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Publiczne Gimnazjum im.
UNICEF w Cybince
ul. Szkolna 15
69-108, Cybinka

Numer 6 04/15

EGZAMINY GIMNAZJALNE

W kwietniowym
numerze:

najnowsze wieści z życia
szkoły;
ciekawe artykuły;
moda;
recenzje;
szkolny obserwator;
z dziejów słów;
dowcipy;
informacje i ogłoszenia...

21 kwietnia - historia i WOS/
język polski;
22 kwietnia - część
przyrodnicza/ matematyka;
23 kwietnia - język obcy
nowożytny...

TRZYMAMY KCIUKI!
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BRD - pierwszy etap
rozstrzygnięty!

Już po strachu...

      W ciągu ostatnich kilku dni nasi trzecioklasiści
zmagali się z jednym z poważniejszych
egzaminów w swoim życiu. To właśnie od
wyników tych testów zależeć będą w dużej mierze
dalsze losy naszych gimnazjalistów. Punkty
uzyskane w ciągu wytężonej, trzydniowej pracy,
pomogą im dostać się do wymarzonej szkoły.
Dzięki temu będą w stanie realizować swoje
marzenia i spełniać wyznaczone cele.

   Już niedługo rozstaniemy się z nimi ostatecznie,
ale dopóki mogą jeszcze być wśród nas już dziś
zapraszamy na wywiad, który ukaże się w
kolejnym numerze. Znajdziecie tam rozmowę z
przyszłymi absolwentami o egzaminach,
marzeniach i planach na przyszłość, pomysłach na
wakacje oraz porady dla młodszych kolegów.
Zapraszamy!

                             
                             napisała: Julia Amiljanowicz

        25 kwietnia 2015 r. w Słubicach odbył się XXXVIII 
Powiatowy Turniej BRD, którego celem jest działanie
na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu
drogowego. W Turnieju udział biorą drużyny ze szkół
podstawowych i z gimnazjów. Uczestnicy rozwiązują
test wiedzy, test - skrzyżowania oraz wykonują
zadania praktyczne (jazdę rowerem po torze i po
miasteczku ruchu drogowego). Ponadto drużyna
wykonuje zadania praktyczne z zakresu pierwszej
pomocy.

      Nasi uczniowie, których do turnieju przygotował
nauczyciel zajęć technicznych, pan Krzysztof
Mrozowski, w kategorii SP zajęli miejsce II, zaś w
kategorii gimnazjum miejsce I. Indywidualnie w SP III
miejsce zajął Michał Kuczyński, a w kategorii
gimnazjum miejsce II zajął Bartosz Kuźmicz a III –
Michał Odważny. Wszystkim gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
                                           napisał: Bartosz Suszek

Nasi uczniowie
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      Słowo niezbyt przez uczniów lubiane i niechętnie
wypowiadane nawet półgłosem to: SZKOŁA. Skąd
pochodzi i jak do nas dotarło?
       Otóż rzeczownik "szkoła" pochodzi  z języka
łacińskiego, w którym oznaczał `czas wolny,
odpoczynek`. W języku greckim oznaczał jednak
również pewnego rodzaju `zajęcie, naukę`. My zaś
zapożyczyliśmy go z języka niemieckiego, w którym
to wyraz ten ma bardzo podobne znaczenie.
       Zauważalnym faktem jest jednak to, że
uczniowie w dalszym ciągu, jak konie z klapkami na
oczach, dostrzegają tylko cześć pierwotnego
znaczenia owej instytucji. Zapominają najwyraźniej o
jej funkcji wychowawczej i dydaktycznej, skupiając
się tylko na jakże atrakcyjnej etymologii, mianowicie
czasem wolnym... No cóż, pozostaje nam jedynie
mieć nadzieję, że szkoła w ich hierarchii wartości
posiadać będzie także inne walory.

                                 napisał: Kacper Pilżys

Z dziejów słów:
rzeczownik SZKOŁA
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      Szkolny obserwator:
SZKOŁA A DOROSŁOŚĆ

     Zwykły, szary dzień ucznia. Wstaje, ubiera się, w
biegu zjada śniadanie i pakuje rozrzucone
podręczniki, by ostatkiem sił dobiec do szkoły wraz
z echem pobrzmiewającego dzwonka. Na pierwszej
lekcji próbuje nie zasnąć, na drugiej dochodzi do
siebie, przy trzeciej wraca do życia, a z każda
kolejną jego siły witalne słabną. Nawet baterie
Duracel nie pomagają dotrwać w pełni sił do siódmej
lekcji. I tak mina wiecznego męczennika. Jakby
polski uczeń miał zawsze najgorzej, pod górkę a
wiatr z piskiem siekł go po oczach. I w takiej chwili
myśli sobie właśnie, że za kilka lat to już będzie o
niebo lepiej! Pójdzie do pracy, będzie robił tylko to,
co lubi i nie będzie musiał się wiecznie starać mieć
odrobione zadania domowe i przeczytane na czas
lektury. 
    A potem nadchodzi szara rzeczywistość. Życie
weryfikuje nasze postawy i marzenia, mina
męczennika się nie zmienia i w tym samym rytmie
podążamy do pracy. "Miało być lepiej" - mówimy.
No cóż, w szkole było jednak przyjemniej....

     Kiedy Colton Burpo cudem wyzdrowiał po nagłej
operacji, jego rodzina nie posiadała się z radości.
Nie spodziewała się jednak, że niedługo usłyszy
historię o podróży małego chłopca do nieba.
     Czteroletni Colton opowiada rodzicom o niebie, o
bliskich, których spotkał, o rozmowach z Jezusem.
Przekazuje treści, których znać nie mógł w sposób
bardzo wiarygodny. Opowiada o Biblii, której nie
zna, bo nie umie jeszcze czytać.
    Niewiarygodna historia, opowiedziana dziecięcym
językiem przez ojca Coltona, Todda Burpo, przenosi
nas w świat piękny i spokojny. Komunikatywne
wypowiedzi, realne historie ubarwione dziecięcym,
ufnym widzeniem świata wlewa w nas nadzieję.
Pozwala uwierzyć i inaczej spojrzeć na życie po
życiu.
       Utwór czyta się jednym tchem. Tekst nie nudzi,
bo Colton w specyficzny dla siebie sposób uczy
czytelnika pogodzenia ze śmiercią i daje nadzieję,
że tutaj nie jest końcem, ale dopiero początkiem.
Gorąco polecam.
                              napisała: Patrycja Jurkieiwcz

KĄCIK RECENZENTA:
Niebo istnieje, naprawdę...
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KĄCIK MODOWY: 
CREEPERSY HIT CZY KIT ?

      Albo się je kocha albo nienawidzi!
Choć na zeberkowych łamach od lat
dajemy wyraz swojej słabości do Hello
Kitty, najnowsza seria z podobizną
uroczej kotki jakoś specjalnie nie
przypadła nam do gustu. 
    Creepersy stworzone przy
współpracy marek Sanrio i T.U.K. są na
tyle specyficzne, że z pewnością
wzbudzałyby spore zainteresowanie
wśród przechodniów. Obok nich
zwyczajnie nie da się przejść obojętnie!
    Mimo wątpliwych walorów
estetycznych, cena pary nie należy do
najniższych. Jak na takie dziwadła, 90
dolarów wydaje całkiem sporą sumą,
prawda? No cóż, ponoć każda potwora
znajdzie swego amatora... o GUSTACH
SIĘ ZWYCZAJNIE NIE DYSKUTUJE.

                                napisała: MOD - elka
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KAWAŁY
I DOWCIPY

OGŁOSZENIA:

Już niedługo majówka! W tym roku 1
maja przypada niestety w piątek,
toteż tylko ten dzień wolny będzie od
zajęć szkolnych.
W maju odbywa się ostatnia akcja
związana z konkursem Super Klasa.
Uczniowie w ramach dnia warzywno-
owocowego muszą przebrać się za
wylosowany owoc lub warzywo w
określonym przez SU dniu oraz
przygotować przepis, obrazujący
wykorzystywanie wylosowanej
roślinki. Liczymy na waszą
kreatywność!
18 maja odbędą się dni otwarte
szkoły. Pamiętajmy, że powoli
zbliżają się wakacje, więc osoby,
które muszą coś jeszcze "Zaliczyć"
powinny jak najszybciej
zmobilizować siły i poprawić
zaległości.

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
Dominika Kuczkowiak

REDAKTORZY tego numeru:
Amiljanowicz Julia
Jurkiewicz Patrycja
Pilżys Kacper
Suszek Bartosz

SKŁAD: Dominika Kuczkowiak

KONTAKT:
                    tel. (68) 391 13 15
                    www.zs.cybinka24.pl
                    e-mail: zs@cybinka.pl


