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JAK DOBRZE
JEST WRÓCIĆ...

        
        Dwa miesiące minęły niezwykle szybko. Niestety,
słoneczne dni, fantastyczne wspomnienia oraz szalone przygody
trzeba ostrożnie spakować i schować do szafy. Oczywiście,
odkurzajmy je od czasu do czasu, sprawdzajmy, czy nic im nie
jest i głaszcząc zapewniajmy, że wrócimy do nich za dziesięć
miesięcy. 
       Teraz należy jednak ponownie spakować książki i zeszyty
do tornistra. Wracamy zatem do naszych ławek, szkolnych
znajomych i nauki. Czas zatem na kolejny rok szkolny, pełen
wyzwań, mobilizacji i końcowej satysfakcji. Niech ten czas
zapisze się na kartach waszej pamięci jak najlepiej, bo to, co
teraz trwa, więcej się już nie powtórzy. 
     I choć część z utęsknieniem wypatruje już wakacji,
trzecioklasiści ukończenia gimnazjum  a "pierwszaki" przejścia
do kolejnej klasy - trzeba poczekać. A zatem do pracy!

                                                             REDAKCJA

Pokochaj jesień

Spróbuj pokochać jesień
z niesamowitymi urokami
Spójrz ile piękna niesie
obdarzając cię nowymi dniami.

Kolorowo jak wiosną
barwne liście ostatki zieleni
Dadzą chwilę radosną
twą szarość życia mogą odmienić.

Wieczór szybciej nastaje
słońce też znika wcześniej niż latem
Lecz nowe czy nie daje
chwile spokoju skorzystaj zatem. 

                       Tadeusz Karasiewicz

W NUMERZE:

sprawozdanie z rozpoczęcia roku
szkolnego 2015/2016;
kilka słów o powakacyjnych
zmianach w szkole;
relacja z otrzęsin klas I;
najświeższe informacje szkolne;
recenzja gry Mini Warriors;
refleksje o życiu uczniowskim;
"Po drugiej stronie barykady" -
wyimki z życia nauczyciela;
moda;
kawały i dowcipy;
i wszystko, co inne... też.
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ROZPOCZĘCIE 
ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

     
      Dnia 1 września 2015 roku
odbyła się inauguracja roku
szkolnego 2015/2016. 
    Uczniowie w doskonałych
humorach ponownie wrócili do
swych klas, do grona przyjaciół i
znajomych, by z nowymi siłami
rozpocząć intensywną pracę.
    Nowi uczniowie w szkole
podstawowej oraz gimnazjum
zostali ciepło przyjęci przez
swych nowych kolegów i
koleżanki.        
   Oby te wspaniałe nastroje
dopisywała nam przez następne
dziesięć miesięcy a zapał do
pracy i głód wiedzy wyznaczał
nowe ścieżki do odkrycia.

      Po uroczystej mszy świętej
odprawionej w intencji uczniów i
nauczycieli wszyscy udali się do
Zespołu Szkół w Cybince, gdzie
"pod lipkami" miał miejsce
uroczysty apel. 
     Pani wicedyrektor przywitała
zgromadzonych na placu
uczniów, rodziców i
zaproszonych gości, życząc im
sukcesów w pracy i nauce. 

       Następnie uczniowie udali się
do wyznaczonych klas na spot-
kania z wychowawcami. Tam
przekazano im nowe plany lekcji. 
Po tym wydarzeniu uczniowie
rozeszli się do domów, by z
utęsknieniem oczekiwać
kolejnego dnia....
                     
                Patrycja Brzezińska
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WSPOMNIENIA Z
OTRZĘSIN

       Dnia 11 września 2015r. w Zespole Szkół w Cybince
miało miejsce przyjęcie w szeregi społeczności
uczniów klas I. Impreza ta, zwana popularnie
„otrzęsinami”, przebiegała spokojnie i bez zarzutów.
Została przygotowana przez SU, a czuwała nad nią jego
opiekunka, Pani Dominika Kuczkowiak.

      Przedstawiciele SU mieli za
zadanie zorganizować imprezę w
takiej formie, aby „bawiła
wszystkich i nie obrażała
nikogo”. 
     Klasy I mocno zaangażo-
wały się w przygotowanie do
imprezy, która odbyła się w auli
ZS w Cybince. Śmiech wzbudzał
nie tylko wygląd  ,,kociaków", ale
i przedstawiciele grup w czasie
wykonywania najróżniejszych
konkurencji.
   Pozytywna atmosfera luź-
nej zabawy i docenienie starań
organizatorów były bardzo dużą
nagrodą dla SU i jego opiekuna. 
     Na otrzęsinach doszło do
zawierania znajomości między
uczniami klas I a ich starszymi
rówieśnikami. Można to uznać za
duży plus na konto imprez tego
typu. 
      Nie trzeba dodawać, że
młodzież biorąca udział w
otrzęsinach ośmieliła się wobec
nauczycieli i rówieśników. 
      Z relacji uczestników otrzęsin
wynika, że impreza bardzo im się
podobała i okazała się bardzo
trafna.

    Rywalizacja między kotami
była zawzięta. Najlepszymi
okazali się jednak uczniowie
klasy I A, zajmując zaszczytne I
miejsce. Serdecznie gratulujemy
zwycięzcą.
        W roku przyszłym pałeczkę
przejmą uczniowie przyszłego
SU  i to oni właśnie będą
kontynuować szkolną tradycję
otrzęsin. 

                 Patrycja Jurkiewicz
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CYBINCE
PO REMONCIE

CZYTAMY
LALKĘ  BOLESŁAWA PRUSA

ĆWICZENIA PRZECIWPOŻAROWE
W ZESPOLE SZKÓŁ W CYBINCE

     W tym roku odbyła się już 4.
edycja ogólnopolskiej akcji pt.
"Narodowe Czytanie". Wszyscy
chętni, którzy zgłosili swój udział w
przedsięwzięciu pod patronatem
Prezydenta RP, czytali fragmenty
"Lalki " Bolesława Prusa. 

     W akcję aktywnie włączył się
również ZS w Cybince. Podobnie
jak w ubiegłym roku tak i teraz
wyznaczone osoby wspomogły
"głosowo" czytelnictwo. Bardzo
serdecznie Wam dziękujemy!
                       
                       Bartosz Suszek

     Dnia 26 września 2015 r. miało miejsce uroczyste
otwarcie Biblioteki Miejskiej w Cybince. Remont i
rozbudowa pomieszczeń prowadzone był od
dłuższego czasu. W związku z dofinansowaniem udało
się zrealizować dawne marzenia. 
      Całe wydarzenia uświetniły liczne atrakcje
plenerowe. Wśród nich był także występ uczniów ZS w
Cybince. Gratulujemy!

                                                 Kacper Pilżys

        Powszechnie wiadomo, że
ćwiczenia czynią z nas mistrza.
Dlatego też po raz kolejny już w
naszej szkole odbyły się ćwiczenia
przeciwpożarowe. 
        Trening szybkiej ewakuacji i
odpowiedniego zachowania w
czasie pożaru z całą pewnością
udał się doskonale. Oby jednak na
takich ćwiczeniach wszystko
zawsze się kończyło. 

                      Patrycja Brzezińska
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Recenzja gry
MINI WARRIORS

      Mini Warriors to gra firmy Triniti Interactive Ltd.,
przeznaczona na telefony z androidem, w której do
boju wysyłąmy różnych bohaterów.     
      Rozgrywka utrzymana jest w klimacie
średniowiecznych karajobrazów, a głównym celem
gracza jest wygrywanie coraz trudniejszych bitew i
ulepszanie swojego wojska. Wszyscy bohaterowie to
wojownicy przedstawieni w formie ciekawych
miniaturek. Tworzą oni armię, która składa się z
kilkunastu grup wojowników o określonej klasie.
Prowadzi je jeden bohater. 
       W grze walutą jest złoto oraz cenne diamenty. W
zależności od naszych zasobów, można rekrutować
kolejne jednostki do armii, a także rozwijać te, które już
się posiada. W bitwach można wygrać nie tylko
pieniądze ale też nową broń oraz elementy pancerza.
Inną ciekawą funkcją w grze jest możliwość
planowania, jak nasze wojska mają rozkładać się na
terenach bitwy, bo podczas walki mamy niewielki
wpływ na jej przebieg. 
       Podsumowując, Mini Warriors to bardzo ciekawa
gra, dobra na zabicie nudy. W rozgrywce nie trzeba
dużo kombinować, a walkę armii ogląda się
przyjemnie. W grze występują mikropłatności, ale nie
są one, jak to często bywa, pokazywane na każdym
kroku, więc nie psują frajdy z rozgrywki. Sam bardzo
lubię grać w tę grę i polecam ją każdemu, komu
podobają się średniowieczne klimaty oraz
spektakularne bitwy.
                                               Kacper Pilżys
                    

Obserwuj z uczniem:
MAGIA HIPOKRYZJI

       Każdy z nas zna z całą pewnością
kogoś (a może jesteś to nawet ty), kto jest
hipokrytą. Sami nie potrafimy często tego
przyznać, ale tak w rzeczywistości jest.
Obłudnik, osoba dwulicowa, która mówi
jedno a robi drugie. Pewnie jedna z
powszechniejszych chorób XXI wieku...
        Wszystko dzieje się z jakiegoś
powodu. A hipokryci są jak kandydaci na
prezydenta: jedno obiecują, drugie myślą
a trzecie robią. Jak leki ci ludzie mają
swoje wady i zalety. Dla mnie zaletą
obcowania z hipokrytą jest to, że wiem
teraz, iż nie każdemu należy wierzyć. Mam
też teraz doskonały powód do większego
dystansu - do słów, zachowań, czynów
czy obietnic innych. A wady? Wiara w
tych ludzi rani nas do głębi, czujemy
zawód. Jak mogliśmy komuś takiego
zaufać i uwierzyć? Każdy z nas popełnia
jednak błędy i każdy za nie kiedyś
odpowie.

                                                      Jakub Głos
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MODA I URODA
W WERSJI GIMNAZJALNE

      Dzisiaj słów kilka o jednym z najbardziej podstawowych i jednocześnie niezbędnych
kosmetyków w torebce każdej kobiety - TUSZU DO RZĘS. Który wybrać? Który jest
dobry, który świetny a który beznadziejny? Na co zwracać uwagę kierując się jego
wyborem? O tym wszystkim przeczytacie już poniżej.

Max Factor, Masterpiece Transform, 
tusz do rzęs

Obietnica producenta: Maskara rewolucjonizuje
proces aplikacji, smukła szczoteczka idealnie
przylega do rzęs, pokrywając każdą z nich
intensywnie czarnym tuszem i tworzy niesamowitą
objętość z każdym pociągnięciem. Krótkie włoski
precyzyjnie otulają wszystkie włoski od nasady aż po
same końce. Rezultat to maksymalnie pogrubione i
wydłużone rzęsy w stylu glamour.
Moja recenzja: Pierwsze, co mnie zadziwiło to
szczoteczka. Niebanalne, silikonowe zakończenie
o lekko stożkowym kształcie dociera do każdej
najmniejszej rzęsy. Tusz okrywa każdy włosek. 
Dodatkowo bardzo pogrubia, nadając oczom
wspaniałą oprawę, a do tego podkręca je pod same
brwi. Max Factor tworzy prawdziwy pióropusz
nadając twarzy zmysłowości i tajemniczości. 
Nie odbija się nigdzie, zasycha dość szybko. Jego
formuła utrzymuje rzęsy w takim stanie długi czas po
nałożeniu. Tusz nie kruszy się ani nie ściera. Jest
łagodny dla oka, nie powoduje żadnej alergii.
CENA: 55,99 zł

L'Oreal Paris, Volume Million Lashes, 
tusz do rzęs

Obietnica producenta: Dla amatorek głębokiego i
tajemniczego spojrzenia. Tusz precyzyjnie pokrywa
rzęsy od nasady po końce, nadając im ekstremalną
objętość i długość. Zawarte w mascarze extra czarne
pigmenty nadają rzęsom nasycony odcień czerni.
Dzięki specjalnej szczoteczce rzęsy nie sklejają się,
są idealnie rozdzielone, wydają się gęstsze i dłuższe.
Mascara świetnie nadaje się na wieczorne wyjścia.
Moja recenzja: To mój pierwszy tusz, który daje
prawdziwą czerń. Dobrze maluje mi się nią rzęsy, ale
gdy tusz zaschnie szybko się kruszy i osypuje. Dla
mnie ważniejsza jest trwałość formuły niż jakość
rozprowadzania. Sama szczoteczka jest spora.
Dobrze rozczesuje, ale dla krótkich rzęs może być
za duża. Jest elastyczna ale ciężko się nią
manewruje. 
CENA: 60,99 zł
                    
                    Patrycja Jurkiewicz i Patrycja
Brzezińska
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„PO DRUGIEJ STRONIE BARYKADY” -
- wyimki z życia nauczyciela

OGŁOSZENIA:  

dnia 14 października pamiętamy o
naszych kochanych nauczycielach –
to w końcu ich święto;
w tym dniu lekcje i apele odbywają się
wg ustalonego harmonogramy –
umieszczono go na tablicy
informacyjnej w holu szkoły;
lekcje w tym dniu zostają skrócone i
trwają po 35 min;
uczniowie przygotowują w tym dniu
jedną lekcję na wesoło.

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY: 
   Dominika Kuczkowiak

REDAKTORZY tego numeru:
Brzezińska Patrycja
Jurkiewicz Patrycja
Pilżys Kacper
Suszek Bartosz
Głos Jakub

SKŁAD: Dominika Kuczkowiak

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

rys. Marek Lenc


