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W numerze listopadowym:

artykuły związane z
lokalnym patriotyzmem;
zwyczaje andrzejkowe;
to, co w szkole ważne;
liczne recenzje;
cykl "Obserwuj z uczniem";
moda i uroda;
nasze twórczości;
kawały i dowcipy...

11 LISTOPADA
ŚWIĘTO

NIEPODLEGŁOŚCI

NIEPODLEGŁOŚĆ

Spośród słów używanych
nieczęsto,tłumnie dzisiaj na place
wybiegło
słowo piękne, jak honor i
męstwo,
słowo, które brzmi –
niepodległość.
 
Niepodległość to brąz na
cokołach,
lecz na co dzień – mówiąc po
prostu
polski dom, polski las, polska
szkoła,
polska władza i polski Kościół.
 
Ono znaczy – bez strachu spać.
Ono znaczy – spokojnie się
budzić,
kochać, śmiać się i pewnie trwać
– w wolnym kraju wśród wolnych
ludzi.

                   Marcin Wolski
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DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH -
- JAK OBCHODZIMY?

      Wszystkich Świętych to dzień, w
którym wspominamy tych świętych
zmarłych, którzy odeszli anonimowo.
Pierwotnie uroczystość tę obchodzono
w maju. Na 1 listopada wyznaczył je
papież, Grzegorz IV w 837 roku. Dopiero
2 listopada wspominamy pozostałych
zmarłych. My jednak już w pierwszy
dzień listopada odwiedzamy groby
bliskich. Zwyczaj ten jest także
praktykowany przez osoby
bezwyznaniowe i niewierzące. Na znak
pamięci o zmarłych na płytach
nagrobnych zapala się znicze i świeczki
oraz składa się okolicznościowe wieńce,
wiązanki. Jest to czas zadumy i refleksji
nad przemijaniem. Obchodom Dnia
Wszystkich Świętych towarzyszyło wiele
obrzędów i zwyczajów.

      Z obrzędów ludowych przetrwał w
niektórych rejonach do dziś zwyczaj
karmienia dusz zmarłych, przybyłych w
tym dniu z zaświatów na ziemię. W tym
celu zostawiano na stole chleb z masłem
lub cały obiad. Specjalnie wypiekanym
chlebem dzielono się także z żebrakami
modlącymi się za dusze zmarłych. 
       Dzisiaj wszystkie te praktyki i ofiary
zastąpione zostały nabożeństwami w
kościołach, modlitwami, odwiedzaniem
cmentarzy, kwiatami składanymi na
mogiłach i płonącymi świecami.

                                               Bartosz Suszek
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OBCHODY 
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

     
     W środę, 11 listopada br.,
zgodnie z coroczną tradycją,
uczestniczyliśmy wraz z
pocztami sztandarowymi
szkoły podstawowej i
gimnazjum w uroczystych
obchodach 97. rocznicy
odzyskania przez Polskę
Niepodległości.Ta ważna
data przypomina nam
niezmiennie jak wiele
należało poświęcić dla dobra
kraju i jak ważna jest nasza
pamięć o tych dniach.

      Uroczystości rozpoczęły się
Mszą Świętą za Ojczyznę,
odprawioną w kościele w Cybince.
Następnie wszyscy zgromadzeni,
prowadzeni przez poczty
sztandarowe, przeszli pod
pamiątkowy obelisk,
upamiętniający walczących o
niepodległość naszego kraju. Tam
też nastąpiło złożenie kwiatów
przez wyznaczone do tego celu
delegacje. Okolicznościowe
przemówienie wygłosił również
Burmistrz Cybinki, Marek
Kołodziejczyk.

       Kolejnym etapem obchodów
był program artystyczny
zaprezentowany na terenie
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury, w trakcie którego nie
zabrakło występów wokalnych oraz
pokazu nowoczesnego sprzętu
wojskowego, który reprezentowali
żołnierze 11. Lubuskiej Dywizji
Kawalerii Pancernej. Dla każdego
przygotowany został również ciepły
poczęstunek.

                      Kacper Pilżys
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CO W SZKOLE
PISZCZY...

       W październiku ruszyła
coroczna akcja "Super Klasa,
Super Wychowawca". 
      Uczniowie co miesiąc zbierają
w niej punkty za różne
przedsięwzięcia. Najlepsi z nas,
którzy przez cały rok utrzymają
wysoką liczbę pochwał, wezmą
udział w konkursach, będą
sumiennie przygotowani do zajęć i
aktywnie wykonają zadania
miesięczne, zostaną nagrodzeni.
Klasy, które najlepiej wypadną w
rocznej klasyfikacji, otrzymają 
nagrody ufundowane przez Radę
Rodziców. Powodzenia!

         Miesiąc listopad opływa w
liczne konkursy, i to nie tylko
przedmiotowe. Zachęcamy
wobec tego do aktywnego  w nich
udziału. Dzięki temu zdobędziecie
nie tylko punkty dla swoich klas,
ale również, przy odrobinie
szczęścia i wysiłku, być może
zostaniecie laureatami lub
finalistami i ominie was pisanie
którejś z części egzaminu. Warto
się nieco wysilić. O szczegóły
pytajcie nauczycieli
poszczególnych przedmiotów. Do
dzieła!

           Coroczna akcja - finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy - zagra w 2016 roku już
po raz 24.! Wobec tego i nasza
placówka tradycyjnie weźmie w
niej udział. Do tej pory zapisało się
ponad 60 wolontariuszy! Liczba
doprawdy imponująca, większa
niż w roku ubiegłym. Na chwilę
obecną wysłaliśmy już wniosek o
utworzenie sztabu. Teraz
czekamy tylko na zgodę i
możemy ruszać z dalszymi
przygotowaniami. Życzcie nam
powodzenia!

   Dnia 27.10.2015 r. w Zespole Szkół w Cybince odbyła się
uroczystość poświęcenia i nadania nowego sztandaru Szkole
Podstawowej im. B. Chrobrego w Cybince. Jego fundatorami była Rada
Rodziców. Dotychczasowy sztandar, jako świadek historii szkoły,
zawiśnie na honorowym miejscu, by dalej przypominać o honorze i
rzetelnej nauce. Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali krótki
montaż słowno-muzyczny.Po nim można było obejrzeć przygotowaną
wystawę.
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W OBIEKTYWIE:
ANDRZEJKOWE WRÓŻBY

Lanie wosku Kim on będzie?

Wyścig butów
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OBSERWUJ Z
UCZNIEM:

Szkolna miłość

PODRÓŻ 
DO 

TURCJI

   
     Dnia 26 października 2015 r.
mieliśmy okazję poznać autora
wielu książek, fotografa i
globtrotera, Pan Leszka
Szczasnego. Uczniowie naszego 
gimnazjum udali się bowiem na
mini wykład przez niego
prowadzony.   
      Spotkanie odbyło się w sali
kinowej Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Cybince.
Zorganizowano je dzięki Bibliotece
Miejskiej.
       Podróżnik opowiadał na nim o
swojej podróży po Turcji. Barwnie
i ciekawie opisał przeżyte
przygody oraz poznanych ludzi.
Przybliżył nam realia tamtejszej
kultury. NA koniec można było
nabyć jego najnowszą książkę. 

                 Patrycja Jurkiewicz

         Siedzą obok siebie. Ona patrzy w dal. On gra na telefonie.
Dochodzi jego kolega. Rozmawiają, śmieją się, wymieniają ostatnimi
osiągnięciami w grach. Ona przysłuchuje się chwilę rozmowie, potem
wstaje i odchodzi. Współczesna para zakochanych...
        Taki obrazek widuję bardzo często. Ktoś staje się komuś bliski, ale
chyba tylko na "pokaz", by na fb zmienić swój status na "w związku" a po
kilku dniach zacieśniania znajomości wysyłać sobie wzajemnie gorliwe
zapewnienia o wiecznej miłości. Za następnych kilka dni zaś opłakiwać
wśród wiernego grona 768 przyjaciół na wymienionym wyżej portalu
stratę, która nie była warta naszej uwagi.
         Owszem, miłość jest nietrwała, zakochując się nie wiemy jak długo
będziemy razem, ale... Warto się czasem zatrzymać, pomyśleć,
ochłonąć i przestać szybko żyć, kochać i zmieniać uczucia. To, że świat
stale pędzi nie oznacza, że nasze uczucia również nie zasługują na coś
lepszego...
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Recenzja gry:
WIEDŹMIN 3

Recenzja książki:
ZOSTAŃ, JEŚLI

KOCHASZ

     Mia straciła wszystko. W wypadku zginęła jej
najbliższa rodzina. Ocalała tylko ona, jeżeli można
tak nazwać stan w jakim się znalazła. Mia jest
zawieszona między życiem i śmiercią. Musi
zdecydować czy chce zostać na ziemi jako sierota u
boku ukochanego czy odejść wraz z rodziną. 
  Książka jest krótka, ale jakże zapadająca w
pamięć. ,,Zostań, jeśli kochasz'' to historia o miłości
wyjątkowych nastolatków jak i miłości rodziny.
Nastolatków dojrzałych jak na swój wiek. 
  Wątek Mii i Adama zdecydowanie przypadł mi do
gustu. To mieszanka momentów z życia wziętych i
takich, które niejedna osoba chciałaby przeżyć. Ich
niepewność i skrępowanie są takie autentyczne. 
  Powieść napisano w specyficzny sposób. Mia na
zmianę przedstawia czytelnikom swoją obecną
sytuacje po wypadku oraz wraca się do przeszłości
opowiadając historię jej i Adam a. ,,Zostań, jeśli
kochasz'' to dobra powieść o miłości, wyborach i
cierpieniu. Nie każdy musi ją polubić, ale myślę, że
warto się z nią zapoznać, ponieważ historia jest
naprawdę ciekawa i potrafi wzruszyć.

                                   Patrycja Brzezińska

       Wiedźmin 3 Dziki Gon to bez wątpienia
najbardziej wyczekiwana gra RPG tego roku w
Polsce jak i na świecie. Niesamowite przygody
Garalta z Rivii cieszą się w Polsce niezwykłą
popularnością. Wpływ na to miały książki i
opowiadania Andrzeja Sapkowskiego oraz dwie gry
wydawnictwa CD Projekt Red. 
       Premiera gry była kilka razy przekładana aż do
maja tego roku kiedy właśnie wyszła. W grze
wcielamy się w wyżej wymienionego Geralta,
płatnego zabójcę potworów, który poszukuje Ciri i
pomaga jej w ucieczce przed tytułowym Dzikim
Gonem. W świecie pogrążonym między cesarstwem
Nilfgardu a Temerią, mimo głównego wątku
fabularnego w grze znajdziemy wiele zadań
pobocznych i wiedźmińskich zleceń, które nie mają
wpływu na zakończenie gry. 
        Według mnie gra jest bardzo ciekawa. Wiele
zwrotów akcji, strasznych i śmiesznych momentów,
dobra grafika, świetne dla zapalonych graczy i fanów
Wiedźmina. Jest jedną z tych gier, w które każdy fan
RPG musi zagrać. Jednym słowem jest wspaniała!
Gorąco polecam i zachęcam.

                                            Bartosz Suszek
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MODA W WERSJI GIMNAZJALNEJ:
TATUAŻE vs. AIR FORCE

    Co myślicie o Nike Air Force białych? Często
widujecie osoby w tych butach? A może sami
takie macie? 
        Obecnie są bardzo popularne i nosi je  wiele
osób. Gdzie się nie spojrzy tam Air Force. 
       Buty są jednak (trzeba im przyznać) kultowe i
ponadczasowe, ludzie w nich chodzą na świecie
niezmiennie od 1982, pasują niemalże do każdej
stylizacji. Mogą je nosić mężczyźni, jak i kobiety. 
    Sama należę do posiadaczy tych butów i jestem
bardzo zadowolona.Są idealne nie tylko dla
nastolatków.  Mimo ich zalet sądzę jednak, że
trochę oryginalności nikomu nie zaszkodzi. Warto
mieć takie buty w swojej szafie, ale bez
przesadzania i kupowania hurtem z 10 par.

                                           Patrycja Jurkiewicz
                                          Patrycja Brzezińska

    Tatuaże - dawniej nosili je tylko motocykliści,
więźniowie, piraci czy gwiazdy rocka. Dziś przestały
szokować. Mało tego - są sposobem na ukrywanie
blizn. Ale co pozostaje niezmienne to fakt, że tatuaże
to ozdoba stała. Czy zatem warto je sobie fundować?
     Ten rodzaj ozdabiania ciała był popularny od
tysięcy lat. Dzisiaj może je nosić każdy. Wyrażają
naszą osobowość czy utrwalają ważne życiowe
momenty. Decydując się na niego warto zatem
przemyśleć jego kształt, wielkość i umiejscowienie.
Ponadto należy zdawać sobie sprawę, że wiele
zakładów pracy może nas nie przyjąć z tego być
może błahego powodu. Zakaz tatuowania się może
nam zamknąć drogę do kariery w banku, wielu
urzędach czy służbach mundurowych. Pracownik
musi mieć odpowiedni wygląd i na nic zda się
ukrywanie tatuaży. 
       A zatem warto bardzo dokładnie przemyśleć co
chcemy w życiu robić, bo decydując się na tatuaż
nawet najlepsze oceny i najpiękniejsze referencję
sprawią, że do danej pracy się nie dostaniemy. 
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REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY: 
                          Dominika Kuczkowiak

REDAKTORZY tego numeru:
Brzezińska Patrycja, 
Jurkiewicz Patrycja
Pilżys Kacper, 
Suszek Bartosz

SKŁAD: Dominika Kuczkowiak

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

"PO DRUGIEJ STRONIE BARYKADY"  -
- wyimki z życia nauczyciela

OGŁOSZENIA

Nasza szkoła została zapisana do bazy WOŚP.
Wolontariusze proszeni są o przynoszenie zdjęć
do legitymacji potrzebnej do zbiórki WOŚP.
19.11 i 26.11 odbędą się dyskoteki dla gimnazjum
i szkoły podstawowej. Proszę przekazać
wychowawcom potrzebne zgody.
Pamiętajcie, by brać udział w konkursach
przedmiotowych - to one mogą dodać wam kilka
punktów w Super Klasie.
W grudniu zostaną przeprowadzone aż dwie
konkurencje w ramach Super Klasy: wykonanie
kartki świątecznej oraz tradycyjny konkurs "I ty
możesz zostać Mikołajem". Więcej informacji na
tablicy ogłoszeń i spotkaniu SU. 


