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Gazetka Zespołu Szkół im. Ks. Antoniego Peplińskiego w Studzienicach

KALENDARIUM:
1 CZERWCA: Dzień Dziecka
4 CZERWCA: Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami
Agresji
5 CZERWCA: Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego
6 CZERWCA: Światowy Dzień Bez Samochodu
7 CZERWCA: Boże Ciało

Obchody 3 maja w naszej szkole
28 kwietnia na trzeciej godzinie lekcyjnej
na małej sali gimnastycznej w ZS w
Studzienicach odbył się apel z okazji rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystość
przygotowali uczniowie klasy I i II gimnazjum
pod kierunkiem nauczycielki historii p.
Katarzyny Liszewskiej.
Uczniowie przybliżyli w skrócie
wydarzenia z 3 maja 1791 roku. Nie zabrakło
również piosenek wykonanych przez Martynę i
Klaudię. Równie imponująca była scenka
odegrana przez Tomka, Kubę i Sebastiana. Cały
występ dopełniła prezentacja Dominika z klasy
II. Na uroczystość przybyli uczniowie szkoły
wraz z dyrekcją i gronem pedagogicznym. Na
koniec został odczytany przez pana dyrektora
list od prezydenta Polski Bronisława
Komorowskiego. Uczniowie z zainteresowaniem
słuchali występujących. Na koniec pożegnali ich
gromkimi brawami.

Zszarpane nerwy,
Nieprzespane noce,
Zrujnowane plany,
Nieudane kolacje,
Zniszczone dywany,
Porysowane meble,
Zapchane zlewozmywaki,
Podeptane grządki.
Wszystkie rozczarowania i klęski,
Wielkie i małe,
Które znikały na drugi dzień.
Dziękuję Ci, że mi przebaczałaś.
Dziękuję Ci za przekonanie,
Że najcenniejszym skarbem życia
jest własne dziecko.
Mamo, kocham Cię!

Uwaga!
Do wakacji pozostało już tylko 29 dni! Przypominamy o ostatnich poprawkach i zaliczeniach przed
wystawieniem ocen. Zakończenie roku i wręczanie świadectw już za pasem.

Brawo Beata!
11.05.2012r. w bytowskim LO odbył się
powiatowy konkurs wiedzy o ks. Jerzym
Popiełuszce. Kilka osób z naszego gimnazjum
wzięło udział w imprezie. Do finału zakwalifikowała
się Beata Szreder, która zajęła IV miejsce. W
nagrodę otrzymała kamerę cyfrową.
Serdecznie gratulujemy wszystkim
uczestnikom i dziękujemy za godne
reprezentowanie naszej szkoły.

W numerze:
* konkurs matematyczny
* Zwyczaje Dnia Matki i Dnia
Dziecka
* sprawozdanie z apelu na 3 –go
maja
* gdzie wybierają się gimnazjaliści?
* wrażenia po egzaminach
gimnazjalistów i szóstoklasistów
* kupon

Egzaminy, egzaminy…
W dniach 24 – 26 kwietnia 2012r. gimnazjaliści przystąpili do egzaminów, od których zależeć będą ich
dalsze losy. Od dłuższego czasu uczniowie czuli zdenerwowanie, gdyż testy po raz pierwszy odbyły się w
zmienionej formie. Gimnazjaliści musieli wykazać się wiedzą z kilku lat. Atmosfera była sprzyjająco miła. W
przerwach pomiędzy egzaminami trzecioklasiści mogli zaczerpnąć ostatnie rady, których udzielali im nasi
nauczyciele. Te dni okazały się najważniejszym wydarzeniem w dotychczasowym życiu absolwentów. Mamy
nadzieję, że wyniki będą wysokie. Życzymy również, aby każdy z naszych uczniów dostał się do wymarzonej szkoły
ponadgimnazjalnej.

Omnibus
Już od wielu lat organizowany jest konkurs wiedzy Omnibus. Jego celem było popularyzowanie wiedzy
ogólnej. Najpierw odbył się etap pisemny w poszczególnych szkołach, a 20 kwietnia w ZS w Półcznie etap
gminny. Miał on formę turnieju „1 z 10”. Główną nagrodą była wycieczka na Bornholm, sponsorowana przez
proboszcza Półczna. Uczestnicy ze wszystkich szkół prezentowali wysoki poziom. Szczególnie zacięta była walka
uczniów gimnazjum. Odbyły się dwie dogrywki między uczniem z naszego gimnazjum – Sebastianem
Matyszewskim, a uczniem ZS w Półcznie – Kacprem Kreft. Ostatecznie Sebastian zajął drugie miejsce.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Złoci Medaliści
16 kwietnia 2012r. odbył się VII finał konkursu Grand Prix SP5 w Bytowie w skoku wzwyż. Brali w
nim udział również uczniowie naszej szkoły – Marlena Kreft oraz Janek Wrycz Rekowska. Oboje zdobyli I
miejsca. Zawodnicy wytrwale przez pół roku, co miesiąc oddawali skoki, które były punktowane.
Mimowolna liczba obecności oraz punkty za skoki były brane pod uwagę podczas przyznawania miejsc
uczestnikom konkursu. Zwycięzcy zostali nagrodzeni medalami oraz nagrodami rzeczowymi. Gratulujemy
Jankowi osiągnięcia rekordu życiowego, a p. Kobielli składamy szczególne podziękowania w imieniu
podopiecznych, za wkład oraz dodawanie otuchy i motywacji.

11.05.2012r. w Parchowie odbył się kolejny przegląd teatralny pt. „Niebieskie Tarcze”. Grupa
naszych aktorów z gimnazjum, pod nazwą „Teatr z Przypadku”, zajęła I miejsce i zakwalifikowała się do
finału, który odbędzie się w połowie czerwca w Sopocie. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w
następnym etapie.

Pozdrowienia 
Pozdrowienia dla
p. Tkacz od
Pauliny Makuch
Pozdrowienia
dla Mariusza od
Maniego:)
Pozdrowienia dla
Marleny z kl. III od
Roberta i Oskara

Pozdrowienia
dla p. Artura od
kl. II gim.

Pozdrowienia od
Roberta, Oskara
i Wojtka dla
Dominika Sz.

Pozdrowienia dla
dziewczyn z kl. II i III
gim. Od Pauliny M.

Pozdrowienia
dla Johanny od
Macieja

Najlepsze
życzenia z okazji
11 urodzin dla
Karoliny od Julii

Wszystkie
dziewczyny z
klasy III całuje
Wojtek xD
Wszystkiego
Najlepszego z
okazji urodzin dla
p. Beaty od kl. IV

Pozdrowienia dla
p. Kujawskiego od
Natalii, Alicji i Julii

26.05 Dzień Matki –
niezwykłe święto. To
właśnie tego dnia dzieci
pokazują swoim
mamusiom, jak bardzo je
kochają i są im
wdzięczne. Z tej okazji
mamy często dostają
kwiaty, słodycze lub
własnoręcznie robione
przez swoje pociechy
upominki.

1.06 Dzień Dziecka –
o tym dniu chyba
żaden uczeń nie
zapomni! Z tej okazji
organizowanych jest
wiele zabaw i zajęć
dla dzieci i młodzieży.
Tego dnia nasi
najmłodsi i nie tylko,
dostają słodkie
upominki.

Z ostatniej chwili!
26.05.12 nasi trzecioklasiści z SP zajęli I miejsce w III diecezjalnym konkursie Dzieła
Biblijnego pt. „Przypowieści Jezusa”. Uczniów przygotowały panie Gabriela Burant i
Janina Schweda. Uczestnikom i ich opiekunkom serdecznie gratulujemy!

Wiadomości sportowe
Uczniowie szkół podstawowych z roczników 2002 i młodsi wystąpili w rozgrywkach piłkarskich z "Podwórka
na stadion - O Puchar Tymbarka". Turniej odbył się na boiskach "Orlika 2012" w Parchowie. Nasze drużyny
pokazały dobry poziom i nie ustępliwą walkę będąc trudnym przeciwnikiem dla każdej z występujących ekip.
Huragan Ugoszcz pod opieką Dawida Litwińskiego oraz Błyskawica Studzienice pod opieką Krystiana
Grabana.

15-05-2012r. na stadionie gminnym w Studzienicach odbyły się Powiatowe Mistrzostwa w czwórboju
lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. Naszą gminę w kategorii chłopców reprezentowali
uczniowie SP ze Studzienic. Zajęli w swojej kategorii 5 miejsce w stawce 8 zespołów. Oprócz klasyfikacji
drużynowej prowadzona była klasyfikacja indywidualna. Wśród chłopców: 3 miejsce w biegu na 1000 m zajął
Michał Matyszewski, 3 miejsce w biegu na 60 m-Jan Wrycz-Rekowski oraz 4 miejsce w rzucie piłeczką palantowąJakub Trzebiatowski.
17.04.2012 r. dziewczyny z SP Studzienice zajęły 3 miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w MiniKoszykówce. Skład naszego zespołu: Patrycja Bela, Emila Kotz, Wiktoria Łaś, Ewelina Okonek, Ewa
Wantoch Rekowska, Dagmara Kaiser, Monika Taraszewicz, Julita Bukowska, Jagoda Różek, Paulina
Zmuda Trzebiatowska.
22.04.2012 r. chłopcy z SP Studzienice zajęli 2 miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Mini-Koszykówce. W
skład naszego zespołu: Janek Wrycz Rekowski, Michał Matyszewski, Dawid Bobik, Paweł Spychalski,
Mateusz Taube, Józek Zmuda Trzebiatowski, Filip Tarasiewicz, Szymon Pałubicki, Jakub Trzebiatowski,
Dominik Kotz

KUPON
Zapomniałeś zadania domowego? A może przez przypadek
zostawiłeś zeszyt w domu? Nie martw się! Z tym kuponem
nie grozi Ci ocena niedostateczna!

………………...…
(przedmiot)

……………………
(podpis)
ważne do 15.06.05.2012

Konkurs matematyczny
Szkoła Podstawowa
1. Ile razy między godziną 0:00 a godziną 12:00 wskazówki zegara (godzinowa i minutowa):
a) pokrywają się
b) tworzą kąt półpełny (180 stopni)
c) są prostopadłe?
2. Wyobraź sobie, że rzucasz trzema strzałami do tarczy. Na ile sposobów możesz otrzymać 20 punktów? Nie
rozróżniamy kolejności rzutów.

3.

Pewne urządzenie rozpoczęło pracę 1 kwietnia o godzinie 8:00 rano i pracowało 1000 godzin. Kiedy wyłączono
to urządzenie?

Gimnazjum
1. Znajdź liczby naturalne a, b, c i d, dla których
2. Rozwiąż układ równań:
x(y+z)=8
y(z+x)=18
z(x+y)=20
3. Spośród 30 uczniów pewnej klasy, 17 lubi chodzić do szkoły, 22 słuchać muzyki, a 25 jeździć rowerem. Ilu
najwięcej może być takich, którzy nie lubią jednej z tych rzeczy (czynności)? Ilu co najmniej jest takich, którzy lubią
wszystko?

Wykreślanka
Z krzyżówki wykreśl zapisane pionowo i poziomo nazwy kwiatów. Pozostałe litery czytane wersami utworzą
hasło.

Do domu sławnego polityka
przychodzą dziennikarze.
Drzwi otwiera im jego syn:
- Twój tata jest w PSL, SLD czy AWS?
- Mój tata jest teraz w WC.

Teściowa do zięcia:
- Skoro tak mnie nienawidzisz, to
dlaczego trzymasz moje zdjęcie
na kominku?
- Żeby dzieci nie zbliżały się do
ognia.
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