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Jeśli tu jesteś, albo dotarła do Ciebie już informacja, że nasza szkolna gazetka
wydawana jest od tego roku szkolnego tylko w wersji online, albo zwyczajnie
pobłądziłeś na stronie szkoły. Nieważne jak tu trafiłeś! Skoro już jesteś zerknij
na różnorakie teksty uczniów naszego gimnzjum. Masz jakiś pomysł? Zgłoś się
do nas! Jesteśmy otwarci na propozycje i zmiany. Znajdziesz nas w każdy
poniedziałek od godziny 13:30 w bibliotece szkolnej. Możesz też zgłaszać
swoje oferty mailowo na adres: pgszczawno.gazetka@wp.pl Czekamy!
Redakcja
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Redakcja
Paulina Kot IIB
Hania Tumidalska IB
Julia Puchalska IB
Magdalena Lipińska IA
Katarzyna Stach IA
Damian Zawolski IIB
Agata Sokołowska -opiekun
Ewa Dziubak -opiekun

Z radością obwieszczamy, że 6 października br.
odbyły się szkolne wybory. Uczniowie klas I-III
głosowali na swoich faworytów.
Oto kandydaci:
Joanna Gubańska kl.IA
Katarzyna Stach kl.IB
Zuzanna Borucka kl.IIA
Weronika Szymczyk kl.IIA
Izabela Bomba kl.IIB
Krzysztof Szpadel kl. IIB
Dawid Pompa kl.IIIA
Izabela Kapczyńska kl.IIIB
Martyna Paulińska kl.IIIB
Największą liczbą głosów wygrała Izabela
Kapczyńska zostając przewodniczącą szkoły,
drugie miejsce, z-cy przewodniczącego zajęła
Izabela Bomba, skarbnikiem natomiast został

AKTUALNOŚCI SZKOLNE

„W naszej szkole jest fajnie, magistrowie zwyczajni,

nadzwyczajnie nas uczą swych lekcji…”

XII Międzyszkolny Integracyjny Konkurs
Piosenką i małą inscenizacją przedstawiająca
Recytatorski
ciężką pracę nauczycieli uczniowie rozpoczęli apel
pod nadzorem anglistki p. B. Kurzeji i opiekunki Uczniowie naszej szkoły podczas konkursu,
chóru szkolnego p. E. Kędzierskiej. Tak który odbył się 24 października zadebiutowali
w zabawnym
nastroju świętowaliśmy Dzień pierwszym i trzecim miejscem.
Nauczyciela 13.10.2014r.
Damian Zawolski zajął 1. miejsce
z wierszem L. Kerna „Dialog z pluskwą”
Sebastian Lewandrowski zajął 3. miejsce
z wierszem L. Kerna „Dzieci”

Mamy medale!!!

Konkurs Pięknego Czytania

Nasza szkoła zajęła trzecie miejsce w mistrzostwach
lekkoatletycznych szkół wałbrzyskich. Medale zdobyli:





Oliwia Czaban- Maluczko - złoty w kategorii
pchnięcie kulą
Klaudia Bębeniec - brązowy w kategorii pchnięcie
kulą
Damian Dauksza był drugi w biegu na 60. i 300 m
Natalia Jeruzalska zdobyła brązowy medal w
skoku w dal .

Jak co roku nauczyciele w naszej szkole
organizują konkursy recytatorskie, tym razem
jednak p. Edyta Suchańska i p. Agata
Sokołowska wyszł y z inicj atywą
zorganizowania konkursu czytelniczego.
Hasłem przewodnim konkursu
było:
„Kto czyta książki– żyje podwójnie”.
Uczniowie mieli zaprezentować fragmenty
swoich ulubionych książek przed jury: pani
dyrektor- Dorota Pietrucik oraz p. Agata
Sokołowska.
Ostatecznie zwyciężczynią :
-klas I została Delia Boni z książką „Harry
Potter”
-klas II Paulina Kot prezentując książkę
„Życie do góry nogami”

Sport w naszej szkole
Sport? Jak dobrze wiemy w naszej szkole jest wiele
perełek sportowych, które mają szanse rozwijać się
podczas czwartkowych treningów z trenerem
p. W.Węcławowiczem. Nasza placówka organizuje
także tzw. „Sportowe soboty”, do czynnego udziału
serdecznie zachęcamy!

-klas III Izabela Kapczyńska czytająca
„Gwiazd naszych wina”

Wyjście do kina
Wyjście do kina na „Miasto44” z inicjatywy uczniów klas drugich odbyło się
w piątek tj. 03.10.2014r. Film pobudził młode umysły do refleksji, którą
sprowokowała lekcja „inaczej” o ludzkim cierpieniu, bólu, strachu
i… miłości w czasach powstania warszawskiego.

Weronika Szymczyk– Uważam, że film był wzruszający i trzymający w napięciu do ostatnich minut.
Mateusz Mikuła– Film wręcz perfekcyjny! Doborowa obsada, efekty specjalne były genialne!
Michał Chmiel– Film był nieco przekłamany, przekolorowany, zawierał dobrych aktorów i świetne efekty.
Paulina Kot IIB

Wrześniowa wycieczka
Wraz z początkiem nowego roku
szkolnego miała miejsce wycieczka
do Wrocławia. Uczniowie naszej szkoły
zarówno z klas pierwszych, drugich
jak i trzecich wyruszyli na podbój
Wrocławia pod opieką nauczycielek:
-p. H. Trochimiak,
-p. E. Suchańskiej
-p. A. Sokołowskiej

Nasi uczniowie zastanawiali
się wysłuchując przedstawicieli V LO we
Wrocławiu oraz grupy przeciwnej, I LO
w Jeleniej Górze. Dyskusja opierała się na
obronie przez licealistów dwóch tez:
V LO broniło swoich racji opierając
się na haśle przewodnim (antyteza)„Ambicja, dyscyplina i inne
czynniki
są ważniejsze od wrodzonych predyspozycji
w rozwoju humanisty i człowieka nauk
ścisłych”.

Obiektem zainteresowania była
I LO miało natomiast odmienne
Politechnika Wrocławska, w której
na corocznym Festiwalu Nauki czekały zdanie twierdzili, że " Wrodzone
predyspozycje odgrywają najistotniejszą
na nas różne atrakcje…
rolę w rozwoju zarówno humanisty,
jak i człowieka nauk ścisłych; humanistą
albo inżynierem trzeba się urodzić" (teza)
Dyskusja była zawzięta, ciekawa
i interesująca. Argumenty obu grup
przekonywały nas, aczkolwiek większość
z uczniów i pedagogów naszej placówki
przyznało rację po wysłuchaniu argumentów
licealistom
I LO. Po dłuższym czasie
stąpania mówców po cienkiej granicy
wytrzymałości jury zdecydowało o wygranej
zwolenników tezy drugiej, uczniów
I LO w Jeleniej Górze.

Na pierwszy ogień rzucono nas
w sztuki walki AIKIDO, dzielni
przedstawiciele szczawieńskiego gimnazjum
godnie zmierzyli się z zadaniem.
Kolejny,
zdaniem wielu
najciekawszym etapem wycieczki była
XVII Debata Oksfordzka, której hasło
przewodnie brzmiało „Czy humanista może
zostać inżynierem?” Właśnie, może?

Ostatnim już z kolei punktem naszej wycieczki była lekcja chemii, na której
obserwowaliśmy „Kilka doświadczeń, których nie zobaczysz w szkole”. Wizualnie
zaciekawiła nas mimo niekomfortowych warunków „nauki”.

Zadowoleni, zmęczeni, podekscytowani
i głodni wróciliśmy do domku.
Paulina Kot IIB
Julia Puchalska IB

Ankieta

Wśród klas pierwszych została
przeprowadzona ankieta:
„Jak podoba ci się w naszej szkole?”
Ankietowani mieli odpowiedzieć na dwa
pytania:
1.Czy podoba ci się w nowym gimnazjum?
2.Co najbardziej chciałbyś/abyś zmienić
w naszej szkole?
Wyniki są zaskakujące!

W ankiecie wzięło udział 30
uczniów. Najwięcej odpowiedziało, że
w szkole im się podoba. Jednak niektórzy

uczniowie chcieliby coś zmienić.
Tego właśnie dotyczyło kolejne pytanie:
Co najbardziej chciałbyś zmienić
w naszej szkole?
Oto odpowiedzi które otrzymaliśmy:
Wybudować salę gimnastyczną i basen przy
szkole
Powiększyć szkołę
Wybudować klub szkolny-3 głosy
Stworzyć punkt dostępowy(WiFi)-8 głosów
Powiększyć szatnię szkolną
Żeby basen był podzielony na dziewczyny
i chłopcy osobno-2 głosy
Najwięcej uczniów w naszym gimnazjum
chciałoby aby w szkole zostało udostępnione
WiFi. Można byłoby móc surfować
w
sieci i bez ograniczeń wchodzić
na
Facebooka. Może przewodnicząca szkoły
postarałby się utworzyć w szkole punkt
dostępowy?
Katarzyna Stach kl. IA

Dekalog Ucznia
1. Nie będziesz miał ściąg ukrytych
przed nauczycielem.
2. Nie używaj imienia nauczyciela swego
nadaremno.

- Jasiu, dlaczego spóźniłeś się do szkoły?
- Bo pewnej Pani zginęło 100 zł.
- I co? Pomogłeś jej szukać?
- Nie! Stałem na banknocie i czekałem
aż odejdzie.

3. Pamiętaj by do szkoły swojej chodzić.
4. Czcij nauczycielkę swoją i nauczyciela
swego.
5. Nie bij kolegi swego przy nauczycielu.
6. Nie przeklinaj przy nauczycielu.
7. Nie kradnij długopisów kolegi
nadaremno.
8. Nie okłamuj nauczyciela swego.
9. Nie pożądaj dziewczyny kolegi swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Dowcipy
Nauczycielka pyta Jasia:
- Co wiesz o bocianach?
- To bardzo mądre ptaki, odlatują gdy
tylko rozpoczyna się rok szkolny.
Przychodzi Jasiu do domu:
- Mamo, mamo! Dzisiaj Pan od matematyki mnie pochwalił.
- Tak, a co powiedział?
- Że wszyscy jesteśmy idiotami,
a ja największym.

Jasiu wraca po zakończeniu roku szkolnego
do domu i tata go pyta:
- I co Jasiu, zdałeś?
- Tak tato, z 3a do 3b.
- Tato masz dzisiaj takie małe zebranie
rodziców w szkole.
- Co masz na myśli mówiąc małe?
- No… ja, ty, wychowawczyni i Pani
dyrektor.
Jasiu dlaczego masz w dyktandzie te same
błędy co twój kolega z ławki?
- Bo mamy tego samego nauczyciela
od języka polskiego…
Przybiega dziecko na stację benzynową
z kanistrem:
- Dziesięć litrów benzyny, szybko!
- Co jest? Pali się?
- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby
przygasa.
Krzysztof Szpadel IIB i Magdalena Lipińska IA

To już jest koniec!
To już jest koniec pierwszego numeru naszej
elektronicznej gazetki. Dziękujemy za czas
poświęcony na przeczytanie. Ten egzemplarz
kosztował nas wiele godzin pracy, lecz to są
dopiero początki. Będziemy dążyli do zrobienia
gazetki, która będzie Twoim nierozłącznym
przyjacielem. Uwagi i rady prosimy o wysyłanie
pod adres:
-pgszczawno.gazetka@wp.pl
(tak jak to już było wcześniej napisane). Mamy
nadzieję, ze się spodobało.

Redakcja

Już w lutym następny numer
kwartalnika, a w nim:
-wywiad z przewodniczącą
szkoły
-jasełka Bożonarodzeniowe
-aktualności
-humor
-... I wiele innych!

