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ZESPÓŁ SZKÓŁ
IM. GEN. A. CHRUŚCIELA W GNIEWCZYNIE

KURIER SZKOLNY
Warto przeczytać!
Piszemy o sobie
i szkole.

Rozpoczęliśmy rok szkolny 2011/12!
Życzymy koleżankom i kolegom, aby zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą pozwalającą rozwijać
talenty i zainteresowania. Niech szkoła będzie dla Was
miejscem pełnym dobrych doświadczeń, przyjaźni i radosnych ludzi. Nauczycielom i Pracownikom życzymy
spokojnej pracy, miłej atmosfery i satysfakcji z Naszych
osiągnięć. Rodzicom życzymy, aby z uśmiechem mogli
obserwować harmonijny nasz rozwój.

Kiedy odpoczywaliśmy na wakacjach w
naszej szkole trwał remont. Pięć klasopracowni zostało odnowionych. Wymieniono
stare, zniszczone parkiety oraz na nowo pomalowano ściany. Pod koniec września w
pięciu klasach wymieniono również ławki i
tablice. W tych starych siedzieli jeszcze nasi
rodzice, a może nawet dziadkowie. Cieszymy się, że szkoła pięknieje. Czy nam się
podoba czy nie – to przecież nasz drugi
dom. Tyle czasu w niej spędzamy!

REDAKTORZY KURIERA SZKOLNEGO

W słoneczne dni, po prostu, nie możemy się uczyć. Słońce odbija się od stolików i naszych zeszytów. Jesteśmy rozdrażnieni i nie możemy skupić uwagi. Staramy się
robić ciekawe gazetki ścienne w klasopracowniach, ale na tle brudnych ścian i starych mebli nie prezentują się ciekawie.

Zmiany w szkole są już widoczne, ale nie wystarczające. Odnowy wymagają pozostałe klasopracownie. Aby poprawić warunki nauki, konieczne jest zaciemnienie okien we wszystkich pomieszczeniach od strony wschodniej budynku.
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Szkoła - nasz drugi dom

Nowy egzamin
!Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez
nas wiadomości i umiejętności określonych w
wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego.
Egzamin gimnazjalny będzie składał się z trzech
części : humanistycznej, matematycznoprzyrodniczej i części dotyczącego języka obcego nowożytnego, ale każda część będzie miała
inną strukturę.
I część humanistyczna odbędzie się 24 kwietnia 2012 r. [wtorek]
1. Z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie– egzamin rozpocznie się o godzinie
9.00 i będzie trwał 60 minut Z zakresu języka polskiego-egzamin rozpocznie się o
godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut. (Dla
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut)
II Część matematyczno-przyrodnicza odbędzie się 25 kwietnia 2012 [środa]
1. Z zakresu przedmiotów przyrodniczych
( biologia, chemia, fizyka, geografia)- egzamin rozpocznie Się o godzinie 9.00 i będzie
trwał 60 minut. (Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut.)
2.
Z zakresu matematyki– egzamin rozpocznie Się o godzinie 10 .45 i będzie
trwał 45 minut [Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas
trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż 45 minut.]
III Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 26 kwietnia 2012 r. [czwartek]
1. Na poziomie podstawowym - egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60
minut [Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu
może zostać przedłużony nie więcej niż o
20 minut.]
2. Na poziomie rozszerzonym-egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał
60 minut [Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej
niż o 30 minut.]

Jakie będą zadania w każdej z części ?
I Część humanistyczna:
• historia i wiedza o społeczeństwie - tylko zadania
zamknięte
• j. polski - zadania zamknięte lub zadania otwarte,
w tym dłuższa wypowiedź pisemna
II Część matematyczno – przyrodnicza:
• przedmioty przyrodnicze - tylko zadania zamknięte
• matematyka – zadania zamknięte lub zadania otwarte
II Część z języka obcego nowożytnego:
• poziom podstawowy - tylko zadania zamknięte
• poziom rozszerzony - zadania zamknięte i zadania
otwarte.

WAŻNE!
• Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukoń-

czenia gimnazjum, ale nie określa się minimum wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.
• Masz do wyboru 6 języków ( angielski, hiszpański,
niemiecki, francuski, rosyjski, włoski) z zastrzeżeniem, że możesz wybrać tylko ten język, którego
uczyłeś się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego.
• Zaświadczenie o wynikach przekazywane będzie w
procentach i centylach.
WYNIK PROCENTYWY to odsetek punktów ( zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył
za zadania. Na przykład jeśli za zadania matematyczne zdobyłeś 22 punkty spośród 40 możliwych do zdobycia, to uzyskałeś wynik procentowy równy 55.
WYNIK CENTYLOWY to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż
zdający. Na przykład jeżeli twój wynik centylowy w
zakresie matematyki wynosi 85, to znaczże 85 %
wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadanie matematyczne wynik taki sam jak ty lub niższy, a 15%
gimnazjalistów uzyskało wynik niższy.

Czas trwania
Część humanistyczna
60+ 90= 150
min czyli 30
minut więcej
niż w poprzednich
latach

Część matematyczno – przyrodnicza
60+ 90= 150 min
czyli 30 minut więcej niż w poprzednich

Część
z języka
obcego
60 minut na
każdym z
poziomów

INFORMATOR GIMNAZJALISTY
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Znajomość środków językowych.
Zadania oparte będą na pojedynczych zdaniach
lub krótkich tekstach. Będą to teksty autentyczne
i adaptowane. Zakres środków gramatycznych
dla każdego z języków został określony w informatorze CKE. Możesz to sprawdzić na stronie
http:www.cke.edu.pl.

NOWY EGZAMIN
Z JĘZYKA OBCEGO
NA JAKIM POZIOMIE MUSISZ ZDAWAĆ
EGZAMIN Z JĘZYKA?
Cześć egzaminu gimnazjalnego z języka obcego ma
dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Egzamin na
poziomie podstawowym musi pisać każdy gimnazjalista!
Ci gimnazjaliści, którzy w gimnazjum kontynuowali
naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej,
będą pisać egzamin na poziomie rozszerzonym. Mogą
też do niego przystąpić pozostali gimnazjaliści, którzy
chcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych. Gimnazjaliści, przystępujący do trzeciej części
egzaminu na obu poziomach, rozwiązują zadania z tego
samego języka.
Z jakich części będzie się składał zestaw zadań?
POZIOM PODSTAWOWY
Rozumienie ze słuchu

POZIOM ROZSZERZONY
Rozumienie ze słuchu

Rozumienie tekstów pisanych Rozumienie tekstów pisanych
Znajomość funkcji
językowych

Znajomość środków
językowych

Znajomość środków
językowych

Wypowiedź pisemna

Rozumienie ze słuchu.
Krótkie teksty będą dwukrotnie odtwarzane w sali gimnazjalnej z płyty CD, na której - prócz tekstów w językach obcych - nagrane będą instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań. Będą to teksty
autentyczne i adaptowane : czytane przez rodzimych
użytkowników języka.

TYPY
ZADAŃ
LICZBA
ZADAŃ
ILE
PUNKTÓW?

POZIOM
POZIOM ROZSZERZONY
PODSTAWOWY
Zadania zamknięte; wybór wielokrotny (w tym z
opcjami odpowiedzi w formie ikonograficznej):
prawda/ fałsz, dobieranie
3-4
2-3
30% punktów możliwych do zdobycia za
cały test

25% punktów możliwych
do zdobycia za cały test

Rozumienie tekstów pisanych.
Mogą być teksty autentyczne i adaptowane.
POZIOM
PODSTAWOWY

POZIOM
ROZSZERZONY

TYPY
ZADAŃ

Zadania zamknięte: wybór wielokrotny,
prawda/ fałsz, dobieranie

LICZBA
ZADAŃ

3-4

3-4

ILE
PUNKTÓW?

30% punktów możliwych do zdobycia
za cały test

25% punktów możliwych do zdobycia za
cały test

TYPY
ZADAŃ

LICZBA
ZADAŃ
ILE
PUNKTÓW

POZIOM PODSTAWOWY
Zadania
zamknięte:
wybór
wielokrotny,
dobieranie

POZIOM ROZSZERZONY
Zadania otwarte: uzupełniane luk
podanymi wyrazami w odpowiedniej formie, parafraza zdań,
tłumaczenie fragmentów zdań na
język obcy, układanie fragmentów zdań z podanych elementów
leksykalnych.

2-3

2-3

15% punktów
możliwych do
zdobycia za
cały test

25% punktów możliwych do
zdobycia za cały test

Znajomość funkcji językowych.
( wyłącznie na poziomie podstawowym !)
W tej części podstawę zadań mogą stanowić wysłuchane krótkie ( jedno– dwuzdaniowe) wypowiedzi, odtworzone dwukrotnie z płyty CD, wraz z instrukcjami
w języku polskim dotyczącymi rozwiązywania zadań.
Inne zadania mogą być oparte na krótkich tekstach lub
materiale ikonograficznym.
POZIOM PODSTAWOWY
TYPY ZADAŃ
LICZBA ZADAŃ
ILE PUNKTÓW

Zadania zamknięte: wybór wielokrotny,
dobieranie
3-4
25% punktów możliwych do zdobycia za
cały test

Wypowiedz pisemna.
( wyłącznie na poziomie rozszerzonym!)
Zadanie polega na napisaniu krótkiego ( 50-100 słów)
tekstu użytkowego ( listu prywatnego, e– maila) z elementami opisu, relacjonowania, zaproszenia, wyrażania i uzasadniania opinii i uczuć itp., zgodnie ze
szczegółowymi wskazówkami podanymi w poleceniu.
W każdym poleceniu podane są trzy elementy, które
uczeń powinien rozwinąć w wypowiedzi.
Ile punktów? 25% punktów możliwych do zdobycia
za cały test.
UWAGA!
1. Wypowiedz nie podlega ocenie jeżeli jest:
• nieczytelna

• całkowicie niezgodna z poleceniem
• niekomunikatywna dla odbiorcy ( np. napisana
fonetycznie)
• odtworzona z podręcznika lub innego źródła.
2. Jeżeli wypowiedź zawiera 40 słów lub mniej, jest oceniana wyłącznie za treść. Za pozostałe kryteria
otrzymujesz 0 punktów.

Str. 4

I

n

f

o

r

m

a

c

j

e

HAŁAS - CICHY WRÓG
WYNIKI BADAŃ NAUKOWYCH
20 procent dzieci ze szkół podstawowych ma zaburzenia słuchu a
30 procent ma tzw. szumy uszne. Większe zaburzenia mają dzieci
ze starszych klas. Powodem jest hałas w szkołach ponad dopuszczalne normy.

H a ł a s
atakuje nas wszędzie - w
domu, w szkole, na ulicy.
Jest także częścią relaksu i
wypoczynku. Słuchamy
przecież bardzo głośnej muzyki na dyskotekach albo
przez słuchawki. Hałas jest
obecny w szkole, zwłaszcza
na przerwach i dlatego coraz
gorzej słyszymy i coraz trudniej jest skupić się na lekcjach.

Co wiadomo na
temat hałasu...?
Hałas może wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka. Szkodliwość hałasu zależy od jego natężenia i częstotliwości, charakteru zmian w czasie, długotrwałości działania.
Szczególnie dokuczliwy jest
hałas występujący w postaci
pojedynczych impulsów dźwiękowych (trzask,
huk) lub postaci ciągu takich
impulsów.

Skutki hałasu
Stosunkowo rzadko spotyka się hałas o bardzo wysokich
poziomach (sto kilkadziesiąt
dB). Jednakże hałas taki docierając do ucha pod wpływem
dużego ciśnienia, jakie niesie ze sobą może zniszczyć w sposób mechaniczny narząd słuchu. Efektem tego jest natychmiastowa i trwała głuchota.
Hałas oddziałuje niekorzystnie przede wszystkim
na sprawność działania człowieka i całą j ego sferę psychiczną. Przy wartościach powyżej 65 dB
ma miejsce wyraźne nasilenie stanów irytacji i
napięć emocjonalnych. Jednakże oddziaływanie hałasu nie ogranicza się tylko do sfery
psychicznej, przyczynia się także do wielu
zaburzeń ogólnoustrojowych.
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Mędrzec nie mówi tego,
co wie, głupiec nie wie
co mówi.
Co możemy zrobić?
Mamy propozycje dla Samorządu
uczniowskiego!

Posłuchajmy
ciszy.

•Wprowadzić Dzień
Ciszy. W tym dniu próbowalibyśmy wyeliminować ze
szkolnego życia wszystkie
niepotrzebne dźwięki.
• Zorganizować konkurs
na najcichszą klasę. Oceny
dokonaliby nauczyciele prowadzący tego dnia lekcje oraz
przedstawiciele Samorządu.

W ciszy więcej usłyszysz!

K u r i e r
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s z k o l n y .

Taniec zbliża ludzi i pokolenia. "Taniec daje radość,
chwilowe wyzwolenie się od rzeczywistości... „

Z

ajęcia z tańca towarzyskiego mają, obecnie
w szkole, największe powodzenie. Kiedyś takim zainteresowaniem cieszyła się informatyka.
Wielu z nas garnęło się do komputerów, czekało na wolne miejsce przy nim, należało do kółek
zainteresowań, byle tylko pojeździć myszką, pograć, poserfować
po Internecie. Lekcje tańca odbywają się w każde wtorki i czwartek. Na pierwszy trening przybyło wielu chętnych. Z czasem z tej liczby uczestników wyłoni się grupka największych miłośników. To oni będą wytrwale pracować, a później reprezentować naszą szkołę w konkursach i przeglądach. Czekamy również z niecierpliwością na pierwszy występ naszych koleżanek i kolegów w naszej szkole.

P

ycha to, według
określenia
słownikowego:
„wysokie mniemanie o sobie, duma,
wyniosłość, zarozumiałość”. Wyrazów bliskoznacznych jest wiele: zadufanie, arogancja,
zuchwałość, hardość, buta, ale
i wiara w siebie,
poczucie własnej
wartości i godność.

SAVOIRESAVOIRE- VIVRE

Pycha!!!
To nie smaczne
ciasteczko, ale
paskudna wada.
Niszczy ona każdą przyjaźń. Okazywanie wyższości wobec drugiego człowieka to nie tylko nietakt
towarzyski i brak dobrego wychowania, ale przede wszystkim
grzech pychy. Aby uniknąć tej
brzydkiej wady, pamiętaj:

PAMIĘTAJ!

Na to dane mi są oczy,
bym zauważała
innych. Uszy, bym ich
słyszała. Nogi, bym do
nich spieszyła. Ręce,
bym ich
podtrzymywała. Serce,
bym ich kochała.

• Nie dąż do
tego, aby zawsze i za wszelką
cenę być na
pierwszym planie
•Podczas rozmowy nie zaczynaj
każdego zdania od „ja…”
•Spotykając się z innymi nie wygłaszaj
referatów na temat swojego zdrowia,
samopoczucia, osiągnięć. W rozmowie
wykaż zainteresowanie sprawami drugiej osoby, jego życiem.
•Nie patrz na innych z „ góry”, jakby
byli gorsi od ciebie.
•Pamiętaj, kiedy gardzisz innym, sam
jesteś godzien wzgardy.

K
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KURIER SZKOLNY

A
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BLIŻEJ HISTORII

Gatunek: historyczny. Reżyseria: Jerzy
Hoffman. Polska. 110 min.
KRÓTKIE STRESZCZENIE

„1920 Bitwa Warszawska” 3D – Warszawa,
rok 1920. Ola jest aktorką warszawskiego
teatru rewiowego i narzeczoną Jana, lewicującego poety i kawalerzysty. Po otrzymaniu rozkazu wyjazdu na front, Jan postanawia oświadczyć się Oli i natychmiast ożenić.
Ślubu w kościele św. Anny w Warszawie udziela młodym ksiądz Ignacy Skorupka. Podczas
walk Jan zostaje posądzony o sympatie komunistyczne i bolszewicką agitację. Sąd wojskowy
skazuje go na karę śmierci. Tymczasem Olę
nachodzi w teatrze natrętny wielbiciel, kapitan
żandarmerii Kostrzewa. Wkrótce Ola wstępuje
do Ochotniczej Legii Kobiet jako sanitariuszka
i przygotowuje się do obrony Warszawy.
Wciąż ma nadzieję na odnalezienie męża, po
którym wszelki ślad zaginął…
Wątek miłosny przeplata się z dramatycznymi
wydarzeniami, których nie szczędzi bohaterom
historia. Film dostarcza emocji wrażeń, których nie sposób zapomnieć

Tego filmu nie
można przegapić, ponieważ to obecnie
największa polska produkcja, jedna z
pierwszych w Europie pierwsza w Polsce
pełnometrażowa produkcja zrealizowana w technice 3D. Po drugie akcja filmu
dotyczy jednej z największych bitew w
dziejach świata.

Nasze opinie o filmie
Fabuła filmu jest Ok, lecz technika 3D trochę zawiodła moje oczekiwania! Mnie film lepiej by się
podobał w 2D.
Niepocieszony
...na dużym ekranie poznaliśmy bohaterów walczących o niepodległość. Efekty trójwymiaru
pozwoliły doświadczyć, czym był „Cud Nad Wisłą” a także stać się świadkami ważnych wydarzeń historycznych w dziejach Polski.
Wszyscy byliśmy zachwyceni i wzruszeni tak
piękną projekcją. Dziękujemy za zorganizo-

wanie wyjazdu.
Obiegowa opinia ze szkolnej strony internetowej.

W

edług mnie film był fascynujący, mimo
historycznej fabuły. Wiedza z filmu też
potrzebna, przyda się do historii.
Myślę, że ten film powinien zobaczyć każdy Polak, bo to kawałek polskiej historii. Jednak jeśli
myślicie, że to film o miłości to się zawiedziecie.

Film na 5, aktorzy na 6, forma filmu (3d) 2+
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M o j e
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Nie istnieje żadna choroba
podległa naszej woli ani taka,
którą można by wyleczyć sama
siłą woli. Tak samo bezsensowna
byłaby próba przesunięcia
chmur na niebie.

D

użo się ostatnio mówi o
chorobach, których źródłem jest złe odżywianie. Medycyna naturalna zna jednak
też wiele chorób, których źródłem jest nieodpowiedni tryb
życia. Co nam pomoże codzienne gryzienie marchewki,
skoro zadręczamy się wszystkim, co dzieje się
dookoła? Stan naszego zdrowia nie zależy jedynie od tego, czy odżywiamy się prawidłowo
i mamy codziennie wystarczająco dużo ruchu.
Nie mniej ważne jest, abyśmy czuli się szczęśliwi
i cieszyli się życiem.. Należy wnieść w nie więcej

radości i piękna.
życia
Radość
i relaks działają
pozytywnie
na
układ odpornościowy, uaktywniają też
tkwiącą w nas
moc samoleczenia. Zadawaj więc sobie codziennie pytanie:„ Czy życie, jakie
wiodę, sprawia mi radość? W jaki sposób mogę zredukować ciążące mi balasty i robić więcej rzeczy, które lubię
robić?” Nie ma to nic wspólnego z egoizmem.
Radość życia wpływa przecież w istotnym stopniu
na nasze samopoczucie i zdrowie.

Co może mnie uszczęśliwić?
W jaki sposób wnieść w swoje życie więcej
takich źródeł radości?
Gotuj z nami!!!
Smaczne babeczki

Muffinki !
Składniki:

Bezpieczeństwo dzieci na drodze!

„ (…. ) odblaskowe naklejki są bardzo
ważne, a w drodze do szkoły trzeba być
ostrożnym spotykając kogoś obcego czy
bezpańskiego psa”
27 września 2011r. odbyło się w naszej szkole spotkanie uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej z
przedstawicielami policji. Starszy sierżant P. Majkut
i młodszy aspirant G. Kuczek przeprowadzili z
dziećmi klas 1-3 szkoły podstawowej pogadankę na
temat "Bezpieczeństwo dzieci na drodze". Uczniowie zadawali wiele ciekawych pytań. Dużą atrakcją dla nich był radiowóz policyjny oraz jego wyposażenie.

2 szklanki mąki
2/3 szklanki cukru
2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 szklanka mleka
100 g masła (do roztopienia)
1 jajko
Jak to robię :
Masło rozpuszczam w rondelku. Do miski wrzucam
wszystkie składniki. Mieszam łyżką (łatwo się miesza, muffinki mogą mieć grudki, chociaż wcale ich
nie mają :) i nie trzeba miksera). Formę na muffiny
wypełniam papilotkami (papierki) i wlewam masę
do wysokości 3/4. Wstawiam do nagrzanego do 200
C piekarnika i piekę ok. 20 minut.
Smacznego! Mniam, mniam!
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PALENIE ŚMIECI W DOMOWYCH
PIECACH
Mówmy rodzicom o zagrożeniach palenia śmieci
w domu, pokazujmy skutki takiego działania.
Mamy przyrodę, fizykę, biologię, na których
zdobywamy wiedzę z zakresu ekologii.

Palenie śmieci w piecach
domowych, to bomba ekologiczna dla nas samych i naszego najbliższego
środowiska, dlatego chcemy przytoczyć w całości referat
Ani. Mamy nadzieję, że po jego przeczytaniu zmieni się
wiele w świadomości naszej i naszych rodziców. Referat
ten ma nam wszystkim uzmysłowić szkodliwość palenia
śmieci. Jest to temat bardzo często poruszany przez ekologów. Chciałabym i ja przytoczyć skutki tejże niebezpiecznej
czynności.
Mieszkańcy naszego kraju podczas trwania okresu
grzewczego wdychają ogromne ilości rakotwórczego dymu.
Ale czy tylko wtedy? W czasie zimowym ludzie wsypami
zrzucają węgiel do piwnic. Niestety, nie wszyscy. Wielu odkłada przez cały rok darmowy materiał opałowy w postaci
odpadów. Plastikowe butelki, kubki po jogurtach, przeróżne
inne śmieci – to wszystko według nas idealnie nadaje się na
opał. W domu jest ciepło, a z komina unosi się smrodliwy,
śmiercionośny dym. Wrzucone do pieca butelki i inne tworzywa sztuczne podczas wolnego spalania, w dość niskich temperaturach zamieniają się w gaz „naszpikowany” rakotwórczym
ładunkiem. W naszych domach kosze na śmieci aż kipią od

tych sztucznych odpadów. Na wysypiskach leżeć będą przez
około 1000 lat. Nie ma chętnego mikroorganizmu, który rozłożyłby je na żyzną ziemię. Dlaczego? Bo taki organizm nie
istnieje.
„Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie jako smakujesz, aż
się zepsujesz”. Tak Jan Kochanowski określa zdrowie, a my
niszczymy i siebie i całą planetę. Gdy spalamy substancje
zawierające chlor i węgiel, a należą do nich m.in.: polichlorek winylu, polietylen i rozpuszczalniki, z których powstają
opakowania wielu produktów, w tym tez spożywczych powstają dioksyny. DIOKSYNY – uważane za najgroźniejsze trucizny są 10 000 razy bardziej toksyczne od cyjanku
potasu. Powodują raka wątroby, krwi i skóry, mogą uszkodzić płód, działać mutagennie, zniszczyć system hormonalny
i odpornościowy oraz spowodować bezpłodność. Do organizmu człowieka dostają się przez skórę, przez płuca i wraz z
pokarmem zawierającym tłuszcze zwierzęce, które po wieloletniej kumulacji doprowadzają do zachorowania na raka.
Statystyki z raportu Komisji Europejskiej podają, że co roku
na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 000
Polaków, natomiast w UE co 10-ta osoba umierająca z powodu zanieczyszczonego powietrza pochodzi z naszego kra-

ju. Według danych z Holandii, wśród 10 krajów
europejskich Polska zajmuje I miejsce pod
względem skażenia emisją szkodliwych dioksyn.
Skład powietrza jest doskonale znany: 78% azotu, 2121% tlenu, 0,03% CO2, 0,9% argonu, a pozostała
część to inne gazy, w tym zanieczyszczenia. Niby jest
ich tak niewiele, a wydaje się, że zajmują większą
część atmosfery. Pyły powstające przy spalaniu śmieci
opadają na posadzone w ogrodach warzywa i owoce,
„szpikując” je metalami ciężkimi. Jesienne spacery po
pozornie świeżym powietrzu kończą się szybką
ucieczką do domu, bo wszędzie unosi się dym zawierający tlenek węgla i uszkadzający płuca, drażniący
tlenek azotu. Spalający śmieci gwarantują współmieszkańcom potężną dawkę dwutlenku siarki,
chlorowodoru i cyjanowodoru. Wystarczy 1kg spalonych butelek czy folii, by wytworzyć aż 280 litrów
gazowego chlorowodoru, który z parą wodną tworzy kwas solny. Spalanie odpadów powoduje emisję
do atmosfery:
- pyłów; - tlenków węgla – jest on trujący dla ludzi
i zwierząt, bo wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia
transport tlenu w organizmie, oddziałuje na centralny
układ nerwowy;
- tlenki azotu – są przyczyną podrażnienia i uszkodzenia płuc, a odkładając się w glebie w postaci azotanów podwyższają ich zawartość w roślinach;
- dwutlenek siarki – u ludzi i zwierząt powoduje trudności w oddychaniu, a u roślin zanik chlorofilu, jest
też przyczyną powstawania siarczanów i kwasu siarkowego powodując opady suchych i mokrych kwaśnych deszczów;
- chlorowodór tworzący z parą wodną kwas solny;
- cyjanowodór tworzący z wodą kwas pruski.
Dzięki pisaniu tego referatu zrozumiałam, jak bardzo
niszczymy naszą planetę i teraz wiem już, że dzięki
wszystkim akcjom przeciwko paleniu śmieci możemy
ograniczyć niszczenie Ziemi i niszczenie samych siebie. Nie oszukujmy się, że palimy śmiecie, bo chcemy
oszczędzać. Oszczędność jest tu pozorna, bo choć zyskujemy pieniądze, to tracimy zdrowie, a zdrowia za
żadne pieniądze nie da się kupić.
Anna Ryfa

KURIER SZKOLNY
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Co lubię w szkole najbardziej? -

Zajęcia
w
szkole to nie
tylko trwające
45 minut lekcje, to również przerwy między nimi.
Co w tym czasie robimy? Od razu można
zauważyć, że dzielimy się na wiele grup.
Na pierwszy rzut oka można zauważyć
kilka roześmianych, plotkujących dziewczyn otoczonych grupą chłopców. Dobrym przykładem jest kilku chłopców,
którzy siadają każdego dnia na tych samych ławkach, tak jakby mieli niewidzialną rezerwację. Szkolne kujony
przerwy spędzają samotnie, ucząc się
do mającej odbyć się za chwilę lekcji.
Najczęściej odwiedzanym miejscem w
tym czasie jest toaleta. Większość

Film był „ taki sobie…”

dziewcząt wykorzystuje przerwy
na poprawę i tak perfekcyjnego
już makijażu. Część uczniów na
przerwie odrabia zadane lekcje,
inni słuchają muzyki z odtwarzaczy. Mają oni swoje sprawdzone
miejsca, w których mogą się „dotleniać”. Przechadzając się po korytarzach można usłyszeć, o czym
toczą się rozmowy. Najczęściej pojawiającymi się
tematami są relacje z minionych dni, chłopcy,
streszczenia filmów, bądź wydarzeń kulturalnych.
Nie da się dokładnie opisać wszystkich wykonywanych czynności, bo mogłoby być ich tyle, ile jest
osób w naszej szkole. Jednak jedno jest pewnenieważne, co każdy robi, do jakiej klasy chodzi,
czy kto jest jego wychowawcą, wszyscy zgodnie
uważają, że to, co najbardziej lubią w szkole to
przerwy.

Wyjazd klas 4– 6 do kina
ZORZA w Rzeszowie
18 października 2011r.

Film był nudny, nic się nie dziaMoże być, zawsze to
lepsze niż nic.

Komedia ??? jakiś
żart, nie było nic w tym filmie
śmiesznego nuuudy.

Niestety film nie umywa się do
większości dotychczasowych filmów animowanych dla dzieci,
akcja średnia, jakość filmu, kolorystyka i fabuła pozostawiają sporo do życzenia.

XI Dzień Papieski

C

elem tegorocznego, XI już Dnia
Papieskiego, było rozbudzenie ducha modlitwy, a tym samym
wypełnienie duchowego testamentu Papieża
Polaka. Obchody Dnia
Papieskie odbywały
się pod hasłem „Jan
Paweł II – Człowiek
Modlitwy” Dzień Papieski w naszej miejscowości miał miejsce 9 października 2011r. w
kościele. Młodzież naszej szkoły wspólnie z RAM – em przygotował ciekawy program słowno muzyczny, który
wprowadził nas doskonale w klimat
zadumy nad bł. Janem Pawłem II
i fenomenem jego modlitwy.

K U R I E R
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SAMORZĄD SZKONY!
2011/2012

Mamy nowe
władze szkolne.
Anna Gardziel– przewodnicząca
Amanda Dryś – z-ca przewodniczącej
Justyna Kozak - skarbnik
Jakub Karaś-sekretarz
Kacper Wasilewski - sekretarz
Jakub Konieczny - sekcja sportowa G
Wiktor Kłos - sekcja sportowa SP
Organizatorzy dyskotek G:
Dawid Niemiec
Mateusz Nowicki
Organizatorzy dyskotek SP:
Paula Konieczna
Martyna Walanus
DYSKOTEKA INTEGRACYJNA

SUKCESY
SPORTOWE
Turniej piłki nożnej w Tryńczy!
Dnia 13 września 2011 roku odbył się turniej piłki
nożnej w Tryńczy. W zawodach udział wzięli
uczniowie klas I oraz II gimnazjum z Gniewczyny,
Gorzyc i Tryńczy. Głównym celem turnieju było
wzbudzenie w sportowcach ducha walki w nowym
roku szkolnym. Nasza szkoła zajęła II miejsce.

PIERWSZE DZIAŁANIE NOWEGO SAMODZĄDU

12.08.2011 roku odbyła się pierwsza dyskoteka w nowym roku szkolnym dla uczniów gimnazjum.
Tańce i zabawy były okazją do integracji oraz wza-

jemnego poznania się z nowymi kolegami i koleżankami. Przypadające w tym dniu nietypowe
święto „ Dzień całowania dziewczyn ” był okazją do
całusów, którymi zostały obdarowane wszystkie koleżanki.

W tym numerze:

Skład reprezentacji:

Rafał Dąbrowicz, Adam Słysz, Łukasz Grabowiec,
Kamil Konieczny, Daniel Konieczny, Kamil Lasek,
Kamil Kozak, Bartosz Kuźniar, Paweł Konieczny,
Mateusz Dzierga, Dawid Niemiec, Robert Gardziel,
Krzysztof Sołek, Michał Wasilewski.

Nowy egzamin

2,3

Hałas - cichy wróg

4,5

Savoir Vivre

6

Bliżej historii

7

Gotuj z nami

8

Palenie śmieci w piecach domowych

9

Zawody powiatowe dziewczyn.
Dnia 19 października 2011r. odbyły się zawody sztafetowe gimnazjum. 5 drużyn: Gniewczyna, Adamówka,
Przeworsk, Jawornik i Rączyna wzięli udział w biegach
na 800m.
Skład drużyny: P. Herkt, S. Walanus, S. Bosak, A.
Dryś, A. Gardziel, W. Konieczny, K. Michalik, M. Niemiec, W. Motyka, P. Pawlak, A. Jezierska, M. Jedynak,
M. Lasek.
Nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce. z czasem 28:56
min.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

Co lubię w szkole najbardziej

10

Zespół Redakcyjny: Opiekun: Grażyna Kogut,
Redaktorzy numeru - Sylwia Bosak, Rafał Dąbrowicz, Ania Ryfa, Barbara Gardziel, Aleksandra
Rzeczyca.
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14 października jest Świętem
Edukacji Narodowej.
To ważny dzień dla wszystkich
nauczycieli, bo to właśnie
Ich święto.
W tym szczególnym dniu złożyliśmy
nauczycielom
i wychowawcom najserTego dnia
mogą się
deczniejsze życzenia i podziękowalioderwać
śmy za trud włożony w naszą naukę
od coi wychowanie
dziennych obowiązków oraz zajęć dydaktycznych i pozwolić
sobie na chwilę odpoczynku od
trudów nauczania i wychowania
nas - młodego pokolenia.

ODWIECZNY DYLEMAT SZKOLNY
ŚCIĄGAĆ CZY NIE ŚCIĄGAĆ?

Dlaczego nie warto
ściągać!
Przemyślenia autorki.
Nauczyciele coraz częściej narzekają, że ściągamy na kartkówkach i sprawdzianach.
Czy to uczciwe
postępowanie?
Czy
nauczyciele
muszą nas pilnować jak więźniów?
Nie warto jest ściągać,
tylko
pracować
samodzielnie w miarę własnych możliwości. Jednym z
argumentów jest to, że nauczyciele chcą poznać naszą wiedzę i
uczciwie ją ocenić, by móc nam
później pomóc. Każdemu może się
zdarzyć, że zapomni o sprawdzianie i nie przygotuje się na czas.
W takiej sytuacji też nie wolno
odpisywać, ponieważ powstaną braki w wiedzy niezbędnej podczas
egzaminów. Jeśli uczciwie powiemy nauczycielowi, że nauczymy się
tych wiadomości, to pozwoli nam
poprawić złą ocenę. Nauczyciel
widzi, że zależy nam
nie tylko
na stopniach, ale także na potrzebnej
w życiu wiedzy.

Kalendarz roku szkolnego
2011/2012

1.Rozpoczęcie
1
roku szkolnego

1 września 2011 r.

1.Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2011 r.

1.Ferie zimowe:

30 stycznia - 12 lutego 2012r.

1.Wiosenna przerwa świąteczna

5 - 10 kwietnia 2012 r.

1.Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim
roku nauki w szkole podstawowej:

3 kwietnia 2012 r.

dodatkowy termin sprawdzianu:

5 czerwca 2012 r.

1.Egzamin przeprowadzany w ostatnim

roku nauki w gimnazjum:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
dodatkowy termin:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego

1.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych

24 kwietnia 2012 r.
25 kwietnia 2012 r.
26 kwietnia 2012 r.
4 czerwca 2012r.
5 czerwca 2012r.
6 czerwca 2012r.

29 czerwca 2012 r.

1.Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć
31 października 2011r..
dydaktyczno-wychowawczych w naszej szko- 8 czerwca 2012r.
le:

1.Ferie letnie

30 czerwca - 31 sierpnia 2012

