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Czy jesteśmy tolerancyjni? - 
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Trochę  kultury! 
Jedna z naszych dziennikarek 
ocenia książkę, film oraz płytę 
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Zdrowie i Uroda                     

Sposoby na płaski brzuch  
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‘’Kreatywność na TAK’’ Felieton o tolerancji 
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„Nauczyciel z bogatym 

doświadczeniem.” 
We wrześniu 2016 roku dołączyła do naszej szkoły                                                      
nowa nauczycielka matematyki. W krótkim czasie 
zdobyła uznanie uczniów. O pracy nauczyciela i 
szkole z Panią Magdaleną  Sosną rozmawia Aniela 
Gubała. 

 
1.Wiemy, że pracowała Pani we wszystkich typach 

szkół.      

 Z uczniami, w jakim wieku najlepiej się Pani pracuje? 

Na każdym poziomie edukacji praca z uczniami 

daje mi wiele przyjemności. Nie ma znaczenia, czy 

są to uczniowie ze szkoły podstawowej, 

gimnazjum czy szkoły ponadgimnazjalnej, praca z 

nimi sprawia mi wiele satysfakcji 

2.Czy podoba się Pani w naszej szkole? 

Bardzo mi się podoba, panuje miła atmosfera, 

młodzież jest bardzo sympatyczna 

3.Dlaczego wybrała Pani akurat tę szkołę? 

Pracowałam już w szkole podstawowej i 

ponadgimnazjalnej, zatem trzeba było zmierzyć 

się z nowym wyzwaniem. 

4.Czy praca nauczyciela sprawia Pani przyjemność? 

Tak, bardzo lubię pracę z młodzieżą, lubię to, co 

robię, spełniam się w tym. 

5.Dlaczego Pani pasjonuje się matematyką i czemu  

wybrała Pani akurat taką dziedzinę nauki? 

Wybrałam matematykę,  ponieważ jest 

przedmiotem, który jest bardzo logiczny, czasami 

zaskakuje różnymi zadaniami. Tak naprawdę 

matematykę jak się zrozumie, to jest bardzo 

prosta. 

6.Ile lat Pani miała, gdy zaczęła uczyć matematyki? 

24lata 

7.Co Pani sądzi o uczniach naszej szkoły? 

Gimnazjaliści w Żabim Rogu  są bardzo 

sympatyczną młodzieżą, a także 

zdyscyplinowaną. 

 

 

 

 

 

10.Jak Pani radzi sobie z trudnymi uczniami?  

Przeprowadzam rozmowy dyscyplinujące, próbuję 

zrozumieć skąd wynikają problemy 

wychowawcze, co jest jego podłożem. 

 

„Przyszłość” 
1. Jest uczniem klasy III a, wiele czasu 

poświęca nauce języków obcych. O szkole i 
planach na przyszłość z Szymonem Mrozem 
rozmawiały: Alicja Retka i Marzena Mozol. 

2.  
3. 1.Jakie masz podejście do ocen, czy 

interesują Cię one?  
Oczywiście, że się interesuję, teraz dla mnie to 
najważniejsza rzecz! Już niedługo egzaminy, 
więc trzeba się wziąć do roboty. 

4. 2.Czy gdybyś miał do wyboru nasze  i inne 
lepsze gimnazjum, które byś wybrał? 
Jak ja bym mógł opuścić moich 
najwspanialszych, najukochańszych 
nauczycieli?  Oczywiście ,że wybrał bym 
nasze. 

5. 3.W jakim kierunku chciałbyś kontynuować 
dalszą naukę? 
Zdecydowanie turystka. Po ukończeniu 
gimnazjum chciałbym iść do Ekonomika Im. 
Sandora Petofi w Ostródzie. 

4.Który przedmiot sprawia Ci trudności? 
Zdecydowanie matematyka 

5.Jaki jest Twój sposób na naukę języków 
obcych? 
Każdy ma swój sposób, np. moim najlepszym 
jest aplikacja Wakie.  Rozmawiałem i pisałem z 
ludźmi innych narodowości. Szczególnie 
polecam rozmowy z Brytyjczykami. Najlepszym 
sposobem na naukę słówek jest przetłumaczyć 
sobie dane słówko, później go używać.  

6.Skoro tak Ci zależy na ocenach i dużo 
czasu poświęcasz na naukę, to kiedy masz 
czas na rozrywkę? 
 Moją rozrywką jest nauka języka angielskiego. 
Pozdrawiam Panią Małgorzatę Snopek. 

7. Czy wolałbyś mieszkać za granicą czy w 
Polsce? 
Jako iż kocham język angielski i akcent brytyjski 
i kocham go używać  - chciałbym w Wielkiej 

Brytanii.   

 

 

   

 



KREATYWNOŚĆ NA TAK! – nowy projekt w naszej szkole 

W naszej szkole od lutego 2017 roku ruszył nowy projekt edukacyjny pod tytułem 

„Kreatywność na tak!” . W ramach projektu realizowane są moduły: KREATYWNY 

GIMNAZJALISTA : robotyka, dziennikarstwo,  j. angielski . EKSPERYMENTY DLA 

GIMNAZJALISTY- poszerzanie treści z zakresu matematyczno-przyrodniczego .  

 Skąd wziął się pomysł na ten projekt? 

 Odpowie nam na to Pani dyrektor. 

 

 

 

 

Skąd wziął się pomysł na projekt? 

Projekt był pomysłem nauczycieli. Był to wspólny 

pomysł, taki był wymóg unijny. 

Co szkoła uzyska dzięki projektowi? 

Pomoce dydaktyczne, trzy klasy zostaną wyposażone 

całkowicie:  fizyko-chemiczna, matematyka cała sala + 

ławki, pomoce dydaktyczne oraz sala biologiczna. 

Jaką kwotę szkoła dostała na wyposażenie klas? 

Całkowita kwota projektu to: 349280,50 zł. 

Wyposażenie: 100 010 zł – w tym wycieczki dla 

uczniów. 

Ile będzie trwał projekt? 

Projekt będzie trwał 2 lata. 

 ROBOTYKA- to wprowadzenie do 

tematyki oprogramowania, tworzenie 

własnych bloków, rozwiązywanie 

problemów za pomocą robotów. 

 

 

DZIENNIKARSTWO – ćwiczenia 

redakcyjne, dziennikarskie formy 

wypowiedzi, redagowanie 

tekstów, zajęcia na komputerach. 

Efektem tych zajęć  jest nasza 

gazeta.  

 

CHEMIA – BIOLOGIA – 

doświadczenia chemiczne, nauka o 

środowisku, można rzec „bombowe 

zajęcia”, nauka przez zabawę i 

doświadczenia. 

 

ANGIELSKI – każdy wie, jak ważna jest w 

dzisiejszych czasach nauka języków 

obcych. Na zajęciach uczniowie maja 

okazję , aby udoskonalić swoje 

umiejętności językowe i poszerzać wiedzę 

o krajach anglojęzycznych. 

 

 

Fizyka –na tych zajęciach uczniowie 

przygotowują się do  doświadczeń z 

fizyki, które zaprezentują na  pokazie dla 

klas 1-3 szkoły podstawowej. 

W następnym numerze reportaż 

z wycieczek projektowych! 



58%
42%

Czy chciałbyś aby w naszej szkole uczyły się 
dzieci uchodźców?

TAK NIE

54%

46%

Czy zauważyłeś w naszej szkole kiedykolwiek 
objawy nietolerancji?

TAK NIE

92%

8%

Czy uważasz się za osobę tolerancyjną?

TAK NIE

     Całkiem na poważnie  

W  tym numerze podjęliśmy temat tolerancji. 

          Razem z naszymi dziennikarzami zadaliśmy uczniom  

kilka pytań dotyczących właśnie tego tematu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                 

                                

  

  Czym tak naprawdę jest tolerancja? A czym jest nietolerancja? Te dwa słowa najczęściej kojarzą nam się z wyrażaniem swojego 

zdania wobec innych, czy to na temat koloru włosów, kolczyków itd. aż po same poglądy, religię, jaką wyznajemy oraz nasz sposób 

bycia. W zasadzie dlaczego mielibyśmy wtrącać się w czyjeś życie i je oceniać? Po co? Nie mamy własnego? Okazuje się, że z jednej 

strony tak, a z drugiej nie. Oczywiście mamy swoje życie, jednak wyrażanie własnego zdania jest kwestią naturalną i nie możemy się 

bez niej obejść. Czy to w stosunku do naszej osoby, czy to my sami będziemy kwestionować innych, to nadejdzie w życiu każdego i nie 

trzeba z tym walczyć. A raczej trzeba. Wszystko zależy od tego,  w jaki sposób będziemy wyrażać swoje zdanie. I właśnie w tym 

momencie przechodzimy do  tematu tolerancji.  

    Kiedy kogoś tolerujemy życie jest o wiele prostsze. Można wtedy wymieniać się swoimi poglądami, muzyką i książkami, tak 

naprawdę większością rzeczy! Można prowadzić ciekawe dyskusje, bo kiedy tolerujemy czyjeś zdanie to ciekawi nas co nasz rozmówca  

uważa w danej sprawie, czyż nie? Życie byłoby (mówiąc potocznym językiem) super, gdyby na świecie wszyscy siebie tolerowali! 

Każdy mógłby być sobą, nikt nie bałby się wtedy powiedzieć wprost "Hej, jestem gejem!". No ale cóż, tak świat nie wygląda. Pewnego 

dnia ktoś postanowił, że powie "Hej, a może by tak stworzyć nietolerancję?". Nie no, oczywiście tak nie było, ale nawet jeśli, to po co? I 

skąd ona się tak naprawdę wzięła? Ktoś nagle powiedział "Hej, Twój styl bycia jest idiotyczny i nie zamierzam go tolerować"? Jasne, że 

nie, więc skąd wzięła się ta nienawiść do drugiej osoby? Komuś nie podoba się, że ktoś inny jest po prostu sobą? Że jest inny od niego? 

No cóż, wyznam tutaj tajemnicę życia i śmierci, ale nie wszyscy są tacy sami. Szok, co nie?! Szok szokiem, ale skąd się w końcu bierze 

ta nietolerancja?  

Boimy się inności. Boimy się nowych rzeczy, doznań. Nie lubimy innych racji,  skoro nasze zdanie jest ważniejsze. No i przede 

wszystkim jest nasze.  

No, ale powróćmy do tego, że boimy się inności. Tutaj wiele osób może się ze mną nie zgodzić, no bo jak to, bać się inności? Przecież 

ludzie zwiedzają świat, poznają inną kulturę!  Niby tak, ale wróćmy na ziemię. Przykłady tego, że boimy się inności spotykamy na co 

dzień, dosłownie wszędzie. Ludzie przecież jedli mięso od początku naszej ewolucji, więc dlaczego teraz mieliby go nie jeść? Ludzie 

chodzili w wąskich spodniach od bardzo dawna, więc czemu mieliby powrócić do szerokich nogawek? A jak ktoś ubierze coś, co nie 

jest modne, nie wygląda jak modelka   reklamująca popularną sieciówkę? O matko!  No dokładnie, o matko. Niby takie błahe powody, 

ale jednak ludzie mogą odpowiedzieć na nie nienawiścią. I tak jest bardzo często. Wyobrażacie to sobie? Powiedzieć komuś, że jest 

idiotą i kretynem tylko dlatego, że jest inny od nas? Tylko dlatego, że nam się to nie podoba? Przez takie (czy inne) powody ludzie boją 

się być sobą. Wstydzą się tego, kim są. Wstydzą się swojej orientacji, tego jaką wyznają religię, czy nawet boją się wyjść z domu w tym, 

co tak naprawdę się im podoba. 

    Dlatego postarajmy się nie tryskać nienawiścią na kilometr. A nawet jeśli musimy już wyrazić swoje zdanie co do drugiej osoby, to 

starajmy się być mili. Niech ludzie nie wstydzą się tego, kim są. Niech nie boją się być sobą.  

 

70%

20%

10%

Co według ciebie znaczy być człowiekiem 
tolerancyjnym?

1. Bezwzględna akceptacja ludzi o innym kolorze skóry,
obyczajach itd.

Świadoma zgoda na wyznawanie i głoszenie przez
innych ludzi poglądów, z którymi się nie zgadzamy.

Inne…



Przepis na wodę z miodem: 

Zdrowie i uroda 
Zbliża się wiosna postanowiliśmy, wiec poświęcić nieco uwagi naszemu brzuchowi, 

gdyż każdy chciałby mieć piękny i płaski. Oto parę niezbędnych uwag. 
 

 

 

 

 

 

Produkty, które są trawione dłużej niż 6 godzin: 

1. Tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, np. boczek 

2. Potrawy smażone (również na tłuszczach roślinnych), w tym fast-foody 

3. Przetwory z mięsa wieprzowego, np. kiełbasa, kotlety 

4. Dania mięsne (drób- w szczególności kaczka, gęś, wołowina) 

5. Przetwory rybne, np. śledzie w occie, śledzie w śmietanie) 

6. Wędzonki np. wędzony kurczak, szprotki, makrela 

7. Wyroby cukiernicze np. ciasta z kremem na bazie śmietany z wysoką zawartością tłuszczu 

8. Grzyby 

9. Warzywa strączkowe i kapustne 

 

 

   

 

 

                                            Płaski brzuch na wyciągnięcie ręki: 

a) Ćwicz codziennie-każda aktywność wpłynie korzystnie na wygląd twojego brzucha np. jazda rowerem, spacer, taniec 

b) Skoryguj dietę- 5 posiłków dziennie, kolacje spożywaj 4 godziny przed snem. Pamiętaj płaskiego brzucha nie zbudujesz 

na słodyczach, alkoholu i napojach gazowanych!  

POWODZENIA!  

 

Jak zadbać o płaski brzuch? 

Wielu z nas ma dziś problem z tłuszczem na 

brzuchu, powstaje on poprzez odkładania 

się zbędnych lub niewykorzystanych 

składników odżywczych. 

 

 

Zalety picia wody z 

miodem: 

 Leczy zapalenia stawów 

i działa przeciwbólowo 

 Zwalcza zmęczenie i 

dodaje energii 

 Redukuje poziom 

cholesterolu 

 Pomaga schudnąć  

 

otrzymanej przez rozpuszczenie 1 łyżki 

miodu w 1 szklance lekko ciepłej, 

przegotowanej wody. Dobre efekty daje 

wypijanie 1 szklanki rano na czczo, 

przygotowanej w tym celu wieczorem. 

Bądźmy EKO! 

   Rolnictwo ekologiczne jest systemem produkcji rolnej, opartym na wykorzystaniu naturalnych 

procesów, zachodzących w gospodarstwie rolnym. Chów zwierząt oparty jest na paszach własnych. W 

ekologicznym systemie produkcji wyklucza się stosowanie syntetycznych substancji takich jak: nawozy 

sztuczne, chemiczne pestycydy, hormony wzrostu. Nie oznacza to jednak, że w tym systemie 

gospodarowania nie nawozi się i nie chroni roślin przed szkodnikami i chorobami. Podstawą nawożenia roślin 

są nawozy organiczne, wyprodukowane w danym gospodarstwie. Stosowane są także nawozy mineralne.  

   Czy warto  wybierać produkty spożywcze pochodzące z ekologicznych gospodarstw? Oto kilka zalet: 

-mięso pochodzące od zwierząt z ferm przemysłowych zawiera mniej składników odżywczych niż to 

pochodzące od zwierząt  hodowanych w lepszych warunkach 

- jajka od kur z dostępem do wolnego wybiegu mają nawet dwukrotnie więcej witaminy E, prawie 

trzykrotnie więcej beta-karotenu i nawet o 30% więcej kwasów omega-3 niż te od kur hodowanych w 

klatkach. 

   Produkty pochodzące z rolnictwa ekologicznego możemy kupić: w sklepach na półkach z ekologiczną 

żywnością, na internecie, bezpośrednio u producenta (np. gospodarstwo); zachęcamy także do 

wprowadzenia rolnictwa ekologicznego na swoje podwórka ;) 
 

 



 
 

 

 

 

 

Warte przeczytania  

"Złodziejka książek" to powieść autorstwa 

Markusa Zusaka opowiadająca o pewnej 

niemieckiej dziewczynce, żyjącej w 

Niemczech za panowania Adolfa Hitlera. 

Książka opowiada o śmierci, prawdziwej 

przyjaźni i o ciężkim życiu ludzi 

niepodporządkowanych władzy. Historia 

zdecydowanie ciekawa, dobra dla 

każdego. Nie jest to nudna historyczna 

książka, jednak z dobrze ukazanym 

historycznym tłem. Styl pisania autora 

sprawia, że lekko się czyta i ciężko 

oderwać się od lektury. Naprawdę 

zachęcam do przeczytania. 

Warte obejrzenia 

„Django”- film reżyserii Quentina 
Tarantino z 2012 roku. Opowiada on o 
łowcy nagród oraz jego niewolniku 
imieniem nie innym jak sam tytuł. Dwaj 
bohaterowie wyruszają w podróż, aby 
odbić żonę Django z rąk bezlitosnego 
Calvina Candiego, którego rola 
przypadła znakomitemu aktorowi 
Leonardowi DiCaprio. Film jest wysoko 
oceniany, także moim zdaniem jest 
godny polecenia. Akcja szybko się toczy, 
ciekawe wątki, doskonała gra aktorska. 
Oglądając go, na pewno nie zmarnujesz 
czasu. 
 

Warte wysłuchania  

Płytą, którą chciałabym polecić jest 
całkiem niedawno wydany album zespołu 
Kult – „WSTYD”. Choć kolejna płyta nie 
odbiega zbyt mocno nastrojem od 
pozostałych dzieł kapeli, jest nieco lżejsza i 
spokojniejsza. Tym razem większy wkład 
mają muzycy z sekcji dętej. Ciekawe 
teksty, pisane przez wokalistę – Kazika 
Staszewskiego nie obyły się bez 
politycznego czy też społecznego zacięcia, 
są bez wątpienia warte zgłębienia. Niecałe 
dwa miesiące od premiery krążka, ukazał 
się drugi album – suplement. Obie płyty 
oceniam bardzo pozytywnie choć moim 
zdaniem nie przewyższają jakoś bardzo 
reszty twórczości zespołu, Kult nadal 
trzyma bardzo wysoki pozom. 
 

Co jest grane? Kino Helios 

Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara  

Złowrogi korsarz ucieka z mitycznego 
więzienia i planuje zgładzić wszystkich 
piratów na morzach. Aby mu 
przeszkodzić, Jack Sparrow musi 
zdobyć Trójząb Posejdona. 

Reżyseria: Joachim Roenning, Espen 
Sandberg, 

Scenariusz: Jeff Nathanson, 

Gatunek: Fantasy, Przygodowy, 

Produkcja: Australia, USA, 

Premiera: 26 maja 2017 (Polska) 24 
maja 2017 (świat) 

 

http://www.google.pl/url?url=http://memy.pl/mem_435046_kultura_musi_byc&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi7ueSh5-zSAhWkd5oKHdMGCmEQwW4IIjAG&usg=AFQjCNERuQD9b0NMZP4crfc2ryevhb-2RQ
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  Zgadnij o jakim nauczycielu jest mowa: 
  

1. Bardzo lubi swój skalniak choć też kroniki „Wampirów”. 

Dobra uczennica ale nie kujon, marzyła by zostać nauczycielką 

polskiego. Najczęściej  dostawała uwagi za pisanie liścików i rzucanie 

słonecznika. 

……………………………………………………. 

2.Od początku wiedziała, że chce zostać nauczycielem.  

Lubi polski Rock, ale też jazdę na rowerze i spacery. 

Kujon, wszystko najlepiej. Kiedyś rzuciła nauczycielkę od biologii  

skórką od banana, oddaliła się bez pozwolenia z biwaku. 

Jechała motorem do ślubu.                                                                          1.Przydomek następcy Mieszka I, czyli jego syna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
……………………………………………………                    2.Ile jest województw w Polsce.                                                             

                                                                                                                          3.Panował w latach 1447 – 1492. Król Kazimierz……..                                     
3.W szkole podstawowej siadła z koleżanką na parapecie i                       4.W 1764 roku królem Polski został Stanisław August...... 
oparły się o szybę. Szyba wypadła. Chciała zostać pielęgniarką.              5.Było na przykład styczniowe listopadowe. 

Pracowała w szkolnym sklepiku. Po maturze ogoliła głowę na łyso.        6.W 1138 roku Książe Bolesław…...podzielił Polskę na  

Obejrzała wszystkie odcinki „Top Model”.                                                            dzielnice. 

 ……………………………………………………                         7.W 1385 Polska i……..zawarły unię personalną.     

 4. Bardzo lubi pracę w ogrodzie. Chciała zostać lekarzem.                    8.To zbiór zasad, które obowiązują w państwie. Jest to… 

Dobry uczeń, ale bez paska. Mdlała na widok krwi. Zacięła się cyrklem, 

żeby nie pisać sprawdzianu. Seriale jakie ogląda to „Cesarzowa sisi ”. 

Jechała bryczką do ślubu. 

…………………………………..………………. 

5.Jej pasją jest podróżowanie, nurkowanie i pływanie. 

Lubi kryminały szwedzkie. Nie lubiła się uczyć. 

Jej marzeniem było uczenie nurkowania na wyspie Mauritius. 

 Najczęściej uwagi dostawała za rozmawianie. 

…………………………………………………... 

6.Lubi sport: piłka ręczna, siatkowa, nożna. Przeciętny uczeń. 

Słucha rocku i muzyki filmowej. Kiedyś z kolegami oparli 

kościotrupa o drzwi, bo nauczycielka się spóźniała kiedy  

otworzyła drzwi kościotrup przewalił się na nią. 

………………………………………….……….. 

7.Bardzo lubi pracę w swoim ogrodzie, ale też  

 pracę rękodzielnicze. Chciała zostać pielęgniarką,  

 dlatego bardzo lubi „Dr Housa” Była raczej                                                 

 przeciętną uczennicą. Kiedy była dzieckiem  

 rozsypała mąkę i cukier na podłogę.  

 Z koleżankami lubiła skakać po kałużach. 

 ………………………………………………… 

8.Bardzo lubi grać w siatkę. Chciała zostać  

 lekarzem, dlatego lubi „ Na dobre i na złe”,  

ale nie tylko jest wielbicielką również „Drugiej  

szansy”. Jej dziecięcym marzeniem było wygrać  

dużo pieniędzy. W wolnym czasie lubi czytać i  

grać w gry zespołowe. Jej znakiem zodiaku jest  

rak. 

………………………………………………….. 
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    HHUUMMOORR  ZZ  ZZEESSZZYYTTUU  UUCCZZNNIIAA  
  „„AAnnttyycczznnaa  ttrraaggeeddiiaa  ppoocchhooddzzii  oodd  

ssttaarroożżyyttnneeggoo  śśrreeddnniioowwiieecczzaa..””        
((OOddppoowwiieeddźź  uucczznniiaa  nnaa  ppyyttaanniiee  ppoocchhooddzzeenniiee  aannttyycczznneejj  ttrraaggeeddiiii))    

  „„LLaattaarrnniikk  ddoobbrrzzee  wwyykkoonnaałł  oobboowwiiąązzkkii,,  

aallee  zzaacczząąłł  ppiićć””                

((  OOddppoowwiieeddźź  nnaa  ppyyttaanniiee  jjaakk  LLaattaarrnniikk  wwyykkoonnyywwaałł  sswwoojjee  oobboowwiiąązzkkii))  

  „„BBaaddaanniiee  wwnnęęttrrzzaa  ZZiieemmii  jjeesstt  bbaarrddzzoo  

ttrruuddnnee,,  ppoonniieewwaażż  żżeebbyy  ddookkooppaaćć  ssiięę  ddoo  

ZZiieemmii  cczzeebbaa  mmiieećć  dduużżoo  ssiiłłyy  

cciieerrpplliiwwoośśccii””..  

((OOddppoowwiieeddźź    uucczznniiaa  nnaa  ppyyttaanniiee  ddllaacczzeeggoo  bbaaddaanniiee  wwnnęęttrrzzaa  ZZiieemmii  jjeesstt  

ttrruuddnnee))  

                        WWiięękksszzoośśćć  mmiieesszzkkaańńccóóww  ttoo  ppoottoommkkoowwiiee  ..………………..oorraazz  lluuddnnoośśćć                                                  

cczzaarrnnoosskkóórraa  ,,cczzyyllii  „„mmuurrzzyynnyy””..  

    

           KUPON DO KRZYŻÓWKI 
  Hasło : ………………………………………………………… 
   Imię i nazwisko: ………………………………………….. 

                 KUPON DO QUIZU 
1 ……………………………………. 2 …………………………………….. 
3 ……………………………………. 4 …………………………………….. 
5 ……………………………………. 6 …………………………………….. 
7 …………………………………….  8…………………………………….. 

Kupon z rozwiązaniem proszę dostarczyć do 
redaktor naczelnej Marzeny Mozol. 

 

 
 

 

 



Echo szkoły    
Teatr 

W dniu 2.03.2017r. klasy 1 i 2 gimnazjum pojechały do 

Elbląga, do teatru na „Skąpca” Moliera. Spektakl 

trwał dwie godziny. Uczniowie byli zadowoleni i 

mówili, że im się bardzo podobało. 

 

                Zawody lekkoatletyczne  

W dniu 6.03.2017r. poniedziałek odbyły się 

zawody lekkoatletyczne w Morągu w 

Gimnazjum nr 1. Naszą szkołę reprezentowali 

uczniowie z klas 1b , 2a , 2b oraz 3b. Medale 

zdobyli : Rafał Mutrynowski  III  miejsce za 

skok wzwyż , Marzena Mozol III  miejsce skok 

wzwyż , I  miejsce za bieg na 30 m i II  za bieg 

na dobieganie oraz Kamil Kuciński za skok w 

wzwyż II  miejsce. Inni uczniowie nie byli 

zasmuceni tym , że nic nie zdobyli. Cieszyli 

się, że wystartowali w zawodach. 

Dzień wiosny 

Dnia 22.03.2017r. w naszej szkole odbył się Dzień Wiosny. W jury byli: Małgorzata Tolak oraz Bogumiła Ołtuszewska.  

Na samym początku był pokaz stroju wiosny. Pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Kostrzewa z klasy 2b, drugie Angelika 

Gajcy z klasy 2a, a trzecie Zuzanna Wachcińska z klasy 1b. Konkurencje taneczną wygrała klasa 2b. Było dużo 

ciekawych i zabawnych konkurencji. Za każdą przyznawano  punkty , które zapisywała Anna Wiśniewska. Na koniec  

Pani Monika Próchniewska zliczyła punkty,  klasy 2a i 2b zajęły pierwsze miejsce. Było ciekawie i śmiesznie.   

 

      

Targi edukacyjne 

Klasy 3 stoją przed trudnym 

wyborem, dlatego 22.03.2017 r. 

wzięły udział w Targach 

Edukacyjnych szkół Powiatu 

Ostródzkiego. Była to doskonała 

okazja do tego, aby poznać 

szkoły ponadgimnazjalne i 

porozmawiać z uczniami i 

nauczycielami tych szkół. 

 

Zawody z Unihokeja 

Dnia 25.03.2017 r.  w Morągu w Gimnazjum nr 1 odbyły się 

zawody z Unihokeja. Udział wzięli uczniowie gimnazjum.  

zajęli V miejsce . Dostali puchar i dyplom pamiątkowy.  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczki 

    Maj i czerwiec to miesiące 
wycieczek. Tak wielu ciekawych 
wyjazdów, w tak krótkim czasie, 
dawno nie było. 
4 maja –w ramach projektu uczniowie 
wyjeżdżają do  Torunia  
5 maja – wycieczka projektowa Gdynia 
Eksperyment 
26 maja – w ramach projektu kolejna 
wycieczka do Gdyni Akwarium 
23–26 maja – wycieczka do Wrocławia oraz 
Kotliny Kłodzkiej klasy IIa i IIIa, opiekunowie 
wycieczki to J. Wilk, K. Steffen-Białek i M. 
Próchniewska 
6-8 czerwca – klasa IIIb jedzie wraz z 
wychowawcą do Warszawy 
22 czerwca będzie wycieczka do Gdańska 
Hewelianum  

Nowy projekt edukacyjny w 

naszej szkole!  

Od kwietnia dziesięcioosobowa grupa 
uczniów naszej szkoły weźmie udział 
w projekcie Czas na zdrowie, nad 
którym patronat objął BOŚ. Pod 
opieką Pani Moniki Próchniewskiej i 
Pani Katarzyny Białek będą promować wiedzę na temat 
rolnictwa ekologicznego i zorganizują w naszej szkole 
Festyn Zdrowia. Będzie to okazją do tego, aby 
dowiedzieć się, co służy naszemu zdrowiu i przekonać 
niedowiarków, że zdrowa żywność jest smaczna i może 
być nawet słodka.  
Szykuje się wielka impreza, jakiej w naszej szkole 
jeszcze nie było! Będą projekcje filmów edukacyjnych, 
degustacja zdrowej żywności przygotowanej przez 
uczniów i  zaproszonych gości oraz zabawy sportowe. 
 

Dni rodziny 

2.06.2017r.w naszej szkole 
odbędą się Dni Rodziny 
pod hasłem „Kocham- nie 
truję”. 

 

Gazetka powstała w ramach projektu edukacyjnego  Kreatywność na tak.  

Redakcja: Alicja Retka, Kinga Chamot, Anita Suchocka, Wiktoria Kostrzewa, Aniela Gubała, Marysia 

Kobylańska, Angelika Gajcy, Oliwia Woźniak. 

Redaktor Naczelny: Marzena Mozol 

Opiekun: Pani Katarzyna Steffen-Białek 

 

NASI WOLONTARIUSZE W BIESALU 

Uczniowie naszego gimnazjum odwiedzają dom 

spokojnej starości „Młodzi Duchem”. Spotkanie z 

seniorami  jest niesamowitą okazją do wymiany 

doświadczeń,  uczniowie  chętnie dotrzymują 

towarzystwa mieszkańcom. Seniorzy z kolei 

opowiadają naszym kolegom różne historie ze swojego 

życia, chętnie dzielą się swoją wiedzą.  

REFORMA W NASZEJ 

SZKOLE 

23 czerwca wraz z klasami III 

pożegnamy także naszego 

patrona. Od września będziemy 

uczyć się w Szkole 

Podstawowej im. Ireny Kwinto 

z oddziałami gimnazjalnymi. 

Dyrektorem naszej szkoły 

będzie p. Małgorzata Tolak, 

która 11 maja wygrała 

konkurs. Gratulujemy! 

GMINNE 

KONKURSY 

PRZEDMIOTOWE 

Dnia 24.05.2017 rok 

do naszej szkoły 

zawitają najlepsi 

matematycy z Gminy 

Morąg. Z kolei 19 

maja nasza szkoła 

zawita na konkursie 

polonistycznym w 

Gimnazjum nr.2 w 

Morągu 


