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Warto przeczytać! Piszemy o sobie i szkole!
Kalendarium roku
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Odezwa do wszystkich...
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Savoir - vivre w świecie czatu,
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Śmiech to zdrowie
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Z kim przestajesz, takim się
stajesz!
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Sukcesy dydaktyczne
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ZADBAJ O SIEBIE
Sportowy sukces...

S.10

"Z rąk do rąk podajemy skromnej
mądrości dar zwyczajny".
Z okazji Dnia Nauczyciela
wszystkim pedagogom składamy
serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych, osiągnięcia
obranego celu oraz tego, aby
podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego

Tancerze z Tanecznego Klubu
Sportowego „ Gasiek” z Rzeszowa

Warto zapamiętać!
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pierwsze – ROK SZKOLNY 2010/2011
dłuższy rok szkolny
Co nowego czeka nas w szkole?
Przyszły rok szkolny
ma być nieco dłuższy,
bo zakończenie roku odbędzie się 22 czerwca. Swoim
rozporządzeniem minister edukacji Katarzyna Hall
zmieniała decyzję Kazimierza Marcinkiewicza z 2006
r., na podstawie której początek wakacji miał być w
pierwszy piątek po 18 czerwca. Jak tłumaczy ministerstwo, powodem zmian jest tegoroczny kalendarz.
W przyszłym roku ostatni piątek czerwca wypada po
czwartkowym Bożym Ciele, czyli w trakcie długiego
weekendu.
Po drugie – nowe zasady egzaminu gimnazjalnego, ale za rok!
Gimnazjaliści w tym roku mają spokój. Dopiero w roku szkolnym 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie
przeprowadzony według nowych zasad. W tym roku szkolnym egzamin nadal będzie składał się z części
humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej oraz
testu z języka nowożytnego. Jeszcze w tym roku jego
wynik nie będzie brany pod uwagę.

Za rok ma się to
z m i e n i ć .
W roku szkolnym
2011/2012 egzamin będzie się wprawdzie składał z takich samych części jak dotychczas, czyli z części humanistycznej, matematyczno przyrodniczej i z
zakresu języka obcego nowożytnego, ale każda z
części egzaminu będzie miała inną strukturę.
Egzamin humanistyczny zostanie podzielony na
zadania z zakresu języka polskiego i z zakresu
historii i wiedzy o społeczeństwie, a egzamin
matematyczno-przyrodniczy na część matematyczną i z zakresu przedmiotów przyrodniczych.
Język obcy uczniowie będą natomiast zdawać
na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
będzie obowiązkowy dla uczniów, którzy kontynuowali w gimnazjum naukę języka obcego
nowożytnego rozpoczętą w szkole podstawowej. Pozostali uczniowie będą mogli (ale nie
będą musieli!) przystąpić do egzaminu na tym
poziomie.

KALENDARIUM NA ROK SZKOLNY 2010/2011
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno– wychowawczych 1 września 2010 r.
14 października DZIEŃ NAUCZYCIELA- dzień wolny od zajęć
1 listopada /poniedziałek / WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH- dzień wolny od zajęć
11 listopada / czwartek/ ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI-dzień wolny od zajęć
12 listopada / piątek/
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2010 r.

3 stycznia powrót do szkoły
Ferie zimowe 17 stycznia – 30 stycznia 2011 r.:
Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie,
SPRAWDZIAN

Egzamin gimnazjalny:

5 kwietnia 2011 r. (wtorek), godz. 9.00

a) część humanistyczna – 12 kwietnia 2011r.,
godz. 9.00
b) część matematyczno-przyrodnicza – 13 kwietnia 2011 roku, godz.
9.00

13– 15 kwietnia- rekolekcje
21 – 26 kwietnia 2011 r. Wiosenna przerwa świąteczna

22 czerwca 2011r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (koniec roku szkolnego)
WAKACJE!

HURA , WAKACJE!

2 maja / poniedziałek/ dzień wolny od zajęć
3 maja / wtorek/- dzień
wolny od zajęć
7 maja / sobota/ Święto
Szkoły

Nasza mała Ojczyzna
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BĘDZIEMY MIEĆ
NOWE BOISKO
SPORTOWE!

Pełną parą ruszyły prace
budowlane.
Na teren przedszkolny wjechały
koparki i ciężarówki. Jak poinformowały nas władze szkolne - dzięki wsparciu Wójta Gminy Tryńcza
i radnych będziemy mieć boisko tartanowe, z
przeznaczeniem do gry w piłkę ręczną, koszykową i siatkówkę. Może jeszcze tej jesieni, przy

NASZA
MAŁA OJCZYZNA

ODEZWA DO
WSZYSTKICH
KTÓRYM LEŻY NA
SERCU CZYSTOŚĆ
NASZEJ MIEJSCOWOŚCI!
Z ubolewaniem stwierdzamy,
że niektórzy z nas wyrzucają
śmieci nie tam gdzie powinni. Papierki po słodyczach, lodach chusteczki higieniczne, butelki plastikowe lądują do rowów zamiast do koszy. Jest
to zmora dla tych, którzy muszą je podnosić. Wyobrażamy sobie, że musimy sprzątnąć chusteczkę,
w którą ktoś przed chwilą wytarł zakatarzony
nos! Obrzydliwe – prawda?

sprzyjających warunkach atmosferycznych, rozegrane zostaną
pierwsze zawody.
A co z najmłodszymi uczniami naszej szkoły?
Boisko posłuży tez małym dzieciom, a zdemontowany plac zabaw, zostanie przywrócony. Poszczególne jego elementy zostaną, z powodów obiektywnych, inaczej ustawione– zapewnia Pani Dyrektor. Młodzi ekolodzy powinni stanąć w obronie
usuwanych iglaków, ale siedzieli cicho. W tym
wieku rozwoju robi się wszystko dla piłki!

Od kilku tygodni wzdłuż
głównej progi zostały
zainstalowane kosze na
śmieci! Już leniwi i niechlujni nie będą mieć
usprawiedliwienia!
Mamy nadzieję, że będą
nam długo służyć, ale
jeżeli spotkacie się z
przypadkami wandalizmu - reagujcie! Wszyscy musimy dbać o czystoś ć n asz ej wsi.
Pamiętajmy, że to nasze wspólne dobro!
To nasza mała Ojczyzna .

Kurier szkolny
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Savoir - vivre w świecie czatu, komórki i netu
My, młodzi ludzie nie potrafimy już żyć bez elektronicznego sprzętu. Traktujemy go jak coś
niezbędnego, ale czy potrafimy kulturalnie się nim posługiwać i z nich korzystać?
Spróbujmy odpowiedzieć sobie sami na to pytanie.
Bon-ton używania komórki w pigułce:
Żyjemy także w świeci wszechobecnego Internetu
♦ Mów wyraźnie, aby twój rozmówca doskoi
jak
to bywa – także często siedzimy na czacie.
nale Cię słyszał. Nie jedz ani nie
Niestety niektórych postów nie da się odczytać za
pij w czasie prowadzenia rozmowy.
żadne skarby! Dlatego nie piszmy
♦ Rozmawiając przez telefon, nie
niezrozumiałymi skrótami!
prowadź jednocześnie drugiej konAby poczuć się lepiej w świecie wirtualnym serwuje
wersacji np. z osobą, która siedzi
kilka słów na temat dobrego zachowanie na forum
obok Ciebie.
dyskusyjnym:
♦ Jeśli umawiasz się z kimś przez telefon o określo♦
Klikając w klawiaturę staraj się nie robić błędów.
nej porze, postaraj się i bądź punktualny.
Ignorowanie zasad ortografii i interpunkcji to
Jeśli jednak „prześpisz” ustaloną godzinę, nie
miej pretensji, że się nie dodzwoniłeś.
brak szacunku dla osoby czytającej.
♦ Nie bądź natrętny i nie dzwoń do kogoś bez prze- ♦
Nie pisz całego tekstu dużymi literami, ponieważ
rwy.
taką wiadomość trudną później odczytać.
♦ Nie dzwoń (nawet do kolegi) po godzinie 22:00
♦
Emitikonki, czyli wszystkie buźki i uśmieszki,
ani przed 8:00 rano.
stosuj z umiarem.
♦ Jeśli jesteś świadkiem rozmowy nie przysłu♦
Nie rozsyłaj łańcuszków, reklam, spamów
chuj się jej! Dyskrecja jest bardzo ceni
dużych plików. Nie każdą głupotę, którą
ną cechą charakteru.

Bez względu czy rozmawiasz przez telefon
czy „siedzisz w sieci”
nie zapominaj, że jesteś Polką/Polakiem i
pielęgnowanie języka
ojczystego jest twoim najświętszym obowiązkiem. To
jak jesteś wychowany po
względem moralnym świadczy
nie tylko o Tobie!

„Szkoło, Pomóż i Ty…”
W dniach od 13 do 17 września nasza szkoła brała
udział w corocznej akcji charytatywnej „Szkoło
Pomóż i Ty”. Tegoroczna akcja, stawia za cel pomoc kilkunastu podopiecznym z wadami słuchu, poprzez zbiórkę środków finansowych na zakup aparatów słuchowych. Koszt zakupu aparatu słuchowego dla jednej osoby waha się w granicach 7.00015.000 i uzależniony jest od potrzeb i choroby
podopiecznego.
Koordynatorem akcji był Samorząd Uczniowski, który sprzedawał wśród uczniów cegiełki.

otrzymasz e-mailu, musisz od razu rozsyłać znajomym.
♦
Posty i osoby, które obrażają,
dokuczają i krytykują, zasługują na
to, by je ignorować.
♦
Bez zgody nadawcy nie przekazuj jego postów osobom trzecim.
♦
Nie podawaj swoich ani
innych danych osobowych. W Internecie nie używaj swojego prawdziwego nazwiska, warto przedstawiać się pod pseudonimem np. colorgirl34
lub madmax005.

Szkoła otrzymała
104
kalendarze,
wszystkie
zostały
chętnie nabyte.
Akcja „Pomóż
i Ty” stała się elementem lekcji wychowawczej- wychowaniu ku wartościom jako modelu dobrego
społeczeństwa, kształtującego pozytywny stosunek do osób potrzebujących, cierpiących.
W kalendarzu imprez naszej szkoły tego typu akcji, propagujących wartości najważniejsze w życiu każdego człowieka: otwartość, życzliwość i dobroć, nie zabraknie.
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NIECODZIENNE WIZYTY I SPOTKANIA
Spotkanie
z tancerzami

Zachęcająco o tańcu mówiła również
10 września nasza szkoła gościł tanceinstruktor, Bernadeta Wojrzy z Tanecznego
tyna- pani pracująca od
Klubu Sportowetego roku w naszej szkole
go „ Gasiek” z
jako nauczyciel języka anRzeszowa oraz ich
gielskiego
trenera, panią JoPrzeanalizujmy te
annę Kamińska.
słowa jeszcze raz.
Zachęceni ogłoszeTaniec :
niem, zamieszczo♦ pozwala pozbyć się nadnym na tablicy już
Zajęcia z tańca towarzyskiego w naszej szkole od- miaru energii;
od
pierwszego
bywają się we wtorki i czwartki w godz. 15:00 - ♦ wzmaga koordynacje ruwrześnia, licznie zgrochową i pomaga wałczyć z
madziliśmy się w wyznaczonym dniu na hali sportowej.
wadami postawy, które w dobie komputerów staja
W skupieniu oglądaliśmy i podziwialiśmy zmieniające się
się chorobą cywilizacyjną;
pary taneczne. Gromkimi brawami nagrodziliśmy wszyst- ♦ dzieci uczą się zgrabnego poruszania, nabierają pewkich. Cieszymy się, że na żywo mieliśmy okazję zobaności siebie, dobrze bawią się w gronie rówieśniczyć, w wykonaniu różnych grup wiekowych, walca anków;
gielskiego, walca wiedeńskiego, tango, quickstep, sambę, ♦ taniec przydatny w towarzystwie docenia się dopiero
cha-cha, rumbę i jive’a. Młodzi artyści opowiadali również o
w starszym wieku.
tym, jak łączą naukę z treningami.

CZARNOSKÓRY STUDENT Dowiedzieliśmy
się
w naszej szkole
Z KAMERUNU
między innymi tego, że
odbyło się spotkanie
Kameruńczycy posługuz Billim Watio –
ją się aż 256 językami (każda wioKameruńczykiem.
ska ma swój język). Mieliśmy także
Billi urodził się na
okazję
zadawać pytania, na które
południu KameruBilli chętnie odpowiadał. Billi pięknu. Obecnie ma 27
nie
śpiewa – wspólnie z nami zalat i studiuje na Pośpiewał piosenkę Shakiry Waka
litechnice
WarWaka. Na koniec
szawskiej na wyzrobiliśmy
sobie
dziale: budowa silpamiątkowe zdjęników samochodocia. Billi zaprowych. Ma trzech
sił chętnych do
braci i trzy siostry, najmłodsza ma 14 lat.
swojego kraju
Billi świetnie mówi po francusku, angiel-do Kamerunu,
sku, rosyjsku, ukraińsku i trochę słabiej
państwa
na
po polsku. Bardzo ciekawie opowiadał
kontynencie
nam o życiu w jego ojczystym kraju.
afrykańskim.
Mówił o pracy, nauce i innych zajęciach.

28 września

S U K C E S Y
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Edward Stachura
Jesień z wiatrem
w chowanego się bawi
pośród gałęzi krzewów
tarniny i głogu ,ja na to wszystko
patrzę z radością
idąc alejką parkową .
Jesień z drzew zrzuca
rude, lśniące kasztany, wprost pod
stopy
Młodość
zachłannie
wyrywa kartki
z kalendarza
życia…
Jesień naszych
dni pragnie je
tam zatrzymać…

S Z K O L N E
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Jesienne refleksje

Rozpoczęła
się kalendarzowa jesień. Chociaż
tak naprawdę trwa już od kilku tygodni. Część zwierząt i ptaków przenosi się do cieplejszych
stref klimatycznych. Odlatują bociany. Rośliny wieloletnie gromadzą
substancje zapasowe w korzeniach,
a jednoroczne usychają.

Jesień to
szepty Boga.
Być może dlatego, że
szelest spadających
liści przypomina
trzepot anielskich
skrzydeł…

Jesień jest niewątpliwie
najpiękniejsza, gdy niebo jest błękitne
świeci słońce, a różnobarwne liście na
drzewach mienią się i złocą. W tym roku
takich dni mamy bardzo mało. Jesień to
niepowtarzalny czas grzybobrania, ale
jesień to również czas zadumy i refleksji
nad tym co minęło – wodą, słońcem i beztroską wakacji. Tak chciałoby się zatrzymać te chwile.

Dopiero rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, a już myślimy o jego końcu- sprawdzianie, egzaminach…

GORĄCO POLECAM !
Aktualności kulturalne

Z

bliża się zima i wieczory stają się coraz dłuższe Możemy mile je spędzić z dobrą książka
lub obejrzeć ciekawy film. W październiku do kin
wchodzi wiele nowych filmów np.. „Żółwik Sammy”. Film pełen przygód, opowiadający o historii
żółwia Samme 'go, który pokonuje przeciwności losu i odnajduje miłość swojego życia Karolę.
Kolejny film, który polecam, to: „ Dorian Gray”.
Chłopak przebywa w Londynie, poznaje malarza
który maluje jego portret. Życzeniem Doriana
jest pozostanie wiecznie młodym. Od tego
momentu jego życie się zmienia, staje się
upadłym aniołem.
Na DVD możemy oglądać ,,Książę Persji:
piaski czasu” to pełna humoru i zaskakująca
zwrotów akcji opowieść która sprawi, że serce
będzie mocniej biło.
Tej jesieni do księgarni trafią ciekawe książki
m.in. ,,Tajemnica sióstr Sprite. Krąg mocy”
oraz ,,Drugie życie Bree Tanner” - opowieść
na motywach książki ,,Zaćmienie” łączy tajemnice i romantyczną intrygę. Każdy wiersz z tymi
książkami będzie mile spędzony.

Wybraliśmy nowy
Samorząd Szkolny
Kadencja SU wybranego w roku szkolnym 2009/2010 dobiegła
końca. 14 września ogłoszone
zostały wybory nowego SU. Do
17 września z każdej klasy szkoły
podstawowej I-VI i I-III gimnazjum wyłoniony został jeden kandydat. W dniu 23 września odbyło się
spotkanie kandydatów z nauczycielami - opiekunami Samorządu. W tym
dniu wybraliśmy nowy skład Samorządu Uczniowskiego na nowy rok
szkolny 2010/2011.

Przewodniczący:
Mateusz Kida
Zastępca:
Aleksandra Motyka
Skarbnik:
Anna Gardziel
Sekretarz: Mateusz Nowicki

KURIER

SZKOLNY

ŚMIECH TO ZDROWIE
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SZCZYPTA HUMORU
UWAGI Z DZIENNIKÓW
SZKOLNYCH

SKĄD SIĘ BIERZE ŚMIECH ?
Śmiech powstaje w centralnym układzie
nerwowym. Jest spontaniczną reakcją
układu nerwowego, niezależną od naszej woli lub działaniem przez nas zaplanowanym
CO NIESIE ZE SOBĄ ŚMIECH ??

-

•

•

Śmiech dobrze wpływa na nasze samopoczucie i rozładowuje napięcie. Badania potwierdzają prawdziwość po•
wiedzenia "śmiech to zdrowie". Śmiech poprawia
krwiobieg, przyspiesza bicie serca i krążenie krwi, dzięki •
czemu organizm otrzymuje więcej tlenu. Aktywizuje nie
•
tylko mięśnie brzucha, ale i twarzy.

SKĄD SIĘ BIERZE W
CZŁOWIEKU
POCZUCIE HUMORU??

•
•

Naukowcy odkryli, że za poczucie humoru odpowiedzialny jest fragment mózgu
zwany płatem czołowym. Fragment ten pracuje •
najmocniej podczas oglądania śmiesznych rzeczy:). U osób z depresją pracuje on mniej… pra•
wie w ogóle.
Humor odgrywa dużą rolę w komunikacji
międzyludzkiej. Ośrodek odpowiedzialny za
śmiech umiejscowiony jest w korze mózgowej, a
więc w obszarze decydującym o naszym człowieczeństwie. Wiele badań wskazuje na to, że śmiech stanowi
element integrujący społeczeństwo.
Okazuje się, że w samotności śmiejemy się nawet
30 razy rzadziej niż w przypadku, gdy jesteśmy częścią jakiejś grupy. To nawet tłumaczy
dlaczego większość ludzi, którzy lubią przebywać sami,
uważanych jest za nudziarzy lub chorych depresyjnie.

W CZYM MOŻE POMÓC ŚMIECH
CZŁOWIEKOWI ??
Śmiech sprzyja sukcesowi. Zmniejsza nieśmiałość, łagodzi
lęki, zjednuje akceptację otoczenia. Ludzie z poczuciem
humoru są bardziej kreatywni, mają lepsze relacje z innymi osobami w pracy. 96 procent amerykańskich szefów
firm bardziej wierzy osobom z poczuciem humoru i chętniej je zatrudnia. W Europie Zachodniej pracodawcy coraz
częściej organizują dla pracowników kursy rozwijające poczucie humoru, bo jak się okazuje uśmiech i poczucie humoru pomaga w zdobywaniu klientów.
Śmiech integruje nasze społeczeństwa ze sobą i ułatwia
przełamywanie granic językowych, religijnych, rasowych
i tym podobnym.

•
•
•
•

Wyrzucił koledze czapkę
przez okno ze słowami: "Jak
kocha, to wróci"
• Nie uważa i biega na lekcjach wf-u.
W czasie wyścigu międzyszkolnego
umyślnie biegł wolno, by, jak twierdzi,
zyskać na czasie.
Wysłany po kredę, przyniósł ślimaka.
Po napisaniu kartkówki nie oddal jej
twierdząc, że zostawił ja w domu.
Na lekcji zajęć praktyczno - technicznych umyślnie piecze ciasto bez mąki.
Wlał wodę do kontaktu w pracowni fizycznej na lekcji plastyki.
Uczeń przeszkadzał pani w lekcji, m.in.
leżał na podłodze, robił zamieszanie
nogami.
Wysłany w celu namoczenia gąbki wrócił z mokrą głową i suchą gąbką.
Syn lata z gołym brzuchem po błocie.
• Kowalski w trakcie
lekcji uprawiał ziemie
cyrklem w doniczce.
• Uczeń siedzi w ławce
i zachowuje się podejrzanie.
• Napastuje kolegę
przy pomocy krzesła.
• Przyszedł w butach
do szkoły.
Molestuje kolegę długopisem.
Udaje, ze słucha nauczyciela.
Uczennica mówi "dzień dobry"
do kolegi.
Rzuca ślimakami po klasie.

KIEDY SIĘ NIE ŚMIAĆ?
Można się śmiać w każdej okazji.
Nie polecamy jednak śmiechu
podczas jedzenia (grozi
to zachłyśnięciem), saperom nie polecamy
śmiać się podczas rozbrajania miny, a
uczniom podczas wykładu nauczyciela – pomyśli, że śmiejemy się z niego.
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JAK CIĘ WIDZĄ

Z kim przestajesz, takim się stajesz!

TAK CIĘ PISZĄ
ZDANIEM
PSYCHOLOGA
Ludzie często zmieniają zachowanie na skutek rzeczywistego, bądź
wyobrażonego wpływu innych ludzi. Podporządkowują się wartościom, poglądom, zasadom i normom postępowania obowiązującym w danej grupie społecznej. W tym rozumieniu jest to zmiana związana z faktem, że członek
grupy miał początkowo inne zdanie, czy inaczej się
zachowywał niż grupa, a następnie je zmienił w kierunku zgodnym z oczekiwaniami grupy. W pewnych warunkach jest bardziej prawdopodobne, że
jednostka będzie podporządkowywać się grupie.
Czynniki te wiążemy najczęściej z cechami grupy
wywierającej nacisk na osobę.

NASZYM ZDANIEM
Zdarza się, że w naszych klasach lub grupach są
osoby, na których zdaniu nam zależy bądź staramy
się ich naśladować. Prawie w każdej klasie jest tzw.
komik, mózgowiec lub artysta. Lubimy być z nimi,
a nawet iść w ich ślady, czasami nawet rozpoczynamy głupią rozmowę, by lekcja po prostu nam minęła. Spędzając dużo czasu z takimi osobami, w pewnym stopniu upodabniamy się do nich, często nie
zdając sobie nawet z tego sprawy.
10 października 2010 roku cała Polska obchodziła X Dzień Papieski pod
hasłem „Jan Paweł II- Odwaga Świętości” Był to ważny etap w duchowym przygotowaniu do zbliżających
się uroczystości wyniesienia na ołtarze Jana Pawła II,
A jak uczciliśmy ten dzień
w naszej miejscowości?
W niedzielne popołudnie przed mszą
świętą młodzież naszej szkoły przygotowała program słowno – muzyczny poświęcony
tematyce X Dnia Papieskiego. Z ust młodych artystów padły bardzo ważne i brzemienne w treści pytania: Czy świętość jest możliwa dzisiaj? Czy
świętość jest dla nielicznych, szczególnie
wybranych? Czy łatwo osiągnąć świętość?

,,Unikajcie złych
kolegów”
ZDANIEM
PEDAGOGA
Kto z kim przestaje takim się
staje . W tym krótkim zdaniu jest
głębia mądrości, którą przekazują
nam dawne pokolenia. Św. Jan
Bosko zawsze prosił swoich wychowanków ,,unikajcie złych kolegów”. Wiedział, że
młody człowiek, który dopiero kształtuje swój charakter, uczy się, rozwija życie religijne jest zbyt
słaby, by oprzeć się wpływom zdemoralizowanych
rówieśników. A siła presji grupy rówieśniczej jest
ogromna. Rodzice, dziadkowie, katecheci, rodzeństwo mogą włożyć ogromny trud
w wychowanie dziecka a kontakty
z nieodpowiednim towarzystwem mogą szybko zniweczyć ten trud . Dlatego ważne są dwie
rzeczy. Po pierwsze – wychowywać młodego człowieka do zdrowej pewności siebie, asertywności,
poczucia własnej wartości. Tłumaczyć, że godność
dziecka Bożego jest tak wielka, że nie warto zabiegać o ulotne uznanie, słowa podziwu czy akceptacji pewnych osób. Tym, który kocha i chce dobra
i szczęścia jest Bóg i rodzice a nie pyskaci koledzy, którzy sami są zagubieni.

JAK OBCHODZILIŚMY
X DZIEN PAPIESKI
Odpowiedzią na te pytania, a także
źródłem refleksji stała się pantomima
pt. „Jezus żyje”, pięknie ukazująca, że
światłość zdobywa się każdego dnia,
że to trud ciągłej walki i wyboru między tym co dobre – choć trudne i wymagające, a tym co złe – ale łatwe do
osiągnięcia. Zakończeniem całego programu była prezentacja „normalnych”
ludziach, którzy mieli odwagę zostać
świętymi. Ukazywała świętych
i błogosławionych wyniesionych do chwały
ołtarza, przez Sługę Bożego Jana Pawła II.
Na koniec wszyscy odmówili modlitwę o rychłą beatyfikację Jana Pawła II i odśpiewali
„Barkę” ulubioną pieśń oazową Jana Pawła.
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CZŁOWIEK LUBIĘCY SIĘ
KSZTAŁCIĆ NIGDY NIE JEST
BEZCZYNNY

WYNIKI SPRAWDZIANU
PO KLASIE SZÓSTEJ
KWIECIEŃ 2010
NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ
PUNKTÓW NA SPRAWDZIANE UZYSKALI:
1. Ola Rzeczyca -39
2. Gabriela Kojder-37
3. Wojciech Chajec-35
4. Natalia Grunt– 35
5. Gabriela Kubrak-35
6. Justyna Kozak– 34
7. Karolina Zamorska– 32
8. Karolina Kojder -31
9. Dawid Niemiec– 31
10. Anna Ryfa –31
11. Arkadiusz Kruk –31
12. Dominik Pelc –30

MONTESKIUSZ

WYNIKI
SZKOŁY NA TLE WYNIKÓW
SZKÓŁ Z TERENU GMINY, POWIATU
I WOJEWÓDZTWA
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TRZY PYTANIA DO…

Mateusza Kidyprzewodniczącego Samorządu
Szkolnego
w roku szkolnym
2010/2011
Czy cieszysz się z wyboru na przewodniczącego szkoły?
Oczywiście że się cieszę, przecież sprawuję najważniejszą funkcję w szkole. Zawsze chciałem zostać przewodniczącym i w tym roku się udało. Jest to na pewno sukces, ale jestem także świadomy, że czeka mnie wiele
obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji.
Czy masz jakieś doświadczenie związane z samorządnością?
Tak, prawie co roku jestem przewodniczącym w klasie,
tylko dwa razy nie udało mi się objąć tej funkcji. Swoje
obowiązki traktowałem poważnie i zawsze dobrze ją
wypełniałem.
Jakie zmiany chciałbyś wprowadzić w szkole?
Mam wiele pomysłów, ale na razie wolałbym ich nie
zdradzać. Wszystko będzie wprowadzane powoli i zbiegiem czasu będzie widać pracę jaką wykonałem w szkole. Wszystko będę robił dla dobra szkoły- swoich kolegów i koleżanek, aby w naszej szkole żyło się lepiej.

S z koła

G mina

P owiat W ojewódz two

Stypendium Naukowe
im. Wandy Chruściel
Gratulujemy koleżankom
i kolegom tak wspaniałych
sukcesów edukacyjnych.

Stypendium im.
Wandy Chruściel
otrzymali:
W roku 2009 /2010

2008/2009

Michał Gwóźdź
Michał Piróg
Aleksandra Motyka
Jolanta Drzystek
Michał Dryś
Mateusz Kida
Jadwiga Sobala
Renata Gardziel
Edyta Krutysz
Jadwiga Sobala

Aleksandra Motyka
Jolanta Drzystek
Michał Dryś
Mateusz Kida
Michał Piróg
Jadwiga Sobala
Renata Gardziel
Edyta Krutysz
Jadwiga Sobala
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ZADBAJ O SIEBIE!
Przyjemnie jest
być atrakcyjną i
robić coś dla swojego
wyglądu
zewnętrznego.
Ale prawdziwe
piękno pochodzi
od
wewnątrz;
wywodzi się z
naszej radości życia. Niczym słońce promienieje ona świetliście na cały świat. Radość życia to
sekret tego, co nazywamy charyzmą. Nawet ładna dziewczyna nie będzie pociągająca, jeśli obnosi się złym humorem i patrzy na świat ze
skrzywioną miną. A najbardziej przystojny
chłopak nie wyda się interesujący, jeżeli jest za-

patrzony tylko w siebie i
ignoruje inne
Sopfia Loren
osoby. Natomiast człowiek staje się w sposób naturalny
b a r d z o ujmujący i zyskuje na powodzeniu,
gdy emanują z niego miłość i radość życia. Dlatego warto nie tylko inwestować w swój wygląd zewnętrzny, ale zadbać również o wartości duchowe.
Prawdziwym sekretem urody jest radość życia – to
ona stanowi nieodparty magnes, który działa na
wszystkich.
KTÓRE Z MOICH FOTOGRAFII PODOBAJA
MI SIĘ NAJBARDZIEJ? ZAZWYCZAJ SĄ TO
TE, NA KTÓRYCH JESTEM UŚMIECHNĘTA
I POGODNA.

SPORTOWY SUKCES

Jest czas na naukę
i czas na relaks!

DZIEWCZĄT

Ich nie
dogoni...
6 października
2010r. w Adamówce odbył się
powiatowy finał
w IndywidualDziewczęta chyba odpisały
nych
Bigach
pakt z czasem
Przełajowych
dla szkół podstawowych i gimnazjów. Naszą szkołę reprezentowało 35 uczniów.

PIĘKNO NIE JEST CACHĄ
ZEWNĘTRZNĄ.
PIEKNO TO NASTAWIENIE
WEWNĘTRZNE,
ODZWIERCIEDLONEW
TWOICH OCZACH

S

iódmego a godzinach
wieczornych
świetnie
bawiliśmy się przy
rytmach muzyki housa i pop. Dyskotekę
zorganizował Samorząd Szkolny. Zaba-

wa tym razem przeznaczona była dla
gimnazjalistów.
Frekwencja i pogoda dopisały, humory też. Mieliśmy
okazję wykorzystać
umiejętności nabyte

W kategorii kl. IV (bieg na 500m )
IV miejsce i awans do finału wojewódzkiego zdobyła Paula Konieczny.
W kategorii kl. I Gim dziewcząt (bieg na 1000m)
I miejsce i awans do finału wojewódzkiego zdobyła Agata Gardziel, III miejsce zajęła Bosak Sylwia
Zespół Redakcyjny: opiekunowie: Grażyna Kogut
red. : Kinga Rachfał, Marlena Musiał, Aleksandra Motyka
Kasia Zielińska, Kinga Szczotka, Kinga Majcher

podczas kursu tańca towarzyskiego.
To miłe uczucie
pląsać swobodnie
w rytmie ulubionej
melodii. Z niecierpliwością czekamy
już na Andrzejki.

