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ŻEGNAJ SZKOŁO,
WITAJCIE WAKACJE!

CZYLI KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

DRODZY UCZNIOWIE ,
       na progu tegorocznych wakacji życzymy Wam wspaniałego,
radosnego i przede wszystkim bezpiecznego oraz mądrego
wypoczynku, samych słonecznych dni, niezwykłych przygód i
niezapomnianych wspomnień. Życzymy Wam również, byście z
tegorocznych wakacji wrócili wypoczęci i z nowymi rezerwami sił,
które spożytkujecie w nowym roku szkolnym 2015/2016. 

                                                                              REDAKCJA

        
      W czerwcowym numerze:

jak i gdzie spędzić
wakacje;
bezpieczeństwo przede
wszystkim;
wyjazd do Wędrzyna;
konkurs recytatorski;
absolwenci - co dalej?
festyn - Zachowaj Trzeźwy
Umysł;
wyboru do SU, na opiekuna
SU oraz Rzecznika Praw
Ucznia - wyniki;
podsumowanie Super
Klasy;
roczna działalność gazetki;
z dziejów słów -
WAKACJE;
recenzje; 
szkolny obserwator;
moda;
wakacyjny horoskop;
kawały itp.
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Gdzie na wakacje?!

Gdzie zamierzasz spędzić wakacje?

  
  W trakcie
przeprowadzania krótkiej
ankiety szkolnej pytaliśmy
uczniów o to, gdzie spędzą
tegoroczne wakacje.
Ranking najczęściej
typowanych miejsc zgadzał
się z zasadą: "najlepiej
daleko od domu, od
rodzeństwa i tak, żebym
odpoczął na maksa a
rodzice nie marudzili". 
  Nie wszystkich jednak
stać, żeby wyjechać nad
morze czy jeszcze lepiej -
za granicę. Czasem zostaje
po prostu rodzina, babcia
na wsi czy osiedlowe
podwórko. Ale czy jest w
tym coś złego?

   Każdy z nas chciałby gdzieś
pojechać na wakacje. Nie ważne
gdzie, ale ważne, by choć na
chwilę zmienić swoje otoczenie.
Rodzice także uważają to za
dobry pomysł i wobec tego starają
się nas gdzieś wysłać, choćby na
kilka dni. Wiedzą, że dwa
miesiące spędzone tylko w domu,
nawet, jeśli jest to przysłowiowa
"laba", również może nam
doskwierać. 
   Niestety nie zawsze są to
wymarzone wakacje za granicą,
wypasione turnusy, rozwijające
nasze zainteresowania czy też
rajskie lenistwo w drogim
kurorcie. Czasem po prostu
trzeba zadowolić się wsią czy
miastem (zależy kto i gdzie
mieszka na stałe), weekendem
nad jeziorem czyt też wycieczką
do najbliższej miejscowości.

   Mimo wielu ograniczeń
powinniśmy mimo wszystko
wykorzystać to, co będzie nam
dane. Nie każdy pozwoli sobie w
tym roku na "wakacje życia", ale
każdemu powinien towarzyszyć
na nich dobry humor,
fantastyczna zabawa oraz wiara,
że jeśli tylko odrobinę się
postaramy, to może spędzić ten
czas naprawdę oryginalnie. 

           napisała :  Julia
                          Amiljanowicz
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Bezpieczne wakacje
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ŚWIĘTO WOJSK ROZPOZNAWCZYCH I WALKI
ELEKTRONICZNEJ W WĘDRZYNIE

Dnia 1 czerwca 2015 r. nasza
szkoła została wylosowana do
uczestnictwa w uroczystościach z
okazji Święta Wojsk
Rozpoznawczych i Walki
Elektronicznej w Wędrzynie. 

Tego dnia dwoma autokarami
dostaliśmy się na poligon, by wziąć
udział w uroczystym apelu. W jego
trakcie wyróżniono żołnierzy
i pracowników wojska oraz
wręczono puchary plutonom
rozpoznawczym.

Po zakończeniu apelu zwiadowcy
pokazali w praktyce swoje
wyszkolenie i umiejętności oraz
zaprezentowali sprzęt będący na
ich wyposażeniu. 

W trakcie festynu zorganizowane
zostały w namiotach polowych
stoiska promocyjne. Można było
nie tylko zasięgnąć tam opinii
fachowców, wziąć ulotki czy
różnego rodzaju gadżety
promocyjne. Poszczególne
jednostki zadbały bowiem także o
nasze podniebienia.

Na poszczególnych stoiskach
zorganizowano degustację
produktów regionalnych. Bardzo
dużym zainteresowaniem cieszył
się popularny chleb wiejski ze
smalcem i kiszonym ogórkiem oraz
placek staropolski. 

Poza tym nie mogła nas ominąć
obowiązkowa wojskowa
grochówka.

Z wyjazdu, mimo deszczowej
pogody, wróciliśmy bardzo
zadowoleni - zwłaszcza "męska"
część naszej grupy była nad wyraz
usatysfakcjonowana.

Najbardziej podobał nam się
oczywiście pokaz umiejętności
praktycznych, ale występ orkiestry
z Żar oraz możliwość wejścia do
wozów bojowych także wzbudził
wiele emocji. 

Mamy nadzieję, że w przyszłym
roku też uda nam się tam pojechać!

              napisał : Bartosz Suszek
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V Ogólnopolski Festiwal 
„Szkoła z Klasą 2.0”

W ramach Projektu „Szkoła z Klasą 2.0” w
dn.31.05.15-01.06.15r. w Warszawie odbył się V
Ogólnopolski Festiwal. Na festiwal została zaproszona
p. A.Jasek z grupą uczennic, które pracowały nad
projektem „Ludzi z Polesia, ich kultura i tradycje”. Do
stolicy pojechały uczennice klasy I i II gimn. wraz z
p.E. Barnuś.

Pierwszy dzień wyjazdu był przeznaczony na
edukacyjną grę miejską, dzięki której zwiedzano
główne atrakcje miasta. Ponadto zespół uczestniczył w
warsztatach oraz ćwiczeniach dziennikarskich.
Drugi dzień to udział w Festiwalu. Z całej Polski do
Centrum Nauki Kopernik przyjechali przedstawiciele
szkół, którzy pracowali w tym roku szkolnym w
oparciu o jedną z czterech ścieżek edukacyjnych.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Izabela
Bartkowicz , Weronika Czerwińska i Natalia
Góreńczyk, które przedstawiły projekt „Ludzie z
Polesia, ich kultura i tradycje”. Celem projektu było
poznanie historii, kultury i tradycji ludzi, którzy po II
wojnie światowej zostali przesiedleni z terenów Polesia
na Ziemie Zachodnie.

Naszą prezentację uatrakcyjniały tradycyjne poleskie
stroje i rekwizyty, całość dopełniała muzyka i
poczęstunek. Wśród gości odwiedzających
stanowiska znalazła się także Minister Edukacji
Narodowej, pani Joanna Kluzik- Rostkowska. 

              
                          przygotował: Kacper Pilżys
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FESTYN " ZACHOWAJ
TRZEŹWY UMYSŁ"

Lubuski Konkurs
Recytatorski Pro Arte 2015

Kacper Pilżys

       
        Przed Urzędem Miejskim w Cybince dnia 7
czerwca odbył się kolejny już festyn pod hasłem
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Coroczna akcja, której
nasza szkoła jest współorganizatorem, promuje
zdrowy styl życia i prawidłowe zachowania. Namawia
do zdrowego sposobu odżywiania, zachęca do
zachowań asertywnych i mądrych decyzji w grupach
rówieśniczych. 
      Tego dnia głównymi atrakcjami były: konkursy
karaoke, konkurencje sportowe, występy dzieci i
młodzieży z Zespołu Szkół w Cybince. Atrakcje
zapewnili także obecni funkcjonariusze: Policji, Straży
Granicznej, OSP, Służby Celnej. 
      Piękna pogoda, wspaniałe towarzystwo i liczne
atrakcje sprawiły, że imprezę można zaliczyć do
udanych. Dzieciom najbardziej podobały się
oczywiście zabawy w pianie wodnej, specjalnej
atrakcji serwowanej od lat przez OSP. My jeszcze
raz gratulujemy organizacji i sukcesu.

                       przygotowała: Patrycja Jurkiewicz

Laureaci konkursu

        W tegorocznym finale Lubuskiego Konkursu
Recytatorskiego Pro Arte 2015, który odbył się 22
maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Kargowej,
wystąpiło 39 zwycięzców eliminacji powiatowych z
całego województwa w kategorii gimnazjalistów.
Wśród uczestników znalazł się także nasz kolega,
jedyny przedstawiciel gminy Cybinka - Kacper Pilżys.
Uczeń wykonał utwór Moniki Popek - „Monolog
znerwicowanego ucznia” . Recytacja została
doceniona przez jury i Kacper został laureatem
tegorocznej edycji. Serdecznie gratulujemy.

                                  napisała: Julia Amiljanowicz
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GIMNAZJALISTO, co dalej?

    Decyzja o tym jak, czego
i gdzie się uczyć to jedna z
najważniejszych spraw,
jakie ma na głowie każdy
gimnazjalista. Pytania,
wątpliwości i obawy.
Podejmowanie decyzji o
dalszej edukacji i wyborze
zawodu w wieku 15-16 lat
może być czymś trudnym.
Co zatem warto wziąć pod
uwagę, by się nie zawieść?
Wystarczy wziąć kartkę i
ołówek, a następnie spisać
informacje dotyczące
siebie. Warto wykonać
swój niecodzienny "portret"
i poznać siebie!

Zainteresowania
Każdy z nas czymś się
interesuje. Warto przyjrzeć się
swoim, bo może uda ci się
znaleźć "coś", co będziesz lubił
robić, i uczynisz z tego sposób na
życie.

Uzdolnienia
Zdolności te różnice, które
decydują o ich różnych wynikach
w pracy. Jakiś przykład?
Zręczność, czasem wyobraźnia,
inteligencja, spostrzegawczość
czy zdolności   organizacyjne. A
twoje zalety?

Umiejętności
Zastanów się nad tym, co umiesz
robić najlepiej, w czym jesteś
mistrzem. To znacznie ułatwi
podjęcie decyzji. Powodzenia w
poszukiwaniach!

Wartości
Wartości to przewodnik w
kształtowaniu naszych postaw.
Są wyobrażeniem tego, co jest
godne pożądania. Nie powinno się
wybierać zawodu pozostającego
w sprzeczności z wyznawanymi
wartościami. A co ty sobie cenisz
w życiu?

Temperament
Z pewnością zauważyłeś, że w
tych samych okolicznościach
ludzie różnie reagują na to samo
zdarzenie. Np. jedni potrafią długo
wykonywać monotonne zajęcie,
innych po minucie dopada
zniecierpliwienie. Różnice
związane są właśnie z
temperamentem. Do jakiej grupy
osób ty należysz?
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Cechy charakteru
W przypadku cech charakteru
mówimy o tych dobrych,
stanowiących naszą mocną
stronę, lub o złych, które składają
się na nasze słabe strony. Jedni
są uprzejmi, uczynni, dyskretni,
uczciwi, a inni obojętni,
nieopanowani, niecierpliwi.
Również w sferze edukacji i
pracy, w podejściu do
obowiązków niektóre osoby są
systematyczne, odpowiedzialne,
skrupulatne, dokładne i sumienne,
podczas gdy inne zachowują się
beztrosko, "spoko", "na luziku".
Powinny więc wykonywać inne
prace. A ty jaki jesteś?

Stan zdrowia
Jeśli jesteś pod opieką jakiejś
specjalistycznej poradni, to
zapytaj lekarza, czy nie ma
przeciwwskazań do wykonywania
zawodu, który sobie wymarzyłeś.
Praca nie może być w kolizji ze
stanem zdrowia. To też jest
ważne!

Czym się kierować, podejmując
decyzję o wyborze szkoły?
Aby dobrze wybrać szkołę, warto
kierować się:
- informacjami o sobie (czy to dla
mnie?),
- informacjami o swoich
możliwościach (trzeba pamiętać,
że dostanie się do danej szkoły to
jedno, a to, czy sobie poradzę z
nauką w niej i będzie mi się w niej
podobać - to drugie),
- ofertą edukacyjną, zawodową
szkoły (jej zgodnością z
zainteresowaniami itp.),
- wynikami nauczania (informacje
o maturach, egzaminach
potwierdzających kwalifikacje),

- rekrutacją w danej szkole,
- osiągnięciami szkoły,
- informacjami  o tym, czy szkoła
współpracuje z pracodawcami,
- w przypadku liceum o tym, co
kryje się pod nazwą pięknie
brzmiącej nazwy profilu,
- jakie zajęcia dodatkowe
proponuje szkoła.

Na tym zakończę wymienianie
czynników, które warto
przeanalizować. Pewnie myślisz,
że listę trzeba uzupełnić.
Oczywiście jest taka możliwość.
Do dzieła! Ważne, by mieć taką
listę dla siebie, gdyż ona
porządkuje nasze myślenie, może
być pomocna w podjęciu słusznej
decyzji. A przecież o to chodzi!

Nie zawiedź się w sprawie
zawodu
Szukanie informacji o tym, jak
wygląda praca w interesującym
cię zawodzie, to kolejny krok w
procesie podejmowania decyzji
zawodowych. Aby nie żałować
warto poznać interesujący nas
zawód. Dobrze jest wiedzieć:
- co robi osoba wykonująca dany
zawód, 
- jakie są wymagania wobec
zawodu,
- w jakich warunkach wykonuje
się pracę,
- jakie są przeciwwskazania do
pracy w danym zawodzie,
- jakie trzeba zdobyć
wykształcenie, 
- jakie są możliwości
doskonalenia zawodowego, 
- jakie są szanse na znalezienie
pracy.
O zawodzie informują:
informatory, pedagog szkolny,
doradca zawodowy, strony www.
czy strony szkoły z opisem profili.

Jeśli wiesz, co chcesz robić
musisz zdecydować się na wybór
szkoły, która umożliwi zdobycie
wymarzonego zawodu.

Liceum ogólnokształcące
Jeśli wybierasz zawód, który jest
dostępny dopiero na studiach
wyższych, wybierz ten typ. To
szkoła, której ukończenie
umożliwia uzyskanie świadectwa
dojrzałości po zdaniu egzaminu
maturalnego. Nauka trwa 3 lata.
Absolwenci uzyskują
wykształcenie średnie i mogą
ubiegać się o przyjęcie do szkół
policealnych. Po zdaniu egzaminu
maturalnego uzyskują prawo do
ubiegania się o przyjęcie na
studia. 

Technikum
Wybierając czteroletnie
technikum, masz pewność, że po
jego ukończeniu będziesz miał
konkretny zawód. Ta szkoła
zapewnia przygotowanie do
wyższych studiów. Trwa 4 lata.
Poza tym zdobywasz
wykształcenie średnie, którego
ukoronowaniem jest matura.

Zasadnicza szkoła zawodowa
Wybierając trzyletnią zasadniczą
szkołę zawodową, pamiętaj o
tym, że jej ukończenie umożliwia
uzyskanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe. Polecam ci ten typ
szkoły, jeśli jesteś
zainteresowany szybkim
zdobyciem konkretnego zawodu.

O swoje wybory warto się zatem
troszczyć. Powodzenia!

          napisał: Bartosz Suszek
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Z dziejów słów:
rzeczownik 
WAKACJE

     Doskonale wiemy, co dziś
znaczą wakacje: 'okres wolny od
zajęć szkolnych, zwłaszcza
latem' lub 'okres wolny od pracy
i obowiązków, zwłaszcza latem,
dłuższy czas odpoczynku poza
domem; urlop'. Ale kiedyś...

      W pierwotnej wersji mówiono
wakacja (w l. poj.), dziś wakacje
mają tylko l.mn. Słownik
warszawski  wyjaśnia je zaś tak:
wakacja - doroczny okres, w
którym zawieszają się zajęcia.
    W związku z tym słowem
pojawiają się jego liczne odmiany:
wakacyjka (część wakacji) czy
wakacjować (spędzać wakacje). 

    Etymologicznie słowo to
wywodzi się od łac. vacatio -
uwolnienie, oswobodzenie. A
zatem już od najdawniejszych
czasów poszukiwano słowa na
określenie wolnego czasu.

     Uczniowie zawsze bardzo
niecierpliwie czekają wakacje. I
wciąż ubolewają nad tym, że ten
wspaniały okres trwa tylko dwa
miesiące. Z ich perspektywy
powinny trwać znacznie dłużej,
najlepiej całe dwanaście!
         Niestety, trzeba się cieszyć
tym, co mamy. Wakacje - okres
wolny od szkoły, czas
odpoczynku i regeneracji sił,
zdobywania nowym doświadczeń
oraz grona przyjaciół. Zadbajmy o
to, by był on dobrze wykorzystany
i mądrze zagospodarowany,
byśmy we wrześniu spotkali się w
przysłowiowym "jednym
kawałku".

        napisała: Julia Amiljanowicz
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Kącik recenzenta:
CO CZYTAĆ?

Szkolny obserwator:
WAKACJE?!

Wakacje 2015:
- Gdzie spędzisz wakacje?
- Nie wiem, chyba w Egipcie albo w Chorwacji. A ty?
- Rodzice namawiają mnie na Grecję.
- Super, co tam będziesz robił?
- To samo, co tu. Nic. Komórka, tablet i
klimatyzowany pokój... Basen będzie w hotelu.
Wakacje 1995:
- Gdzie spędzisz wakacje?
- Nie wiem, ale chyba na wsi. Super, co?
- Ty to masz fajnie. Mnie znowu wyrzuca nad morze
albo do ciotki do miasta. Co tam robić!?
- No właśnie. Ile można siedzieć w domu. A na wsi
zawsze coś fajnego się znajdzie. I jezioro blisko.
- Zazdroszczę ci...

20 lat, różnice ogromne. Dawniej uciekało się z
miasta na wieś. Dziś uciekamy z pokoju do pokoju. Z
jednego zamknięcia do drugiego. Za kolejne 20 lat
pewnie na wakacje udamy się tylko wirtualnie...
                     
                                     napisał: Kacper Pilżys

  Już za chwilę wakacje. Mimo iż jest to okres 
relaksu to może właśnie wtedy warto wziąć do ręki
książkę, niekoniecznie lekturę, i przeczytać ją dla
samych siebie. Tak po prostu. Bez przymusu. Tylko i
wyłącznie dla własnej przyjemności. Nikt nie będzie
nas sprawdzał i gonił. Jeśli książka nam się nie
spodoba będziemy mogli wymienić ją na inną. To
takie proste, że bez pieniędzy możemy stać się nagle
piratem czy rycerzem - to tylko kwestia naszej
wyobraźni. Poniżej prezentujemy wam zatem kilka
propozycji na "deszczowe", letnie dni.

1. Felix, Net i Nika  (seria), Rafał Kosik
2. Zaklęta, Michalina Olszańska
3. Emma i ja , Elisabeth Flock
4. Dary Anioła  (seria) Cassandra Clare
5. Tajemny Krąg , L. J. Smith 
6. Igrzyska Śmierci , Suzanne Collins
7. Księżniczka i żebraczka , Kate Brian 

                             przygotowała: Patrycja Jurkiewicz
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Kącik modowy:
KOMBINEZON

         Wakacje coraz bliżej a my mamy
wielką ochotę nieco poszaleć w modzie.I to
jest właśnie czas na bezkarne
eksperymenty. Nie musimy się obawiać
niepowodzeń. W tym czasie możemy ubrać
się nieco inaczej niż zwykle. Nieco
odważniejsze kolory czy krótsze spodenki.
A zatem jedna z ostatnich propozycji w tym
roku szkolnym, czyli obecny już w modzie
od jakiegoś czasu KOMBINEZON . Nie jest
może zbyt wygodny jeśli chodzi o
korzystanie z toalety, ale za to bardzo
wygodny. Wzory są różnorodne i
oryginalne. Warto jednak pamiętać, że
najlepiej pasują do osób wysokich i
szczupłych. Dodatkowo podkreślone
odpowiednimi butami mogą być istną
sensacją. 
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WYNIKI KONKURSU
SUPER KLASA

 

SZKOŁA
PODSTAWOWA

1. IV A - 163 p.
2. V B - 139 p.
3. VI B - 138 p.
4. VI A - 137 p.
5. V A - 123 p.
6. IV B - 113 p.
7. IV C - 108 p.

GIMNAZJUM

1. II B - 142 p.
2. III B - 129 p.
3. I A - 118 p.
4. II A - 101 p.
5. III C - 97 p.
6. I C - 88 p.
7. II C - 83 p.
8. III A - 74 p
9. I B - 65

10. I D - 53

OPIEKUN SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY

2015/2016

DOMINIKA KUCZKOWIAK

RZECZNIK PRAW UCZNIA NA ROK
SZKOLNY 2015/2016

MONIKA BATOR

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY

2015/2016

KRYSTIAN MAZURKIEWICZ, II A

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK

SZKOLNY 2015/2016

FABIAN KUPERSZMIT, II A

CZŁONKOWIE SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY

2015/2016

PATRYCJA JURKIEWICZ, II B
JULIA ŚLEDŹ, II A
KAROLINA JANKOWSKA, II A

WYNIKI
WYBORÓW
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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

OGŁOSZENIA:
23 czerwca - kiermasz podręczników szkolnych;
25 czerwca - "dzień z wychowawcą", okazja do
uporządkowania klas oraz apel podsumowujący
rok szkolny 2014/2015
26 czerwca - zakończenie roku szkolnego
2014/2015 - WAKACJE!

PLAN ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

8.00 - Msza Święta dla SP/ apel klas I-II gimn.
9.00 - Msza Święta dla gimn./ apel klas SP
12.00 - uroczyste zakończenie roku szkolnego
przez klasy III gimnazjum


