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„Dzień wszystkich świętych, dzień pamięci o bliskich nam osobach,
Którzy tak szybko i niespodziewanie odeszli.
W tym szczególnym dniu na twarzach ludzi pojawiają się łzy,
A na nagrobkach zapalone znicze – taki mały a jednak,
wielki gest pamięci o najbliższych.
Nigdy ich nie zapomnimy.
Oni zawsze pozostaną w naszej pamięci i w naszych sercach.
To nasza rodzina, bliscy, znajomi, sąsiedzi i uczniowie, osoby
które spotkaliśmy…”
Tekst: Ania Kasperczyk, klasa II a
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Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dnia 12.10.2012r.w naszej szkole odbyła się akademia artystyczna przygotowana
z okazji Dnia Edukacji Narodowej przez uczniów klasy 5a oraz 5b pod okiem
nauczycieli Barbary Kobyłczyk, Pawła Sidorowicza, Joanny Baran, Joanny Czarnoty
oraz Marioli Krzeczkowskiej. Na początku mieliśmy przyjemność obejrzenia portretu
współczesnego nauczyciela zaprezentowanego przez młodych aktorów z piątych klas
oraz usłyszeć piosenkę oraz uwagi „Szkoda ,że niektóre z was są tylko ponętne, a nie
pojętne”, ”Polubiłam waszą klasę od pierwszego widzenia, ale teraz widzę, że to tylko
dlatego, że mam słaby wzrok. ”Nad twoją pracą domową myślała chyba cała rodzina,
bo jeden człowiek takich głupot by nie wymyślił”, ”Wymieniłam z wami myśli i teraz
mam pustkę w głowie” , Wszyscy wychodzą reszta zostaje” , „Klasa chodzi po klasie
i nie zwraca uwagi na moje uwagi” , „Wstań i zobacz jak siedzisz” , „Mówisz jak nie
przymierzając poseł w sejmie , długo mętnie i nie do rzeczy”. Chwilę później,
podziwialiśmy taniec dziewcząt, które układały choreografię razem z panią Joanną
Czarnotą, a następnie w trakcie piosenki „Powiedz”-uczniowie rozdali nauczycielom
i pracownikom szkoły kwiaty. W dalszej kolejności oglądnęliśmy krótką parodię dnia
szkolnego , po której uczennice znów pokazały nam swój układ taneczny. Na koniec
wysłuchaliśmy wiersza uczniów ambitnych inaczej i oglądaliśmy żywiołowy, taniec
piątoklasistek , do którego choreografię ułożyła jedna z utalentowanych tancerekMaria Kapusta po czym wszyscy występujący wyszli na scenę i złożyli życzenia
nauczycielom.

Natalia Kępka
III B
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X

Niedawno na lekcji języka polskiego oglądaliśmy film
z 2008roku w reżyserii Marka Hermana pt. "Chłopiec w pasiastej
piżamie", który poruszał znany nam już powszechnie problem
holokaustu.
Film opowiada o Brunie, małym chłopcu mieszkającym
w Berlinie w latach 40, który wraz ze swoja rodziną przeprowadza się
na wieś, aby towarzyszyć swojemu ojcu w jego nowej pracy. Po
przeprowadzce, mały chłopiec dostrzega "Farmę”, która od tamtego
czasu staje się głównym obiektem jego zainteresowania. Mimo wielu
zakazów Bruno ucieka z posesji, by z bliska przyjrzeć się
tajemniczemu obiektowi. Zaprzyjaźnia się tam ze Szmulemżydowskim chłopcem, z którym to kilka tygodni później zorganizuje
akcję odszukania jego ojca. Film kończy się śmiercią obu chłopców
w komorze gazowej na terenie tamtejszego obozu koncentracyjnego.
Wartka i trzymająca w napięciu akcja, zrozumiały scenariusz,
pierwszorzędna gra aktorska
oraz malownicze plenery to
rzeczy, które zadecydowały
o błyskotliwości tego utworu.
Trzeba także wspomnieć
o
nienagannej
muzyce
nadającej
nastrój
grozy,
strachu, a czasem nawet
radości
towarzyszącej
chłopcom w czasie ich
każdego spotkania.
Film bardzo mi się spodobał
ze względu na jego już
wcześniej
wymienione
walory.
Polecam
go
wszystkim fanom gdyż nie
jest to lekka i przyjemna
komedia.
Jakub Zajas
kl.III B
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Konkurs na znajomość lektury
X

Konkurs
Masz przed sobą krótki test, odpowiedz na pytania
i odznacz je na karcie odpowiedzi. Powodzenia!
1.Autorem książki pt. "Oskar i Pani Róża" jest:
a)Jan Kochanowski
b)Mark Twain
c)Eric Emmanuel Schmitt
d)William Shakespeare
2.Pani Róża była:
a)Babcia chłopca
b)Wolontariuszką
c)Zapaśniczką
d)Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
3.Chinka była chora na:
a)białaczkę
b)ospę wietrzną
c)AIDS
d)Nie było to uwzględnione w książce
4.Rodzice wraz z Oskarem słuchali na odtwarzaczu
a)Królewny Śnieżki
b)Kolęd
c)Dziadka do orzechów
d)Metalici
5.Peggy Blue:
a)Ożeniła się z chłopcem
b)Popełniła samobójstwo
c)Umarła
d)Wróciła do domu
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Spotkanie po latach… z księdzem Piotrem
Mieliśmy niebywałą przyjemność gościć w naszych szkolnych progach
ks. Piotra Studnickiego, który przed laty uczył w naszej szkole. Spotkanie to
zorganizował Samorząd Szkoły Podstawowej przy współpracy koła teatralnego
„Awangardą”. Podczas tej wizyty ksiądz dokonał prezentacji multimedialnej
dotyczącej jego wyprawy rowerowej z Polski do Hiszpanii , która trwała 40 dni.
Ksiądz na swoim blogu opisał każdy dzień wyprawy. 14.08.2012r. wraz
z księdzem Arturem spotkali się w Kalwarii. Przebyli trasę ponad 6 tys. km,
spotykając na swojej drodze kilkunastu Polaków – pielgrzymów . Kresem
wyprawy księży było hiszpańskie miasto Santiago de Compostela. W końcowej
rozmowie uczniów z księdzem warte podkreślenia są słowa, które
wypowiedział: największą przyjemnością nie było dotarcie do Hiszpanii lecz
podróż, dzięki której księża poznali wiele ciekawych ludzi i odkryli ciekawe
miejsca.
M. Kuras A. Salawa
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Warsztaty na temat prawa i problemów ludzi we współczesnym świecie

X
Dnia 15 października 2012 roku odwiedziliśmy Powiatowy Zespół nr 8 Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących imienia Jana Kilińskiego w Chełmku, by
poszerzać swoją wiedzę na temat prawa i problemów ludzi we współczesnym świecie.
Omawialiśmy współzależności pomiędzy społeczeństwami, doszukiwaliśmy się
zależności pomiędzy naszymi codziennymi wyborami, a jakością życia ludzi
w krajach rozwijających się. Na początku zagraliśmy w grę planszową, dotyczącą
finansów, budżetów oraz krajów globalnego południa i globalnej północy. Następnie
dowiedzieliśmy się nieco o Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz dziecka
i jej artykułach. Na koniec spotkania dyskutowaliśmy oraz wyrażaliśmy swoje opinie
o tym, czego się nauczyliśmy. To było bardzo ciekawe doświadczenie.
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Turniej o Puchar Orlika
Dnia 14.09.2012 (tj .piątek) na teranie naszej szkoły
o
godzinie 8.45 odbył się Turniej Orlika o Puchar Donalda Tuska.
Było to już III takie spotkanie, które rozgrywane jest
w
całej Polsce. Każda z klas wybrała
10 osobowe zespoły zarówno chłopców jak i dziewcząt. Każdy uczestnik
turnieju otrzymał pamiątkową koszulkę.
W turnieju uczestniczyło ponad 150 uczniów z naszej szkoły, ponadto
gościli u nas młodzi zawodnicy z okolicznych
szkół . Zespoły zostały podzielone na dwie kategorie wiekowe.
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Pasowanie na Gimnazjalistę
Dnia 11.10.2012 rok
o
godzinie 11:30 w naszej szkole
odbyło
się
pasowanie
na
gimnazjalistę.
Każda
z
klas
przystępowała
do
licznych
konkurencji dzięki którym klasy
pierwsze mogły popisać się wiedzą,
zdolnościami oraz umiejętnościami
sportowymi, malarskimi
i
tanecznymi.
Było
jedenaści
konkurencji
a w jednej z nich
wzięły udział wychowawczynie obu
klas.
Konkurencją
tą
było
przeciąganie liny, podczas którego
nauczycielki ambitnie włączyły się do
zabawy. Te zawody wygrała klasa 1b
,gdyż okazali się silniejsi.

Uczniowie borykali się z
zadaniami matematycznymi
biorąc udział w quizie. Po uroczystym pasowaniu i świetnej zabawie uczniowie otrzymali
dyplomy od swoich wychowawców oraz prezenty od Rady Rodziców i Play-a. Wszystkie
konkurencje i występy zostały opracowane przez klasy II gimnazjum i ich wychowawców :
panią R. Księżarczyk i pana Z. Krawczyka.

Marcelina Wolna
kl. III A
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Jak uchronić się przed przemocą w szkole?
X

Co to jest przemoc?
Przemoc fizyczna to nie tylko bicie, ale także popychanie, szturchanie, szczypanie
i uniemożliwianie przejścia. To także przemoc mająca na celu spowodowanie szkody
materialnej – polegająca na niszczeniu lub zabieraniu rzeczy należących do osoby,
wobec której przemoc jest kierowana, także na kradzieży pieniędzy tej osoby.
Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że poza przemocą
fizyczną istnieje przemoc psychiczna, którą może być:
- agresja werbalna, np.: obrażanie, znieważanie, ironizowanie, kompromitowanie,
także w postaci telefonów lub SMS-ów,
- groźby, wywieranie presji i szantaż,
- dyskryminacja (poniżanie, ośmieszanie naruszanie cudzej godności).

Przemoc w szkole jest niedopuszczalna.
Pamiętaj:

Masz prawo zawsze czuć się w szkole bezpiecznie.
Nikt nie ma prawa stosować wobec Ciebie przemocy.
Za Twoje bezpieczeństwo odpowiada szkoła.
Co możesz zrobić, jeśli ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc?
Powiedz o tym przyjacielowi lub komuś z bliskiej rodziny. Koniecznie poinformuj
nauczyciela. Przemoc sama się nie skończy. Musisz się jej przeciwstawić,
a pierwszym krokiem jest pozyskanie sojuszników. Przełam więc swoje opory
i podziel się problemem z kimś, na kogo możesz liczyć.
W momencie, w którym dochodzi do przemocy wobec Ciebie lub istnieje
niebezpieczeństwo, że zaraz do niej dojdzie:

- przede wszystkim postaraj się opuścić miejsce, w którym dochodzi do przemocy
i przerwij kontakt ze sprawcami przemocy,

- jeśli nie ma możliwości przerwania sytuacji,
w kontakcie
ze sprawcami przemocy
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