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Kochani Czytelnicy!
Pierwszy semestr już za nami. Zachęcam do zapoznania się z najlepszymi wynikami w nauce, które
znajdują się w tym numerze. Chciałabym również dziewczętom oraz
p. nauczycielkom z naszej szkoły życzyć tego, co najlepsze z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet.
Redaktor naczelna
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Choinka szkolna
10 lutego w naszej szkole, jak co roku, odbyła się choinka
szkolna.
Część artystyczną imprezy przygotowały p. Lidia Konopacka, p.
Marzanna Brauła, p. Sylwia Branicka, p. Hanna Zawadka oraz p.
Marta Proczek. Po przedstawieniu uczniowie bawili się na dyskotece
w sali gimnastycznej. Podczas wydarzenia Szkolne Koło Caritas przeprowadziło zbiórkę na zakup zabawek do świetlicy szkolnej.
Oto kilka zdjęć z uroczystości:
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Dzień Babci i Dziadka
Pierwsze wzmianki na temat Dnia Babci pojawiły się w 1964 roku w tygodniku „Kobieta i Życie”. Dlaczego wybrano datę 21 stycznia? Oficjalnie ustalił ją „Express Wieczorny” w 1966 roku na pamiątkę występu aktorki teatralnej i filmowej Mieczysławy Ćwiklińskiej w roli babci. Bohaterka spektaklu otrzymała wówczas tort
oraz kwiaty. Oczywiście nie zapomniano również o dziadkach. Zwyczaj obdarowywania ich 22 stycznia przywędrował do nas prawdopodobnie z Ameryki w latach 80 ubiegłego wieku.
Od wielu lat w mediach jest „głośno” o tym, by pamiętać o
starszym pokoleniu naszych rodzin. Większość rodziców pomaga
swoim pociechom szykować laurki bądź wykonywać kwiaty z bibuły. Część preferuje kupowanie gotowych prezentów. W każdej szkole podstawowej – również w naszej – ma miejsce akademia adresowana do babć i dziadków. Co roku pojawia się na nim spora grupa seniorów.
Bez wątpienia ten dzień jest bardzo ważny dla naszych Dziadków, którym możemy sprawić ogromną radość, dając im nawet
najmniejszy upominek czy chociażby składając życzenia płynące
prosto z serca. Pamiętajmy o nich każdego dnia, nie tylko od święta.
W imieniu całej redakcji chciałabym życzyć wszystkim babciom
i dziadkom wszystkiego, co najlepsze, a w szczególności zdrowia,
które w pewnym wieku staje się priorytetem.
Weronika
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Dzień Zakochanych
Kocham Cię, jak księżyc, który oświetla mi drogę.
Kocham Cię, jak wiatr, który wieje chłodem.
Kocham Cię mocniej z każdym kolejnym dniem.
Ty też mnie kochasz, ja o tym wiem.
Każdej nocy o Tobie śnię,
że jesteś przy mnie i tulisz mnie,
a ja się cieszę, póki sen nie minie,
będę Cię kochać dotąd, aż śmierć Nas rozbije.
Daria
Dzień Świętego Walentego
To dzień dobry dla każdego!
W tym dniu wszyscy to wyznają,
że chcą kochać i kochają!
14 lutego świętowano już za czasów Imperium Rzymskiego jako
wigilię Luperkaliów – świąt ku czci Fauna – bożka płodności, opiekuna trzód i zbiorów. Podczas obrzędów towarzyszącym świętom
chłopcy losowali ze skrzynek imiona dziewczyn, które miały być ich
partnerkami na nadchodzący wieczór. Dziewczęta przy swoich losach
wypisywały również często liściki miłosne.
W średniowieczu dzień pogańskiego bożka został zamieniony na
uroczystość św. Walentego. Czym zasłużył on na miano patrona zakochanych? Tego pewnie nigdy się nie dowiemy, ale istnieje kilka teorii
opisujących żywot tego świętego, np.:
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Walenty był zwyczajnym chłopcem, który pomagał potrzebującym chrześcijanom. Skazano go za to na karę rozszarpania przez nieokiełznane zwierzęta. W oczekiwaniu na śmierć
przyszły święty napisał list do ukochanej podpisując się jako
„Twój Walenty”.
Walenty pełnił posługę kapłańską, udzielając przy tym w tajemnicy ślubów głęboko zakochanym. Panujący ówcześnie
cesarz zakazał legionistom zawierania związków małżeńskich, gdyż uważał, że kawalerzy są lepszymi żołnierzami.
Wskutek tego jedyną nadzieją dla nich pozostawał Walenty.

Istnieje jeszcze wiele innych podań opisujących przeróżne historie. Jedyne, co jest w nich wspólne to data śmierci męczennika – 14
lutego 296 r.
Na pierwszym piętrze naszej szkoły – tuż obok samorządowej
gazetki wisi skrzynka na walentynkowe liściki. Zachęcamy do wrzucania tam swoich
wyznań.
Weronika

Skrzynka na listy miłosne w naszej szkole
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WOŚP 2018
Jak co roku Samorząd Uczniowski naszej szkoły włączył się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, współpracując ze sztabem Zespołu Szkół w Siennicy. Uczniowie pod opieką nauczycieli
kwestowali w Wielgolesie, w Latowiczu, w Borowiu, w Seroczynie i w
Parysowie. Doświadczenia wolontariuszy jak zwykle są ciekawe;
można było się zetknąć w większości przypadków z wielką życzliwością ofiarodawców, ale także z dość złośliwymi komentarzami, których tu nie będziemy przytaczać, gdyż uważamy je za niegodne cytowania, zwłaszcza że padały z ust starszych, wydawałoby się madrych
osób.
A oto wyniki niedzielnej kwesty: Katarzyna Zawadka zebrała
889,50 zł, Kacper Podobas - 939,50zł, Aleksandra Jaroń – 777,67zł,
Anna Sabak – 448,96zł, Bartosz Miszta – 231,00zł, Dawid Flis
–
497,95zł, Izabela Duszyńska – 314,40zł, Natalia Duszczyk
–
702,43zł, Weronika Przybysz – 715,77zł, Kinga Proczka
–
747,02zł. Łączna kwota zebrana przez naszych wolontariuszy wynosi
6264,20zł. Dla wszystkich, którzy tego, dość zimnego dnia, zrezygnowali z wygód i przyłączyli się do akcji należą się wyrazy uznania za
szlachetność i poświęcenia.
Dzięki takim
ludziom
można uwierzyć, że na
świecie jest
dużo dobra
i życzliwości.
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Próbny egzamin gimnazjalny
Próbne egzaminy gimnazjalne już dość dawno za nami. Nauczyciele omówili na lekcjach wyniki, ale zaledwie przed feriami udostępnione zostały na stronie wydawnictwa zestawienia i dokładne dane,
którym mieliśmy okazję się przyjrzeć. W naszej szkole do próbnego
egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 16 osób z klasy III a i 17 osób z
klasy III b gimnazjum.
W arkuszu z języka polskiego znajdowały się 22 zadania, w tym
20 testowych, jedno krótkiej odpowiedzi i jedno wypracowanie. Za
całość można było uzyskać 32 punkty.
Średni
wynik testu w szkole wynosi 23,21 p., co stanowi 72,53%.
Średni wynik testu w klasie 3 A wynosi 23,06 p., co stanowi
72,06%.
Średni wynik testu w klasie 3 B wynosi 23,35 p., co stanowi
72,97%.
Najwyższy wynik uzyskali:
III A - Weronika Przybysz – 100,00%, Natalia Duszczyk –
90,63
%, Karolina Stosio – 90,63 %
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Czytanie ze zrozumieniem i interpretacja tekstów kultury okazały
się mocną stroną gimnazjalistów. Największą trudność sprawiły uczniom zadania odnoszące się do wiedzy o języku ( rola zaimka, rodzaje orzeczeń i ich funkcja) oraz środków stylistycznych i ich funkcji –
tutaj apostrofa. Poza tym od lat uczniowie wykazują się w ogromnej
większości małą wiedzą z lektur – znają je wybiórczo, popełniają
błędy rzeczowe. Słabą stroną jest też poziom poprawności językowej i interpunkcyjnej.
Język rosyjski – egzamin pisało 9 osób, średnia to 71%. Najlepiej napisali egzamin Ania Sabak – 95%, Aleksandra Jaroń – 80%, Ada
Kwiatkowska – 80%.
Język angielski – poziom podstawowy:
III a - śr. 65%, III b – śr. 66%. Mocne strony: znajomość funkcji językowych, słabe – gramatyka. Najlepiej tę część napisali:
III a: Karolina Stosio – 98%, Kacper Podobas – 93%. III b: Bartosz
Miszta – 90%, Filip Zgódka – 83%, Wiktor Świątek – 80%.
Język angielski – poziom rozszerzony:
III a - śr. 40%, III b – śr. 46%. Mocne strony: dobrze napisana wypowiedź - mail, słabe – gramatyka. Tę część napisali najlepiej:
III a: Karolina Stosio – 83%. III b: Bartosz Miszta – 95%.
Historia:
śr. dla szkoły 55,30%
III a: Marcin Małecki – 84,85%, III b: Anna Sabak – 78,79%, Bartosz
Miszta – 78,79%, Filip Zgódka – 75,76%, Wiktor Świątek – 81,82%.
Matematyka:
Średnie: III a – 56%, III b – 50%. Najlepiej rozwiązała test Natalia
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Duszczyk z III a z wynikiem 85,7%.
Najlepiej z tego przedmiotu wypadło korzystanie z informacji, natomiast uczniowie nie potrafią wnikliwie czytać i analizować zadań
(powierzchowność).
Część przyrodnicza – wynik ogólny dla klasy III a – 39%, dla III b –
34%.
Na szczęście to tylko próbny egzamin gimnazjalny, jeszcze zostało
trochę czasu. Trzeba go dobrze wykorzystać, by przyswoić nie tylko
nowy materiał, ale także powtórzyć omówione treści i wyćwiczyć
umiejętności. Z pewnością mobilizacja jest trudna, ale jeśli komuś zależy na wynikach, zapału nie zabraknie. Życzymy wytrwałości i powo-

Najlepsi uczniowie
dzenia.
Redakcja
KLASA IV A: (śr. 4,22)
I. Natalia Bogusz — śr. 4,64; zachowanie bdb
II. Maja Pieniak — śr. 4,55; zachowanie wz
Gabriela Samulik — śr. 4,55; zachowanie bdb
Oliwia Śluzek — śr. 4,55; zachowanie bdb
KLASA IV B: (śr. 4,01)
I: Anna Łuszkiewicz — śr. 4,55; zachowanie bdb
KLASA V A: (śr. 4,04)
I. Oliwia Domańska — śr. 5,0; zachowanie wz
II. Oliwia Pieniak— śr. 5,0; zachowanie bdb
KLASA V B: (śr. 3,69)
I. Jakub Ciszkowski — śr. 4,91; zachowanie wz
KLASA VI (śr. 3,4)
I: Gabriela Zawadka — śr. 5,0; zachowanie wz

Str. 12

ŚWIDEREK

KLASA VII (śr. 3,75)
I. Piotr Świątek — śr. 5,0; zachowanie wz
II. Jakub Kwiatkowski — śr. 4,93; zachowanie bdb
III. Martyna Stępińska — śr. 4,66; zachowanie bdb
IV. Katarzyna Świątek — śr. 4,53; zachowanie bdb
KLASA II GIM. (śr. 3,07)
I. Zuzanna Wieczorek — śr. 4,73; zachowanie wz
KLASA III A GIM. (śr. 3,63)
I. Karolina Stosio — 5,25; zachowanie wz
II. Natalia Duszczyk — śr. 4,69; zachowanie wz
KLASA III B GIM. (śr. 3,59)

Wyniki semestralnej rywalizacji klas

I.

Anna Magdalena Sabak — śr. 4,88; zachowanie wz

Przez cały rok trwają ogólnoszkolne konkursy mające na celu
poprawę zachowania i większą motywację do Nauki: „Najlepsza klasa w gimnazjum”, „Najlepsza klasa w szkole podstawowej” i „Klasa
bez uwag”.
Wyniki semestralnej rywalizacji ocen z zachowania były systematycznie monitorowane (gazetka ścieniana drugim piętrze szkoły).
Po I semestrze w rankingu klasy bez uwag prowadzą uczniowie klasy
IV b; uzyskali średnią 4,75 i nie mieli żadnej oceny nagannej. Należy
dodać, iż wiele innych klas miało podobnie wysokie średnie ocen z
zachowania, jednak ich niższe lokaty wynikają z otrzymywania cząstkowych ocen. nagannych
Konkursy na najlepszą klasę pod względem wyników w nauce wygrali:
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Konkursowo
W pierwszym semestrze tego roku szkolnego wielu uczniów naszej szkoły wzięło udział w rozmaitych konkursach. Gratulujemy
wszystkim zwycięzcom oraz życzymy dalszych sukcesów!
Oto osiągnięcia naszej młodzieży:

II miejsce oraz wyróżnienie od jury dla Kingi Proczki i Bartosza
Miszty w I Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek Wesoła
Nowina

W II Powiatowym Projekcie Czytam, bo lubię (w kategorii plastycznej) nagrodzone zostały: Wiktoria Zawolska — I miejsce,
Aleksandra Sadowska — I miejsce, Andżelika Sadowska — II
miejsce, Kinga Rybak — II miejsce

III miejsce dla Wiktorii Szostak w VI Powiatowym Konkursie
Pięknego Czytania Poezji i Prozy Bolesława Leśmiana

II miejsce dla Gabrieli Zawadki, wyróżnienie dla Natalii Rybackiej
oraz III miejsce dla Izabeli Duszyńskiej w X Powiatowym Przeglądzie Patriotycznym Tu wszędzie jest moja ojczyzna

I miejsce dla Martyny Stępińskiej oraz III miejsce dla Karoliny Stosio w Powiatowym Konkursie Przyrodniczo —Ekologicznym Ekożaczek
Również w naszej placówce odbywały się konkursy wewnątrzszkolne. Oto ich laureaci:

Konkurs ortograficzny (kl. VII—III GIM.):
I. Martyna Stępińska
II. Karolina Stosio
III. Daria Komorek

Konkurs ortograficzny (kl. IV—VI):
I. Olga Domańska
II. Kamila Śluzek
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Konkurs czytelniczy Czytam, bo lubię:
I. Michał Jaksa
II. Julia Chróst
Konkurs matematyczny Myślę logicznie:
I. Aleksandra Jaroń
II. Weronika Przybysz
Krystian Adamczyk
III. Kinga Proczka
Maciej Prus
Kamil Rybacki
Anna Sabak
Karolina Stosio
Wiktor Świątek
Daniel Zawadka
Etap szkolny konkursu diecezjalnego Tajemnice Jasnej Góry:
I. Piotr Świątek
II. Weronika Przybysz
Etap szkolny Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie Marii Kolbe:
I. Weronika Przybysz
II. Karolina Stosio
III. Natalia Duszczyk
Konkurs czytania ze zrozumieniem teksów w języku rosyjskim:
I. Karolina Stosio
II. Karolina Sadejczyk
Ada Kwiatkowska
Anna Sabak
III. Aleksandra Jaroń
Konkurs plastyczny na najpiękniejszą gwiazdę betlejemską:
I. Maja Kostanta
II. Julia Wielgo
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Sukcesy sportowe
Wśród naszych uczniów nie brakuje także osiągnięć sportowych.
Należą do nich:

Zawody w tenisie stołowym o Puchar Starosty Mińskiego:
II. Aleksandra Jaroń
III. Angelika Myka

Zawody w tenisie stołowym w Dębem Wielkim:
I. Aleksandra Jaroń
II. Angelika Myka

Mistrzostwa Powiatu Mińskiego w Piłce Nożnej — IV miejsce
dla drużyny chłopców

Mistrzostwa Powiatu Mińskiego w Piłce Nożnej — II miejsce dla
drużyny dziewcząt
Natalia
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