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Dzień Edukacji Narodowej Co w numerze?

Dzisiaj opowiem o święcie znanym szkolnej braci,  a mianowicie
chodzi mi o Dzień  Edukacji Narodowej. Popularnie nazywany Dniem 
Nauczyciela. W Polsce obchodzimy go zawsze 14 października , w tym
roku przypada ono w sobotę. Skąd wzięło się to święto?  Pewnie wielu
z nas się nad tym zastanawia. Dzień Edukacji Narodowej sięga
początków roku 1957. Został on ustalony podczas Światowej
Konferencji w Warszawie. Dokładną datą ustalenia tego święta jest 27
kwietnia 1972 r. To święto upamiętnia rocznicę powstania Komisji
Edukacji Narodowej.Dzień  ten  obchodzi się uroczyście. Jest to
okazja do wręczenia np. nagród lub wyróżnień.My  uczniowie również
przygotowujemy  drobne upominki dla swoich nauczycieli , w zamian
za poświęcony nam czas. Z tej okazji chciałabym w imieniu całej
redakcji złożyć Nauczycielom złożyć najserdeczniejsze życzenia dużo
zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, sukcesów zawodowych oraz
zadowolenia z uczniów! /mb

 1. Życzenia z okazji Święta
Edukacji.
 2. Recenzja książek.
 3. Interesujący wywiad z
Rozalią.
 4. Słówko o obrzędach.
 5. Informacja o sporcie.
Zachęcamy do czytania. :)
red.

W tym roku szkolnym mamy nowy samorząd.
Przewodniczącym został Stanisław Lemański,
a jego zastpęcami Mikołaj Jędrzejczak, Julia
Grzeca oraz Małgorzata Lurka. Samorząd
uczniowski opracował nowy plan na rok
szkolny 2017/2018. W planie tym każdy
znajdzie coś dla siebie. W zamiarach
samorządu jest organizacja wielu imprez
sportowych,   a    także     naukowych.     Już  
 w październiku odbyły się zawody w
siatkówkę, Nie zabraknie również dyskotek
dla uczniów w każdym wieku. W skrócie,
każdy znajdzie coś dla siebie. Zachęcam do
podawania swoich pomysłów oraz czynnym
uczestnictwie w życiu naszej szkoły. :)
"Jedynka - sport, nauka i zabawa." /sl

Apel klas IV SP Igor Siekierka
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Kącik książkowy

Obrzędy i tradycje

Cześć! Już powoli zaczynają się zimne, jesienne wieczory. Wiem, że młodzież niechętnie
czyta książki, woli np: pograć sobie na komputerze, ale ja znalazłam dwie powieści, które
powinny przypasować każdemu nastolatkowi. Pierwsza  nosi tytuł „Siostry” Claire Douglas.
Opowiada o historii dwóch bliźniaczek, jedna przez kłamstwa drugiej umiera. Czy dasz się
wciągnąć w sieć intryg i kłamstw?  Nie zabraknie również wątków romantycznych i napięcia.
Sami przeczytajcie! Druga książka jest dla miłośników podróży. Książka ta nosi tytuł „Włosi”.
Autor John Hooper opisuje Włochy ze strony kultury i życia Włochów na co dzień. Jesteś
zainteresowany podróżami, a może interesuje cię kultura Italii? Koniecznie przeczytaj! Mam
nadzieję, że chociaż jedna z tych dwóch książek was przekonała, ja serdecznie polecam! /nk

Jak wszyscy wiecie, 1 listopada w Polsce i wielu innych krajach obchodzi się dzień
Wszystkich Świętych. W ten dzień, a także następnego dnia, (Dzień Zaduszny, 2 listopada)
Polacy odwiedzają cmentarze, aby ozdobić groby swoich bliskich kwiatami i zapalić znicze.
Jest uważane, że uroczystość wszystkich świętych wywodzi się ze wspominania
męczenników chrześcijańskich.  najprawdopodobniej W 741 roku obchody te rozszerzono w
Rzymie na wszystkich zmarłych, którzy osiągnęli stan zbawienia. Świadectwa z IX wieku
przekazują, że w Anglii i państwie Franków obchodzono w ten dzień uroczystość zwaną
sollemnitas sanctissima  (uroczystości świętych). W związku z tym uważa się, że Wszystkich
Świętych ma genezę przedchrześcijańską. A niektórzy wywodzą to święto z obrzędów
pogańskich.  Dzień przed Wszystkimi Świętymi dzieci obchodzą  Halloween. Obrzęd  ten
związany jest  z maskaradą,obchodzony w wielu krajach w wieczór 31 października.
Halloween najhuczniej obchodzony jest w Stanach Zjednoczonych,Kanadzie,Irlandii i Wielkiej
Brytanii.Obrzęd Halloween w Polsce pojawił się w latach 90. Traktowany jest jako dobra
zabawa dzień przed poważnym i pełnym zadumy 1 listopada. /wk, os
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Wywiady nie od parady: wybitny umysł naszej
koleżanki!

Witajcie! Dzisiaj postanowiłem przeprowadzić wywiad z osobą, która maiła najwyższą średnią w ub.
roku w szkole. Poznajcie sukces Rozalii Wierzchuckiej. 
MJ: W jaki sposób osiągnęłaś tak wysoką średnią?
RW: Zawsze byłam ambitna i zawsze lubiłam się uczyć,  nie lubiłam czegoś nie wiedzieć. Bardzo
niekomfortowo się czuję, kiedy nauczyciel  mnie pyta i prosi o odpowiedź, a ja nie mogę mu na to
pytanie odpowiedzieć. To było straszne uczucie. Wracając do pytania; uczyłam się, chodziłam na
konkursy i tak wyszło. W poprzednich latach też miałam wysoką średnią, więc było mi łatwiej.
MJ: Jakie przedmioty są dla Ciebie najtrudniejsze?
RW: Są to matematyka i jęz. polski. Są to jedyne przedmioty, z których nie dostałam oceny celującej
na koniec roku. Każdy ma swoje słabsze strony. Moimi są np. prace pisemne z polskiego czy
algebra z matematyki. Za to moimi ulubionymi przedmiotami są wf oraz jęz. angielski.
MJ: Jak dużo czasu poświęcasz na naukę?
RW: To zależy. Tak przeciętnie to 3 godziny. Czasami w weekend zdarzy się, że będę musiała
więcej czasu poświęcić na naukę, ale tak jak już mówiłam, to zależy. Uważam, że najważniejszą
cechą w uczeniu się jest systematyczność.
MJ: Czy masz jakieś hobby?
RW: Hobby mam dużo. Karate ćwiczę od czwartej klasy. Również śpiewanie jest moją pasją. Jest
ono w mojej rodzinie od paru pokoleń, zaczynając od mojego dziadka kończąc na mojej siostrze.
Lubię ogólnie sporty.
MJ: Dlaczego zależy Ci na tak wysokiej średniej?
RW: Wiem, że wszystko mi się może przydać w życiu, wiem, że nie poradzę sobie, kiedy nie będę
umiała obliczyć, ile to jest 2/3.Jestem  bardzo ambitna. Jestem też perfekcjonistką. Często rodzice
mi też mówią, żebym się uczyła, bo wszystko może mi się w życiu przydać. Przyda nam się to np.
przy zdawaniu matury.
MJ: Czy udzielisz  porady jak lepiej się uczyć?
RW: Po pierwsze trzeba być systematycznym. Świetnie to widać na przykładzie zadań domowych z
matematyki. To one w większości pokazują nam, co umiemy, czego nie umiemy, a czego
powinniśmy się jeszcze poduczyć. Podsumowując, zadania domowe są bardzo ważne. Myślę też,
że ważne jest to, żeby sobie rozpisywać co mamy w danym tygodniu, tzn. ile mamy sprawdzianów,
ile kartkówek itd.
Jak widzicie, Rozalia to istny wzór do naśladowania. Polecam wziąć sobie jej rady do serca, a na
pewno uczenie się będzie dla was o wiele przyjemniejsze. /mj
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O sporcie co nieco

Dnia 11 października, w środę odbyły się międzyklasowe zawody w
siatkówkę, organizowane przez klasę IIIa gimnazjum. Do turnieju
przystąpiło łącznie 6 klas- dwie klasy siódme oraz wszystkie klasy 
gimnazjum. Każda drużyna grała z każdą, więc wszystkie zespoły
rozegrały łącznie pięć spotkań. Najlepsza okazała się klasa IIa, która w 
zawodach przegrała zaledwie jednego seta. Na drugim stopniu podium
stanęli gospodarze, czyli klasa IIIa, a na najniższym klasa IIb. Drużyny
po turnieju otrzymały dyplomy oraz słodki upominek. Całe wydarzenie
przebiegło bardzo sprawnie w towarzystwie dużych emocji.:) S.L.

. Zwycięska drużynaZuzia Sawicka Zuzia Sawicka
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