opinii wielu naszych koleżanek i kolegów nasi rodzice nie są nudni i staroświeccy. Często mają ciekawe
pasje, o których my po prostu mało wiemy. Dzisiaj przedstawiamy wam wywiad z panem Zbyszkiem , który
udowadnia, że rodzic nie musi się nam kojarzyć tylko z domem i pracą.

„ Na sukces trzeba pracować i przede wszystkim się nie poddawać”- wywiad
z panem Zbigniewem Plata
Redakcja: Co skłoniło pana do tak dalekiej wyprawy rowerowej?
Pan Zbigniew Plata: Decyzja o wyjeździe na rowerze do Wrocławia była spontaniczna. Systematycznie
jeżdżę na rowerze i pomyślałem, że dobrym pomysłem byłoby odwiedzić znajomych, którzy pracują na co
dzień w Teatrze Muzycznym we Wrocławiu. Co roku spędzają oni kilka dni wakacji w ośrodkach
wypoczynkowych w Studzienicach.
R: Ile czasu pan się przygotowywał do tego wyjazdu?
P. Z.P.: Specjalnych przygotowań nie było. Jedynie zamówiłem bilet do teatru we Wrocławiu. Nie brałem
dużego ciężaru na rower. Rzeczy osobiste wysłałem kurierem do hoteli, w których nocowałem.
R: Co i gdzie ciekawego pan zwiedził?

P.Z.P. : Szczerze powiem, że nie miałem zbyt dużo czasu na zwiedzanie. Większość czasu starałem się
regenerować siły na dalszą podróż. Jednak udało mi się zwiedzić: Stary Rynek, katedrę Jana Chrzciciela,
Panoramę Racławicką oraz teatr muzyczny „Capital”, który był moim celem. Chciałem zobaczyć jak
sprawują się artyści na scenie. Obejrzałem spektakl pt „ Mistrz i Małgorzata”.
R: Ile czasu trwała podróż w jedną stronę?
P.Z.P. : Wyprawa w jedną stronę trwała dwa dni.
R: Jak często robił pan przerwy?
P.Z.P. : Przerwy robiłem co godzinę po 5, 10 min. Jeśli zobaczyłem coś ciekawego, co chciałem ująć na
zdjęciu, to zdarzało się częściej. Kiedy zaczął padać deszcz, to starałem się robić te przerwy jak najrzadziej,
aby szybko być na miejscu. W pierwszym etapie wyjechałem o 5:15 i dotarłem do hotelu w Luboniu
ok. o 21:00.
R: Co zabrał pan ze sobą na drogę?
P.Z.P. : Wiadomo, musiałem wziąć ze sobą techniczne przybory w razie awarii związanej z rowerem. Ta
oczywiście się zdarzyła, pękł mi łańcuch w rowerze. Miałem również ze sobą dużo wody, ubrania na
przebranie, apteczkę, mapy oraz kompas.
R: Jest pan przykładem tego, że niemożliwe staje się możliwe. Czy uważa pan, że każdy mógłby podjąć się
tego wyzwania?
P.Z.P. : Każdy w życiu ma swój cel. Lubię jeździć na rowerze. Niektórzy jeżdżąc lubią dłuższe dystanse
podobnie jak ja, a inni nie. Trzeba pamiętać, aby nie rzucać się na głęboką wodę.
R: Czy w trakcie podróży choć przez chwilę pomyślał pan, żeby zawrócić, bo to jednak nie jest dobry
pomysł?
P.Z.P. : Był taki moment, kiedy zaczął padać deszcz, który bardzo mnie zniechęcił do dalszej jazdy. Przez
całą drogę towarzyszyło mi zaniepokojenie czy się uda.
R: Czy po drodze udało się panu zawrzeć nowe znajomości?
P.Z.P. : Nie miałem czasu na poznawanie nowych ludzi. Jedynie z kim udało mi się porozmawiać to z
pracownikami hotelu i chwilę ze znajomymi we Wrocławiu.
R: Jakie refleksje nasuwają się panu po przebytej podróży?
P.Z.P. : Doszedłem do wniosku, że nasza Polska jest ładna . Trzeba przyzna, że tereny są urozmaicane, a
ścieżki rowerowe nowoczesne. Byłem zaskoczony akceptacją ze strony kierowców. Mam takie ciche plany
by w przyszłym roku udać się nad morze Adriatyckie, lecz tym razem w towarzystwie.
R: Co chciałby pan przekazać uczniom naszej szkoły, którzy w większość czasu spędza przed komputerem?
P.Z.P. : Jeśli mają jakieś cele, to powinni w tym kierunku się rozwijać, zadawać sobie wiele trudu, aby to
osiągnąć. Na sukces trzeba pracować i przede wszystkim się nie poddawać.

Co czeka uczniów naszej szkoły jeszcze w czerwcu?
-Wycieczka do Słupska i Doliny Charlotty ( kl. IV – V), biwak ( kl. II gim.)
-Gminny konkurs językowy
-Rajd rowerowy
-Dzień Patrona naszej szkoły
-Szkolny konkurs ortograficzny

Książka pt. „ Love, Rossie”
Rossie i Alex od dzieciństwa są nierozłączni. Życie jednak zadaje im jednak okrutny cios: Rodzice Alexa
przenoszą się z Irlandii Do Ameryki i chłopiec oczywiście jedzie z nimi. Ten magiczny związek dwojga
młodych ludzi przetrwa lata i tysiące kilometrów rozłąki? Czy wielka przyjaźń przerodziłaby się w coś
silniejszego, gdyby okoliczności ułożyły się inaczej? Jeżeli los da im jeszcze jedną szansę, czy Rossie i Alex
znajdą w sobie dość odwagi, żeby spróbować się o tym przekonać? Czy warto czekać na prawdziwą miłość?
Czy każdy z nas ma swoją „drugą połówkę”? Może dowiemy się tego w tej wzruszającej i ciepłej powieści.

Znamy już wyniki szóstoklasistów!
Niedawno poznaliśmy wyniki ogólnopolskiego sprawdzianu po szóstej klasie. W tym roku nasi uczniowie wypadli
nadzwyczaj dobrze, z czego jesteśmy bardzo dumni. Miłą niespodzianką był wynik Joanny Góry z języka polskiego100% i Martyny Główczewskiej z języka angielskiego-100%. Gratulujemy wszystkim uczniom, a nauczycielom
dziękujemy za trud włożony w przygotowanie naszych koleżanek i kolegów do sprawdzianu.

Ostatnie dni w szkole uczniów klasy III gimnazjum.
Jeszcze tylko 15 dni spędzimy w murach tej szkoły. Ciężko nam będzie po tylu latach pożegnać się z wami wszystkimi.
Korzystając okazji, na łamach tej gazetki, chcielibyśmy podziękować dyrekcji za wyrozumiałość, naszej
wychowawczyni za cierpliwość, wszystkim nauczycielom za edukację i wychowanie, paniom kucharkom za pyszne
obiady i ciepłą herbatę, wszystkim osobom z obsługi za czyste korytarze i klasy.
Uczniowie klasy III gimnazjum.
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Kupon
Zapomniałeś/aś zadania domowego? Nie martw
się. Z tym kuponem nie grozi ci ocena
niedostateczna!
…………………………………………………….
(podpis)
Kupon ważny do zakończenia roku szkolnego

