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Cześć!
Nareszcie wiosna! Słońce, ciepło, bieganie
za piłką... Najstarszych uczniów szkoły
jednak nie bardzo to cieszy... Jest coś, Co w numerze:
co to wszystko głuszy i przytłacza.

Poruszający felieton
Mianowicie... egzaminy. :-( To już za mieCiekawe opowiadasiąc, więc radzimy nie rozczulać się 
i przysiąść do powtórek!
nia
Redaktor naczelna






Szkolne reportaże
Wyniki szkolnej ankiety o uczeniu się
Nowości w rozrywce i kulturze
Co się ostatnio działo?
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Coś dla śmiechu





8 lutego w Turnieju Piłki Halowej w Sobolewie wzięli udział
chłopcy z rocznika 2000. Wystawione zostały dwie drużyny. Druga drużyna niestety, nie wyszła z grupy, a drużyna pierwsza po
wyjściu z grupy na 1. miejsce walczyła z drużyną Wilgi Garwolin
i przegrała 0:2. W kolejnym meczu z „Promykiem” Sobolew zremisowali 2:2. O miejscu na podium zadecydowały rzuty karne- 32 dla „Promyka” Sobolew i tym samym nasza drużyna zajęła IV
miejsce.
Po meczach kwalifikacyjnych, a później półfinałach drużyna
dziewcząt z naszej szkoły awansowała na pierwsze miejsce, kwalifikując się do zawodów regionalnych w tenisie stołowym. Chłopcom niestety, nie udało się przejść dalej.
Dziewczęta z III gimnazjum reprezentowały naszą szkolę
w turnieju unihokeja. Udało im się przejść kwalifikacje, jednak nie
awansowały do rundy półfinałowej.
Andżelika

Coś dla śmiechu
Ojciec sprawdza, czego syn nauczył się w szkole.
- No proszę, zastanów się dobrze. Miałeś dziesięć jabłek, zjadłeś dwa, ile ci
zostało?
- Nie wiem, my w szkole liczyliśmy na śliwkach.

Już nam kwiatki
w głowie ;)

Co to jest lekcja?
- Jest to dłuższy okres potrzebny do przygotowania się do krótkiej przerwy.
Nauczyciel sprawdza zadanie domowe...
- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś?
- Bo jestem na diecie.
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20 marca uczniowie gimnazjum pojechali na wycieczkę w ramach projektu „Mały Inżynier”. W programie mieli zabawy w Centrum Nauki
Kopernik, potem zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, a na
koniec obejrzenie wstrząsającego filmu o pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim „Jack Strong”.

21 marca—powitanie Pierwszego Dnia Wiosny. Zaczęło się od apelu
organizacyjnego, podczas którego pani dyrektor ogłosiła ostatnio zdobyte przez uczniów osiągnięcia i przekazała władzę przewodniczącej SU.
Potem, jak co roku, nastąpiła tradycyjna zamiana—uczniowie na miejscach nauczycieli. W tym dniu druga klasa gimnazjum prezentowała też
swoje projekty. Na koniec dnia odbyły się międzyklasowe zawody
w piłkę nożną.
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To nie jest śmieszne
„Hitler style” w internecie
- Hahaha! No i wiesz, ja ostatnio trafiłam na taką świetną przeróbkę „Gangnam style”, gdzie niby-Adolf śpiewał „Hitler style”.
- To nie jest śmieszne, to jest wręcz żałosne.
- Niby czemu?
- Wyobraź sobie taką sytuację: to właśnie ciebie strażnicy prowadzą do komory gazowej. Doskonale wiesz, gdzie idziesz, ale wiesz
również, że sprzeciwić się , to znaczy być rozstrzelanym na miejscu. Czujesz rezygnację, Niemiec dźga cię końcem strzelby, czujesz zimno, jest listopad, jesteś głodna, nie dostałaś śniadania.
Zastanawiasz się gorączkowo nad ratunkiem, chociaż dla siebie tak, dla siebie, nauczyłaś się troszczyć o własny byt, gdy tylko tu
trafiłaś. Ty i piętnastu innych więźniów wchodzicie do cuchnącego
pomieszczenia, widzisz podrapane ściany, gdzieniegdzie zestarzałą krew. Drzwi się zamykają. Sześcioletni chłopczyk obok ciebie
zaczyna płakać, boi się. Czekasz na śmierć, słyszysz syk gazu, upadasz.
W tej chwili w twojej głowie otworzyło się coś, o czym wcześniej
nie miałaś pojęcia—taki portal do przeszłości. Jeszcze raz widzisz
siebie wychodzącą przed szereg, widzisz swoją pracę, widzisz siebie pierwszego dnia w obozie, gryzłaś pięść do krwi, gdy wypalano ci numery seryjne. Pamiętasz, jak żołnierze wymordowali polską rodzinę, która was ukrywała. Przypominasz sobie początek
wojny, ten ścisk w żołądku, ten strach w pierwszych chwilach... Po
chwili twój ,,portal'' otwiera następne wrota: twój ojciec znalazł
dla ciebie idealnego męża, to samo wyznanie, dobry zawód, elokwencja. Kilka lat wcześniej ty, twoja młodsza siostra i jej brat
bliźniak ścigaliście się zimą na boso przez całe podwórko. Wygrałaś, ale wszyscy za to zapłaciliście gorączką i zapaleniem płuc. Następne wrota: pierwszy raz w synagodze, miałaś wtedy trzy latka
i podziwiałaś jej ogrom, wciąż rozglądałaś się po wnętrzu, tyle
przestrzeni... Ostatnie wrota: Święto Paschy- wtedy pierwszy raz
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samodzielnie przeszłaś 7 kroków. Teraz widzisz już tylko szarość,
która ciemnieje z każdą sekundą. Świat znika.
- Tak, tak, piękne poetyckie słówka... I co dalej?
- Dalej? Jesteś nic niewartą jednostką wpisaną w księgi pomiędzy
tysiące innych, zapomnianą. A później wyśmiewaną. Twoje życie,
praca, cierpienie i pochodzenie stają się przedmiotem żartów.
Nikt nie myśli o tym, że twoje marzenia i plany legły w gruzach
przez wojnę, wszyscy popierają Hitlera, który rozkazał cały twój
naród wymordować. Dzieci rysują sobie długopisami charakterystyczne małe wąsy, ćwiczą marsz i pozdrawianie dowódcy. A ty
nadal jesteś ta najgorsza. Dla historyków liczą się tylko twoje numery seryjne, dla innych nie liczy się nic, oprócz tego, że byłaś
Żydem.
Nienawidzimy, gardzimy, potępiamy i obwiniamy za
wszystko ofiary wojny, ludzi, którzy ginęli masowo, bestialsko
mordowani przez żołnierzy. Wyklęci przez wszystkich, zapomniani
przez wszystkich żyją i umierają gdzieś w starych kamienicach.
A ich trauma umiera razem z nimi. Nikt nie zapytał, czy potrzebują pomocy. Wszyscy mijają ich z ironią, niektórzy z obrzydzeniem,
a nawet wstrętem. Czasami w nocy numery seryjne wypalone
przed latami dają o sobie znać, pieką niemiłosiernie, bo rana była
zakażona, ale i tak nikogo to nie obchodzi, bo to ŻYDZI...
Pomyśl jeszcze raz... Czy znowu, gdy trafisz na film, artykuł
czy plakat o faszystowskiej treści, nadal będziesz uważał go za
śmieszny? Świadomy tego, co się wydarzyło, świadomy ofiar,
ran... świadomy przerażenia, cierpienia... Zastanów się, proszę.
Weronika
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Patronat nad Konkursem objął wójt naszej gminy pan Bogdan ŚwiątekGórski, który uroczyście przywitał wszystkich uczestników, opiekunów,
jury, a także organizatorów. Konkurs zorganizowali nauczyciele języków
obcych: p. Małgorzata Prokop oraz p. Artur Jankowski, którzy wspaniale
przygotowywali naszych uczniów. Wyniki na stronie szkoły: zswielgolas.pl
12 marca odbyła się wycieczka do Warszawy dla uczniów klas IV- VI.
Najpierw byli w Pałacu Kultury i Nauki w teatrze 6. Piętro na przedstawieniu pt. „Bromba w sieci". Robili tam sobie zdjęcia z maskotką
Bromby, a później w podziemiach Śródmieścia z przypadkowo spotkanym Krzysztofem "Diablo" Włodarczykiem. Następnie przespacerowali
się do Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska Polskiego. Widzieli sarkofagi, mumie siedzieli też w samolocie. Najsmakowitszym „kąskiem”
zostawionym na koniec programu był spacer trasą ekskluzywną na Stadionie Narodowym.
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W czwartek 13 lutego do naszej szkoły przybyła pani pielęgniarka ze
szpitala przy ul. Banacha, która wygłosiła krótką pogadankę na temat
„Zasad prawidłowego odżywiania się”. Wszyscy uważnie słuchali, a na
koniec pani zrobiła konkurs, w którym udział brało czworo uczniów.
W nagrodę dostali po owocu.

14 lutego 2014r. na drugiej przerwie odbył się krótki prowadzony przez
p. dyrektor apel dotyczący bezpieczeństwa podczas ferii. Przy okazji
pani Dyrektor pochwaliła się osiągnięciami naszych uczniów, takimi jak:
zawody sportowe, konkursy recytatorskie. Obył się także I Międzyszkolny Konkurs Poezji Obcojęzycznej, na który przybyli do nas uczniowie
z Latowicza, Dębego Małego, Siennicy, Mrozów wraz ze swoimi opiekunami.
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Kolejny bzik o... Artemisie Fowlu
Poprzednie -manie pochodziły z Wielkiej Brytanii. Stwierdziłam, że na moment opuszczę kraj Szekspira i udam się do sąsiedniej Irlandii. Tam spotkałam serię książek Eoina Coflera
o „Artemis Fowl”. Seria składa się z 8 tomów głównych i 2 książek
z opowiadaniami.
Głównym bohaterem książki jest inteligentny super –
przestępca. Pierwszy tom zatytułowany „Artemis Fowl” zaczyna
się, gdy nasz bohater (pozwolę sobie
zacytować konsultanta technicznego
SKR) „powziął misterny plan przywrócenia swej rodzinie fortuny – plan,
który mógł obalić cywilizację i pogrążyć nasz glob w zamęcie międzygatunkowej wojny... Miał wówczas
dwanaście lat”. Właśnie, nasz bohater jest nastolatkiem! W kolejnych
tomach obserwujemy jego rozwój
psychiczny – zaczyna od pozbawionego skrupułów przestępcy, który porywa wróżkę, by zdobyć złoto, a kończy... Tego wam nie powiem. I od razu odpowiadam, że dobrze przeczytaliście – wróżkę. Otóż niewielu wiadomo, że głęboko pod powierzchnią ziemi znajduje się
„Oaza” największe miasto wróżek, skrzatów, chochlików, krasnoludów, centaurów. Oczywiście, byłoby zbyt pięknie, gdyby w mrokach nie czyhały trolle i gobliny. Ale nie rozpędzajmy się i wróćmy
do naszego bohatera.
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Artemis jest potomkiem rodziny Fowlów znanej na całym
świecie, że od pokoleń są przestępcami, którzy dorobili się
ogromnej fortuny... Nie mówcie, że o nich nie słyszeliście?! O.o
Jednak majątek został mocno przetrzebiony przez niefortunne
interesy Artemisa Fowla Seniora w Rosji. Ma to związek z wysadzonym w powietrze statkiem i zaginięciem samego Artemisa Fowal Seniora. To też jest powód przestępczych zapędów Juniora.
Dziedzic rodziny posiada ochroniarza – Butlera.
Tymi „dobrymi nie do końca” w książce
jest SKR, czyli Siły Krasnoludzkiego Reagowania –odpowiednik naszej policji.
Pytacie dlaczego wróżki mieszają się w
sprawy Artemisa? Otóż nasz „Artuś” (jak
go nazywa jego mama) porwał pierwszą
oficer płci żeńskiej w tejże policji – kapitan Holly Niedużą. O taaaak... Będzie
miał nasz czarny charakter spore problemy z ową osobniczką, zwłaszcza gdzieś
tak IV w tomie, gdzie ryzykował życie,
aby ją ocalić... Ups, cicho, tu nic takiego
nie napisano, spojlery :D Nie można zapomnieć też o Komendancie Bulwie – głównodowodzącym
i Ogierku, naszym ulubionym konsultancie technicznym, który
jako jedyny może się równać z Artemisem na inteligencję... Przynajmniej na początku.
Zachęcam Was do odkrycia tajemnic wróżek z Artemisem
Fowlem, który w końcu zrozumie, że dobro daje lepszą motywację niż zło.
Arwi
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We wtorek 4 lutego 2014 r. uczniowie klas II i III szkoły podstawowej
pod opieką: p. Hanny Zawadki i p. Hanny Jaworskiej oraz rodzica
p. Pawła Parzyszka wybrali się na wycieczkę do Warszawy. Najpierw
w Teatrze „Rampa” obejrzeli spektakl pt.: „Awantura o Basię”. Później
przenieśli się w świat teatru królewskiego – zwiedzali w Łazienkach Królewskich Starą Pomarańczarnię i Teatr Stanisławowski. Na koniec udali
się do Kolorado.
Dnia 5 lutego 2014r. uczniowie trzecich klas gimnazjum wraz z opiekunami pojechali na wycieczkę do Reaktora Jądrowego w Świerku. Najpierw mieli dwa wykłady: pierwszy dotyczył fal elektromagnetycznych,
a drugi promieniotwórczości. Na zakończenie pobytu w Świerku zostali
oprowadzeni po budynku reaktora jądrowego. Potem pojechali do Warszawy do kina obejrzeć film „Hobbit Pustkowie Smauga”.

10 lutego 2014r. i 6 marca 2014r. drużyna dziewczyn z naszej szkoły
wraz z p. Martą Wójtowicz pojechały na zawody sportowe w unihokeja,
które odbyły się w gimnazjum numer 3 w Mińsku Mazowieckim.
12 lutego odbyła się dyskoteka walentynkowa zorganizowana przez
klasę III b. Mimo złej pogody wszyscy się świetnie bawili.
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Skrót wydarzeń ze szkoły

Marzenia się spełniają cz. 3

Dnia 12 stycznia 2014 r. dwudziestu sześciu naszych uczniów wzięło
udział w XXII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Opieki nad
młodzieżą podjęli się następujący nauczyciele: Marzanna Brauła, Hanna
Zawadka, Teresa Paździoch, Lidia Konopacka, Marta Proczek, Hanna
Jaworska, Joanna Kluczek-Szpadelewska, Magdalena Antosiewicz.
Zbiórkę przeprowadzono przed kościołami w Wielgolesie, Latowiczu,
Kiczkach, Parysowie oraz Siennicy.

-No nareszcie jesteś ? Gdzieś ty się podziewała ?
Nie mogłam powiedzieć, dlaczego tak długo. Zuźka by się
obraziła, a dodatkowo zrobiła aferę na całe miasto. Wszyscy ludzie by się na nas dziwnie patrzyli. Choć z drugiej strony to by było zabawne. Zdecydowałam jednak, że w tej sytuacji skłamię. Nie
chciałam jej ranić.
- Byłam na odpuście i trochę się przeciągnęło. No a potem mama
chciała spokojnie zjeść i te sprawy… sama rozumiesz.
- Coś tu kręcisz… no, ale niech ci będzie. Zostajesz do końca?
Znowu nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Nie chciało mi
się jak nigdy zostawać na tej imprezie. Nudy były, że aż człowiek
usypiał. Atrakcją dla młodzieży była późniejsza dyskoteka, ale do
tego był jeszcze ogrom czasu.
- Nie wiem jeszcze. Mama ma zadzwonić. Ale jeśli będzie mi się
chciało, to zostanę do 22:00.
- No przynajmniej tyle dobrze. W końcu obudzi się w tobie pozytywna rządza zabawy. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, nareszcie
jesteś sobą!!
Taaa, a ja aż skakałam z radości. Lubię zabawy, ale do tego
trzeba mieć odpowiedni nastrój i tego mi brakowało. Od czasu do
czasu poprawiał mi go Hubert, ale to i tak był tylko kolega. To nie
mój typ, nie mój ideał. Tak, właściwie nie wspominałam o tym.
Nie ma ludzi idealnych, ale pewnych zasad się trzymam i będę
trzymać się sztywno. Nie chcę chłopaka alkoholika, narkomana
czy zwykłego szpanera. Nie mój świat. Hah, ale w dzisiejszych
czasach takich się nie znajduje… zostanę zakonnicą jak trzy moje
ciotki.
- No cóż ,to co robimy? Te „Alibabki” są już naprawdę nudne…
- Widziałam Kingę niedaleko... możemy jej poszukać i się przywi-

20 stycznia odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Zaproszeni goście licznie przybyli, aby wziąć udział w obchodach tego święta. Dzień Babci i Dziadka to szczególna uroczystość, kiedy
wnuczęta mogą wyrazić miłość, szacunek i przywiązanie do swoich
dziadków. Dzieci z klasy 4 pod kierunkiem p. Ewy Stosio, p. Marty Proczek oraz p. Cecylii Jaroń przygotowały część artystyczną, na której zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Akademię
uświetnił występ miejscowej kapeli Braci Ptasińskich z Wielgolasu. Następnie dzieci zaprosiły babcie i dziadków na słodki poczęstunek

Dnia 29 stycznia 2014r. uczniowie klasy III szkoły podstawowej uczestniczyli w spotkaniu z pielęgniarką p. Anną Świątek. Pani Ania odpowiedziała na kilkanaście pytań dotyczących jej pracy. Dzieci miały największą frajdę podczas wykonywania reanimacji na fantomie. Spotkanie
z p. pielęgniarką było bardzo ciekawą i pożyteczną lekcją.
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tać.
- Wieeesz, to chyba nie jest najlepszy pomysł. Była ze znajomymi…
- No i...? To moja siostra, więc kto mi zabroni?
Rzeczywiście Kinga była moją siostrą. W zasadzie ¼ mojej
klasy to „krewni”. Nie wiem, skąd to się wzięło. Mieliśmy taką fazę na zabawy w rodziny. Niby gimnazjum, a jeszcze dzieci…
W każdym bądź razie Kinga to moja przybrana siostra, z którą nie
widziałam się już bardzo długo. Poszłyśmy pod kościół. Tak jak się
spodziewałyśmy, znalazłyśmy tam Kinię z Sandrą oraz ich znajomych. Nie bardzo przyglądałam się im, byłam zajęta rozmową ze
stęsknioną siostrą. Moją uwagę przykuł tylko jeden chłopak, który
ni stąd, ni zowąd wyskoczył i zaczął się nam przedstawić. To było
zabawne, ale i nieco krępujące. Po rozmowie Zuźka chciała iść.
Nie wiem czemu, nie przepadała za moją „rodziną”. „Alibabki”
nadal dawały swój występ, więc wyruszyłyśmy w nieco odległe
miejsce—nad rzekę. Dużo rozmawiałyśmy, w szczególności o problemach. Mamy ich aż nadmiar.
Gdy tak siedziałyśmy na moście, po raz kolejny dołączyli
do nas Kinga, Sandra i kilku chłopaków, których wcześniej nie zauważyłam. Hah, dobrego pierwszego wrażenia to oni nie zrobili…
zachowywali się jak ludzie epoki kamienia łupanego, wrzucając
różne rzeczy do wody i śmiejąc się z tego. Cieszyli się jak małe
dzieci, które właśnie dorwały nową zabawkę.
Believe in Love
Ciąg dalszy nastąpi :)
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Powieść: „ZANIM UMRĘ” JENNY DOWHAM
Po każdego z nas przyjdzie któregoś
dnia śmierć. Szesnastoletnia Tessa chora na białaczkę, nie spodziewa się jej aż
tak szybko. Z każdym dniem widzi, jak
choroba ją wyniszcza i pozostawia coraz mniej czasu na pozamykanie swoich
spraw. Choć w maleńkim stopniu usiłuje zasmakować tego, co inni zwą
„rutyną”. Sporządza listę rzeczy, których chce doświadczyć przed śmiercią.
Wkrótce na jej drodze pojawia się młody i przystojny sąsiad. Z czasem Tessa
zaczyna rozumieć co tak naprawdę
chciałaby
zrobić przed śmiercią, ale niestety
nie doczeka już tego… Powieść jest
niezwykła. Porusza temat tabu o śmierci w dzisiejszych czasach.
Pokazuje, że nie docenia się tego, co
się ma. Zmusza do przemyśleń, refleksji. Nie jest to typowy wyciskacz
łez, to raczej pouczenie o tym, jak
cenne jest życie. Na podstawie
książki, powstał także równie poruszający film—”Now is good”, czyli
„Niech będzie teraz”.
Sylwia i Karolina
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Coolturomaniak

Film: „JACK STRONG”
Film sensacyjny, który premierę miał premierę 7 lutego, opowiada o pułkowniku Ludowego Wojska Polskiego Ryszardzie Kuklińskim, decydującym się na współpracę
z CIA. Od tego momentu życie tytułowego bohatera i jego rodziny jest zagrożone, a nieprzemyślany ruch może
doprowadzić do dekonspiracji i tragedii. „Jacka Stronga”, pomimo kilku
słabości, bardzo przyjemnie się ogląda. Podobała mi się gra aktorów, którzy potrafią zainteresować widza. Reżyser zaintrygował mnie dyskretną
ironią oraz uwypukleniem w swoim
obrazie takich wartości jak honor,
przestrzeganie zasad, lojalność i męska przyjaźń.
Film warty obejrzenia, polecam.

Singiel: ED SHEERAN „I SEE FIRE”
Fani Tolkiena i jego zekranizowanej twórczości od razu skojarzą,
z czym się ten utwór wiąże. Jest to piosenka/ścieżka dźwiękowa
z filmu Hobbit: „Pustkowie Smauga” w wykonaniu brytyjskiego
piosenkarza. Sheeran stworzył też wiele innych utworów m. in.:
„The Quest for Erebor”, „Mirkwood”, „Bard, a Man of Lake-town”
czy “Durin’s Folk”. „I see fire” słucha się bardzo przyjemnie. Jej
melodia przypomina lekkie brzmienie kołysanki. Bardzo przypadły
mi do gustu dźwięki gitary, które pojawiają się dopiero w 0:33.
Piosenka ta jest świetnym lekarstwem na wyciszenie i uspokojenie po męczącym i trudnym dniu.
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Ku przestrodze:
niczym „Paranormal acivity”
Nad zalew dojechałam spóźniona pół godziny. Bez problemu znalazłam miejsce, w którym odbywało się ognisko. Przywitałam się z wszystkimi, po czym siadłam na końcu koca obok Blanki.
Więcej szczegółów z tamtego wieczora nie pamiętam. Nawet nie
wiem, jak wróciłam do domu. Wstałam przed południem, męczył
mnie straszny ból głowy, z trudem powlokłam się do łazienki, usiłując przypomnieć sobie, co się stało poprzedniej nocy. Gdy zeszłam na dół, czekali na mnie zmartwieni i podenerwowani rodzice. Jak się okazało, do domu odwiozła mnie policja, mówiąc rodzicom, że znaleźli mnie o północy na dachu galerii handlowej. Krzyczałam, że skoczę, bo chcę nauczyć się latać. Było ze mną kilku
znajomych, ale jak zobaczyli policję, uciekli, został ze mną tylko
taki jeden chłopak, ale policjanci nie pamiętali, jak się nazywa.
Przez to wszystko nie poszłam dziś do szkoły, na dodatek zostałam tamtej nocy spisana przez policję, a moi rodzice dostali mandat. Czułam się okropnie, cały czas bolała mnie głowa i wymiotowałam. Wieczorem poczułam się lepiej i postanowiłam dowiedzieć się, co się stało dokładnie. Nie pamiętałam, jak się nazywały
nowo poznane osoby z klasy, więc zaczęłam od sprawdzania kieszeni i telefonu. Znalazłam w spodniach wizytówkę jakiegoś klubu, paragon ze sklepu monopolowego na łączną kwotę 200 zł
i jakiś numer z dopiskiem: „zadzwoń 7 września o północy :)”.
Miałam mętlik w głowie, więc postanowiłam przeszukać telefon
niestety było w nim tylko jedno zdjęcie... Tego chłopaka, co pomógł mi wstać, gdy się przewróciłam na środku klasy. Oprócz tego, znalazłam kilka numerów telefonów, toteż zaczęłam dzwonić
pod każdy z nich, lecz albo ktoś nie odbierał, albo nie miał czasu.
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Uruchomiłam komputer i zalogowałam się na Facebooka. Wyszukałam Blankę, którą jako jedyną pamiętałam i wysłałam jej zaproszenie do grona znajomych. Po 15 minutach przyszło powiadomienie, że Blanka zaakceptowała moje zaproszenie oraz wiadomość od niej: „Dlaczego nie było cię w szkole?”. Jak się okazało,
był każdy oprócz mnie. Opowiedziałam jej, że nic nie pamiętam
z wczorajszej nocy i poprosiłam ją, aby powiedziała, co u licha się
wtedy stało?! Ona jedynie mi odpisała, że to nie jest odpowiednie
miejsce na taką rozmowę i że porozmawiamy w szkole.
Pogubiłam się kompletnie, nie wiedziałam, o co chodzi... Dlaczego
Blanka mi teraz nie powiedziała? Dlaczego nie odbierali telefonów? Dlaczego wszyscy mnie spławiali? Co się tamtej nocy
stało? Jedno jest pewne: do jutra nic się nie dowiem. Spakowałam się i poszłam spać z nadzieją na lepsze jutro...
Ciąg dalszy nastąpi...
Magda
Artykuł dopuszczony do druku tylko ze względu na jego
pouczający wydźwięk.
Pamiętajmy, dobrej zabawie nie muszą towarzyszyć używki. Są
zabronione, bo szkodzą, czemu wielu młodocianych nie chce
uwierzyć. Dopóki...
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Trochę wiedzy biblijnej
Dnia 4 marca 2014r. uczennice klasy II gimnazjum Karina
Łuszkiewicz i Agata Mućko pod opieką p. Małgorzaty Krupy udały
się do Niepokalanowa, aby sprawdzić swoje siły w etapie diecezjalnym VIII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy
o św. Maksymilianie Marii
Kolbe. Mimo obaw spóźnienia się, dotarły jeszcze
przed czasem. Po zapoznaniu się z planem konkursu, dziewczęta rozpoczęły rozwiązywanie czterdziestopięciominutowego
testu. Kiedy wszyscy zakończyli pisanie, komisja
sprawdzająca zabrała się
do pracy, natomiast uczestnicy konkursu udali się na Mszę św. do
kaplicy zbudowanej jeszcze za życia św. Maksymiliana. Potem czekali na ogłoszenie wyników. Nikt nie mógł powiedzieć, że się nie
denerwuje; nastroju dramaturgii dodawało wydłużające się czekanie. Pomimo zapewniania p. Małgosi, że na pewno nie będzie
musiała wybierać się na finał Olimpiady, Agata Mućko zajęła II
miejsce w diecezji, tym samym kwalifikując się do finału tego
konkursu. I już 2 kwietnia 2014r. w Siedlcach podczas finału VIII
Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie Marii Kolbe reprezentować będzie ZS im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie oraz parafię pw. Matki Bożej Różańcowej.
Agata
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ki sam procent ankietowanych podało odpowiedź: „nie mam sposobu”. Trudno ocenić, czy ankieta jest do końca wiarygodna; nie
mam pewności, czy uczniowie odpowiadali tak, jak jest rzeczywiście, czy tak, jak powinno być. I ani słówka o komputerze jako źródle wiedzy?
W każdym razie jedno warto pamiętać: bez nauki nie ma
wiedzy i umiejętności, a utrwalenie materiału w domu jest podstawą uczniowskiego sukcesu.
Ewelina Sadowska

Czy tak powinno być?

Z doświadczenia starych wiarusów wiadomo, że w ciągu godziny
można przygotować się dobrze z jednego przedmiotu, a zwykle
na następny dzień przypada przynajmniej trzy przedmioty. A jeśli
dojdzie do tego wypracowanie, to... (bez komentarza).
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Spacerkiem po szkole,
czyli podsłuchane jednym uchem lub zasłyszane
Dzisiejszy reportaż o szkole zaczniemy od klasy należącej
do uczniów z oddziałów I- III szkoły podstawowej. Przez ścianę
działową, bardzo dobrze słyszymy lekcję języka polskiego na temat „Miziołków”. To bardzo interesująca lektura, na której temat,
jak usłyszałam, bardzo chętnie zabierają głos uczniowie klasy IV.
Chyba będzie nam w II semestrze miło „uczestniczyć” w tych lekcjach. Idziemy teraz zwiedzać inne miejsca w naszej szkole. Wspinamy się po stromych schodach. Z zerówki wyglądają roześmiane
twarze maluchów. Na górze słychać gwar uczniów przebywających w świetlicy. Wchodzimy do środka. Dyżur ma p. Paweł Szeląg, który nas przyjął życzliwie. Zapada cisza. Zdziwienie. Ciekawość. Podczas rozmowy z naszymi kolegami się, że solidni uczniowie odrabiają pracę domową w domu, dlatego oni teraz mają
czas na towarzyskie pogawędki. Młodsze zwykle się bawią.
Opuszczamy świetlicę i szkołę podstawową i udajemy się
do części gimnazjalnej. Po drodze mijamy żółte szafki. Spotykamy
ucznia, który szerokim łukiem omija zajęcia wyrównawcze, niestety dostaje naganę. Na pierwszym piętrze widzimy uczniów klasy
V, którzy grają ping- ponga. W sali historycznej, obok której przechodzimy panuje cisza, uczniowie są w pełni skupieni na lekcji.
W sali językowej również cisza. Po chwili idziemy schodami w dół
i udajemy się do sali gimnastycznej. Dziewczyny (Karolina, Ania,
Kinga i Alicja) ćwiczą przewroty i stanie na rękach. My, dziewczyny z I b, również chodzimy na zajęcia gimnastyczne. P. Marta
Wójtowicz mówi, że dziewczyny zaczęły od podstaw, ale bardzo
dużo się nauczyły. Po wyjściu z sali gimnastycznej wspinamy się
schodami na 2 piętro szkoły. Witają nas ciepłe kolory takie jak:
żółć i róż, ile tu energii. Z pracowni biologicznej dobiega gwar zapracowanych uczniów, którzy mają plastykę. W przyspieszonym
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tempie idziemy do kuchni. Po drodze oglądamy galerię prac wykonanych przez gimnazjalistów; są jednak wśród nas prawdziwi
artyści. Gdy wchodzimy do kuchni, czujemy zapach obiadu
(spaghetti). Przywitały nas uśmiechnięte twarze pań kucharek.
Wracając do klasy, widzimy groźnego pana z piłą. Ciekawe, kto to? Na podstawie powyższych informacji stwierdzamy, że
nasza szkoła żyje i cieszy się dobrym „zdrowiem”.
Kinga Olko
i Weronika Wieczorek

Co słychać u starszych pierwszaków?
Od ponad pół roku jesteśmy w nowym składzie. Nasza klasa liczy 18 osób, w tym 8 chłopców i 10 dziewczyn. Naszym wychowawcą jest p. Mariusz Prekurat. W październiku przeszliśmy
pasowanie, na szczęście niedosłowne. Gimnazjum to już nie podstawówka: czujemy się bardziej dorośli, ale nie zawsze odpowiedzialni. Nadal bawimy się w obchody Dnia Chłopaka, Dzień Kobiet, itp.. Jesteśmy klasą, która lubi rozrywkę, ale umiemy wykazać się również w sporcie i nauce. Drużyna dziewcząt odnosi znaczące sukcesy w piłce nożnej. Z naszej klasy należą do tej drużyny
3 dziewczyny: Magda, Weronika i Kinga. Jeden z naszych kolegów
-Piotrek wygrał konkurs na temat bezpieczeństwa na drodze,
w nagrodę dostał rower, gratulujemy.
Jesteśmy grupą skłonną do śmiechu i zabawy, dlatego
w naszej klasie wiele się dzieje i mają miejsce zabawne sytuacje.
Na hasło: „akcja na edukacji regionalnej” każdy z klasy będzie
wiedział, o co chodzi i Wam tę historię opowie. :-)
Magdalena Reda
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„Jak się uczyć, żeby się nauczyć?”
Nauka to odwieczny problem wielu uczniów. Nie wystarczy tylko wiedza zdobyta na lekcji. Prace domowe i utrwalenie
wiadomości w domu są podstawą, aby poszerzyć swoją wiedzę
i ją utrwalić. Dlatego postanowiłam sprawdzić, ile czasu uczniowie
poświęcają na naukę.
W ankiecie przeprowadzonej w dniu 17 stycznia 2014 roku
wzięło udział 39 uczniów z klas I gimnazjum. W tym 14 dziewcząt
i 25 chłopców.
Na pytanie: „Ile czasu poświęcasz na naukę?” 38,5% ankietowanych wybrało odpowiedź: „mniej niż 30 minut”, 41% „około godziny”, a 20,5% - „więcej niż godzinę”. W tej kwestii nie
ma wyraźnych różnic pomiędzy dziewczynami i chłopcami.
Na pytanie: „Czy uczysz się z podręcznika?” 10,3% odpowiedziało: „nie”, 48,7% - „tak”, 41% - „czasami”. Natomiast zabrakło odpowiedzi: „uczę się tylko z zeszytu”. Stąd wniosek, że uczniowie uczą się tylko z zeszytu i z podręcznika, bądź w ogóle nie
wykorzystują notatek.
W kolejnym punkcie ankietowani kończyli zdanie:
„Odrabiać lekcje to znaczy...” 38,5% uczniów odpowiedziało:
„wykonać pracę pisemną i powtórzyć materiał”, aż 53,8% „wykonać pracę pisemną, powtórzyć i utrwalić materiał”, a 7,7%
wybrało inną odpowiedź. Gdyby takie podejście uczniowie mieli
w rzeczywistości, to z pewnością wyniki w nauce byłyby satysfakcjonujące.
W kolejnym punkcie „Twój najlepszy sposób na nauczenie
się to...” - 62% uczniów podało podobną odpowiedź, czyli
„powtórzenie materiału”; 5,1% napisało „uważne słuchanie na
lekcji”; 2,5% - „leżenie na łóżku, słuchanie muzyki i nauka przy
otwartym oknie”. Tyle samo procent uczniów wybrało odpowiedź
„napisanie ściągi i ściąganie”. Około 10,2% odpowiedziało
„przygotowanie notatek z lekcji”, 7,5% odpowiedziało „cisza”. Ta-

