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Tak bawiliśmy się na Andrzejkach

O koncercie ,, Tacy sami”
przeczytasz na stronie 8
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SZKOLNE TO I OWO
Próbne
egzaminy
Trzecioklasiści są już po pierwszych próbnych egzaminach.
Były to nasze, szkolne i trwały
cały tydzień. Od rana mieliśmy
lekcje, a o 13.40 rozpoczynaliśmy sprawdzanie wiedzy, codziennie inny zakres. W poniedziałek—język polski, wtorek–
historia i WOS, środa –

przedmioty przyrodnicze,
w czwartek– matematyka ,
a w piątek języki obce. Z języka
polskiego , prócz odpowiedzi na
20 pytań zamkniętych,
trzeba było napisać
rozprawkę do słów,,
Człowiek nie wybiera
sytuacji
Część humanistyczna
okazała się dość łatwa,
o czym świadczy wynik egzaminu : z języka polskiego –3,22 .

Zupełnie inaczej egzamin z matematyki. Zadania okazały się trudne, zawiłe.
Sprawdziły się więc czarne scenariusze
trzecioklasistów, co do części matematyczno– przyrodniczej. Wynik egzaminu z matematyki 1,51, a z przyrodniczej 2,30
Podsumowując, trzeba się ostro zabrać do pracy, bo w grudniu kolejny,
próby , tym razem ogólnopolski, organizowany przez OPERON

Najwyższe wyniki próbnego egzaminu
Język polski

Przedmioty przyrodnicze

Hanna Guga 100%
Justyna Stefańska 100%

Hanna Guga 93%
Daria Muchiewicz , Agata Januszewska 83%

Historia
Patrycja Borzych 85%
Matematyka
Hanna Guga 82%

Język angielski
Hanna Guga, Julia Kaczorowska
93%, Krystian Stefanowski 83%

,,Wiedza jest
skarbem,
a praktyka jest
kluczem do
niego”
Feliks
Feldheim”
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Gdy myślę ojczyzna...
Patriota, według mnie to osoba ,która kocha i szanuje ojczyznę, nie tylko mówi
o tym, ale pokazuje to w czynach. Ja mam 13 lat i mój patriotyzm wyraża się poprzez
przykładanie się do nauki, poznawanie polskiej literatury, piękne wysławianie się
w ojczystym języku. Chcę w przyszłości zdobyć zawód, który da coś dobrego Polsce
i ludziom. Być Polakiem to również kultywować swoje zwyczaje i tradycje, a nie tylko
innych narodów. Prawdziwy patriota jest zdolny do poświęceń dla kraju, a nawet do
oddania życia.
Albert Zaborowski

Święto Niepodległości w naszej szkole
Nasze Narodowe Święto uczciliśmy uroczystym apelem. Dziewczyny z zespołu
wokalnego przypomniały patriotyczne
pieśni. Do śpiewu włączyli się też wszyscy uczniowie i nauczyciele. Wytworzył
się niezwykły, wzruszający nastrój. Byliśmy dumni i czuliśmy się jedną, wielką,
polską rodziną.

Uczestniczyliśmy również
w uroczystościach miejskich.
Po Mszy świętej w intencji Ojczyzny, złożyliśmy kwiaty pod
pomnikiem Romualda Traugutta. Szkoła wystawiła Poczet
Sztandarowy.

Powiatowy Konkurs ,, Pieśni i poezji patriotycznej
Dnia 12.11.2014 r. odbył się Powiatowy Konkurs ,, Pieśni i poezji patriotycznej”. Konkurs miał miejsce w Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku. Wystąpiła
młodzież nie tylko z Ciechocinka, lecz także z Bądkowa,
Aleksandrowa Kuj. i z całego
powiatu. Piosenki zostały zaśpiewane, a wiersze zaprezentowane przez uczestników
z podstawówek i gimnazjów.

Kategoria poezja- gimnazjum:
I miejsce: DARIA TROJANOWSKA, Publiczne Gimnazjum w Ciechocinku
II miejsce: : ZUZANNA PISKRZYŃSKA i JULIA KAPLICA, Gimnazjum w Zespole
Szkół w Stawkach
III miejsce: EDGAR KMIOŁEK, Gimnazjum w Zespole
Szkół w Stawkach
Wyróżnienia: HUBERT REWERS, Publiczne Gimnazjum

w Bądkowie i JULIA HEJDYSZ,
Publiczne Gimnazjum w Ciechocinku
Kategoria piosenka- gimnazjum:
I miejsce: MIŁOSZ GOSTYŃSKI, Studio Piosenki Ajki
II miejsce: SARA LITYŃSKA,
Publiczne Gimnazjum Salezjańskie w Aleksandrowie Kuj.
III miejsce: DARIA TROJANOWSKA, Gimnazjum w Ciechocinku
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Dzień tańca i piernika—andrzejkowa zabawa
Już od godzin porannych w klubie gimnazjalisty można było oglądać, wybierać
i smakować niezwykłe ciasta kosmiczne.
Przygotowali
je
uczniowie
z wszystkich klas. Dodatkową atrakcję
stanowiły wróżby, dołączone do każdego ciastka. Zabawy i radości było wiele.
Najznakomitsze ciasta przygotowały
i zajęły pierwsze miejsca klasy Ia i Ib.

Kolejną atrakcją tego dnia był pokaz
tańców przyszłości. To było wyjątkowo udane i atrakcyjne przedsięwzięcie . Nagrodę zdobyła klasa Ia– trzy
dni bez pytania i kartkówek.

Ukoronowaniem zabaw andrzejkowych
był wspólny taniec wszystkich uczniów
i nauczycieli.
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Babeczka i Ciacho 2014/2015
Na koniec nastąpił wybór
babeczki i ciasteczka roku.
Tematyką wiodącą nadal była
przyszłość. Tym razem zwyciężyła. Justyna Buczkowska
z IIIa– Babeczka Roku i Michał Nawrocki z IIIa— Ciacho Roku

Dzień tańca i piernika przygotowali uczniowie z klas trzecich
pod kierunkiem Pani Pauliny
Mrówczyńskiej. Na zdjęciu
dziękują Pani za pomoc i cenne
wskazówki.
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Absolwenci naszego gimnazjum
Nasze gimnazjum może poszczycić się już dużą rzeszą absolwentów. Wielu z nich odwiedza
swoją starą budę . Wspominają ją z rozrzewnieniem. ,, Tacy byliśmy beztroscy”... mówią. Na
łamach naszej gazetki prezentujemy rozmowy ze spotkania z naszymi absolwentami w gimnazjum.

… chętnie wróciłabym do tego beztroskiego okresu..
Rozmowa z Malwiną Bogusławską

1. W którym roku ukoń-

czyłaś gimnazjum?
Gimnazjum
ukończyłam
w 2007 roku.
2. Kto był twoim wychowawcą?
Moją wychowawczynią była
pani Kamilla Bolewicka.
3. Czy któryś z nauczycieli zapadł ci w pamięć?
To właśnie moją wychowawczynię najlepiej pamiętam. Zawsze była bardzo otwarta i chętna do
udzielenia
jakiejkolwiek
pomocy. Wspierała nas
i potrafiła rozbudzić nasze
pasje i zainteresowania.

4. Czy nauczyciele
przygotowali cię do
przyszłej nauki w liceum i na studiach?
W gimnazjum temat
dalszej
edukacji
był
zawsze obecny. Nauczyciele przedstawiali nam
zarys programu nauczania w liceum i uwrażliwiali nas na konieczność
systematycznej
i rzetelnej nauki. Jeśli
chodzi o studia, niewiele się wtedy o tym mówiło. Były, co prawda,
zajęcia z doradztwa zawodowego i wymyślanie, co kto chciałby studiować, natomiast, tak
naprawdę, temat studiów był nam - uczniom, wówczas bardzo
odległy. Temat studiowania na poważnie pojawił się dopiero w liceum.

5. Dobrze wspominasz
te 3 lata gimnazjum?
Czas spędzony w gimnazjum wspominam bardzo
dobrze i myślę o nim z
dużą dozą sentymentu.
Bardzo chętnie wróciłabym do tego beztroskiego czasu. Chciałabym
znów mieć okazję do
przechadzki
szkolnymi
korytarzami i do powspominania.
6. Utrzymujesz kontakt ze z znajomymi
z tego okresu?
Chociaż początkowo wydawało mi się, że z łatwością utrzymam znajomości i przyjaźnie z osobami z gimnazjum, życie
to
zweryfikowało.
Na
dzień
dzisiejszy
nie
utrzymuję kontaktu z
żadnym znajomym z tego okresu.
Bardzo dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Amelia B.
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ANRZEJKOWY WIECZÓR WRÓŻB
Andrzejki- wieczór wróżb odprawiany w
nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię
świętego Andrzeja. Mówi się, ze jest to
najbardziej tajemnicza noc w roku. W
andrzejki wróży się głównie pannom
zgodnie z przysłowiem ''Na świętego
Andrzeja błyska pannom nadzieja'',
próbują one przewidzieć swoją przyszłość, głównie tę związaną z uczuciami. Najpopularniejszą andrzejkową wró
żbą jest lanie wosku przez klucz. Następnie próbuje się odgadnąć kształt
w o s k o w e j
f i g u r y .
Poszczególne kształty oznaczają
przepowiednie na przyszłość.
Anioł - oznacza prowadzenie przez
los i odgórną opiekę. Zdarzenia, które
nastąpią w ciągu najbliższego roku,

pozwolą czuć tę opiekę, a ludzie spotkani na drodze życia okażą się życzliwi
i mogą stać się wiernymi przyjaciółmi.
Chmura - czas przestać bujać w obłokach i wyjść na spotkanie życiu. Nic
samo nie przychodzi, a szczęściu należy pomagać. Zamykanie się w sobie nie
sprzyja poznaniu odpowiedniego partnera ani odnoszeniu sukcesów.
Dom - oznacza jego zmianę, możliwość
założenia własnej rodziny, przeprowadzkę lub konieczność uporządkowania spraw domowych.
Gwiazda - symbol światła przenikającego ciemności i szczytnych ideałów.
Cień w kształcie gwiazdy oznacza także
bogactwo i pomyślność. Serce - symbol
umysłu, woli i miłości, z którego kształtu

określić można przebieg związku. Regularny
. Postrzępiony lub niepełny zapowiada
uczucie nieodwzajemnione, bolesne lub
szybko przemijające.
Kwiat - symbol nietrwałości i przemijania, biernego życia i godzenia się z
losem. Może też wróżyć pomyślne zakończenie rozpoczętych spraw i miłą
niespodziankę losu.
Motyl - symbol transformacji i zmian.
Wróży diametralną zmianę w stosunku
do ludzi i życia, przewartościowanie
s
p
r
a
w
Obrączka - symbol trwałego związku i
małżeństwa
Kinga

Horoskop Andrzejkowy … z przymrużeniem oka
Baran (21.03 - 20. 04) To wymarzony tydzień na naukę. Dzięki doskonałej pamięci będziesz błyskawicznie połykać wiedzę. Jeśli masz zaległości w szkole, koniecznie zalicz je
w tym tygodniu; uda ci się to z dużą
łatwością. Spodziewaj się pochwały
nauczycieli, zaskoczysz wszystkich
swoją pilnością..

mimo tego, że będziesz chodzić z
głową w chmurach. Jeśli masz do
załatwienia z rodzicami ważną sprawę, zrób to teraz, możesz liczyć na
ich przychylność.

granicznie, bo być może ukrywa coś
przed tobą. Świetny okres na odnowienie kontaktów towarzyskich ze
starymi znajomymi.

Rak (22.06 - 22.07) Będziesz nieco
zmęczona nauką, więc weekend
przeznacz na relaks lub niewielką
rozrywkę w gronie przyjaciół.

Panna (24.08 - 24.09) Jeśli masz
swoje pasje, jest to dobry tydzień,
by się nim poświecić. Możesz się
bowiem spodziewać sukcesu z nimi
związanego.

Bliźnięta (21.05 - 21. 06) Nie wymiguj się od zajęć domowych, nawet

Lew (23.07 - 23.08) W najbliższym
tygodniu będziesz w wyjątkowo
romantycznym nastroju, twoja sympatia umili czułymi słowami każde
spotkanie. Jeśli jesteś samotnym
Lwem, możesz poznać bardzo uroczą osobę. Nie ufaj jej jednak bez-

Waga (24.09 - 23.10) Dbaj o dobrą
formę psychiczną. Obejrzyj najlepiej
śmieszną komedię, która poprawi ci
samopoczucie. W miarę wydłużających się dni coraz rzadziej będą
dopadać cię smuteczki.

Skorpion (24.10 22.11) Świetny tydzień dla Bliźniaków, które lubią się uczyć. Nauczyciele nie będą was oszczędzać,
będzie sporo sprawdzianów, także
niezapowiedzianych, a więc to bardzo pracowity okres.

Koziorożec (22.12 – 21. 01) Po
licznych zabawach czas na odpoczynek. Zwolnij, dużo wypoczywaj,
dbaj o ciepłe ubranie i dobre odżywianie, unikaj słodyczy. Uważaj na
siebie – łatwo możesz złapać przeziębienie.

Strzelec (23.11 - 21.12) Nie odkładaj spraw domowych na ostatnią
chwilę, by nie robić wszystkiego w
zbyt wielkim pośpiechu; wiesz, że
skutki takiego zachowania mogą
być dla ciebie szkodliwe. W domu
zgadzaj się ze wszystkimi, nawet
jeśli to ty masz rację.

Wodnik (21.01 - 21.02) Pokochasz
z wzajemnością kogoś, z kim możesz zostać na dłużej. Choć masz
ochotę na chwileczkę zapomnienia,
nie trać głowy, nawet, jeśli jesteś już
w długim związku. W ważnych sprawach nie podejmuj pochopnie decyzji.

Byk (21.04 - 21. 05) Twoje samopoczucie i kondycja są w niezłym stanie. Jeśli wybierasz się na zakupy,
zrób to teraz, będziesz mieć świetny
gust.

Ryby (21.02 – 21.03) Jedynie początek tygodnia będzie trochę napięty w domu, potem poczujesz
ciepło rodzinne i miłą atmosferę.
Wspólny rodzinny spacer zacieśni
wasze więzi, może was też podczas
przechadzki spotkać miła niespodzianka.
Amelia
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,,Tacy sami”
Koncert artystów z Fundacji Pro omnibus
W dniu 22 listopada 2014 r. w auli naszego
gimnazjum odbył się koncert młodych niepełnosprawnych muzyków, laureatów Festiwalu
Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje
Artystyczne w Ciechocinku. Młodzi muzycy
występują w ramach projektu "Tacy Sami",
którego celem jest promowanie aktywności
osób niepełnosprawnych poprzez pokazywanie
ich talentów i dokonań w dziedzinie muzyki.
Koncert wzruszył i zachwycił nauczycieli
i licznie zgromadzoną młodzież gimnazjalną .
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Narkotykom STOP
Nasza szkoła bardzo często wraca do problemu narkotyków
wśród młodzieży. W listopadzie każdej klasie odbyły się debaty,
warsztaty, ukazujące tragiczne skutki sięgania po narkotyki.

Problem narkotyków wśród młodzieży
Narkotyki i wszystko, co się z
nimi wiąże, nie są dla młodzieży
z gimnazjów i liceów obszarem
drażliwym. Młodzi ludzie wypowiadają się na ich temat swobodnie i bez zahamowań. Nic w
ich sposobie mówienia i konstruowania wypowiedzi nie wydaje się być próbą ominięcia
kłopotliwych tematów, ukrycia
lub zakamuflowania prawdziwych postaw i poglądów czy
nieujawniania doświadczeń.
Uczestnicy dyskusji swobodnie
opowiadają o tym, co obserwują
na co dzień wśród swoich rówieśników, bliższych i dalszych
znajomych, kolegów ze szkoły i
współuczestników imprez.

Narkotyki spowszedniały.
Branie przestało być ekscesem, czymś specjalnym – stało się elementem codzienności, a sam temat nie jest już
tabu – jest przedmiotem normalnych rozmów i nikt się z
tym nie kryje, tak mówią zarówno liderzy młodzieżowi,
jak i uczniowie eksperymentujący z narkotykami. W klasie, w szkole w grupie towarzyskiej wszyscy wiedzą, kto
i co bierze oraz jak często.
Nikt ani nie potępia, ani nie
wyróżnia osób biorących narkotyki. O narkotykach mówi
się takim samym tonem, jak o
wszystkich innych sprawach.

Sygnały ostrzegawcze
Pierwsze próby z narkotykami dziecko zwykle starannie
ukrywa przed dorosłymi. Wszelkie
niepokojące zmiany będzie Ci na
pewno łatwiej zauważyć, jeśli ma
się dzieckiem lub znajomym bliski
dobry kontakt, wiele ze sobą rozmawiacie i dużo czasu spędzacie
r
a
z
e
m
.
Pamiętaj jednak, że niektóre zachowania i postawy mogą mieć
inne przyczyny, takie jak kłopoty
szkolne lub rodzinne, zranione
uczucia niepowodzenia w kontaktach z rówieśnikami i wiele innych, które należy traktować rów-

nie poważnie i starać się pomóc
j e
r o z w i ą z a ć .
Zmia ny w zachow aniu
- nagłe zmiany nastroju i aktywności, okresy wzmożonego ożywienia przeplatane ze zmęczeniem
i
ospałością;
- nadmierny apetyt lub brak apet
y
t
u
;
- spadek zainteresowań ulubion y mi
z a j ę c ia m i;
- pogorszenie się ocen, wagary,
konflikty z nauczycielami;
- izolowanie się od innych domowników, zamykanie się w
pokoju, niechęć do rozmów;

Nie jest to temat ani bardziej
ekscytujący, ani też wstydliwy. Oznacza to między innymi, że jako norma środowiskowa obowiązuje wysoki
poziom przyzwolenia dla brania i dla samych biorących.
Branie nie jest aktem desperacji, objawem eskapizmu, kontestacją czy manifestacją sublub kontrkultury. Należy do
porządku codzienności i dopóki nie przybierze rozmiarów ekstremalnych, nie zakłóca pełnienia typowych, młodzieżowych ról społecznych.

Zmiany w wyglądzie zewnętrznym
- nowy st yl ub ier a nia s ię;
- spadek ciężaru ciała, częste przeziębienia, przewlekły katar, krwawienie
z nosa, bóle różnych części ciała,
zaburzenia pamięci oraz toku myślen
i
a
;
- przekrwione oczy, zwężone lub
rozszerzone
źrenice;
- bełkotliwa, nie wyraźna mowa;
- słodkawa woń oddechu, włosów,
ubrania, zapach alkoholu, nikotyny,
c h e m i k a l i ó w ;
- ślady po ukłuciach, ślady krwi na
bi el iź ni e, "gęs ia skór ka ";
- brak zainteresowania się swoim
wyglądem i nieprzestrzeganie zasad
higieny.
C.d.n.
Amelia B.

Pozdrawiam Pietrzaka , koleżanka ze starszej klasy ;p
Pozdro dla Świętej Walniętej. PS nie powiem ci kto to <3
Pozdrowionka dla 1 A J OD II A
Pozdrawiam Święta WalniętaJ
Pozdro 600 z wspaniałego Ciecha <lol> dla Sochasi, Hanki i Paulinki <3 ;* <3
Pozderki dla klasy II A
Pozdrowienia dla Kubusia.
Pozdrawiam Bartka.
Pozdrawiam Matiego Puczyna.
Pozdrawiam całą 2C
Pozderki ze słonecznego Ciechocinka dla Sochasi, Paulinki i oczywiście dla Świętej Walniętej <3
Pozdro dla Matiego, Hińczesia
Pozdrowienia dla mojej kochanej Julci Hejdysz.
Pozdrowienia dla mojej kochanej Natalii Szuleckiej.
Pozdrowienia dla wspanialej Wiki Puczyńskiej.
Pozdrowienia dla kochanej Oliwki Skibińskiej
Pozdrowienia dla Maniusia.
Pozdrowienia dla Damiana (Jędrusia).
Pozdrowienia dla Maliny.
Pozdrowienia dla Urbana.
Serdeczne pozdrowionka dla Natalii Sochackiej i Weroniki Hank z klasy II A. Od
przyjaciółeczki :* <3

