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Wielkopostne
misterium
Z okazji Świąt Wielkanocnychżyczenia ciepłe jak tchnienie wiosny,
składamy wszystkim w ten czas radosny.
Niech wszystkie troski będą daleko,
a dobro płynie szeroką rzeką.
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Szkolne to i owo

Wkrótce wybory do Samorządu Uczniowskiego
Kandydaci przygotowali kampanię wyborczą, prezentowali swoje programy,
których fragmenty przedstawiamy:

Daria Trojanowska

Julia Hejdysz

Lubię jeździć konno, jestem kreatywna, nie boję się
wystąpień publicznych. Uważam, że przy moich za„Nauczyciele nie są wrogami, zagrożeniem. Dą-

żę do współpracy. Mam wiele pomysłów
i dobry kontakt z ludźmi. Potrafię rozdzielać czas pomiędzy nauką a obowiązkami
szkolnymi. „

interesowaniach trzeba być odważnym i właśnie w
taki sposób będę przedstawiać nowe pomysły. Chcę
mieć prawidłowe stosunki uczeń-nauczyciel.”

Mariusz Modrzejewski

Agata Miś

„Mam wiele pomysłów. Jako przewodniczący poTańczę i jeżdżę konno, jestem wytrwa-

trafiłbym szybko ocenić sytuację, a następnie

ła, odważna i pracowita, nie boję się

działać, jest to niezwykle ważne przy organi-

wyrazić swojego zdania i pomysłów,

zacji. Mam wokół siebie zdolnych ludzi, dzięki

chciałabym angażować uczniów do

którym stworzymy coś niesamowitego! Każdy

udziału w konkursach i imprezach.”

uczeń, który miałby jakiś problem, może li-
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czyć na moją pomoc w jego rozwiązaniu!”
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Autoprezentacja kandydatów
Jakub Szałyga

Iza Niedziałkowska

„Lubię sport, szczególnie tenis. Nie boję się wy-

„Lubię sport i dyskoteki. Dobrze spisuję się w or-

stąpień

ganizacji wydarzeń, nie boję się wystąpień pu-

Funkcja przewodniczącej nie stanowi dla

blicznych, potrafiłbym zaaranżować dyskoteki,

mnie problemu, robię to co lubię i dobrze mi

zawody sportowe i apele. Myślę, że moje obecne

to wychodzi. Myślę, że dzięki mojej komuni-

zainteresowania wpłyną pozytywnie na życie sa-

katywności dogadam się z każdym.”

publicznych,

jestem

kreatywna.

morządu szkolnego.”

Natalia Sochacka

Lubię tańczyć, malować, jestem komunikatywna,
odważna. Potrafię dogadać się z każdym,
dzięki temu spełnię oczekiwania uczniów.”

Paulina Świstek

„Lubię tańczyć, malować, eksperymentować. Jestem komunikatywna, odważna. Bezproblemowo
potrafię działać z ludźmi, dzięki temu sprawię, że
jako samorząd będziemy robić świetne rzeczy dla
Was, uczniów!”
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Ferie w szkole

Ferie są zawsze długo wyczekiwane i z entuzjazmem
witane. Różnie są jednak spędzane, nie każdy może
wyjechać , by zmienić klimat. Większość z nas ferie
spędza w domu. . Dlatego podczas ferii chętniej niż
zwykle zaglądaliśmy do szkoły , która tym razem nie
kojarzyła nam się tylko z nauką. A wszystko dzięki
przyjemnym zajęciom artystycznym.
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Pod kierunkiem Pani Żelazkiewicz
mogliśmy rozwijać swoje pasje
i relaksować się w przyjemnej
atmosferze. Powstały ciekawe prace,
które upiększyły szkolne korytarze.
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Egzaminy gimnazjalne
W dniach 23-25 kwietnia 2014 roku trzecioklasiści pisali egzaminy .
Pierwszego dnia odbyła się część humanistyczna ( zakres: historia, wos
i język polski), drugiego część matematyczno-przyrodnicza , a trzeciego język obcy, nowożytny– zakres podstawowy i rozszerzony. Termin
egzaminów ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna. Zawsze jest organizowany w kwietniu. Ocena z egzaminu jest wyrażona w procentach, ale trzeba będzie na nią poczekać do 17 czerwca.

Ostatnie chwile przed egzaminem..
W oczekiwaniu na wejście do sali

Dzień Kobiet w IIa

Chłopcy przygotowali shov. Były życzenia, prezenty, zabawa, wybory Miss klasy. Dziewczyny prezentowały swoje
talenty, umiejętności, poczucie humoru.
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Co słychać u naszych sąsiadów?
Uczniowie naszego gimnazjum po raz kolejny uczestniczyli w wymianie polskoniemieckiej młodzieży. To niezapomniane przeżycia i piękne wspomnienia.
Oto co mają nam do przekazania uczestniczki wymiany- Hania i Kasia
o samych samochodach,
ale także o ekologii i
znaczeniu

koła

współczesnego

dla

świata.

Byliśmy w Klimahaus,
gdzie na własnej skórze
poczuliśmy różnicę temperatury Ziemi.
Trzeciego marca nadszedł wy-

Dzisiejsza
młodzież
powinna być
otwarta na
wszystkie
narodowości
i języki, aby
w pełni mogła
korzystać
ze świata
H. Guga

czekiwany przez

wszystkich

dzień wyjazdu do Niemiec.
Kiedy dojechaliśmy na miejsce
mogliśmy na własne oczy przekonać się, jak wygląda zagraniczna szkoła. Uczestniczyliśmy razem z kolegami z wymiany w ich zajęciach. Oczywiście różniły się od naszych prawie pod każdym względem:
inna długość lekcji, inny wystrój klas, inna stołówka i boisko, ale przede wszystkim zupełnie inny język. W czasie
tego tygodnia odwiedziliśmy
wiele niesamowitych miejsc.
Byliśmy w muzeum Volkswagena, gdzie mogliśmy się dowiedzieć bardzo dużo nie tylko
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Zwie-

dzaliśmy wspaniałe miasta Niemiec, takie jak
Hameln

–

ojczyznę

Szczurołapa oraz Hannover – miasto drużyny
piłkarskiej Hannover 96.
Oprócz

tego

byliśmy

jeszcze w jaskini, gdzie
mogliśmy oglądać wiele
stalagmitów, stalaktytów
i innych dzieł dziesiątek
tysięcy lat. Poszliśmy
również na mecz piłkarski i cieszyliśmy się
wspaniałą

atmosferą

rywalizacji

sportowej.

W niedzielę cały dzień
spędziliśmy w domach
naszych

niemieckich

partnerów i spokojnie
można go nazwać rów-

nie wspaniałym. Nie można
przemilczeć kwestii trudności językowych, które stanowiły pewien problem, ale
to przecież od początku był
cel naszej nauki – możliwość rozmowy z ludźmi
innych narodowości. Jak
tylko przełamaliśmy pierwsze lody, okazywało się to
całkiem proste. Choć każda
wycieczka

była

zupełnie

inna i niezwykła, nie można
ich porównać z ogromem
doświadczenia i zapasem
pozytywnej energii, które
przywieźliśmy z powrotem
do Polski. Dzisiejsza młodzież powinna być otwarta
na wszystkie narodowości i
języki, aby w pełni mogła
korzystać ze świata. Uważam, że taka akcja jest tego
doskonałym
oraz wzorem.
Hania Guga

przykładem
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Wrażenia
Kasi

W gronie uczestników
znalazłam się na kilka dni przed
wyjazdem . W chwili gdy dowiedziałam się, że mogę wziąć
udział w polsko-niemieckiej wymianie wiedziałam, że będzie to
fantastyczna przygoda. Nie przeliczyłam się.
Wszystko zaczęło się od
poznania niemieckiej szkoły
i spotkania naszych niemieckich
przyjaciół po długim czasie roz-

łąki. Stres minął bardzo szybko,

wprawiły nas w zdumienie i za-

ostatnią barierę- językową również

chwyt. Opływając teren statkiem

szybko pokonaliśmy. Okazało się że

mieliśmy możliwość poznania każ-

łamańcem niemiecko-angielsko-

dego budynku i zobaczenia z bliska

polskim ze szczyptą języka migowe-

jak wygląda test wytrzymałości

go można bez trudu się dogadać.

samochodu. Widzieliśmy również

Kto by się spodziewał? J

modele aut wykonane z plasteliny

Zwiedzanie kraju rozpoczę-

oraz wiele, wiele innych ciekawych

liśmy od wycieczki do Autostadt’u-

wystaw. Dużą atrakcją była możli-

samochodowego miasteczka. Sama

wość wejścia do jednej z dwóch

wielkość obiektu była szokująca.

ogromnych wieży, które wyglądały

Eksponaty, budynki i otoczenie

jak szklany parking i zobaczeniu na
własne oczy jak auta są wydawane
na sprzedaż. Oczy zaświeciły nam
najmocniej przy najdroższym samochodzie świata- Bugatti Veyron,
długo nie mogliśmy opuścić tego
pawilonu. Jest to miejsce do którego z pewnością każdy z nas będzie
chciał wrócić. Krótki czas, który
ograniczył możliwość zwiedzenia
całego obszaru pozostawił ogromny niedosyt.

Ciąg dalszy….s.8
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Wspomnień z wymiany ciąg dalszy….
Miejscem, z którego osobiście wy-

stanę zepchnięta do wody posta-

nuować w nowych ubraniach

niosłam najwięcej wspomnień jest

nowiłam wpaść do niej sama…

pożyczonych od pana ochro-

Klimahaus. Sama myśl o nim wy-

na ostatnim kamieniu. Udało mi

niarza. Oczywiście rodem z

wołuje u mnie śmiech. W ciągu

się udowodnić, że nie wszystkie

Mediolanu! :D Tak trafiłam do

kilku godzin odbyliśmy podróż po

lustrzanki cyfrowe potrafią pły-

najpiękniejszego miejsca- plat-

całym globie. Na wstępie zostali-

wać, a przynajmniej w mojej

formy z gwiazdami. Spędzili-

śmy podzieleni na grupy i mogli-

producent

dodać

śmy tam pół godziny na samym

śmy chodzić po muzeum samo-

funkcję wodoodporności. :D Na

wpatrywaniu się w niebo. Pół

dzielnie, otrzymaliśmy paszporty,

szczęście pracownicy zaopieko-

godziny to zdecydowanie zbyt

a na każdej platformie przybijali-

wali się mną i dalszą podróż po

krótko.

śmy pieczątki tak, jak w prawdzi-

świecie mogłam dziarsko konty-

zapomniał

wym dokumencie. Mijając kolejne
drzwi przenosiliśmy się w następną strefę klimatyczną. Na Saharze
przez upał trudno było złapać
oddech, następnie na Antarktydzie trzęśliśmy się z zimna. Gwoździem programu pozostało jednak
piętro lasu tropikalnego, gdzie
mieliśmy pokonać jezioro chodząc
po kamieniach. W obawie, że zo-

Wielkim przeżyciem, szczególnie dla
chłopaków było oglądanie z bliska
piłkarzy Hannoveru 96 oraz Bayeru
Leverkusen. Oczywiście kibicowaliśmy w barwach biało-czerwonych,
ponieważ na boisku walczył jeden
Polak. Imponująca wiara kibiców
i brak niechęci do przeciwników towarzyszyła do końca meczu. Śpiewaliśmy razem z nimi, aby godnie
uczestniczyć w zmaganiach i zagrzać
drużynę do walki.
Jestem bardzo wdzięczna, że
mogłam uczestniczyć w tak wspania-
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łym projekcie. Jednocześnie cieszę się, zaskakiwało. Poznanie noże pani Małgorzata Guga kolejny raz wej .kultury oraz nowych ludzi
wyszła z inicjatywą wymiany i jak było niesamowitym doświadczezwykle dopięła wszystko na ostatni niem. Pobyt za granicą zbliżył
guzik, proponując nam niesamowite także nas, Polaków do siebie, a to
atrakcje. Przeżyłam niezapomniane a to uważam za bardzo cenne.
10 dni. Nie było czasu na nudę! Naj- Wyjazd zdecydowanie zmienił
wspanialsze wcale nie są wspomnienia mój stosunek do tego kraju- na
dotyczące zwiedzania, ale te dotyczące plus. Przyczynił się również w
ludzi i obyczajów. Mimo, że graniczy- znacznym stopniu do szlifowania
my z Niemcami, różnice są wielkie, naszego języka niemieckiego.
można je zauważyć już przechadzając Mam nadzieję, że przyjaźnie polsię uliczkami miast. Ogromna toleran- sko-niemieckie mimo odległości
cja Niemców, otwartość i zupełnie przetrwają jeszcze długi czas.
inne podejście do życia codziennie nas

Kasia Ulaszewska
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Dzień otwarty
szóstoklasiści w naszej szkole
.

GIMNAZJALIŚCI ZAPRASZAJĄ

Dnia 28 marca 2014 roku w auli naszego gimnazjum odbyło się spotkanie uczniów klas szóstych
szkół podstawowych i rodziców uczniów ze społecznością gimnazjum. Pani Dyrektor Anna Władkowska
przedstawiła skład zespołu rekrutacyjnego, wychowawców przyszłych klas pierwszych. Opowiadała
o niekwestionowanych zaletach naszego gimnazjum,
o szerokim wachlarzu zajęć dodatkowych, zachęcając
tym samym do wyboru tej placówki. Po prezentacji
Pani dyrektor głos zabrali uczniowie gimnazjum.

Starsze koleżanki i koledzy w
sposób humorystyczny parodiowali naszych nauczycieli,
umiejętnie zaprezentowali
charakterystyczne cechy każdego z pedagogów.
Czas umilił Szkolny Zespół
Wokalny pod kierunkiem Pana Małeckiego oraz klasowe
zespoły taneczne.

Na Dzień Otwarty przybyła liczna grupa rodziców
i uczniów. Początkowa niepewność mijała wraz z poznawaniem kolejnych sal lekcyjnych i przygotowanych pokazów, zabaw. Dzieci z uśmiechami na twarzy wracały do
domu.

Wszyscy przybyli mieli możliwość obejrzenia klas lekcyjnych, w których przygotowano różne niespodzianki.

Wiktoria Ch.
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FESTYN WIOSENNY
Wiosna astronomiczna zawi-

nane były z warzyw i owo-

tała do nas już 20 marca, ale

ców -różnorodnych

Dzień

nie-

ogromnych ilościach. Ma-

świętowaliśmy

rzanny należało unicestwić,

21 marca. Zamiast wyjść ze

poprzez… zjedzenie ich.

szkoły

Do tego zadania chętnych

Wagarowicza

zmiennie

na zieloną trawkę,

zostaliśmy i znakomicie się

nie

bawiliśmy.

klasa

konkurencja była na czas.

nietypowe

Świetnie poradziliśmy so-

Każda

przygotowała
Szkoła udekorowana wiosennie

Marzanny. Wszystkie wyko-

brakowało,

i w

chociaż

bie, owoce były pyszne.

Była też prawdziwa lista przebojów
wiosennych—

śpiewali wszyscy

i tańczyli. Niewątpliwym hitem
okazała piosenka w wykonaniu naszych pedagogów z Panią Dyrektor
na czele. Do zadania podeszli niezwykle profesjonalnie i otrzymali
gromkie brawa od uczniów. Nie
zawsze można usłyszeć nauczycielski śpiew.

Wiktoria Ch.

Spodławek

Numer 73

Str. 11

Mamy w szkole prawdziwe modelki.
Wdzięk, aparycja, umiejętność zaprezentowania bogactwa zewnętrznego i duchowego.
Nasze modelki prezentowały wiosenną modę . Trzeba przyznać, że pomysłów nie brakowało, niektóre
wręcz szokowały! Na zdjęciu Julka
z wiankiem z wiosennych kwiatów
i w spodniach na wiosenną wyprawę.
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Fotoreportaż z widowiska
MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
W czasie Rekolekcji Wielkopostnych uczniowie naszego gimnazjum pod
kierunkiem siostry Joanny Kierbiec , Pani Wiesławy Wiśniewskiej i Pana
Igora Chełminiaka przygotowali Misterium Męki Pańskiej, które wprowadziło nas w nastrój Wielkiego Tygodnia. Przedstawienie wystawione
było w Teatrze Letnim nie tylko dla uczniów, ale również dla mieszkańców Ciechocinka i kuracjuszy.

Fot.
Filip Kaniewski
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Pozdrowienia dla Oliwii W



Pozdrowienia dla Oskara z I b



Pozdrawiam Justynę z II c Justynę 2. Bogusię i Sandrę



Pozdrawiamy Filipa Kaniewskiego, prosimy o żółty sweter



Pozdrowienia dla Oskara



Pozdrowienia dla chłopców z II b



Pozdrowienia dla Sjuzany



Pozdrowienia Pauliny H z III c



Pozdrowienia dla Michałka z III c



Pozdrawiam Olę Budziszewską z I b



Pozdrawiam Karola Małkowskiego



Ja i mój kotek pozdrawiamy Anię M i jej psa



Pozdrowienia dla Pani Grzegórskiej od I b



Pozdrowienia dla Adasia B z II b



Pozdrowienia Pani Gugi



Pozdrowienia dla Pana Igora



Pozdrowienia dla Laury z I b



Pozdro dla Natalek



Pozdrowienia dla Darii Brożek – dobrego Ducha sklepiku szkolnego



Pozdrowienia dla Natalii, Alicji , Magdy od Patki



Pozdrowienia dla Martynki, Lauruni, Pati, Kornelii



Pozdrawiamy dla Michała U z II b



Serdecznie pozdrawiam całą klasę III b – Jesteście najlepsi – Wasza Lwica.
Pozdro dla Myszuna



Pozdrowienia dla pani Monety

