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Na majówkę i wakacje czas

Majówka to pojęcie, które wszystkim nam kojarzy się z czymś przyjemnym. Gdy
tylko nastanie wiosna i słońce mocniej przygrzeje, pakujemy kosz z jedzeniem i
ruszamy na piknik. Majówka to wiosenna wycieczka za miasto. Posiłek w lesie lub
nad rzeką smakuje lepiej niż w domu. Obecnie mówiąc majówka bardzo często
mamy na myśli nie tylko krótką wycieczkę, ale także spotkanie z bliskimi przy
grillu w ogrodzie lub niedzielny spacer po lesie. I to właśnie maj jest najczęściej
miesiącem, gdy mamy okazję odczuć pierwsze ciepłe dni, które najlepiej spędzić
na świeżym powietrzu. Dawniej majówki organizowało się zwykle samodzielnie, na
przykład wyjeżdżając na piknik z rodziną czy na przejażdżkę rowerową z
przyjaciółmi.

. Mieszkańcy Warszawy w XVII wieku wyprawiali się na prawy brzeg Wisły, na
Saską Kępę. Dzielnica ta nosi nazwę od króla Sasa, który piknikował tu z dworem.
Później zaczęto urządzać majówki na Bielanach. Modę tę zapoczątkował król
August Poniatowski, który ze świtą płynął statkiem do Lasku Bielańskiego. A za
królem podążał tłum warszawiaków.
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R O Z M A I T O Ś C I
Międzygimnazjalny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej
Dnia 13 maja w naszej szkole odbył się I Międzygimnazjalny Konkurs Piosenki
Obcojęzycznej. Do naszego gimnazjum zjechało wielu wspaniałych muzyków:
soliści, duety, instrumentaliści. Ich zmagania oceniało czteroosobowe jury,
składające się m. in. z pani Kingi Myśliwiec i Marii Wnęk (choreografa zespołu
Zielony Jawor). Nader często artyści wykazywali się takim talentem, że
otrzymywali owacje na stojąco. Do pełni szczęścia doprowadził nas nasz najlepszy
dyrektor i pozwolił nam zamiast iść na lekcje, zostać i posłuchać. Prawdopodobnie
największymi ulubieńcami publiczności byli Maria Łukasz (piosenka ,,Time to Say
Goodbye'' ) i Piotrek Chmielak (piosenka dla kogoś wyjątkowego) z naszej szkoły.
Nie zabrakło również wszelkiego rodzaju instrumentów. Mogliśmy zobaczyć i
usłyszeć: gitary akustyczne, bębenek ,,bongo'', saksofon, skrzypce, flet, organy i
perkusję. Piosenki słuchane przez nas były w języku angielskim (w większości),
słowackim i niemieckim. Rywalizacja zakończyła się następująco:
Kategoria soliści
I miejsce - Paulina Filipiec
II miejsce - Kinga Szewczyk
III miejsce - Sabina Cisoń, Barbara Furczak
wyróżnieni - Julia Benedykt, Maria Łukasz
Kategoria duety
I miejsce - Anna Szewczyk i Wiktoria Zarębczan
II miejsce - nie przyznano
III miejsce - Klaudia Witkowska i Aniela Szczepek
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Dzień Matki
Dzień matki to piękne święto. W Polsce obchodzimy je corocznie 26 maja. Jest
to dzień, w którym wszystkie dzieci dziękują za miłość, pomoc i wszystkie inne
rzeczy swoim mamom. Wręczane są im laurki, kwiaty i najróżniejsze inne
prezenty. W niektórych krajach takich jak Armenia, Azerbejdżan i Rosja, rolę
Dnia Matki pełni dzień kobiet. Z okazji tego święta w naszej szkole została
przeprowadzona ankieta. Uczniowie zostali zapytani: ,, Kim dla ciebie jest twoja
mama? ''. Padały takie odpowiedzi:
–

Osobą, która mnie urodziła.

–

Nie wiem.

–

Kimś, kto mnie akceptuje.

–

Mamą.

–

Wrogiem.

–

Rodzicem.

–

Najważniejszą osobą na świecie.

–

Najukochańszą osobą, bez której nie mogę żyć.

Drodzy uczniowie, kochajcie swoje mamy. To nic nie kosztuje, a tak wiele znaczy
np. dwa słowa ,, Kocham Cię ''.

``````````````````````````````````````````````````
``````````````````````````````````````````````````
NATALIA POLECA

Na letnie, długie wieczory według naszej redakcji najlepszą książką jest ,,Krzywe
10’’ Ewy Nowak. Bardzo łatwo się ją czyta, nie jest gruba i ma ładną okładkę.
Książka opowiada o grupie znajomych spędzających wakacje nad jeziorem
Krzywe, Główną bohaterką

jest

16-letnia Dominika, która jest zakochana w

swoim koledze , ale bez wzajemnośći. Codziennie rano znajdowała na parapecie
okna różne drobiazgi np. pałki wodne, muszlę ślimaka, krzaczek jagód czy dużą
hubę.
Mnie książka bardzo się , ponieważ jest ciekawa, opowiada o rzeczywistych
zdarzeniach i oddaje prawdziwe uczucia. Serdecznie polecam ją innym.
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Szkolny Dzień Dziecka
W tym roku szkolnym Dzień Dziecka upłynął

bardzo przyjemnie. Najpierw

mieliśmy okazję posłuchać i oglądać występy naszych kolegów i koleżanek podczas
II Szkolnej Gali Talentów. Nikt nie spodziewał się takich atrakcji jakie dane
było nam przeżywać. Byliśmy więc świadkami układania kostki Rubika stopami w
wykonaniu Jasia Zonia z kl. II b, popisu solówki na perkusji, którą zaprezentował
Jasiek Bryniarski, a także porywającego tańca chłopaków z klas III,
występujących pod nazwą Heart Breakers. Bardzo pozytywnie zaskoczyła nas
najliczniejsza grupa śpiewająca. Nie sposób wyróżnić kogokolwiek spośród nich,
gdyż każdy solista zaprezentował się w innym utworze i zrobił to bardzo dobrze.
Nie można pominąć też grupy akrobatycznej, prezentującej najwyższy poziom
akrobatyki sportowej. Talent aktorski zaprezentowały trzy przedstawicielki kl.
Ib, które wystąpiły ze skeczem „Hotel nie byle jaki”. Oglądający co rusz
wybuchali salwami śmiechu.
Druga

część

dnia

to

rywalizacja

klasowa

w

Mistrzostwach

Szkoły

w

Lekkiejatletyce. Każda klasa wystawiła swoich przedstawicieli do pchnięcia kulą,
skoku w dal, biegu na 60 m oraz sztafety - 4 razy 100 m. Rywalizacja była
zacięta, doping gorący.
Po dniu pełnym wrażeń, poźnym popołudniem wróciliśmy do szkoły na dyskotekę, w
czasie której razem z panią Sabiną cała szkoła zatańczyła dwukrotnie taniec
belgijski.
To był naprawdę bardzo udany dzień i będziemy go długo wspominać.
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P O Z N A J M Y S I Ę
W tym miesiącu przeprowadziłyśmy wywiad z panią Kingą Myśliwiec:
Ile lat pani uczy?
10 lat.
Gdzie pani zaczynała?
Tu w gimnazjum i w Ostrowsku.
Kim chciała pani być w dzieciństwie?
Policjantem ;).
Jakie ma pani hobby?
Aktualnie to nie mam. Ale tak to praca w ogrodzie, pielęgnowanie kwiatów, jazda
na rowerze jak mam czas.
Jakiej muzyki pani słucha?
Od rock'a po pop. Jakieś ballady, muzyka klasyczna.
Jak spędzi pani wakacje?
Trzeba zacząć od tego, że ja nie będę miała wakacji. Studia i te sprawy. Ale jeśli
już to raczej rodzinnie.
Jakie jest pani największe marzenie?
Pojechać do USA i zwiedzić je całe.
Natalia i Kasia
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Czy wiecie, że....
Dzień Pielęgniarki

Międzynarodowy Dzień Pielęgnarek jest obchodzony corocznie 12 maja od 1973r.,
kiedy to ustanowiła go Międzynarodowa Rada Pielęgniarek, na Kongresie w
Meksyku. W 2012 hasłem przewodnim było ,, Niwelowanie różnic: od nauki do
praktyki''. To święto jest aktem uznania dla codziennej, ciężkiej pracy
wszystkich pielęgniarek i położnych, które cały czas walczą o zdrowie, a czasami
nawet życie swojego pacjenta.
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R O Z R Y W K A

Królewna Śnieżka spotyka w lesie trzech krasnoludków.
- Kim jesteście?
- Siedmioma krasnoludkami.
- Ale przecież . . .
- Wiemy, wiemy . . . mamy przejściowe problemy kadrowe.
- Co z resztą?
- Siedzą w Londynie pod zmywaki
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I na koniec coś o wakacjach
To najbardziej wyczekiwany okres w roku szkolnym przez uczniów a także
nauczycieli. Większość osób wyjeżdża wtedy nad morze, na Mazury, do rodziny,
za granicę lub po prostu zostają w domu.
Mamy dla Was terminy rozpoczęcia wakacji w różnych krajach oraz ,,wakacje” w
różnych językach ( niektórych terminów nie podano ):


Polska-wakacje- od 26 czerwca



Słowacja - letne’ prazdniny-30 czerwiec



Niemcy – urlauh - 15 lipiec



Węgry – ünnep - 15 czerwiec



Włochy - vacanza



Horwacja - odmor



Francja – vacances - 3 lipiec

Uczniowie naszego gimnazjum zostali zapytani gdzie spędzą tegoroczne wakacje?
Ich odpowiedzi układały się mniej więcej tak:
Na podstawie ankiety
do rodziny jedzie 30% uczniów
nad morze 20%
nigdzie 20%
za granicę 20%
nie zdecydowani 10%
Tym, którzy są nie zdecydowani radzimy jednak, żeby te wakacje spędzili
aktywnie. A nie przed komputerem czy telewizorem.

Redakcja życzy wszystkim

