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i Pracownikom szkoły słonecznych, bezpiecznych
wakacji, wspaniałego wypoczynku,
spotkań z przyrodą i ciekawymi ludźmi
oraz wielu niezapomnianych przeżyć.

Redakcja Gim-Press

Rys. Dominika Pachla
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Z życia szkoły...
Dzień Otwarty dla szóstoklasistów
16 maja Samorząd Uczniowski zorganizował Dni Otwarte dla szóstoklasistów. Odwiedzili nas uczniowie ze szkół podstawowych z naszej gminy oraz
z Gościeradowa.

Początek imprezy nastąpił na hali sportowej o godzinie 10:00. Gości powitał Pan Dyrektor i Pani Małgorzata Nowak – opiekun SU, następnie głos zabrała
przewodnicząca samorządu Amanda, która zachęcała przybyłych, by od września
zawitali do nas do szkoły, mówiła do organizacjach działających w gimnazjum
oraz ich sukcesach.
Następnie pani Ewa Sobota razem z zespołem wokalnym uczyła uczniów
klas VI dwóch piosenek: „Zapłakany świat” oraz „Czy pani ma”.

Fot. Klaudia Stola

Fot. Klaudia Stola

Fot. Klaudia Stola

Fot. Klaudia Stola
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Po części oficjalnej szóstoklasistów podzieliliśmy na grupy, którymi opiekowali się starsi koledzy i koleżanki
z gimnazjum. Następnie opiekunowie prezentowali walory naszej szkoły. W klasie biologicznej pan Henryk Flis opowiadał o działalności LOP-u, SKW oraz klubu 4H. W klasie fizyczno-chemicznej pani Iwona Głuchowska z pomocą uczniów
Radka i Patryka wykonała pokaz doświadczeń. W kolejnej klasie pani Anna Skrzypek z uczennicami Klaudią i Alą przedstawiły prezentacje o Euro-Week’u oraz zaprezentowały nasz nowy sprzęt - tablicę interaktywną.

Fot. Klaudia Stola

Fot. Klaudia Stola

W sali nr 24 uczniowie klas VI oglądali prezentację
multimedialną przygotowaną przez panią Ewę Gałczyńską.
W bibliotece pani Dorota Laskowska przedstawiła szóstoklasistom prezentację „Z życia biblioteki” jak również częstowała cukierkami i zachęcała do obejrzenia wcześniejszych numerów naszej gazety.

Fot. Klaudia Stola

Fot. Klaudia Stola
Goście mieli również okazję piec muffinki razem
z panią Małgorzatą Naborczyk i jej uczennicami.
Fot. Klaudia Stola

Fot. Klaudia Stola
Na koniec wizyty, mimo wietrznej pogody,
wszyscy wyszli na Orlika i kibicowali swoim starszym
kolegom grającym w piłkę nożną.

Dominika Resztak

STR. 4

GIM-PRESS
Tegoroczny Dzień Dziecka w naszej szkole przebiegał pod hasłem „Festiwal Nauki”. Na początku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przypomnieli nam prawa
dziecka. Następnie z krótkim recitalem wystąpiła Karolina
Rak, a uczniowie klasy IIIc zaprezentowali pokaz udzielania
pierwszej pomocy.
Ponadto na hali zorganizowano wystawy z fizyki,
biologii oraz historii.
Ten dzień był również świetną okazją do wręczenia nagród i wyróżnień. Wójt Gminy Trzydnik Duży
wręczył stypendia za I semestr roku szkolnego 2011/2012.
Otrzymali je: Sylwia Gac z klasy IIIa, Justyna Maciąg z klasy IIb, Dominika Ćwik z klasy IIIc, Alicja Wolanin z klasy IIIb
oraz Agnieszka Kosikowska z klasy IIIa. Wręczone zostały
również nagrody za konkursy, które przeprowadzono w
pierwszym semestrze. Po zakończeniu części oficjalnej
uczniowie otrzymali lody i cukierki ufundowane przez Radę
Rodziców.
Dominika Resztak

Fot. Ala Wolanin

Fot. Ala Wolanin

Spotkanie autorskie
z Anatolem Diaczyńskim
Fot. Ala Wolanin
Fot. Ala Wolanin
22 maja w naszej szkole odbyło się spotkanie autorskie z Anatolem Diaczyńskim. Zorganizowane ono zostało
przy współpracy biblioteki szkolnej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzydniku Dużym. Spotkanie związane było z promocją najnowszej książki pana Anatola - „Tętent koni przez
wieki”
Uczniowie wysłuchali historii życia pisarza oraz
dowiedzieli się, jaki miała wpływ na jego twórczość. Uczestnicy spotkania mogli uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich
pytania związane z życiem pisarza, warsztatem jego pracy
oraz otrzymać autograf.
Krystian Dziewa
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Uczniowie z najwyższą średnią
Wolanin Alicja - IIIB - średnia ocen 5,67
Wojtaś Klaudia - IIIA - średnia o cen 5,66
Ćwik Dominika - IIIC - średnia ocen 5,61
Gołąb Małgorzata - IIIC - średnia ocen 5,61
Włoda Martyna - IIIA - średnia ocen 5,61
Rak Karolina - IIC - średnia ocen 5,50
Kosikowska Agnieszka - IIIA - średnia ocen 5,50
Wójtowicz Patrycja - IIID - średnia ocen 5,50
Kosikowska Beata - IIIA - średnia ocen 5,43

Ranking klas według średnich ocen
1 miejsce

- klasa IIIA (średnia 3,98)

2 miejsce

- klasa IIIB (średnia 3,96)

3 miejsce

- klasa IIIC (średnia 3,92)

4 miejsce

- klasa IIID (średnia 3,65)

5 miejsce

- klasa IIC (średnia 3,60)

6 miejsce

- klasa IA

(średnia 3,48)

7 miejsce

- klasa IB

(średnia 3,45)

8 miejsce

- klasa IIB (średnia 3,39)

8 miejsce

- klasa IIA (średnia 3,39)

Gac Sylwia - IIIA - średnia ocen 5,43

Najlepsi czytelnicy w roku
szkolnym 2011/2012:

Pączek Katarzyna - IIID - średnia ocen 5,39
Resztak Dominika - IIID - średnia ocen 5,39
Partyka Paulina - IIIA - średnia ocen 5,38
Wójcik Ewa - IIIC - średnia ocen 5,35
Wieleba Justyna - IIIB - średnia ocen 5,33
Maciąg Justyna - IIB - średnia ocen 5,31
Chmielewska Aleksandra - IIB - średnia ocen 5,25
Dziewa Krystian - IA - średnia ocen 5,21
Jabłońska Patrycja - IA - średnia ocen 5,21
Pikula Joanna - IIID - średnia ocen 5,17
Bancer Kinga - IIIA - średnia ocen 5,16
Mazur Aleksandra - IA - średnia ocen 5,14
Kuryło Aleksandra - IIB - średnia ocen 5,13
Rydzewska Patrycja - IB - 5,07
Kuzdralińska Joanna - IIC - średnia ocen 5,06
Wasilewska Magdalena - IIC - średnia ocen 5,06
Sosnówka Sandra - IIB- średnia ocen 5,0
Staniec Magdalena - IB - średnia ocen 5,0
Kucio Elżbieta - IIIB - średnia ocen 5,0

1.

Suszek Justyna IIIC

2.

Wróblewska Monika IIC

3.

Partyka Paulina IIIA

4.

Wójtowicz Patrycja IIID

Sukcesy w roku szkolnym 2011/2012:
1. 100% z egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego Klaudia Wojtaś, Alicja Wolanin;
2, 98% z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego
- Klaudia Wojtaś;
3. 95% z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego
- Alicja Wolanin;
4. 97% z egzaminu gimnazjalnego z matematyki - Ewa
Wójcik;
5. najwyższy wynik egzaminu gimnazjalnego (184 pkt.)
- Małgorzata Gołąb.
6. V miejsce w regionie lubelsko-świętokrzyskim
„Świadomi zagrożeń - ogień w lesie a przyroda” - Patrycja Jabłońska IA , Ewa Wójcik IIIC, Dominika Ćwik
IIIC, Małgorzata Gołąb IIIC, Patrycja Wojtowicz IIID;
7. I miejsce w Konkursie Ekologicznym ph. „Cudze
chwalicie…” - Martyna Włoda, Klaudia Wojtaś, Alicja
Wolanin;

Aż trudno uwierzyć ale wśród nas są
uczniowie , którzy nie opuścili
ani jednej godziny lekcyjnej w roku
szkolnym 2011/2012.
Oto oni:
Tarkowska Marlena z klasy IIB
Miśkiewicz Justyna z klasy IIIC

8. II miejsce w Konkursie Ekologicznym ph. „Cudze
chwalicie…” - Kinga Bancer, Agnieszka Kosikowska,
Beata Kosikowska, Paulina Partyka, Ewa Wójcik;
9. III miejsce w Konkursie Ekologicznym ph. „Cudze
chwalicie…” - Araksja Babloian, Ewelina Oszust, Justyna Wieleba, Karolina Wójcik;
10. Tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego „W harmonii z przyrodą i środowiskiem” - Klaudia
Wojtaś;
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11. VIII miejsce w Finale Mistrzostw Województwa
LZS Szkół Gimnazjalnych w halowej piłce nożnej
„Piłkarska Kadra Czeka” - Patryk Serwatka IIIA,
Patryk Duda IIA,, Mateusz Brankiewicz IIA, Rafał
Wiciński IIC, Krystian Pernal IIIB, Dawid Sagan IIIB,
Radosław Płecha IIIC, Krystian Okoń IIIC, Kacper
Drewniak IIID, Patryk Potocki IIID, Bartłomiej KudłaIIIA;
7. VII miejsce w Wojewódzkiej Gimnazjadzie - sztafeta
4x100m - Konrad Pawlasek IIA,, Damian Szyfer IIIA,
Jakub Leszczyński IIIA, i Krystian Pernal IIIB
8. VII miejsce w Wojewódzkiej Gimnazjadzie - sztafeta
4x100m - Katarzyna Wojtaś IIC, Joanna KuzdralińskaIIC, Magdalena Wasilewska II C, Agata Rogowska
IIIA;
12. Wojewódzka Gimnazjada - indywidualna LA
- sztafeta szwedzka - Joanna Pikula IIID, Sylwia Gac
IIIA, Magdalena Czerwińska IIIC, Aleksandra Cieślik
IIIB, Patryk Pytlak IIIA

Uczeń potrafi ...
…gdyby nie było ludzi świat byłby cały we zwierzętach
Były tylko małupy podobne do ludzi.
Cywilizacja się posunęła i z małupy powstał człowiek.
Być człowiekiem jest fajne, gdyż każdy jest człowiekiem.
Nawet gdy nie jesteśmy mądrzy i tak jesteśmy ludźmi.
Bohaterowie „Dziadów” powinni zostać człowiekiem.

Rys. Dominika Pachla

13. I miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie - indywidualna LA - skok w dal - Justyna Maciąg IIB;
14. XII miejsce w Wojewódzkiej Gimnazjadzie
- indywidualna LA - skok w dal - Justyna Maciąg IIB;
15. I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Piosenki Religijnej i Patriotycznej w Stróży - Karolina Rak;
16. I miejsce w Międzywojewódzkim Festiwalu Piosenki Angielskiej w Zaklikowie - Karolina Rak;
17. Ogólnopolski Finał 17 Konkursu Piosenki
„Wygraj Sukces” - Karolina Rak;
18. Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „WRONkartun - 30 lat później” - Zofia Nowak;

Jak ITAKA może pomóc?

ITAKA, czyli Centrum Poszukiwania Ludzi Zaginionych jest organizacją pozarządową. Posiada status fundacji i organizacji pożytku publicznego. Jest to jedyna w Polsce organizacja, która zajmuje się problemem osób zaginionych. Powstała 22 marca 1999r. z inicjatywy dziennikarzy związanych z programem ,,Ktokolwiek widział, ktokolwiek
wie” oraz ,,Gazetą Wyborczą”.
Jej główne cele to: odnajdywanie osób zaginionych, pomoc ich rodzinom i przeciwdziałanie zaginięciom. Współpracuje z Komendą Główną Policji i jest organizacją członkowską Federacji Missing Children Europe.
Na oficjalnej stronie Fundacji ITAKA www.zaginieni.pl znajduje się: Baza Danych Osób Zaginionych i Baza Danych NN (osób o nieustalonej tożsamości). Każdy kto rozpoznał osobę, która znajduje się w bazie danych, może za pośrednictwem strony internetowej przekazać informacje o zaginionym i w ten sposób uratować mu życie.
Programy, jakie realizuje ITAKA:
116 000 - bezpłatny całodobowy Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka.
24 h linia wsparcia – 0801 24 70 70 lub 22 654 70 70 - całodobowy telefon, przy którym dyżurują specjaliści ds. poszukiwań, prawnicy, psycholodzy, pracownicy socjalni i wolontariusze ITAKI.
www.zaginieni.pl - serwis służący poszukiwaniu zaginionych i identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości (NN). Zawiera bazę osób zaginionych i osób NN.
www.nieuciekaj.pl - program edukacyjno-profilaktyczny skierowany do dzieci i nastolatków, rodziców, opiekunów i nauczycieli.
www.leczdepresje.pl - program Depresja jest chorobą. Lecz depresję działa od 2001 r., w ramach profilaktyki zaginięć.
www.bezpiecznapraca.eu - serwis Bezpieczna praca związany jest z profilaktyką zaginięć, powstał z myślą o osobach
wyjeżdżających do pracy za granicę.

Jeżeli chcecie pomóc Fundacji w realizowaniu jej głównych celów, możecie namówić osoby dorosłe, aby przekazały 1% swojego podatku na rzecz ITAKI.
Krystian Dziewa
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Zagrajmy o sukces
Pod koniec listopada ubiegłego roku nasze gimnazjum zostało zakwalifikowane przez Lubelskie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli do udziału w projekcie
systemowym Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe
– Zagrajmy o sukces.

W zajęciach systematycznie uczestniczy 25 drugoklasistów (13 chłopców i 12 dziewcząt). Każdy z nich otrzy-

W ten sposób znaleźliśmy się w gronie 49 wybranych
gimnazjów z terenu województwa lubelskiego, wyłonionych
spośród 168 szkół, które wstępnie zadeklarowały chęć uczestniczenia projekcie.

mał do użytkowania na czas trwania projektu kompletny
strój sportowy – koszulka, spodenki, dresy. Dodatkowo
mają oni do dyspozycji tablicę interaktywną oraz wiele
innych pomocy dydaktyczno-naukowych w pracowni biolo-

Zajęcia w ramach projektu rozpoczęły się na począt-

gicznej, fizycznej i chemicznej.

ku 2012 r. i będą trwać do 31 lipca 2013 – I etap 01 01.201231.12.2012, II etap – 01.09.2012-31.07.2013.

samopoczucie swoich podopiecznych, starając się wyjść

Realizowany jest na nich (w dni wolne – soboty –
przeważnie 2-3 razy

miesiącu oraz w środy po lekcjach)

szkolny program rozwojowy zakresie:

czyk – lider – koordynator, Dorota Nyk, Łukasz Matyzbon;
- zajęć z języka angielskiego – prowadzący Anna Skrzypek,
Katarzyna Płecha, Ewa Madras;
zajęć

matematyczno-przyrodniczych

naprzeciw ich potrzebom i zainteresowaniom, znajdują
dużo czasu na indywidualne rozmowy z uczniami. Atmosfera spotkań jest swobodna i bezstresowa, nie ma dzwon-

- zajęć sportowych – nauczyciele prowadzący Leszek Sitar-

-

Nauczyciele prowadzący zajęcia dbają o dobre

ków. Dodatkowym „smaczkiem” zajęć są drożdżówki, których zakup jest finansowany przez Radę Rodziców i sklepik
szkolny.
Niebawem rozpocznie się rekrutacja do następne-

–

prowadzący

Małgoorzata Naborczyk, Iwona Głuchowska, Anna Zdyb,
Henryk Flis;

go etapu projektu. Zainteresowanych uczniów klas pierwszych prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli wychowania
fizycznego.

- zajęć informatycznych – prowadząca Ewa Gałczyńska;
- zajęć psychologicznych – prowadząca Justyna Wysocka.

Lider projektu – Leszek Sitarczyk
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PRZECZYTAŁAM… POLECAM...
PRZESZŁOŚĆ JEST DLA MNIE STRACONA, TERAZNIEJSZOŚĆ TO
PRZYGODA, A PRZYSZLOŚĆ – WSPOMNIENIE…
”Mam problem: Widzę migawki przyszłości, jakby to były wspomnienia. Ale przeszłość jest dla mnie tajemnicą. Pamiętam, co będę miała na sobie jutro i kłótnię, która wydarzy się dopiero po południu. Ale nie wiem, co jadłam wczoraj na kolację. Radzę sobie
dzięki notatkom, mamie i najlepszej przyjaciółce, Jamie i system jakoś działa… Do czasu.
Bo teraz wszystko się sypie. Jamie się buntuje. Mama mnie okłamuje. I nie widzę w swojej
przyszłości chłopaka, za którym szaleję. Ale go kocham. I chciałabym zapamiętać na zawsze, jak bardzo... “
Jest to fragment książki Cat Patrick – “Zapomniane”. Powieść gatunku thriller
psychologiczny opowiada o losach z pozoru zwyczajnej nastolatki pochodzącej z USA.
Jednak pozory mylą, a nasza London Lane tak naprawdę cierpi od 6. roku życia na niezwykły rodzaj amnezji (a z jakiego powodu tę amnezję ma, dowiecie się po przeczytaniu) o
godzinie 4.33 jej pamięć się zeruje. Pamięta tylko najważniejsze informacje np. twarz jej
mamy itp. Nie pamięta nic ze swojej przeszłości, ale za to pamięta, co stanie się jutro, np.
że wieczorem pokłóci się ze swoją mamą.
Można by powiedzieć: przecież to dobrze znać przyszłość. Przecież będę wiedziała, o czym jest jutrzejszy sprawdzian z geografii – świetnie. Jednak London nie bardzo lubi swój dar. Otóż nie potrafi zapamiętać nawet imienia
chłopaka, którego kocha i to z wzajemnością… Radzi sobie dzięki notatkom, których ma juz setki.
Pewnego dnia London zaczyna nawiedzać dziwny sen, widzi w nim pogrzeb dziecka… Na początku
myśli, że z jakiegoś powodu, gdy w przyszłości będzie miała dziecko, to ono umrze. Prawda okazuje się o wiele bardziej
przerażająca i zawiła. Jednak nie jest to jedyny problem naszej bohaterki – w swojej przyszłości nie widzi Luke’a – swojego chłopaka… Czy jej ukochanemu przydarzy się jakaś tragedia, czy po prostu London zaczyna mieć zaburzenia swoich
wizji I zaczyna powracać do “zdrowia”?
Na te wszystkie pytania znajdziecie odpowiedz w książce “Zapomniane”, która mam nadzieje juz wkrótce znajdzie się na półkach naszej biblioteki…
Szczerze polecam te, książkę, ponieważ mnie bardzo zafascynowała historia debiutującej pisarki Cat Partick…
Gdy zaczniecie czytać, trudno będzie wam się oderwać od tej powieści… Z pozoru kolejny marny bazgroł o zakochanej
nastolatce z kompleksami okazuje się pasjonująca podrożą do świata pełnego tajemnic i sekretów z przeszłości…
Mam nadzieje, że wam, tak jak mnie, spodoba się ta ksiązka
Patrycja Jabłońska

Pięć autorek, jedna książka. Jeden motyw przewodni – wakacje. ,,Wakacje z Piekła” to
zbiór opowiadań, które polecam na wakacje.
Luksusowy statek, francuskie miasteczko, willa na Jamajce oraz malownicza wioska w
Karpatach okazują się przerażającą pułapką dla dziewczyn, które marzą o ekscytującej wakacyjnej
przygodzie.
Poparzenie słoneczne, zagubiony bagaż, nudne towarzystwo to tylko drobne niedogodności w porównaniu z tym, co knuje zazdrosna czarownica. Nic nie jest bardziej przerażające niż:
rzucona klątwa, ugryzienie wampira lub opowiadanie, które zmienia słuchacza w… Lecz miłość
kwitnie nawet w najbardziej upiornych okolicznościach

POLECAM!!!
Justyna Suszek
GIM-PRESS — Nieregularnik Publicznego Gimnazjum w Trzydniku Dużym. Siedziba redakcji - biblioteka szkolna.
Nasi współpracownicy: Klaudia Wojtaś IIIA, Ala Wolanin IIIB, Dominika Resztak IIID, Dominika Pachla IIC, Justyna
Suszek IIIC, Ewa Wójcik IIIC, Agata Chmielewska IIC, Patrycja Jabłońska IA, Krystian Dziewa IA.

