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21 marca -przywitanie wiosny przez uczniów naszej
szkoły
23 marca— akademia z okazji Świąt Wielkanocnych
24– 29 marca –wiosenna przerwa świąteczna
5 kwietnia—sprawdzian szóstoklasistów
7 kwietnia w Gimnazjum i LO im. Polskiej Macierzy
Szkolnej w Mińsku Mazowieckim odbędzie się uroczyste
podsumowanie Powiatowego Konkursu Ortograficznego.
Spośród licznego grona uczestników Julia Zawadka zdobyła trzecie miejsce ex aequo z Emilią Fijołek, uczennicą
klasy III Gimnazjum w Stanisławowie oraz Julią Wójcik,
uczennicą klasy I Gimnazjum Miejskiego nr 2 w Mińsku
Mazowieckim.
Naszej Naczelnej gratulujemy tego zaszczytnego wyróżnienia (Julio tak trzymaj!)
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W terminie od 18 do 20 kwietnia gimnazjaliści napiszą
egzamin ze zdobytej wiedzy, który podzielono na trzy
części: humanistyczną, matematyczno-przyrodniczą i z
języka obcego nowożytnego.
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Podsumowanie akcji charytatywnej przeprowadzonej
podczas choinki szkolnej.
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31 stycznia, w niedzielne popołudnie przybyliśmy do szkoły,
by choinką noworoczną rozpocząć ferie zimowe i jednocześnie przeprowadzić akcję mającą na celu finansowe wsparcie leczenia jednego z naszych uczniów. Te charytatywne działania wpisane w świąteczną atmosferę to coraz bardziej zakorzeniający się zwyczaj wśród
uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Uroczystość choinki noworocznej rozpoczęła się powitaniem wszystkich gości przez panią dyrektor
Romę Piłatkowską. Towarzyszył jej opiekun SU – p. Radosław Piskorz, który wymienił sponsorów i darczyńców przygotowanej akcji;
należą do nich Kancelaria Prezydenta RP Andrzeja Dudy, p. Grzegorz
Zadrożny (Przedsiębiorstwo Drzewne), prezes firmy Awenta p. Waldemar Chomka, Studio Fitness FIT & JOY w Mińsku Mazowieckim,
delikatesy Kulfon w Siennicy. Swoją obecnością zaszczycili nas Wójt
Gminy Latowicz p. Bogdan Świątek- Górski i p sekretarz Barbara
Zgódka, a kupując licytowane przedmioty, wsparli naszą akcję,
Najpierw uczniowie klasy piątej pod kierunkiem pań Teresy
Paździoch i Ewy Stosio przedstawili jasełka, w których wiodącą postacią był mądry i wrażliwy Mały Książę. Tym razem bohater pobudzał do refleksji nad tajemnicą narodzin Króla i współczesnym
„zabieganym światem". Liryczną piosenkę o Małym Księciu bardzo
wzruszająco zaśpiewały Weronika Okoła i Martyna Konopacka. Inne
piosenki równie pięknie wykonały grupy muzyczne przygotowane
przez p. Hannę Zawadkę i p. Pawła Szeląga
Po części artystycznej nastąpiła licytacja, podczas której mogliśmy
zakupić zdjęcie Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy z Jego autografem; koszulki podarowane przez p. Radosława Jaronia; karnety do
klubu Fitness oraz wyroby rękodzieła. Najbardziej oczekiwanym momentem było oczywiście przybycie Świętego Mikołaja z workiem
pełnym prezentów Szkolne Koło Caritas pod kierunkiem p. Sylwii
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Branickiej oraz Samorząd Uczniowski z opiekunką p. Magdaleną
Grubą zorganizowali ponadto wiele innych atrakcji, m.in. loterię fantową; studio urody- malowanie twarzy; salon fryzur; studio fotograficzne; kawiarenkę, gdzie sprzedawano ciasta, napoje, ciepłe dnia z
grilla oraz kanapki. Niewątpliwą atrakcją okazała się prowadzona
przez didżeja zabawa taneczna, w której goście chętnie uczestniczyli.
Dochód z działań podejmowanych podczas tegorocznej choinki to
5109,03 zł. Pieniądze zostały wpłacone na szkolne konto SKO w Banku Spółdzielczym w Latowiczu i pozostaną tam aż do momentu rozstrzygnięcia „Talentowiska”.
Gdy cztery lata temu padł pomysł wsparcia dla chorych, potrzebujących dzieci z naszego terenu, towarzyszyła nam niepewność, na ile
tego rodzaju wzniosłe przedsięwzięcie przyjmie się na wielgoleskim
gruncie. Po raz kolejny okazuje się, że wszelkie obawy były płonne –
swe serca i oczywiście portfele otwierają właściciele lokalnych firm,
ale przede wszystkim okoliczni mieszkańcy.
Bardzo gorąco dziękujemy szczególnie tym, którzy zaangażowali
się w przygotowanie i przeprowadzenie akcji: p. Beacie Zawolskiej
za obsługę kącika fryzjerskiego, p. Arturowi Wielgo- za wcielenie się
w rolę św. Mikołaja, p. Radosławowi Jaroniowi, p. Kazimierze Bartosiak, p Wiesławie Zgódce, p. Agnieszce Radzio - za przedmioty na
licytację; p. Agnieszcze Biernat - za malowanie twarzy; p. Ewelinie
Łobodowskiej, żonie naszego wuefisty za podarowanie karnetów do
swojego Studia Fitness i za poprowadzenie tańców integracyjnych
na początku dyskoteki.
Dziękujemy też rodzicom za upieczenie ciast, uczniom
(Maciejowi Barei, Marcinowi Duszczykowi, Martynie Konopackiej)
za poprowadzenie licytacji, darczyńcom za kubki i książki na loterię
fantową, wszystkim nauczycielom i innym pracownikom szkoły za
aktywne włączenie się w akcję oraz uczniom za pomoc w trakcie
uroczystości.
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10 stycznia odbył się 24 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Jak co roku, uczniowie naszej szkoły włączyli się do wolontariatu. W akcję zaangażowany był Samorząd Szkolny Gimnazjum, którego opiekunowie, p. Radosław Piskorz i p. Magdalena
Rutkowska, zajmowali się koordynacją działań na terenie naszej
szkoły. W tym roku współpracowaliśmy ze sztabem w Siennicy.
Zbieraliśmy na terenie Wielgolasu, Latowicza, Mińska Mazowieckiego, Parysowa, Borowia, Kuflewa i Stojadeł. Wśród wolontariuszy znaleźli się m.in. Marlena Bieńkowska, Ewa Luśnia, Agata Banaszek, Monika Król, Martyna
Konopacka, Michał Radzio,
Aleksandra Pazura, Weronika
Wieczorek, Ewelina Sadowska,
Edyta Rosa, Magdalena Reda,
Monika Całka, Marcin Duszczyk Nie byłoby tej akcji, gdyby
nie zaprawiona w tych działaniach spora grupa nauczycieli pełniących rolę opiekunów w terenie i świadczących usługi przewozowe. Dzięki staraniom wszystkich i hojności ofiarodawców
w tym roku udało nam się zebrać 6543,58zł.
Fundusze z 24 finału WOŚP zostaną przekazane na pediatrię i pomoc seniorom.
Uczniowie naszej szkoły chętnie włączają się we wszelkie możliwe
akcje, a nas cieszą ich otwarte serca. Wierzymy, że pomagając,
czynimy świat lepszym.
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Zło można nazywać na wiele sposobów, np. Diabeł… Szatan…
Lucyfer…. Często nam się wydaje, że jesteśmy od niego daleko, że
nie mamy z nim nic wspólnego. Tymczasem nie zdajemy sobie
sprawy z tego, że możemy go nieświadomie czcić lub wabić. Chociażby przez noszenie niektórych symboli, których nie znamy… W
tym artykule przytoczę ich kilka i wyjaśnię, co oznaczają.
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Pierścień Atlantów- jeden ze sposobów działania zła, zniewolenia
i odwrócenia się od Jezusa. Moc znaku ma dawać silną ochronę.
Pacyfka- znana powszechnie jako symbol pokoju, tak naprawdę
przedstawia odwrócony, złamany krzyż. Jest
to teutoński znak ucieczki przed śmiercią.
Yin-Yang- oznacza równowagę między siłami
negatywnymi i pozytywnymi. Osoby noszące
ten symbol na wisiorkach, bluzkach itp. nie
wiedzą, że tym samym uznają równość diabła
z Bogiem.
Motyl- symbol zwolenników „New Age”.
Oznacza, że gąsienica to stary wiek, a motyl- nowy.
Mam nadzieję, że świadomi znaczeń symboliki tej, którą przytoczyłam i innej, dobrze zastanowicie się, zanim cokolwiek zaczniecie nosić. Ja jestem w tych sprawach ostrożna.
Kovu
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„Pójdziesz do papierowych miast i nigdy już
nie powrócisz.”
Dwa, zupełnie różne typy osobowości. Ona tajemnicza, zbuntowana,
pragnąca przygód, a on cichy i zakochany. Margo Roth Spiegelman i
Quentin Jacobsen znają się niemal od zawsze, ze względu na sąsiadujące ze sobą miejsca zamieszkania. Gdy mieli po dziewięć lat, w
pobliskim parku znaleźli martwego mężczyznę. Wiele ich łączyło, a
jednak przestali utrzymywać ze sobą kontakt.
„Zawsze wydawało mi się absurdalne, że ludzie
chcą się z kimś zadawać tylko dlatego, iż ten
ktoś jest ładny. To jakby wybierać płatki
śniadaniowe ze względu na kolor, a nie na
smak.”
Wszystko zmienia się w ostatniej klasie
liceum. Pewnego wieczoru Margo wkracza w jego
życie i chce, by jej pomógł. W ciągu jednej nocy
udaje im się dać nauczkę tym, którzy niejednokrotnie podpadli dziewczynie. Quentin’owi wydaje się, że teraz znów się zaprzyjaźnią, jednak następnego dnia nastolatka znika, zostawiając chłopakowi wskazówki, których rozszyfrowanie nie
jest łatwe. Życie tego spokojnego nastolatka, którego rodzice są terapeutami, zmienia się o 180 stopni. Quentin wyrusza na poszukiwania i jest gotowy na wszystko, byle tylko odnaleźć
ukochaną. Z pomocą przybywają Ben i Radar- jego jedyni przyjaciele.
Jak zakończy się powieść autorstwa Johna Greena? Czy Quentin odnajdzie Margo? Jak potoczą się losy bohaterów? Tego wszystkiego
dowiecie się, sięgając po „Papierowe miasta”.
Meg
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„Charlie i fabryka czekolady”
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Film Charlie i fabryka czekolady wyreżyserował znany Tim Burton,
który stworzył między innymi takie filmy jak „Miasteczko Halloween", „Sok z
żuka” czy "Gnijąca panna młoda" i „Alicja w krainie czarów”. Sama postać
Willy’ego Wonki została świetnie zagrana przez Johnego Deepa, aktora znanego z serii amerykańskich filmów przygodowych „Piraci z Karaibów", ale
także z „Alicji w krainie czarów”.
Film jest historią małego chłopca Charliego Bucketa, żyjącego w bardzo
biednej rodzinie, tak biednej, że niejednokrotnie brakuje chleba, a swoją
wymarzoną czekoladę Charlie dostaje raz na rok. Jego ojciec stara się wyżywić rodzinę: żonę, syna, dwie babcie i dwóch dziadków, nakręcając korki w
fabryce pasty do zębów. Willy Wonka (największy geniusz czekolady, który
potrafił zrobić np. nietopiące się lody) ogłasza, że w jego czekoladach można znaleźć pięć złotych talonów na wycieczkę do jego fabryki . Ten, kto
znajdzie talon i dotrwa do końca atrakcji, dostanie wielką nagrodę.
Pewnego dnia Charlie znajduje ten „magiczny" papierek. Będzie mógł
jako jeden z niewielu wejść do tej fabryki, bowiem nikt jeszcze nie zwiedzał
tego owianego tajemnicą miejsca. Mały Bucket zna ją tylko z opowieści
dziadka Joego. Do fabryki trafili: Veruca Solt – dziewczynka, która na co
dzień dostaje wszystko, o co poprosi; Augustus Gloop –otyły chłopiec jedzący kilka czekolad dziennie; Mike Teavee – uzależniony od telewizora i ...
komandosów i Violet Beuregarde – rekordzistka w żuciu gumy, wysportowana i …WREDNA.
Film jest doskonałą ekranizacją, niemal wiernie odtwarzającą zdarzenia z
powieści Roalda Dahla – Są to tylko subtelne róznice, np. w książce Pan
Wonka miał hiszpańską bródkę, albo umpa-lumpy miały złoto-brązowe włosy ,w filmie czarne.
Polecam ten film nie tylko dzieciom, ale także dorosłym ( daje do myślenia to, jak spełnianie kaprysów dzieci prowadzi do ich braku zaradności i
zepsucia). Willy Wonka – tajemniczy, trochę szalony, obracający w żart nawet najtragiczniejszą scenę – potrafi docenić prawego i skromnego Charliego, któremu powierza swoją fabrykę (bo taki był cel wycieczki). Barwna,
baśniowa scenografia i nieprzewidywalność akcji do końca przykuwają uwagę widza, wprawiając go w stan zadowolenia, bo któż nie lubi szczęśliwego
zakończenia: niemądre i rozpieszczone dzieci ponoszą karę, a wygrywa
skromny, sympatyczny bohater.
Ciekawostki: Łódź do filmu wykonywano 5 miesięcy. Aktor z rolą umpalumpa musiał wykonać ten sam ruch ok.100 razy.
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6 lutego 2016 roku nasza paczka, czyli uczennice klasy I gimnazjum, należące do szkolnego kółka fotograficznego –FotoFlash,
wraz z opiekunem, panem Łukaszem Gnoińskim, wybrała się w
podróż do pięknego, nadmorskiego miasta, czyli Gdańska.
Wycieczka była spontaniczna i trochę szalona, bo mieliśmy w
ciągu jednego dnia pojechać pociągiem do Gdańska i wrócić.
Z Warszawy wyjechaliśmy o 7:20 pociągiem ,,Pendolino" - to nasza pierwsza podróż takim
środkiem transportu wrażenie było oszałamiające. Wiedzieliśmy, że w tym
pociągu są pewne udogodnienia, takie jak na przykład gniazdka do ładowania telefonów i laptopów,
ale przystojnego pana, który zaraz po tym, jak wsiedliśmy do pociągu, przyniósł nam do wyboru darmową kawę, herbatę lub wodę, nikt z nas się nie spodziewał. Pan Łukasz zarezerwował nam miejscówki tak, żebyśmy
siedziały wszystkie razem i dodatkowo miały swój własny stolik,
na którym można było położyć telefony, aparat czy laptopa. Wnętrze i wyposażenie pociągu rzeczywiście wyjątkowe: każdy fotel
był wykonany ze skóry i miał własną klimatyzację oraz opuszczaną
lampkę.
Podróż dzięki tym udogodnieniom minęła bardzo szybko, a potem sesja fotograficzna, a było gdzie poszaleć. Pierwszym punktem naszej wycieczki było morze. Ponieważ pogoda dopisała, spacerowaliśmy po brzezińskiej plaży oraz molo. Zdjęcia na ich tle
wyszły pięknie. Później poszliśmy do Muzeum Bursztynu, gdzie
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podziwialiśmy piękne rzeczy wykonane z tego kamienia. Były to
między innymi instrumenty muzyczne, biżuteria, a także podobizny zwierząt. Następnie poszliśmy zwiedzać Stare Miasto. Obejrzeliśmy tam wiele zabytków, np. fontannę Neptuna, Złotą Bramę
czy Ratusz Głównego Miasta. Potem zrobiliśmy jeszcze kilka
wspólnych zdjęć z Neptunem, kupiliśmy pamiątki i o 17.00 byliśmy już w pociągu do Warszawy, oczywiście w ,,Pendolino". Na
początku przywitał nas znów przystojny pan z firmowym poczęstunkiem. Następnie wspólnie oglądaliśmy wykonane przez nas
zdjęcia. Było dużo śmiechu i radości. Nawet nie zauważyliśmy, jak
znaleźliśmy się w Warszawie.
Zdjęcia z naszej wycieczki można podziwiać w galerii na stronie internetowej naszej szkoły oraz na gazetce.
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Matematyka to najbardziej praktyczna nauka!
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Nierzadko nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak często i w jakich sytuacjach przydaje się nam matematyka i że to właśnie jest praktyczny aspekt
matematyki. Poniżej przedstawiamy kilkanaście dowodów na potwierdzenie
tej tezy.
Z matematyką stykamy się na każdym kroku, zarówno idąc na zakupy, wykonując przelew środków, czy nawet odliczając dni do egzaminu, a może wakacji.
• Umiejętności matematyczne przydadzą się do obliczenia powierzchni działki,
jak i upieczenia ciasta czy ugotowania zupy.
• Każdy przedmiot w otaczającym nas świecie ma swój kształt, rozmiar, masę,
gęstość. Podejmując się budowy czy to domu, czy to mostu, musimy wykazać
się wiedzą matematyczną.
• Matematyka jest niezbędna zarówno hydraulikowi, kierowcy jak i elektrykowi, krawcowi, itd. Niezależnie od zawodu i pracy jaką wykonujemy, matematyka należy do nauk elementarnych, umożliwiających funkcjonowanie w społeczeństwie XXI wieku.
• Między innymi to dzięki matematykom korzystamy z komputerów, które
wyręczają nas w liczeniu i nie tylko.
• Zalety rozumienia matematyki odkryli już starożytni, a nauka matematyki
pielęgnowana była przez wieki aż po dzień dzisiejszy. Kolejne odkrycia matematyczne wpłynęły pozytywnie na rozwój fizyki, chemii, biologii czy geografii.
• Duże znaczenie dla rozwoju nauk astronomicznych, jak również logistyki,
mechaniki miała wiedza matematyczna.
• Obecnie matematycy wciąż poszerzają swoją wiedzę, która pozwala na coraz
bardziej skomplikowane badania i odkrycia, przekładające się również na nasze
życie.
• Nie bez powodu dzieci zaczynają szybciej liczyć, niżeli pisać czy czytać, bowiem to liczenie nawet w zakresie podstawowym przewija się w naszym życiu
każdego dnia.
• W dorosłości matematyka w dalszym ciągu jest nam potrzebna, pożyteczna,
pomimo kalkulatorów, programów komputerowych i wielu gadżetów zwalniających nas pozornie z samodzielnego i logicznego myślenia.
• Matematyka pozwala oszczędzać, jak i inwestować, zmusza do podejmowania decyzji, szukania rozwiązań oraz ryzyka. Co więcej, dzięki konieczności ko-
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rzystania z matematyki na co dzień, ćwiczymy swój mózg, zapewniając mu doskonałą gimnastykę, tym samym wpływając na rozwój własnej kreatywności.
• Aktywność matematyczna rzutuje również na gotowość do podejmowania
ryzyka, świadomość swoich kompetencji, a nawet na pewność siebie, samoocenę. Niektóre badania dowodzą, iż ekonomiści, umysły ścisłe lepiej radzą sobie z porażką, jak również odznaczają się większymi zdolnościami w zakresie
nauki języków obcych.
• Chcąc prowadzić własną firmę, będąc przedsiębiorczym niezbędna jest nam
wiedza matematyczna i to nie polegająca na umiejętności obliczenia pola trójkąta, ale znacznie szersza.
• Oczywiście pracując w branżach związanych z obliczeniami czy to w inżynierii,
czy badaniach, analizach, nie tylko bankowości i finansach czy księgowości
bądź podatkach, matematyka to podstawa, bez której nic nie może działać poprawnie, nie ma tu miejsca na przypadek ani emocjonalność. Osoby pracujące
z matematyką, projektami, konspektami, raportami i tabelami uchodzą za dokładniejsze, głównie z powodu matematyki.
• Matematyka pozwala zrozumieć świat i jest obecna nie tylko w urządzeniach
technicznych, technologiach, architekturze, ale również w przyrodzie, historii.
Powtarzalność pewnych zdarzeń, ich okoliczności wskazują na matematyczne
zależności, pozwalają przetrwać, zapobiegać, jak również wzbogacają wiedzę
dotąd zdobytą.
• Nie trzeba znać matematyki na poziomie zaawansowanym, aczkolwiek podstawy są wskazane, czego dowodzi obowiązkowy egzamin maturalny właśnie z
matematyki. Nawet kiedy burzymy się, nie widząc sensu jego zdawania, szybko
okazać się może, że wiedza zdobyta w szkole nie poszła na marne i jest wykorzystywana w codziennym życiu. Najszerzej z matematyki korzystamy w kwestiach zakupów i budżetowania. Wiedzą o tym doskonale gospodynie domowe,
w szczególności kiedy brakuje w rodzinie pieniędzy i wciąż trzeba się liczyć z
wydatkami.
• Na własnej skórze o wartości matematyki w życiu przekonują się również
wszyscy ci, którzy chcą inwestować swój kapitał czy to na rynku papierów wartościowych, czy poprzez rynek walutowy, a także lokowanie kapitału w alternatywnych funduszach, przedsiębiorstwach. Umiejętności matematyczne są również przydatne, kiedy zaciągamy różnorodne zobowiązania kredytowe, pożyczki. Są to produkty ekonomiczne, których strukturę warto znać a zrozumieć nie
jest łatwo, nie znając matematyki.
• Chcąc, nie chcąc matematyki uczymy się z życia jak i z podręczników. To jak
rozbudowana będzie to wiedza zależy od naszego zaangażowania w naukę i
stylu życia oraz potrzeb z niego wynikających.
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Zagadka 2
- Ile waży worek ziemniaków? - zapytał klient.
- 50 kilogramów, dzielone przez połowę jego masy - odparł sprzedawca.
Ile ważył worek ziemniaków?
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* Na początku naszego tysiąclecia ludzie bardzo „dbali” o czystość. Często chodzili do łaźni i delektowali się kąpielami, na które nie mogli sobie
pozwolić w domu.
* Łaźnie były często wykorzystywane do romantycznych schadzek.
* Łaźnie były zamykane wraz z przybyciem do krajów epidemii dżumy.
* Od X do XV wieku niektórzy byli przekonani, że brud jest oznaką
chrześcijaństwa, dlatego też nie myto się i nie zmieniano bielizny.
* Kiedyś uważano, że człowiek nie musi się myć - wystarczy mu częsta
zmiana bielizny, bo według ówczesnych ludzi to na bieliźnie zostawał
cały brud.
* Bielizną nazywano kiedyś tylko jedwabną koszulę.
* Wiele ludzi odsłaniało swoją bieliznę na portretach i na co dzień, aby
pokazać swoją czystość i zyskać szacunek.
* Ludzie do około XVII - XVIII wieku bali się morza i kąpieli w nim ze
względu na wiele strasznych legend.
* W XVIII wieku na dworze w Wersalu "postanowiono" bardziej oddalić
się od naturalności - nie myto się, tylko nakładano puder i róż, nie tylko
na skórę, ale także włosy (peruki).
* W XX wieku żyła kobieta, która zbierała zapachy. Uwielbiała wszystkie
i cieszyła się tym, że je czuje. Uzbierała kilka tysięcy flakoników z zapachami - od woni kwiatów do zapachu męskiego potu.
* W ciągu ostatnich stuleci bardzo zmienił się skład i zastosowanie mydła. Teraz myjemy nim ciało i jest ono robione tak, aby zadowalał nas
jego zapach. Kiedyś było ono robione z tłuszczów zwierzęcych oraz roślinnych i było wykorzystywane do prania ubrań.
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Spotkanie z farmaceutą
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W ramach działań edukacyjnych prowadzonych z zakresu doradztwa
zawodowego przez szkolną pedagog, panią Annę Niedek, 18 stycznia 2016 roku nasi gimnazjaliści z klas III a i III b wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem ciekawego zawodu – farmaceutą. Naszym gościem była pani Monika Lipińska – farmaceutka pracująca w jednej z mińskich aptek, a jednocześnie absolwentka ZS w Wielgolesie i mama dwóch uczennic z naszej szkoły podstawowej.
W czasie spotkania trzecioklasiści zostali zapoznani ze ścieżką edukacyjną, jaką należy przebyć, aby móc pracować jako farmaceuta oraz ze specyfiką pracy w aptece. Pani Monika nie tylko opowiedziała o programie nauczania
w policealnym technikum dla farmaceutów, ale także zachęcała do podjęcia
studiów magisterskich na kierunku farmacja. Podczas spotkania podzieliła się
refleksjami na temat swojego doświadczenia zawodowego, codziennej pracy
w aptece; mówiła o technice wykonywania leków na zamówienie, oprzyrządowaniu niezbędnym w prawidłowym wykonywaniu codziennych obowiązków w
aptece, radzeniu sobie z odczytywaniem nieczytelnych recept oraz o kontakcie
z pacjentem. Pani farmaceutka podkreślała, że w codziennej pracy niezbędna
jest cierpliwość i wyrozumiałość dla klienta. Zachęcała uczniów, by zdecydowali się na pozostanie farmaceutą, gdyż jest to satysfakcjonujące zajęcie, dające
wiele radości z pomocy innym ludziom. Dodała także, że ten zawód wpisuje się
w potrzeby rynku i można bez trudu można znaleźć pracę.
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Jak dowiedzieliśmy się od pani dyrektor, 2 lutego 2016 roku w naszej szkole
odbyła się debata, której organizatorem był Wójt Gminy Latowicz- Bogdan
Świątek-Górski. W wydarzeniu udział wzięli: wiceminister oświaty- p. Teresa
Wargocka, wójtowie powiatu mińskiego, Przewodniczący Rady Gminy w Latowiczu.
Tematem spotkania były wprowadzone już i planowane zmiany w systemie
oświaty. Dlaczego ta debata odbyła się w naszej szkole, a nie gdzie indziej?
Miejsce, w którym zorganizowano spotkanie, zostało zaproponowane przez p.
Dyrektor Romę Piłatkowską i zaakceptowane przez Wójta Gminy Latowicz.
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Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła otrzymała tytuł „Szkoła
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Liczymy, iż wspólnie uda nam się wypełniać podjęte zobowiązanie.
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Co z gimnazjami?

W związku z planowanymi przez rząd zmianami w szkolnictwie postanowiłam przeprowadzić ankietę, której celem jest spojrzenie na sprawę likwidacji gimnazjów z perspektywy dwóch klas- szóstej, która progów gimnazjum
jeszcze nie przekroczyła i pierwszej, która w gimnazjum ma już semestr za sobą. Do wypełnienia ankiety przystąpiło po czternaścioro uczniów z obydwu
tych klas. Jednak nie wszystkie wyniki będę mogła wykorzystać, ponieważ duża część ankietowanych źle wypełniła ankiety, w wyniku czego, w klasie szóstej
wezmę pod uwagę tylko 9 ankiet, a w klasie pierwszej - 10.
Pierwsze pytanie dotyczyło likwidacji gimnazjów. W klasie pierwszej
wszyscy ankietowani byli przeciwni temu pomysłowi, zaś w klasie szóstej zdania były podzielone: dwie osoby były przeciwne, jedna wstrzymała się od głosu, a pozostali popierali likwidację gimnazjów.
Drugie pytanie w mojej ankiecie brzmiało: „Czy Twoim zdaniem, to
gimnazja są powodem złego zachowania uczniów?”. W tym pytaniu głosy ankietowanych również były podzielone. W pierwszej klasie głosy podzieliły się
niemalże po równo, między odpowiedziami „tak” i „nie”, z jednogłosową przewagą „nie”, zaś w szóstej, większość zaznaczyła odpowiedź „tak”.
Następne pytanie było zaadresowane tylko do ankietowanych, którzy
w poprzednim pytaniu zaznaczyli „nie” lub „nie wiem”. Dotyczyło ono przyczyny złego zachowania uczniów w gimnazjach. Tutaj również głosy były zróżnicowanie. Uczniowie wybierali jako problem chęć przypodobania się kolegom oraz
nawyki wynikające ze złego wychowania.
Jako ostatnie padło pytanie: czy likwidacja gimnazjów zmieni zachowanie uczniów. (Pytanie to dotyczyło wszystkich ankietowanych.) Większość
osób stwierdziła, że system szkolnictwa nie ma wpływu na postępowanie
uczniów, jednak zdarzały się też głosy, mówiące, że zachowanie uczniów, pogorszy się, a jedna osoba nie wiedziała, jak to wpłynie na uczniów. Trzy osoby
powstrzymały się od głosu.
Mam nadzieję, że ankieta ta daje do myślenia i skłoni do wyciągnięcia
wniosków. Dziękuję jeszcze raz uczniom, którzy zgodzili się udzielić odpowiedzi. Przepraszam nauczycieli, których lekcje na chwilę zakłóciłam, aby zrealizować swój projekt.
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wszyscy ankietowani byli przeciwni temu pomysłowi, zaś w klasie szóstej zdania były podzielone: dwie osoby były przeciwne, jedna wstrzymała się od głosu, a pozostali popierali likwidację gimnazjów.
Drugie pytanie w mojej ankiecie brzmiało: „Czy Twoim zdaniem, to
gimnazja są powodem złego zachowania uczniów?”. W tym pytaniu głosy ankietowanych również były podzielone. W pierwszej klasie głosy podzieliły się
niemalże po równo, między odpowiedziami „tak” i „nie”, z jednogłosową przewagą „nie”, zaś w szóstej, większość zaznaczyła odpowiedź „tak”.
Następne pytanie było zaadresowane tylko do ankietowanych, którzy
w poprzednim pytaniu zaznaczyli „nie” lub „nie wiem”. Dotyczyło ono przyczyny złego zachowania uczniów w gimnazjach. Tutaj również głosy były zróżnicowanie. Uczniowie wybierali jako problem chęć przypodobania się kolegom oraz
nawyki wynikające ze złego wychowania.
Jako ostatnie padło pytanie: czy likwidacja gimnazjów zmieni zachowanie uczniów. (Pytanie to dotyczyło wszystkich ankietowanych.) Większość
osób stwierdziła, że system szkolnictwa nie ma wpływu na postępowanie
uczniów, jednak zdarzały się też głosy, mówiące, że zachowanie uczniów, pogorszy się, a jedna osoba nie wiedziała, jak to wpłynie na uczniów. Trzy osoby
powstrzymały się od głosu.
Mam nadzieję, że ankieta ta daje do myślenia i skłoni do wyciągnięcia
wniosków. Dziękuję jeszcze raz uczniom, którzy zgodzili się udzielić odpowiedzi. Przepraszam nauczycieli, których lekcje na chwilę zakłóciłam, aby zrealizować swój projekt.

Rok szkolny 2015/16

Żegnaj zimo, witaj wiosno!

Str. 19

Rok szkolny 2015/16

Żegnaj zimo, witaj wiosno!

Str. 19

Str. 20

ŚWIDEREK

Str. 20

ŚWIDEREK

W skład naszej redakcji wchodzą:

W skład naszej redakcji wchodzą:

Redaktor naczelna: Julia Zawadka
Zastępca: Natalia Kielak
Redakcja techniczna: Julia Zawadka
Fotografowie: uczniowie ze szkolnego koła fotograficznego
Redaktorzy: Joanna Chabrowska, Karol Śluzek, Julia Piekarska,
Julia Czarnecka, Julia Zawadka, Weronika Przybysz
Rysunki: Karol Śluzek

Redaktor naczelna: Julia Zawadka
Zastępca: Natalia Kielak
Redakcja techniczna: Julia Zawadka
Fotografowie: uczniowie ze szkolnego koła fotograficznego
Redaktorzy: Joanna Chabrowska, Karol Śluzek, Julia Piekarska,
Julia Czarnecka, Julia Zawadka, Weronika Przybysz
Rysunki: Karol Śluzek

Opiekę nad redakcją Świderka sprawują: p. mgr Marzanna Brauła
i p. mgr Ewa Stosio
__________
Adres redakcji: Redakcja Gazetki Szkolnej „Świderek” Zespół Szkół
w Wielgolesie, Wielgolas, ul. Szkolna 11, 05-334 Latowicz

Opiekę nad redakcją Świderka sprawują: p. mgr Marzanna Brauła
i p. mgr Ewa Stosio
__________
Adres redakcji: Redakcja Gazetki Szkolnej „Świderek” Zespół Szkół
w Wielgolesie, Wielgolas, ul. Szkolna 11, 05-334 Latowicz

