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TO WSZYSTKO ZA NAMI
WOŚP
14 stycznia 2018r. odbył się 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Imprezy towarzyszące
całej akcji miały miejscew Gorawinie, Drozdowie oraz w Rymaniu. Niedzielne popołudnie zdecydowanie
umilało wiele występów artystycznych, licytacje czy poczęstunek. Wśród trzydziestu wolontariuszy na
terenie gminy było 22 uczniów naszej szkoły. Największe sumy udało się zebrać Klaudii Franas – 586,86 zł,
Jakubowi Waligórze – 575,00 zł, Annie Wiśniewskiej – 514,95 zł oraz Kornelowi Szczubkowskiemu –
391,24 zł. Wielkie gratulacje należą się wszystkim zaangażowanym osobom, niezależnie od roli i sukcesów.
Cała akcja ma bowiem bardzo pozytywne skutki, bo uzbierane pieniądze w tym roku są przeznaczone na
szczytny cel- dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. Ponadto, daje możliwość wspólnego
spędzenia czasu i niesienia pomocy innym.

WALENTYNKI
Obchodów święta zakochanych nie mogło zabraknąć w naszej szkole. Na głównym holu stała pięknie
ozdobiona skrzynka na walentynki, które następnie trafiały do odpowiedniej osoby. Oprócz tego, odbył się
konkurs. Każda klasa musiała wytypować dwie osoby- jednego chłopaka, jedną dziewczynę. Uczniowie
głosowali na najsympatyczniejszych. W gimnazjum zwyciężyli: Wojciech Rudniak oraz Zuzanna Szarejko,
a w podstawówce - Marta Piastowicz i Bartosz Fijołek. Ta rozrywka spodobała się wszystkim uczniom,
a zwycięzcom z pewnością przyniosła satysfakcję.
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BIAŁY DUNAJEC
W pierwszym tygodniu ferii zimowych, nasi uczniowie, pod opieką p. Bogumiły Lewandowskiej,
p. Moniki Kuroń oraz p. Aldony Więcek, wzięli udział w wyjeździe do Białego Dunajca. Wycieczka
stanowiła formę nagrody dla osób, rekomendowanych przez swoich wychowawców. Przez siedem dni
uczestnicy wyjazdu mieli okazję podziwiać górski krajobraz i oczywiście nauczyć się jeździć na nartach pod
okiem instruktorów, którzy oprócz fachowych rad, zapewnili dobrą zabawę. Miejsce zakwaterowania
w pensjonacie ,,U Siedlorza”, okazało się pełne uroku i zachwyciło wszystkich miłą atmosferą oraz
pysznym domowym jedzeniem. Przygotowane przez organizatorów atrakcje, bardzo podobały się
młodzieży, a dzięki stosowaniu się do zasad, obyło się bez niepotrzebnych ekscesów. Wszyscy uczestnicy,
stęsknieni za rodzicami, wrócili cali i zdrowi, pełni pozytywnej energii i gotowi do efektywnej pracy
w nowym półroczu.

WYJAZD NA LODOWISKO
6 lutego br. klasy II A, III A oraz III B pod opieką p. Małgorzaty Hawrylak, p. Piotra Korytowskiego oraz
p. Marka Oleksiewicza wybrały się na lodowisko do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu,
gdzie uczniowie chętnie doskonalili swoje umiejętności łyżwiarskie i przede wszystkim świetnie się bawili
na świeżym powietrzu, integrując się jednocześnie. Następnego dnia, tj. 7 lutego 2018r., śladem
gimnazjalistów, ruszyły klasy czwarte oraz V B wraz ze swoimi wychowawcami. Oprócz zabawy na
lodowisku, wybrały się do kina na seans pt. ,,Cudowny chłopak”. Nieplanowaną atrakcją była śnieżna bitwa
na Skwerze Pionierów. Oba te wyjazdy sprawiły mnóstwo przyjemności naszym uczniom oraz stały się
cudowną odskocznią od szkolnej rzeczywistości.
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KONKURS NA WIELKANOCNĄ PISANKĘ
Tradycyjnie, tuż przed Wielkanocą, odbyła się w ramach konkursu ,,Klasa z klasą” wystawa pisanek
wielkanocnych. Uczniowie poszczególnych klas, po raz kolejny dali upust swojej kreatywności.

DZIEŃ KOBIET
Chociaż to święto zatraciło swoją popularność, jednak w naszej szkole panowie pamiętali o paniach,
a chłopcy- o dziewczętach. 8 marca nie zabrakło ciepłych życzeń, symbolicznych kwiatów oraz suwenirów,
Taaak trzymajcie Panowie - Ci duzi i Ci mali, a na pewno kobiety i kobietki w naszej szkole o Was nie
zapomną.

PRZERWA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM
27 marca 2018 roku rozpoczęliśmy w naszej szkole cykl spotkań pt. „Przerwa z językiem niemieckim”.
Gry, zabawy oraz zadania przygotowali oraz przeprowadzili uczniowie należący do szkolnego koła języka
niemieckiego wraz z opiekunem panią Mariolą Tańską-Kubiak. Był to świetny sposób na zdobycie
dodatkowych ocen, bo wszystkie kartki z rozwiązaniami zostały sprawdzone i ocenione. Kolejne takie
przerwy oczekiwane są z niecierpliwością.
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ŚWIĘTO PATRONA
22 marca obchodziliśmy dzień patrona szkoły. Tadeusz Kościuszko jest związany z historią Polski, więc
uroczysty apel przygotowała nauczycielka tego przedmiotu - p. Krystyna Piecyk. Część artystyczna
nawiązywała do życia bohatera oraz do losów Polaków żyjących w tamtych czasach. Przedstawienie
uatrakcyjniły piosenki wojenne, które śpiewane były przez uczennice podstawówki.

Z pewnością ważnym wydarzeniem tego
dnia

dla

uczniów

było

spotkanie

z Sybirakami. Wspaniali ludzie, w podeszłym
już wieku, postanowili podzielić się z nami
wspomnieniami z czasów zesłań. Bardzo
osobiste historie, związane z okrucieństwem
wojny, chwyciły za serce niejedną osobę.

Następnego dnia odbył się konkurs
zorganizowany przez p. Ireneusza Piecyka.
Po dwoje uczniów z klas VII oraz
gimnazjalnych zmagało się z pytaniami
dotyczącymi życia Tadeusz Kościuszki i nie
tylko. Udało się godnie uczcić patrona
i z pewnością wiele wiadomości zostanie
w głowach uczniów na długi czas.
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EGZAMIN GIMNAZJALNY

W dniach 18-20 kwietnia uczniowie klas
trzecich

mieli

do

czynienia

z

ważnym

życiowym egzaminem. Przez trzy kolejne dni
zmagali się z zadaniami z kilku przedmiotów.
Pierwszego dnia z humanistycznych: historii,
wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego.
Następnego dnia z przedmiotów przyrodniczych
i

matematyki,

a

trzeciego

-

z

języka,

niemieckiego lub angielskiego, zależnie od
wyboru.

Codziennie,

w

przerwie

między

dwiema częściami, spotykali się w świetlicy.
Czekał tam na nich poczęstunek i herbata.
Wrażenia były bardzo indywidualne i często
diametralnie

inne.

Na

oczywistego

stresu,

w

przyjazna
niecierpliwie

atmosfera.
czekają

na

szczęście,

mimo

szkole

panowała

Teraz

wszyscy

wyniki,

których

spodziewamy się w czerwcu.

l

Aleksandra Drzewiec
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A CO NAS CZEKA?
Dłuuugi weekend majowy
Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski. W pierwszych trzech dniach obchodzone są w Polsce
trzy ważne święta. To tygodniowy okres wypoczynku, który przyda się każdemu z nas.
Pogoda na majówkę 2018
Jak wynika z prognozy zaprezentowanej przez serwis Pogodynka, majówka zapowiada się wyjątkowo
słonecznie. Cieszmy się więc słońcem!

1 Maja zapisał się jako Międzynarodowe Święto Pracy
obchodzone nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
to święto państwowe ustawowo wolne od pracy. To
Międzynarodowy

Dzień

Solidarności

Ludzi

Pracy

wprowadzony w 1889 roku dla upamiętnienia wydarzeń
majowych w Chicago w Stanach Zjednoczonych. Święto to jest
uczczeniem pamięci licznych ofiar, które domagały się między
innymi 8-godzinnego dnia pracy. Znaczenie Święta Pracy
w Polsce nieco zmieniła najnowsza historia, kiedy świętowanie
było obowiązkiem...

„Choćby i po razy tysiąc
osaczyły nas trudności,
my idziemy blaskiem bijąc
w urodę maszyn i roślin.

Słońce serca nam przeszywa
i biją, wdzięczne blaskowi.
Rękami pchamy tworzywa
od bezkształtu ku kształtowi.

Dni i noce z nami biegną,
a my z nimi ku przodowi,
w trudzie tworząc piękno,
piękno,
które znów służy trudowi.

Kształtami świat zaludniają
do prac przyłożone dłonie.
Tętnią prace. Tak powstają
wiersze, domy i symfonie.

Cząstka pracy wykonana,
i znów cząstka, i znów
cząstka,
i znów noc, i znów od rana
do cząstki dodana cząstka.

Każdy z nas jest w pół drogi.
Droga pędzi z nami bez
wytchnienia.
Życzymy wszystkim, abyście
swój ślad
Na drogach ocalili od
zapomnienia".
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Oto jest nasz dzień codzienny,
nasze małe budowanie,
trud uparty i niezmienny,
nieustanne kształtowanie.
Słońce wschodzi i zachodzi,
drzewa kwitną, liście ronią,
my strumień rzeczywistości
kształtujemy naszą dłonią.
Jesteśmy cząstką w zespole,
z niego płynie nasza siła żeby chleb leżał na stole,
a pracom lampa świeciła.
K.I.Gałczyński
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2 Maja jest świętem wyjątkowym. Od 2004 roku obchodzimy
go jako Dzień Flagi.
W czasach PRL-u, tego dnia zdejmowano flagi państwowe, aby nie były eksponowane w dniu
zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja. W tym dniu, w 1945 roku, żołnierze
polscy zawiesili biało-czerwony sztandar na kolumnie Siegessäule w Berlinie w trakcie zdobywania tego
miasta.

Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwień.
Czerwień - to miłość,
biel - serce czyste...
Piękne są nasze
barwy ojczyste.
Polska uśmiechem serdecznym wita,
orzeł w koronie strzeże jej bram,
biało - czerwoną flagą spowita
- serce i duszę zabrała nam!
Serce i duszę zabrała nam!
C.Janczarski

3 Maja upamiętnia wprowadzenie w Polsce Konstytucji.
Ta ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Czteroletni w roku 1791 była efektem pracy i zabiegów
stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania zmurszałego ustroju ówczesnej
Rzeczypospolitej. Istniała nagląca potrzeba uzdrowienia Polski, wyciągnięcia jej z anarchii i uczynienia
rządną. Reformy Sejmu i Konstytucja miały na celu wzmocnienie wewnętrzne kraju, przywrócenie jego
dawnej świetności. Głównymi autorami Ustawy Rządowej, bo taką nazwę nadano Konstytucji 3 Maja, byli:
Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj. Pisarz tamtych
czasów, Julian Ursyn Niemcewicz w swej sztuce "Powrót posła", pisał otwarcie:
"Ten to nieszczęsny nierząd, to sejmów zrywanie
Kraj zgubiło, ściągnęło obce panowanie,
Te zaborów, te srogich klęsk naszych przyczyną,
I my sami byliśmy nieszczęść naszych winą.
Gnijące w zbytkach, lenistwie i biesiad zwyczaju
Myśleliśmy o sobie, a nigdy o kraju"...
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Konstytucja

3

Maja

była

pierwszą

w Europie, a drugą na świecie, po
Konstytucji

Stanów

Zjednoczonych.

Obowiązywała tylko 15 miesięcy. Na dłużej
nie pozwoliła Rosja, która już w roku 1793
dokonała drugiego rozbioru Polski.
Ustawa ta miała jednak ogromne znaczenie. Wywołała w kraju i za granicą wiele przychylnych ocen.
Entuzjastycznie wypowiadali się o niej politycy i ludzie nauki. Coroczne obchody rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja wiążą się nierozerwalnie z podobnymi, jak przed laty, dążeniami do
odbudowy i umocnieniu ojczyzny, uporządkowaniu w niej wszelkich spraw na demokratycznych
zasadach ku dobru ogólnemu, z pragnieniem dołączenia do wolnych, żyjących w bezpieczeństwie
i dostatku narodów Europy.

Czy to można zrozumieć,
czy w to można uwierzyć,
że kiedyś dzieciom broniono
polskich pacierzy?
Że się po polsku czytać uczono
po kryjomu
i że tylko w domu
i bardzo ostrożnie
o historii polskiej mówić było można?
Jakże jesteśmy szczęśliwe
dziś my - polskie dzieci,
w wolnym urodzone kraju!
Jakże jasno dziś nam Biały Orzeł świeci
w dniu Trzeciego Maja!
Dziś w wolnej Polsce naród cały
święci ten dzień radosny,
dzień wolności i chwały,

I.M.

święto wiosny!
J.Majewska
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KOCHAM POLSKĘ
kkk
KAŻDY PO SWOJEMU
Przy okazji patriotycznych świąt narodowych – długiego, majowego weekendu, wielu z nas powinno
znaleźć czas na refleksje związane z krajem, w którym się urodziliśmy , spędziliśmy szczęśliwe
dzieciństwo, ukończyliśmy szkołę, zdobyliśmy zawód, pracujemy dla jego dobra bądź kontynuujemy
naukę. Należałoby się zastanowić, jaki jest mój stosunek do kraju ojczystego?
Zapewne kochamy Polskę tak, jak kocha się rodziców- przede wszystkim za to, że są. Każdy ma
z Polską osobistą relację. Ciepłą albo chłodną, żarliwą albo obojętną. Każdy odczuwa to inaczej, na swój
sposób, różnie w różnych momentach życia. Ale w każdym to uczucie jest. W kochaniu ważne jest
bowiem nie tyle ,,za co”, ale ,,mimo czego”. Polska, jak każdy obiekt darzony uczuciem, posiada swoje
wady. Ale czy to kraj ma wady? Czy mamy pretensje o położenie geograficzne, brzydką naturę, czy też
o to, co jest dziełem ludzkich decyzji, zaniechań, intencji? Historii naszych dziejów nie zmienimy. Jest,
jak jest. Jeśli wkoło wiele nas złości, mnóstwo byśmy zmienili, poprawili, zrobili po swojemu, na co
czekać? Kto ma zmieniać świat na lepsze, jak nie my wszyscy i to od razu? Każdy po kawałeczku
i będzie lepiej.
Jak zauważył Sławomir Mrożek - ,,Postęp jest wtedy, gdy przód do przodu i tył też do przodu.”
To cała naprzód! Powodzenia!
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JĘZYK POLSKI NIE JEST ŁATWY
ŁAMAŃCE JĘZYKOWE
,,A niechaj narodowie wżdy postronni
znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”.
Mamy swój język. Wiedział to już Mikołaj
Rej. I jest. Język polski. Żółć. Łódź.
Chrząszcz,
który
brzmi
w
trzcinie.
Szczypczyki. W filmie Brzęczyszczykiewicz,
a
na
arenach
sportowych
gwiazdyBłaszczykowski i Włoszczowska. Różne
słowa, różne pułapki językowe, jedyne takie
litery i głoski. Dla większości cudzoziemców
nie do wymówienia. Język polski, dla nas
naturalny, wyssany z mlekiem matki, miło
brzmiący,
uważany
jest
za
jeden
z najtrudniejszych języków świata. Jego
trudność wynika z wielości spółgłosek
i nielicznych samogłosek w zasobie dźwięków,
co powoduje przewagę spółgłosek w każdym
wyrazie. W dodatku mamy dużo spółgłosek
sycząco- szeleszczących- aż 12. Wśród nich
są: s, z, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź, c. Jak ma to
wymówić cudzoziemiec? Litości! Jeżeli do
tego dodać samogłoski nosowe ę i ą, którymi
dysponujemy jako jedyni Słowianie, to może
łamać się nasz język nie tylko obcokrajowcom.
Mowa polska jest zasobna w odcienie znaczeń
słów i form gramatycznych. Może być piękna
i bogata albo brzydka i uboga w zależności od
tego, kto i jak się nią posługuje. Pamiętajmy
o tym na co dzień i od święta! Dbajmy
o czystość polszczyzny, bo jak nas słyszą, tak
nas piszą.

Chrząszcz brzmi w trzcinie
w Szczebrzeszynie, w szczękach
chrząszcza trzeszczy miąższ, czcza
szczypawka czka w Szczecinie, chrząszcza
szczudłem przechrzcił wąż, strząsa
skrzydła z dżdżu, a trzmiel w puszczy, tuż
przy Pszczynie, straszny wszczyna szum…

Szła pchła pchnęła pchłę i pchła płakała,
że pchła pchłę popchała. Szły pchły koło
wody, pchła pchłę pchła do wody i ta
pchła płakała, że ją tamta pchła
popchała. Szły pchły po linie. Pchła pchłę
pchała, a pchła płakała, że pchła pchłę
pchała.
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O NAS, CZYLI O POLSCE I POLAKACH
Nieważne jak, ważne żeby mówili. To pierwsze przykazanie celebryckiego świata i może jest
w tym mądrość? O Polsce można myśleć i mówić różnie. Kwestia doświadczeń, wrażliwości i talentu
do syntezy, zwięzłości wyrazu. Co chcieli mam przekazać klasycy - rodacy i przyjaciele? Pomyśl
i oceń!
Polak mądry po szkodzie. (J.Kochanowski)
Przysłowie to przestrzega nas przed podejmowaniem pochopnych decyzji. Zawsze jesteśmy mądrzejsi
o pewne doświadczenia, ale dopiero wtedy, gdy stanie się coś złego, uświadamiamy sobie, że mogliśmy
temu zapobiec.
Polak, Wegier – dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki.
Przysłowie to ma pochodzenie historyczne. Potwierdza, że prawdziwymi i jedynymi sojusznikami dla
Polaków są Węgrzy, i odwrotnie. Dlatego należy tę braterską przyjaźń podtrzymywać i pogłębiać.
Gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania. (B.Linde)
Już tak mamy, że na wszystkim się znamy i o wszystkim wiemy najlepiej. Od pogody po narody. Dlatego,
kiedy dwóch Polaków coś relacjonuje lub ze sobą rozmawia, możemy liczyć na więcej niż dwie wersje.
Można to potraktować jako wadę, ale z drugiej strony, ile razy zdarzyło nam się zmienić zdanie w pewnych
kwestiach. Tak już mamy, więc nie kryjmy tego, w końcu to polska tradycja.
Polak potrafi.
Powiedzenie wzięło się stąd, że Polacy potrafią poradzić sobie w każdej sytuacji, zawsze zrobią tzw. coś
z niczego.
Ukochany kraj, umiłowany kraj, ukochane i miasta, i wioski, ukochany, jedyny nasz polski. (K.I.
Gałczyński)
Ten kraj jest bardzo piękny. Teraz rozumiem, jak można go kochać. (P.Curie)
Zawsze takie Rzeczpospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie. (J.Zamoyski)
Polakom łatwiej żyć bez ojczyzny niż bez pyskowania. (J.Sztautynger)
Jak ryba bez wody, tak Polak bez urzędu żyć nie może. (B.Linde)
U Polaka co w sercu, to na języku. (F.Adalberg)
W Polsce bije serce świata. (N.Davis)
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SUKCES GONI SUKCES
Bieżący rok szkolny , tak jak zresztą każdy wcześniejszy, obfitował w liczne konkursy przedmiotowe,
tematyczne oraz sportowe, w których wzięli udział nasze koleżanki i koledzy. Oczywiście, mogą się
pochwalić wieloma osiągnięciami, za co należą im się wielkie gratulacje oraz słowa uznania.
Do największych sukcesów należą:
1. miejsce Jakuba Waligóry, 2. – Julity Wołowskiej i 4.– Dominika Kopacza w II edycji Powiatowego
Konkursu o Przysłowiach Polskich i Związkach Frazeologicznych;
2. miejsce Igi Moskwy w konkursie „Meandry Polszczyzny” organizowanym przez I LO im. M. Kopernika
w Kołobrzegu;
2. miejsce Igi Moskwy ( tytuł Laureata) oraz tytuł Finalisty dla Mikołaja Wróblewskiego w wojewódzkim
konkursie „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego;
1.miejsce w Powiatowym Turnieju Minipiłki Siatkowej Czwórek, gdzie naszą szkołę reprezentowali:
Jakub Gusak, Piotr Kobielski, Maciej Radoń, Kacper Dobrowolski, Sebastian Sworowski,
Oliwier Strzechmiński, Ksawery Strzechmiński, Bartłomiej Klimek;
2. miejsce w Mistrzostwach Powiatu Kołobrzeskiego w Piłce Siatkowej Chłopców wywalczyli: Dawid
Strzechmiński (kpt.), Damian Walczak, Krzysztof Blutka, Paweł Kornecki, Gabriel Kozioł,
Maciej Kozioł, Kornel Szczubkowski, Michał Szwalski;
3. miejsce w Mistrzostwach Powiatu Kołobrzeskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt zdobyły: Oliwia
Grzejdak (kpt.), Julia Jasina, Iga Moskwa, Dominika Popławska, Paulina Ślusarek, Oliwia
Jackowiak, Wioletta Brodacka, Natalia Surkont, Julita Wołowska, Bogumiła Doroch;
- uzyskanie przez Martę Tymek tytułu Finalistki w Konkursie Historycznym orgaznizowanym przez
Kuratorium Oświaty w Szczecinie;
- wyróżnienie Wojciecha Rudniaka w konkursie recytatorskim ,, Mała Herbertiada”.

k

Ponadto, od dwóch miesięcy trwają intensywne przygotowania do jubileuszowego Konkursu
Recytatorskiego „PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA POLNE”, który odbędzie się 27 kwietnia 2018 roku,
a weźmie w nim udział 30 aktorów szkolnej sceny, zdrowo rywalizujących ze sobą już na etapie szkolnym.
Czekamy zatem na kolejnych laureatów.
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A JEDNAK WARTO SIĘ UCZYĆ
Systematyczne zdobywanie wiedzy, pozyskiwanie satysfakcjonujących ocen, poszerzanie swoich
horyzontów myślowych, reprezentowanie szkoły na szczeblu powiatu, województwa czy regionu to domena
wielu naszych kolegów. Nie każdy jednak może wie, że z tym wszystkim w parze idą gratyfikacje
finansowe, czyli stypendia naukowe bądź sportowe. W bieżącym roku szkolnym, dzięki hojności organu
prowadzącego- nieco wyższe. Wpłynęły one na konta następujących osób:
KLASY IV-VI

Anita Przeździęk

IVb

śr.5,36

Olga Korytowska

IVb

śr.5,27

Julia Senkbeil

IVb

śr.5,18

Zuzanna Burda

Va

śr.5,09

VIb

śr.5,00

Julia Skaba

Magdalena Marciniak Vb

śr.4,9

Bartosz Fijołek

Vb

śr.4,9

Jakub Ślusarek

VIb

śr.4,81

KLASY VII

i KLASY GIMNAZJALNE

Marta Tymek

IIIa

śr.5,53

Iga Moskwa

IIIb

śr.5,24

Julia Sumińska

VIIa

śr.5,21

Julita Wołowska

VIIb

śr.5,07

Aleksandra Figa

VIIb

śr.5,07

Karolina Król

IIb

śr.5,0

Weronika Sienkiewicz

VIIa

śr.4,86

Damian Walczak

IIIb

śr.4,76

Maciej Kozioł

VIIa

śr.4,71

IIIa

śr.4,59

Gabriela Rawicz-Kujawska IIa

śr.4,57

Kornel Szczubkowski

śr.4,57

Oliwia Grzejdak

IIa

Julia Białkowska

IIa

śr.4,53

Mikołaj Wróblewski

VIIa

śr.4,50
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CO WARTO PRZECZYTAĆ?
Według Wisławy Szymborskiej ,,Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość
wymyśliła” i rzeczywiście, nie sposób z tym się nie zgodzić, ponieważ z własnego doświadczenia wiem, że
kto czyta, żyje podwójnie. Czytanie bowiem rozwija naszą wyobraźnię, wzbogaca zasób leksykalny,
znacząco poprawia pisownię, a jednocześnie pozwala przenieść się w zupełnie inny świat, jakże daleki od
otaczającej nas rzeczywistości. Ale, co powinniśmy czytać? Bez dwóch zdań, warta polecenia jest twórczość
Eve Ainsworth. Wiele książek młodej pisarki uzyskało patronat honorowy Rzecznika Praw Dziecka ze
względu na poruszoną w nich problematykę, niezwykle ważną w XXI wieku.
Pierwsza to bestseller ,,7 Dni” ( znajduje się w
szkolnej bibliotece). Jej bohaterkami są dwie
nastolatki- z pozoru inne, jednak takie same
dziewczyny. Historia opowiedziana jest z dwóch
perspektyw -oprawcy i ofiary- wciąga aż po
ostatnią stronę i nie pozwala rozstać się z książką.
Pokazuje, że nie zawsze czas gra dużą rolę,
ponieważ w ciągu 7 dni można diametralnie
zmienić swoje życie.

Najnowsza pt. ,,Krzywda- historia moich
blizn”, opowiada o dziewczynie, której życie
układało się świetnie, ale z czasem zaczęło
płatać

figle.

samookaleczania
i

bezsilności.

Porusza
się,

problematykę

braku

Pokazuje,

że

akceptacji
cierpienie

psychiczne jest równie bolesne, jak fizyczne.
Obie pozycje są bardzo przydatne, ponieważ dostarczają mnóstwo życiowej wiedzy oraz zawierają szereg
motywów, które bez wątpienia można wykorzystać w szkolnych wypracowaniach. Są receptą, jak radzić
sobie z problemami w okresie dorastania. Widzimy przykłady źle rozwiniętych relacji interpersonalnych
i ich skutki. Zachęcam do sięgania po tego typu literaturę, bo wnosi do naszego życia sposoby, których nie
poznamy w szkole, a bez nich, nie obejdziemy się wśród ludzi. Ponadto, porusza wiele problemów
współczesnej młodzieży i może służyć jako poradnik.
Życzę miłej lektury i niezapomnianych wrażeń.

Aleksandra Drzewiec
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JAKA SZKOŁA
Jaki typ szkoły preferują nasi uczniowie?
Każdy w swoim życiu staje przed wieloma ważnymi wyborami. Wkrótce gimnazjaliści podejmą
pierwszą poważną decyzję. Będą musieli zadecydować, w której szkole zamierzają kontynuować naukę. Nie
będzie to łatwy wybór, gdyż przesądzi o ich przyszłości. Będąc młodym człowiekiem, ciężko określić
własne predyspozycje i plany na dalsze lata, jednak nasi uczniowie nie mieli z tym większego problemu.
Poniżej przedstawiamy wstępne deklaracje trzecioklasistów dotyczące ich przyszłej edukacji:

Technikum

Liceum ogólnokształcące

Szkoła zawodowa

Z powyższego wykresu wynika, że na 37 uczniów klas III uczących się w naszej szkole, ponad
połowa, czyli 23 zamierza rozpocząć naukę w technikach o różnych specjalizacjach. 13 absolwentów
planuje kontynuować przyswajanie wiedzy w liceach ogólnokształcących, a tylko jeden uczeń wiąże
swoją przyszłość z nauką zawodu w szkole zawodowej.

l
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