
 

 

 

Witamy serdecznie w kolejnym numerze kwartalnika Czas na przerwę. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydują się poświęcić swój czas na 

przeczytanie naszych wypocin i mamy nadzieję, że nie będziecie żałowali     

tych paru minut oraz, że znajdziecie coś dla siebie.   
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W tym numerze: 

 Wycieczka do Drezna 

 Halloween 

 Konkurs czytelniczy 

 Wywiad z Przewodniczącą 

 Wycieczka do Warszawy 

 Humor 



AKTUALNOŚCI SZKOLNE 

Wielka Orkiestra Świątecznej     

Pomocy 

W tym roku odbył się już 24 finał 

WOŚPu. W całej Polsce zebrano 

ponad 44 miliony złotych, a w 

Wałbrzychu około 99 tysięcy.             

Uczniowie z naszego gimnazjum 

również brali udział w zbiórce.  

Góra Grosza 

W tym roku szkolnym po raz kolejny 

uczestniczyliśmy w organizowanej 

przez Towarzystwo Nasz Dom, ogólno-

polskiej akcji „Góra Grosza”.. Najwię-

cej pieniędzy zebrała klasa I b. - 484zł. 

64gr  

Konkurs literacko—plastyczny  „Zakochaj 

się w książce.” 

W grudniu został zorganizowany konkurs 

literacki, którego celem było  rozwijania 

zainteresowań czytelniczych młodzieży 

oraz popularyzowanie wśród nich czytel-

nictwa. Zadaniem uczestników konkursu 

było wykonanie frontowej strony okładki 

ulubionej książki młodzieżowej.  

I miejsce Delia Boni  

II miejsce Izabella Zaborowska  

III miejsce Martyna Godziewska 

Wyróżnienia: 

- Dominika Suska 

- Oliwia Pindral  

- Klaudia Romanowska  

- Natalia Jeruzalska 

„Daj mi właściwe słowo i 

odpowiedni akcent, a poru-

szę świat.” 

Słowa Josepha Conrada stanowiły 

motto piątej edycji konkursu recyta-

torskiego z języków obcych, który 

odbył się w czwartek, 14 stycznia 

2016 roku. Wiersze poetów nie-

mieckich i angielskich recytowało 

15 uczniów, dla których konkurs był 

nie tylko świetnym treningiem pa-

mięci, lecz przede wszystkim oka-

zją do zaprezentowania siebie 

przed publicznością, rozwijania za-

interesowań literackich oraz języko-

wych. Decyzją jury w konkursie 

zwyciężyła Delia Boni. 

Ponadto wyróżnienie przyzna-

no Julii Puchalskiej, Joannie La-

sek i Damianowi Zawolskiemu. 

 ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY! 



Dnia 14 października odbyła się 

jednodniowa wycieczka do Drezna. 

Niesprzyjająca pogoda nie popsuła 

nam dobrego humoru, ponieważ 

wszyscy byli odpowiednio ubrani. 

Przez cały czas sprzyjała miła at-

mosfera. Podczas wycieczki można 

było również dowiedzieć się wielu 

ciekawych rzeczy o kulturze i trady-

cji panujących w Dreźnie (stolicy 

Saksonii).  

W Dreźnie zwiedziliśmy m.in. takie 

zabytki jak:  

Opera Sempera 

Zwinger 

 

 

 

 

 

 

 

Kościół Marii Panny 

Wycieczka do Drezna.Wycieczka do Drezna.Wycieczka do Drezna.   

Autor: Magda Lipińska. 



    Lubimy się bawić...Lubimy się bawić...Lubimy się bawić...   

 

 30 października po naszej szkole 
chodziły duchy, czarownice i inne 
potworki.  
Tradycją  jest, że każda klasa wybie-
ra ochotnika, który bierze udział w 
konkursach. Tym razem był wybrany 
najlepszy i najstraszniejszy strój, 
wierszyk oraz dynia, bez której nie 
odbyłoby się Halloween. 
 
O HALLOWEEN: 
 
Jest to zwyczaj związany z maskara-
dą i straszeniem. Głównymi jego 
symbolami jest drążenie dyń, wyci-
nanie im zębów i robienie z nich 
lampionów oraz przebieranie się 
za potwory.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dokładna geneza Halloween nie 
jest znana. Może nią być rzym-
skie święto na cześć bóstwa 
owoców i nasion albo celtyckie 
święto na powitanie zimy.  
 



…i bać!…i bać!…i bać!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do zabaw w Halloween zalicza się 
także zabawa cukierek albo psi-
kus. Dzieci chodzą z pudełkami na 
cukierki po osiedlach i odwiedzają 
mieszkańców. Gdy ktoś nie chce 
dać cukierków musi spodziewać się 
psikusa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Hania Tumidalska 
 



Z książką przez świat!Z książką przez świat!Z książką przez świat!   

„Kiedy przeczytam nową książkę, to 

tak, jakbym znalazł nowego przyja-

ciela, a gdy przeczytam książkę, któ-

rą już czytałem – to tak, jakbym spo-

tkał się ze starym przyjacielem”  

  /przysłowie chińskie / 

Dnia 02 listopada 2015 r. odbył 
się konkurs czytelniczy pod ha-
słem: „ Polecam Ci tę książkę”. 
Konkurs miał na celu rozwijać za-
interesowania czytelnicze mło-
dzieży. Jury (P. Edyta Suchań-
ska, P. Dagmara Mally – Płó-
ciennik oraz przewodnicząca 
naszej szkoły – Izabela Bomba) 
oceniało interpretację fragmentu 
tekstu według następujących kry-
teriów: 

 Właściwy dobór utworu. 

 Modulacja głosowa tekstu. 

Ogólny wyraz artystyczny.  

 

W konkursie udział wzięli nastę-
pujący uczniowie: 

 

Klasa I a: 

*  Szymon Szymańsk i  – 
„Gwiezdne Wojny”  

* Bartek Robak – René Gościnny, 
J e a n - J a c q u e s  S e m p é  - 
„Przygody Mikołajka” 

 

Klasa I b: 

* Ola Noskowicz – Atonie de Sa-
int-Exupéry – „Mały Książę” 

* Kacper Głód – J.K. Rowling 
„Harry Potter i czara ognia”  

 

Klasa II a: 

* Nella Łagowska – B. Andrzej-
czuk „Pamiętnik nastolatki” 

 

Klasa II b:  

* Delia Boni – J.K. Rowling – 
“Harry Potter i kamień filozoficz-
ny” 

 

Klasa III a: 

* Oskar Sasin i Mateusz Mikuła – 
A. Fredro – „Zemsta” 

* Klaudia Bębeniec – B. Rosiek  
„Pamiętnik Narkomanki” 

 

Klasa III b: 

* Damian Zawolski – S. King – 
„Zielona Mila” 

* Paulina Kot – C.V. Felscherinow 
– „My, dzieci z dworca ZOO” 

https://www.google.pl/search?sa=X&biw=1366&bih=653&q=christiane+vera+felscherinow&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2Ns4yK1Li1M_VNzCyNE-P15LJTrbST8rPz9YvL8osKUnNiy_PL8q2SiwtycgvAgBko_GTOAAAAA&ved=0ahUKEwj4rMjP4q7JAhXCfg8KHcfUB9sQmxMIwQEoATAT


 

Zwycięzca może być tylko jeden!Zwycięzca może być tylko jeden!Zwycięzca może być tylko jeden!   

Prezentowano utwory zarówno 
z klasyki jak i literatury młodzie-
żowej.   

 

Mistrzem pięknego czytania zo-
s t a ł a  N e l a  Ł a g o w -
ska. Przyznano również dwa 
wyróżnienia dla Oskara Sasina 

i Mateusza Mikuły.  

 

Pozostali uczestnicy również 
spisali się na medal, bardzo mi-
ło się ich słuchało, dlatego ser-
decznie zachęcamy do wzięcia 

udziału w kolejnych edycjach 
konkursu pięknego czytania. 

 

Na koniec konkursu zostały wy-
konane dwie piosenki – 
„W h i s k y ”  D ż e m u  o r a z 
„Karuzela” Sylwii Grzeszczak. 
Wszyscy włączyli się do wspól-
nego śpiewania i występ zakoń-
czył się w rodzinnym i pogod-
nym nastroju. 

 

 

 

Autor: Julia Puchalska 



Wywiad z Przewodniczącą.Wywiad z Przewodniczącą.Wywiad z Przewodniczącą.   

R : Jakie zmiany chcesz wprowa-

dzić w naszej szkole? 

 

I.B : Zmiany w naszej szkole, cięż-
kie pytanie. Propozycje zmian, czy 
kontynuowania poszczególnych 
tradycji naszej szkoły zamieściłam 
na swoim plakacie wyborczym. My-
ślę, że  trudno będzie zrealizować 
pewne cele. Czasami zastanawiam 
się, czy nie za wysoko postawiłam 
poprzeczkę, ale zrobię, co tylko się 
da, by umilić każdemu czas spę-
dzony w szkole. 

R : Co skłoniło cię do startowania w 

wyborach? 

 

I.B :Do startowania w wyborach 
skłoniło mnie to, że brałam w nich 
udział w poprzednim roku. Nie zo-
stałam przewodniczącą, ale za-
stępcą, więc pomyślałam, że może 
w tym roku mi się uda. Stwierdzi-
łam, że mam dobry kontakt z 
uczniami, nauczycielami oraz pra-
cownikami naszej szkoły. 

 

R : Jakie są twoje pasje? Opowiedz 

nam o sobie. 

 

I.B. : Interesuję się sportem, muzy-
ką, lubię czytać książki. Jestem 
osobą radosną, wrażliwą, staram 
się być miła dla każdego, chociaż 
nie zawsze mi to wychodzi. 

 

R : Od razu widać, że nie bardzo lu-
bisz mówić o sobie. Co według cie-
bie należy do atutów naszej szkoły? 

Jakie są jej wady i jak je zmienić? 

 

I.B. : Moim zdaniem jednym z atu-
tów, a zarazem wadą jest to, że 
nasze gimnazjum jest bardzo małe. 
Z jednej strony jest to dla nas wy-
godne, bo siedzimy w swojej kla-
sie, nie musimy chodzić po dużej 
szkole z plecakami i szukać sali 
matematycznej, czy biologicznej, 
bo to nauczyciele przychodzą do 
nas. Ale z drugiej strony brak sali 
gimnastycznej na terenie szkoły 
powoduje, że nieważne czy jest 
ciepło, czy zimno, czy pada śnieg, 
czy świeci słońce, musimy chodzić 
do sali dość odległej od szkoły. 
Wszystkie  apele, uroczystości, im-
prezy organizowane są w jednej z 
klas, co powoduje duże zamiesza-
nie wśród uczniów oraz ścisk. Jed-
nak sumując wszystkie plusy i mi-
nusy uważam, że mała szkoła  bar-
dziej przyjazna. 

 

 R: Dziękujemy za wywiad i życzy-

my skuteczności w działaniu! 

Autor: Paulina Kot 



Trzydniowa wycieczka do WarszawyTrzydniowa wycieczka do WarszawyTrzydniowa wycieczka do Warszawy   

W dniach 8 i 9 października odbyła się 

dwudniowa wycieczka do Warszawy. 

Brało w niej udział 7 osób i była finanso-

wana przez Młodzieżową Radę Miejską 

Szczawna-Zdroju. W ciągu tych dwóch 

dni odwiedziliśmy wiele ciekawych 

miejsc - Sejm Rzeczypospolitej Polski, 

PGE Narodowy, Zamek Królewski czy 

Centrum Nauki Kopernik 

 

Kolejnym obiektem zwiedzania był Sta-

dion Narodowy. Jest największym stadio-

nem na terenie Polski, a przy tym stano-

wi dodatkową funkcję – jest najwięk-

szym biurowcem w Warszawie. Mieli-

śmy okazję zwiedzić także VIPowskie 

loże. Największe wrażenie zrobiła na nas 

wszystkich szatnia piłkarska. Przygoto-

wana była na zbliżający się mecz. 

 

 

Po przybyciu do Warszawy pierwszym 

etapem naszej wycieczki był Sejm Rze-

czypospolitej. Zostaliśmy oprowadzeni 

po wszystkich pomieszczeniach, a przy 

okazji spotkaliśmy wielu znanych poli-

tyków. Podczas zwiedzania dowiadywa-

liśmy się wiele ciekawostek na temat 

funkcjonowania sejmu. 

 

 
Autor: Paulina Kot 



Kolejny dzień w stolicy.Kolejny dzień w stolicy.Kolejny dzień w stolicy.   

Następnego dnia pośpieszyliśmy 

na Plac Zamkowy, na którym 

znajdowała się znana Kolumna 

Zygmunta oraz Zamek Królewski. 

Zwiedziliśmy go z panią prze-

wodnik, która ciekawie opowiada-

ła nam jego historię. Znajdowały się 

tam dzieła sztuki namalowane głównie 

przez Marcello Bacciarelli’ego - 

nadwornego malarza ostatniego króla 

Polski Augusta Poniatowskiego. Mie-

ściły się tam też obrazy polskiego ma-

larza Jana Matejki. Oprócz tego znaj-

dowały się tam oryginalne cztery trony 

królewskie. Główną atrakcją okazały 

się faksymile Konstytucji 3 Maja. 

 

Po zwiedzeniu Zamku Królewskiego 

powędrowaliśmy w stronę Planetarium 

na seans „Rejs Po Niebie”. Opowiadał 

on o gwiazdozbiorach – historii ich 

określania, tworzenia i segregowania 

na niebie.  

Dowiedziałam się także, że każda sta-

rożytna cywilizacja miała ogromny 

wpływ na kształtowanie się astrologii. 

 

Po zakończonej projekcji udaliśmy się 

do -sąsiadującego z Planetarium - Cen-

trum Nauki Kopernika. Tam mogliśmy 

przez dwie godziny brać udział w róż-

nych testach, eksperymentach czy qu-

izach, które wyjaśniały działanie ludz-

kiego ciała, elektryczności i innych za-

gadnień. 

 

 

Wszyscy świetnie się bawili, ale mu-

sieliśmy wracać. Ze smutkiem poże-

gnaliśmy Warszawę. Mimo niedosytu 

wrażeń każdy z nas zgodnie przyznał, 

że wycieczka była w pełni udana. 

Autor: Kasia Stach 



Czas na żart!Czas na żart!Czas na żart!   

 

Autor: Kasia Stach 



To już jest koniec drugiego numeru naszej        

elektronicznej gazetki. Dziękujemy za czas       po-

święcony na przeczytanie. Ten egzemplarz koszto-

wał 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 na-

dzieję, ze się spodobało. 

 

Redakcja 

To już jest koniec!  

Do zobaczenia w następnym  

numerze! 
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