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ŚMIECH NA HALI, 
CZYLI O DNIU NAUCZYCIELA!

Niepodległości. Uczniowie pod prze-
wodnictwem Pani Małgorzaty Fila-
nowskiej przygotowali przedstawie-
nie, aby upamiętnić ten szczególny 
dla naszego narodu dzień. Oprawę 
muzyczną przygotowała Pani Joanna 
Berezecka-Zywer, a dekoracje Pani 
Agata Wiszniowska z uczniami. Na 
uroczystość przybyli przedstawiciele 
Związku Kombatantów oraz inni 
znamienici goście. Aktorzy i chó-
rzyści zostali nagrodzeni gromkimi 
brawami.

Agata Grygiel

Swieto Niepodległosci
, ,,

11 listopada

Dnia 10 listopada 2016 roku 
odbyła się w naszej szkole uro-
czystość z okazji Święta

Dzień Edukacji Narodowej to 
święto, które uroczyście ob-
chodzimy w naszej szkole.  

Z tej okazji klasa artystyczna III e  
i uczniowie z klasy II d przedstawili 
widowisko pt. „Zaczarowana doroż-
ka”, przygotowane przez panie po-
lonistki – Izabelę Sieradzką i Małgo-
rzatę Jędrzejak. Pomiędzy scenkami 
atmosferę umilały utwory śpiewane 
przez grupę wokalną pani Joanny 
Berezeckiej – Zywer. Tłem wyjąt-
kowej atmosfery była piękna wręcz 
magiczna scenografia zaprojektowa-

na przez panią Agatę Wiszniowską 
i wykonana przez uczniów z kółka 
plastycznego.

Sceny kabaretowe i sparafrazowa-
ne piosenki rozśmieszały widownię 
do łez, co sprawiło nam prawdziwą 
satysfakcję i nagrodziło za wie-
logodzinną pracę. Nasz  występ 
dedykowaliśmy panu Zbigniewowi 
Janiszewskiemu, który na zawsze 
pozostanie w naszej pamięci.

Martyna Perełka
Martyna Potapowicz



I stnieją takie pożegnania, na które nigdy nie jesteśmy gotowi, z którymi nie 
potrafimy się zmierzyć, z którymi nie chcemy się pogodzić.
Odszedł Zbigniew Janiszewski – nauczyciel, wychowawca, przyjaciel ludzi 

i zwierząt, wieczny chłopiec spragniony życia i przygody.
Z Jego odejściem straciliśmy ostoję zdrowego rozsądku i optymizmu. Stra-

ciliśmy człowieka ciekawego świata i ludzi, gotowego dzielić się tym światem 
z każdym, zwłaszcza z młodym człowiekiem. Straciliśmy człowieka wyjątko-
wego, symbol naszej szkoły, wielbiciela dobrego starego rocka i miłośnika da-
lekich podróży.

I chociaż Zbyszek w tę najdalszą podróż wyruszył, zawsze będzie z nami. 

Zbigniew Janiszewski

W ramach współpracy zagra-
nicznej młodzież naszego 
gimnazjum uczestniczy co-

rocznie w wymianie polsko-czeskiej. 
Celem tej współpracy jest pogłębie-
nie wiedzy dotyczącej zjawisk na-
turalnych danego kraju, historii i te-
raźniejszości naszych regionów i ich 
mieszkańców, pogłębienie poszuki-
wań dotyczących wspólnych korzeni 
(zarówno historycznych, jak i języ-
kowych), porównanie stylów życia 
w obu regionach oraz pogłębienie 
komunikacji w języku angielskim  
i językach słowiańskich.

Uczniowie ze szkoły w czeskiej 
Sobotce we wrześniu każdego roku 
przyjeżdżają wraz z opiekunami do 
Polski, gdzie realizowany jest pro-
gram współpracy – zmieniający się 
każdego roku. Wraz z nasza mło-
dzieżą zwiedzają najbliższą okolicę, 
odwiedzają ciekawe i ważne dla kul-
tury miejsca, realizują wyznaczone 
programem zadania, uczestniczą we 
wspólnych zabawach i rozgrywkach 
sportowych.

W ramach rewizyty w maju każ-
dego roku ponad 20 – osobowa 
grupa uczniów z naszego gimnazjum 
wyjeżdża do Sobotki, gdzie czescy 
przyjaciele przygotowują atrakcje 
związane ze zwiedzaniem Czeskiego 
Raju oraz Pragi. Podczas pobytu nasi 

uczniowie uczestniczą w warsz-
tatach artystycznych grupowych 
(tańce i piosenki narodowe, garncar-
stwo), zajęciach terenowych (analiza 
elementów krajobrazu przekształ-
conego przez człowieka, poznanie 
form ochrony przyrody, tworzenie 
dokumentacji zdjęciowej z wykorzy-
staniem technik multimedialnych, 
sporządzanie notatek wizyty w miej-
scach historycznych), w grach i zaba-
wach dydaktycznych i integrujących.

Współpraca z Czechami realizowa-
na jest również podczas „białej szko-
ły” czyli wyjazdów szkółki narciarskiej 
do czeskich Vitkovic oraz wspólnych 
podróży nad Morze Bałtyckie. 

Sobótka i Sobotka
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Cóż za niesamowity dzień!
Tegoroczne otrzęsiny klas 
pierwszych wypadły w naszej 

szkole nieziemsko. Wręcz olimpijsko! 
Zaraz po zakończonych zawodach 
sportowych wszyscy ruszyliśmy do 
hali, gdzie klasa artystyczna 2d zor-
ganizowała pierwszakom uroczyste 
wstąpienie do grona uczniowskiego. 
Zaraz, zaraz... czy to olimpijscy bo-
gowie?! Och, kto wpadł na ten zna-
komity pomysł? Wszyscy na pewno 
będą bawić się świetnie bawić – 
 zwłaszcza wychowawcy nowych 
uczniów. Klasa 2d, czyli główni orga-
nizatorzy, wymyśliła dużo ciekawych 
rywalizacji, ale każda klasa pierw-
sza spisała się na medal, więc nie 
można było wyłonić tylko jednego 
zwycięscy. Po wyczerpujących kon-
kurencjach, gdy uczniowie skończyli 
mierzyć się z postawionymi przed 
nimi zadaniami, czekała ich ciekawa 
niespodzianka – kiedyś to był kisiel… 
a tego dnia dostało im się... mąką! To 
zawsze najbardziej wyczekany punkt 
otrzęsin. Warto dodać, że tego dnia 
równie dobrze bawiło się całe grono 
pedagogiczne. Szkoda, że otrzęsiny 
są tylko raz w roku... nikt nie bawi 
się tak jak nasze gimnazjum!

Aleksadra Kowal

Szkolna tradycja –  
witamy Świeżaków!Ruszaj sie 

KTO NIE LUBI DNI SPORTU?!
Sroda, czternasty września... podczas gdy okoliczne szkoły mają tego 

dnia mnóstwo lekcji, zadań domowych i duszą się w klasach, my – cu-
downe gimnazjum w Sobótce – bawimy się znakomicie! W końcu dzień 

sportu nie wypada codziennie, prawda? Międzyklasowa rywalizacja, sztafe-
ta, gra w „Kółko i krzyżyk”, tor przeszkód – po prostu mnóstwo ciekawych 
zabaw zorganizowanych przez najlepsze grono pedagogiczne pod słońcem! 
Tego dnia wszyscy mogliśmy się wykazać. Niewątpliwie każda klasa dała 
z siebie wszystko, ale najlepiej wypadły 3c i 1d. Nie straszny był im wiatr, 
depczący po piętach rywale ani kończący się czas! Zawodnicy 3c najlepiej 
wykazali się na torze przeszkód i świetny czas osiągnęli w grze „Kółko i krzy-
żyk” - prawie tak znakomity jak koledzy z klasy sportowej 1d, których mocną 
stroną okazała się z kolei sztafeta. Pani Dorota Piszczałka wraz z Panem To-
maszem Wyplerem muszą być dumni ze swoich podopiecznych, gratulujemy!

Pragniemy szczególnie podziękować naszym nauczycielom wychowania 
fizycznego, którzy byli głównymi organizatorami tego wyjątkowego dnia. Bez 
nich nic nie byłoby możliwe.

Aleksandra Kowal 

Idąc szkolnym korytarzem, za-
uważasz, że na co drugim oknie 
wisi chwytliwy, kolorowy pla-

kat? HA! Wybory do Samorządu 
Uczniowskiego rozpoczęte! 

 Wszystko zaczęliśmy organizować 
na początku października, kiedy nowi 
uczniowie poznali nauczycieli i star-
szych znajomych. Na początku ciężko 
było wszystkich zebrać i zachęcić do 
wzięcia udziału w wyborach... opie-
kun Samorządu, pani Anna Kochan, 
rozmawiała z wychowawcami klas 
pierwszych, wiele czasu poświęciła 
na przygotowanie uczniów do kam-
panii wyborczej, ale udało się!

Po podsumowaniu oddanych gło-
sów wyłonił się pełny zarząd wraz 
z Sekcją Organizacyjną i Informacyj-
ną. Przewodniczącą szkoły została 
Natalia Tymińska z klasy IIIc, rolę 
zastępcy pełni Malwina Kondziela 
z IIId, a sekretarzem i skarbnikiem 
kolejno zostali: Klaudia Superson (IIe) 
i Klaudiusz Romański – IIIa. W skład 
Sekcji Organizacyjnej wchodzą: Piotr 
Białucha, Krzysztof Waksmundzki 
i Dawid Garwol, natomiast Sekcji In-
formacyjnej: Norbert Czyż, Mateusz 
Lech i Nikola Machura.

Teraz zadaniem Samorządu 
Uczniowskiego jest ustalenie tego-

rocznego planu pracy i zaplanowanie 
wydarzeń tematycznych. Zaczynamy 
wszystko z niewielkim opóźnieniem, 
ale jesteśmy dobrze zorganizowani. 
Mamy nadzieję, że to będzie udany 
rok szkolny.

Aleksandra Kowal

Zawzięta rywalizacja – wygrali najlepsi!
projekt: Krzysztof Waksmundzki, Łukasz Choma

projekt: Agata Grygiel, Malwina Kondziela, Martyna Zachwieja



Ukrainę. Jeśli jesteście zaintere-
sowani porozmawiajcie z nauczy-
cielami i uczniami, którzy byli tam 
niejednokrotnie. Dużo pracujemy, 
spędzamy na cmentarzu prawie cały 
wyjazd, często jest skwar, deszcz, 
burza lub wichura, ale mimo to ro-
bimy ile możemy i zawsze jesteśmy 
zadowoleni ze swojej pracy.

Mam nadzieję, że w jakiś sposób 
zachęciłam was do wzięcia udziału 
w akcji „Mogiłę pradziada ocalić 
od zapomnienia”. Pomyślcie o tym, 
można się tak wiele nauczyć! Nieste-
ty, musicie sobie zdawać sprawę z tego, ile serca 
trzeba w to włożyć.

Ukraina to ogromny wysiłek fizyczny, ale – 
uwierzcie mi – warto przynajmniej raz pojechać 
i zobaczyć, jak tam jest. To zupełnie inny świat, 
który każdy z nas powinien poznać.

Aleksandra Kowal

„Co tam? Co powiesz...?”
czyli nowi uczniowie o nowej szkole!

rozmawia Klaudiusz Romański
Jak podoba ci się 

nasze gimnazjum, jak 
je postrzegasz i co 
w nim najbardziej 

cenisz? Jak najbardziej podoba mi się 
nasze gimnazjum.

Postrzegam je jako bardzo 
dobrą szkołę, cenię sobie  

naszą dyrekcję.

Moim zdaniem 
gimnazjum dopasowane 
jest do naszych potrzeb. 

Najbardziej cenię 
sobie zaangażowanie 
nauczycieli w życie 

uczniów.

Jest to dla mnie coś nowego,  
jak zapewne dla innych 

uczniów. Nowi nauczyciele, 
nowe znajomości  

i zauroczenia.

Gimnazjum podoba mi się pod wieloma 
względami, jest doskonale zorganizowane, 

klasy są zadbane. Ogółem jest bardzo 
fajny klimat i dobrze się tam czuję. Mam 
wielu przyjaznych kolegów i koleżanek. 

Najbardziej cenię to, że nauczyciele 
wysłuchują uczniów oraz organizują 

ciekawe zajęcia dodatkowe.

W gimnazjum jest 
naprawdę super miła 

atmosfera, super ludzie, 
świetni nauczyciele.

Bardzo mi się podoba 
gimnazjum, dobrze je 

postrzegam, cenię  
w nim najbardziej fajnych 

nauczycieli.

Jest bardzo fajnie, postrzegam 
je z bardzo dobrej strony i cenię 

je za to, że mogę się czegoś 
nowego nauczyć.

Każdego roku, na początku lip-
ca, uczniowie naszego gimna-
zjum biorą udział w akcji „Mo-

giłę pradziada ocalić od zapomnie-
nia”, o której na pewno słyszeliście. 
Spędzamy tydzień na ukraińskiej wsi, 
gdzie sprzątamy cmentarz i poma-
gamy naszej starowince – kochanej 
babci Józi. Jeździmy do niej za każ-
dym razem! To niesamowita kobieta, 
która daje nam serce na dłoni, a my 
pomagamy jej jak tylko potrafimy.

Zawsze na cmentarzu wycinamy 
drzewa, kosimy trawę, grabimy 
ziemię i sprzątamy groby. Nastasów 
to ukraińska wieś, na której żyje 
bardzo wielu Polaków. Cieszymy 
się, że co roku dbamy o ten sam 
cmentarz i spotykamy tych samych 
ludzi. To wspaniała forma wolon-
tariatu! Wszyscy możecie wziąć 
udział w corocznym wyjeździe na 

ŚWIAT PO DRUGIEJ STRONIE,  
czyli jaki jest wolontariat na Ukrainie?

projekt: Agata Grygiel, Malwina Kondziela, Martyna Zachwieja
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Coroczny wolontariat za granicą  
jako niezapomniana przygoda

Pierwsze dni lipca były dla gimnazjalistów z Sobótki wyjątkowo stresujące 
i ekscytujące. Akcja „Mogiłę pradziada ocalić od zapomnienia” rozpoczę-
ła się dla nas drugiego lipca, natomiast na nastasowski cmentarz trafi-

liśmy w niedzielę wieczorem, świeżo po przyjeździe do kochanej babci Józi.  
Z duszą na ramieniu poszliśmy zobaczyć, jak bardzo zmieniło się to miejsce – 
byliśmy przygotowani na najgorsze, ale ku naszej uciesze nie było tragicznie.

W poniedziałek, z samego rana, ruszyliśmy do ciężkiej roboty. Postano-
wiliśmy rozpocząć od strony ulicy i stopniowo iść dalej, w głąb lasku. To był 
nasz najbardziej pracowity i męczący dzień. Zaczęliśmy od grabek i haczek – 
 początki bywają trudne. Długo zajęło nam uporanie się z wysoką roślinności; 
pracowaliśmy tego dnia do późnego wieczora, ale było warto. Dzięki naszej 
mobilizacji wtorek był lżejszym dniem – szybko zaczęliśmy ścinać niepotrzebne 
drzewa i używać haczek, aby pozbyć się mniejszych roślin. Niestety, im głę-
biej wchodziliśmy, tym więcej grobów odrywaliśmy! Okazało się, że przed nami 
jeszcze mnóstwo pracy i byliśmy niemalże pewni, iż nie uda nam się odkryć ca-
łego cmentarza podczas tegorocznego pobytu. Mimo tego nie traciliśmy chęci.  
W środę każdy robił jak najwięcej – wszystkie haczki, grabki i kosiarki były uży-
wane, drzewa znikały z pola widzenia w mgnieniu oka, a po śmieciach i roślin-
ności nie było śladu! Długo siedzielibyśmy na cmentarzu, jednak okropna bu-
rza zmiotła nas z powrotem do motelu w Drużbie. Tam planowaliśmy spędzić 
czwartek – dzień wolny z okazji ukraińskiego święta – jednak zdecydowaliśmy 
zwiedzić zamek w Zabarażu i tarnopolski rynek. Niestety pogoda nam nie do-
pisała, dlatego odstawiliśmy Tarnopol i regenerowaliśmy siły na ostatni dzień 
pracy. Postanowiliśmy sobie, że zrobimy ile w naszej mocy! Tak też się stało – 
ostatnie pociągnięcia grabek, kosiarek i haczek. Wyrzuciliśmy śmieci, wyszoro-
waliśmy groby i oddaliśmy pocięte drzewo naszym pomocnikom ze wsi.

Wielu rzeczy nie zrobilibyśmy bez pomocy okolicznych ludzi. Podziękowa-
nia należą się przede wszystkim: naszym kochanym starowinkom, które każ-
dego dnia przynosiły nam świeże kompoty i ciepłe bułeczki domowej roboty 
oraz nieocenionej babci Józi, której pierogi podbiły nasze serca. Jesteśmy 
dumni ze swojej ciężkiej pracy, mimo że nie odkryliśmy całego cmentarza – 
co było po prostu niewykonalne. Mamy nadzieję, że za rok osiągniemy jesz-
cze lepsze efekty.

Aleksandra Kowal
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W piątek, 28.10.2016r., ucznio-
wie klasy 2e i 3a zostali za-
proszeni do wzięcia udziału 

w wyborach radnego do Młodzieżo-
wego Sejmiku Województwa Dolno-
śląskiego. Byliśmy bardzo zadowole-
ni, że to nam przypadł taki zaszczyt! 
Gdy tylko dotarliśmy na miejsce orga-
nizatorzy miło nas przywitali i przed-
stawili plan działania. Przyjechali 
uczniowie gimnazjów i liceów repre-
zentujący gminy należące do powiatu 
wrocławskiego. Dyskutowaliśmy 
o problemach młodzieży, rozmawia-
liśmy z doświadczonymi osobami jak 
sobie z nimi radzić i przede wszyst-
kim – nabraliśmy doświadczenia 
zawodowego. Okazało się, że wielu 
z nas może śmiało próbować swoich 
sił w debatach czy polityce!

Z każdej szkoły należało wybrać 
do trzech kandydatów na radnego 

Młodzieżowego Sejmiku. Z naszego 
gimnazjum ruszyły do boju Alek-
sandra Kowal i Weronika Chmie-
lewska z 3a. Ich kampanie i pomy-
sły były bardzo kreatywne, a nasi 
nauczyciele zachwyceni zdolnymi 
uczennicami!

Wyniki wyborów zostały upublicz-
nione kilka dni później, na stronie 
Młodzieżowego Sejmiku – niestety, 
nikt z naszej szkoły nie dostał się 
do rady. Mimo to uważamy, że wy-
grana została słusznie przyznana 
Jakubowi Szymańskiemu – uczniowi 
reprezentującemu gminę Mietków.

Mamy nadzieję, że problemy 
poruszone przez nas nie zostaną 
przez nikogo pominięte, ponieważ 
mówiliśmy o sprawach naprawdę 
ważnych. My – młodzież – jesteśmy 
nadzieją przyszłości, więc dorośli 
powinni wspierać nas w rozwijaniu 
skrzydeł.

Aleksandra Kowal

Czy słyszeliście już o naszej 
świetnej spółdzielni uczniow-
skiej „Ślężanie”? Pod przewod-

nictwem dyrektora szkoły – Mirosła-
wa Jarosza i pani opiekun Samorzą-
du Uczniowskiego – Anny Kochan, 
od zeszłego roku działamy na rzecz 
gimnazjum. Rolę reprezentacyjną 
pełnią: Aleksandra Kowal, Hanna 
Bechcicka i Malwina Kondziela, na-
tomiast pełna lista osób należących 
do spółdzielni zostanie zaktualizo-
wana i udostępniona uczniom.

Od wielu miesięcy możecie obser-
wować skutki działań spółdzielni 
uczniowskiej „Ślężanie”. To dzięki 
nam funkcjonuje m.in. sklepik i ga-
zetka szkolna. Oprócz tego pół 
roku temu, w czerwcu, zasłużeni 
uczniowie pojechali na kilkudniową 
wycieczkę w Karkonosze. Wiele 
się tam nauczyli i doskonale bawili 
- wszystko dzięki „Ślężanom”! Wy-
żej wymieniony zarząd spółdzielni 
pilnuje corocznych składek od 
uczniów należących do niej, a pro-

tokoły z zebrań możecie znaleźć 
u p. Anny Kochan.

Jeżeli chcielibyście dołączyć do 
„Ślężan” lub macie jakiekolwiek 
pytania odnośnie do spółdzielni, 
możecie zwrócić się do zarządu, lub 
rozmawiać bezpośrednio z nauczy-
cielami. Polecam Wam szczegółowo 
zorientować się w tej kwestii, bo 
warto z nami wspierać szkołę!

Aleksandra Kowal

MAŁY SEJM

Spółdzielnia Uczniowska „Ślężanie” 
wciąż funkcjonuje!
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Radzi...
Norbert Czyż

Artykułem, który właśnie czy-
tacie, chciałbym podzielić się 
swoją wiedzą na temat odży-

wiania się. Zacznę więc od przysło-
wiowej kuchni, chociaż w tym przy-
padku nie tylko przysłowiowej.

A więc jakie produkty wybierać? 
To kwestia dość indywidualna, ale 
prostą odpowiedzią jest – najmniej 
przetworzone. Od tego zacząłbym 
wszelkie zmiany w swoim odżywia-
niu. Wiadomo, nie każdy potrafi 

porzucić dotychczasowe przy-
zwyczajenia, dlatego polecałbym 
stopniowo zamieniać zamiast od 
razu eliminować to, co tak bardzo 
lubimy, a czego tak bardzo nie po-
winniśmy jeść.

Ale co właściwie mam na myśli, mó-
wiąc o zamianie tych „przetworzonych 
produktów’’? Na przykład zamiast 
zjeść frytki smażone na głębokim 
oleju, możemy przygotować sobie 
pieczone ziemniaczki w piekarniku 

Zdrowe jedzenie,  
zdrowe życie – lepsze samopoczucie i kondycja!

z niewielką ilością tłuszczu, przypra-
wić dowolnie i tym sposobem mamy 
szybką i za razem bardzo smaczną 
przekąskę. Wprowadzenie prostych 
zmian może przynieść nam wiele 
profitów, chociażby smukłą sylwetkę. 
Zamiast smażyć sobie schabowego, 
ugotujmy pierś z kurczaka, zamiast pić 
słodkie gazowane napoje, napijmy się 
wody, herbaty albo kawy. Postarajmy 
się również unormować pory nasze-
go jedzenia. Tu opinie są różne; jedni 
mówią o 5 posiłkach dziennie, inni 
o oknie żywieniowym. Opcji jest wie-
le, dlatego po prostu wybierzmy taką, 
która dla nas jest optymalna i trzymaj-
my się jej. A przy tym wszystkim pa-
miętajmy, żeby nie dać się zwariować, 
bo to nie my jesteśmy dla diety, tylko 
ona dla nas i przede wszystkim za-
dbajmy o to, aby czuć się komfortowo.

zostało pierwsze zdanie po polsku. 
Następnie udaliśmy się na salę, gdzie 
razem z uczniami innych szkół uczest-
niczyliśmy w katechezie ks. Jakuba 
Bartczaka, którą wzbogacił wykona-
niem własnych utworów muzycznych. 
W dalszej kolejności udaliśmy się do 
kościoła położonego obok klasztoru, 
gdzie uczestniczyliśmy w adoracji Naj-
świętszego Sakramentu. 

Agata Grygiel

Dnia 28 października 2016 roku 
nasza szkoła wzięła udział 
w wycieczce do Opactwa Cy-

stersów w Henrykowie, jednego z na-
jokazalszych i najpiękniejszych zało-
żeń barokowych na Dolnym Śląsku.

W trakcie jednodniowego pobytu 
wraz z przewodnikiem zwiedzaliśmy 
piękne sale klasztoru, gdzie z zacie-
kawieniem słuchaliśmy opowieści na 
temat historii tego kompleksu. Jedną 
z najciekawszych informacji było to, 
że właśnie w tym miejscu spisane 

,Miejsce powstania Ksiegi Henrykowskiej
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Na pewno choć raz usłyszeliście w szkole o zajęciach profilaktycznych 
dla klas pierwszych. Pani Małgorzata Makuch-Mielcarska (pedagog 
szkolny) często o nich wspomina i zachęca wszystkich najmłodszych 

uczniów do wzięcia udziału. Profilaktyka, a dokładniej Profilaktyka Uzależ-
nień ma na celu pokazanie uczniom alternatywy przekazywania emocji, inte-
grację i - przede wszystkim - kształtowanie pozytywnych nawyków. „Rówie-
śnicy Profilaktycy” zostają obeznani z działaniem używek, skutkami i bardzo 
ważnymi fazami uzależnień.

Zajęcia będą prowadzone w wielu formach – od pracy w grupach, przez 
wykłady, po warsztaty. Każdy pierwszoklasista znajdzie tutaj coś dla siebie. 
Cała grupa spotyka się raz w tygodniu – w ustalony przez panią pedagog 
dzień. Wiele możecie wynieść z takich zajęć, rozmawiacie nie tylko oszkodli-
wości narkotyków, ale i pracujecie nad umiejętnością konstruktywnego roz-
wiązywania problemów, mediacją oraz aktywnością własną, która może być 
alternatywą zachowań ryzykownych.

Możecie dołączyć do „Rówieśników Profilaktyków” w każdej chwili, po-
rozmawiajcie z panią Małgorzatą lub z innymi pierwszoklasistami, którzy już 
uczęszczają na zajęcia profilaktyczne. To umiejętności, które wykorzystacie 
w życiu codziennym i dorosłym świecie.

 Aleksandra Kowal

3 września 2016 roku odbyło się 
kolejne Narodowe Czytanie or-
ganizowane przez Urząd Mia-

sta i Gminy Sobótka oraz uczniów 
naszej szkoły. W tym roku przybyli 
na rynek mogli usłyszeć fragmenty 
„Qvo Vadis” Henryka Sienkiewicza.

Naszą rolą było przebranie się za 
bohaterów tej powieści. W tym roku 
towarzyszyła nam Telewizja TVP. 

Nasze koleżanki i koledzy mieli oka-
zję po raz pierwszy wystąpić przed 
kamerą i udzielić odpowiedzi na 
pytania zadane przez prowadzącego. 
Po zakończeniu czytania fragmen-
tów powieści, przeszliśmy ulicami 
Sobótki z transparentami i ulotkami 
zachęcającymi do czytania.

Cieszymy się, że mogliśmy być 
częścią tego wydarzenia i mamy 
nadzieję, że z roku na rok będzie 
ono gromadziło coraz więcej miesz-
kańców naszego miasta.

Hanna Bechcicka
Julia Żygadło

Szczęście jest zawsze tam, 
gdzie je człowiek widzi

„RÓWIEŚNICY PROFILAKTYCY”

czyli nowe zajęcia  

z pedagogiem!



?Po zakupie pieska pierwszym zadaniem z jakim przychodzi nam się zmie-
rzyć jest wybór imienia. Z pozoru łatwizna ale czy na pewno?
Imię może być zależne od charakteru zwierzęcia bądź jego wyglądu. 

Może to być kłopotliwe gdyż pupil dopiero po jakichś kilku dniach czy nawet 
tygodniach zacznie pokazywać swoje cechy charakteru. Oryginalność imie-
nia również jest ważna bo ile znamy już Burków, Puszków, Soni i Kropek? 
Przechodząc przez park z pupilem nie chcemy aby na hasło ,,Reksio’’ oprócz 
naszego psa przybiegły trzy inne.

Pomocne nam będą słowa niekoniecznie z polskiego słownika. Zapożycze-
nia z języka angielskiego, hiszpańskiego czy francuskiego mogą okazać się 
strzałem w dziesiątkę. Zwariowany, kosmaty bearded collie może się nazy-
wać Shaggy (z ang. kudłaty) a dostojny chart afgański może nosić 
imię Vita (z łac. życie).

Możemy się też inspirować filmem, książką, nazwą zespołu czy 
celebryty. Imię Batman będzie idealnie pasować do np. czarnego 
kundelka a Floyd dla zwinnego Jack Russell teriera. Jeśli pies ma 
jakieś znaki szczególne w swoim wyglądzie (znamię, ranę po urazie, 
,,skarpetki’’) to jest to również warte do wzięcia pod uwagę przy 
wyborze imienia.

Jeśli mamy psa z rodowodem to pomocą może być jego imię ro-
dowodowe. Jeśli pies ma nazwę „Malinowa Muffinka” to suczka 
może się nazywać Muffinka.

Wszelkie wulgaryzmy lepiej odstawić na bok i nie brać ich pod 
uwagę przy wyborze imienia. Imiona nie mogą być też zbyt długie, 
mówi się, że najlepiej gdy imię ma maksymalnie trzy sylaby dzięki 
czemu psu będzie lepiej je zapamiętać. Nazwa nie powinna brzmieć 

Święta tuż, tuż! Dlatego cała redakcja „sKUMAJ to!” 

pragnie złożyć uczniom i pracownikom Gimnazjum 

Gminnego i Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce, 

pracownikom i administracji Urzędu Gminy i Miasta 

Sobótka, Domu Kultury oraz wszystkim mieszkań-

com gminy najserdeczniejsze życzenia świąteczne! 

Niech ten czas wniesie w nasze życie nieustającą 

radość i szczęście. Dużo spokoju, miłości i abyśmy 

nie dali porwać się przedświątecznej gorączce, a cie-

szyli czasem spędzanym z bliskimi. Żeby wszyscy 

byli zdrowi i szczęśliwi, uśmiechnięci i radośni!

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia  

i hucznego Sylwestra!

Redakcja gazetki „sKUMAJ to!”

Redaktor Naczelny
Aleksandra Kowal

Zastępca Redaktora
Tomasz Ostrowski

FotografLena JastrzębskaProjekt i skład
Agata Wiszniowska
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Jak nazwać 
PSA 

podobnie do komend, które wydaje-
my psu, np. siad bo może wprowa-
dzić to w psiej głowie mętlik.

Dominika Gałysa

Szczenięta z hodowli Esqueen, fot. Sara Górka



11

Nasza szkoła od wielu lat bierze 
udział we wszelkich inicjaty-
wach propagujących ekologię 

i ochronę środowiska. Oprócz podej-
mowanych działań na terenie naszej 
gminy, które pozwalają chronić rodzi-
mą faunę i florę, spełniamy się rów-
nież w konkursach z tego zakresu. 

Do najważniejszych z nich należy 
konkurs „Poznajemy Parki Krajo-
brazowe Polski”. Jego celem jest 
zarówno zdobycie i pogłębianie 
wiedzy na temat polskich parków 
krajobrazowych i innych zagadnień 
z dziedziny ekologii, ochrony przyro-
dy, ochrony środowiska, jak również 
kształtowanie świadomości oraz 
rozbudzanie zamiłowania do świata 
przyrody. Konkurs przeznaczony jest 
dla uczniów ze szkół gimnazjalnych 
z gmin, na których terenie znajduje 
się park krajobrazowy. Na uczest-
ników czeka 5 etapów: szkolny, 
gminny, parkowy, wojewódzki i ogól-
nopolski. W VIII edycji konkursu 
uczniowie naszej szkoły wygrali etap 
wojewódzki i tym samym zakwalifi-
kowali się do rywalizacji na szczeblu 
ogólnopolskim. W tym roku naszą 
szkołę reprezentować będą: Natalia 
Tymińska, Nikola Machura, Marta 
Sadkiewicz oraz Weronika Guzik. 

Przeciętny nastolatek po po-
wrocie ze szkoły rzuca plecak 
w kąt i leni się cały dzień. Tak 

wygląda dzień większości z nas – 
uczniów. Jednak ci, którzy trenują 
judo, nie wiedzą, co to odpoczynek 
po lekcjach! Osoby ambitne, silne 
i niezwykle wysportowane kochają 
to, co robią! We wrześniu mieli szan-
sę to udowodnić i się wykazać, bio-
rąc udział w  Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików i Młodzi-
czek. Brali w nich udział zawodnicy 
roczników 2002-2003, w tym wielu 
uczniów naszej szkoły. Warto zazna-
czyć, że poszło im naprawdę dobrze! 

Filip Bogdański z klasy 2f 
zdobył brązowy medal, 
Hubert Waniszewski (1d) 
wrócił ze srebrnym, a Kasi 
Demskiej udało się zdobyć 
„złoto”! Sądzę, że trenerzy 

są dumni ze swoich podopiecznych. 
Zwłaszcza z Kasi, która rówież na 
październikowych zawodach w Opo-
lu po czterech wygranych walkach 
zdobyła tytuł Mistrzyni Polski Mło-
dziczek w kategorii wagowej +70kg.!

Gratulujemy wszystkim judokom! 
Jesteście niesamowicie wytrwali 
i trzymamy za was kciuki na kolejnych 
zawodach! Obyście nigdy nie tracili 
ducha walki i chęci do treningów.

Szymon Marczuk

I OCHRONA ŚRODOWISKA
Ekologia

Drugim największym sukcesem 
było zajęcie przez Natalię Kowcz, 
Dominikę Jamińską, Annę Biało-
brzeską i Sylwię Stefaniuk I miejsca 
w konkursie organizowanym przez 
Dolnośląską Inicjatywę Samorzą-
dową dotyczącym rekultywacji 
dolnośląskich składowisk odpadów 
komunalnych. I i II etap konkursu, 
a więc test wiedzy ekologicznej oraz 
przygotowanie filmu promocyjnego 
były realizowane na terenach po-
szczególnych gmin uczestniczących 
w projekcie. III etap konkursu – gra 
terenowa i test wiedzy – skupiły 
przedstawicieli w jednym miejscu – 
stolicy Dolnego Śląska, gdzie do 
walki o podium stanęło prawie pięć-
dziesięcioro uczestników z całego 
województwa. 

Serdecznie gratulujemy naszym 
uczniom dotychczasowych osiągnięć 
i życzymy dalszych sukcesów na 
ścieżce nauk przyrodniczych.

Tomasz Ostrowski

Sport to zdrowie, 
sukces i nasza pasja!
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Integracyjny wyjazd
czyli Zielona Szkoła – zawsze udana!

U lubionym wydarzeniem pierw-
szych klas, po ich dołączeniu 
do grona uczniów naszego 

gimnazjum, jest zdecydowanie wy-
jazd na Zieloną Szkołę! To magiczny 
tydzień, podczas którego poznają 
nauczycieli, bawią się i integrują 
z innymi. Nowi uczniowie mają wte-
dy szansę pokazać się z najlepszej 
strony. My, jako starsi, pomagamy im 
oswoić się z otoczeniem, podnosimy 
na duchu w trakcie licznych zawo-
dów sportowych i wspieramy w róż-
nych sytuacjach.

Tego roku druga tura Zielonej 
Szkoły bawiła się równie znakomicie, 
co pierwsza! Każdy dzień był po-
święcony zajęciom dydaktycznym, 
zabawie i – przede wszystkim – in-
tegracji. Po zapoznaniu się z planem 
pobytu, uczniowie wiedzieli już, 
czego się spodziewać. Bawili się na 
dyskotece, chodzili na basen, płynęli 
statkiem w Ustce, zwiedzili najpięk-
niejsze miejsca... długo można by 
wymieniać!

Uczniowie najlepiej bawili się pod-
czas Chrztu Morskiego, gdzie każdy 
miał uporać się z nietypowymi zada-
niami, a następnie dostał odpowied-
nie imię. Pierwsze klasy doskonale 
czuły się w Jarosławcu, uczniowie 
wiele się nauczyli i brali udział 
w wielu konkursach – na przykład 
w konkursie rzeźby z piasku, który 
wygrała klasa pana Tomasza Wyple-
ra –Id. Każdego roku plan pobytu 
jest bardzo podobny, a mimo to 
wszyscy uczniowie – nowi i starzy – 
realizują go z wypiekami na twarzy!  

Jesteśmy dumni z młodszych kole-
gów, ponieważ podczas pobytu nad 
morzem zachowywali się należycie 
i byli niesamowicie grzeczni, a oprócz 
tego potrafili się świetnie bawić. 
Podziękowania należą się dyrekcji 
i nauczycielom, którzy kolejny raz tak 
wspaniale zorganizowali Zieloną Szko-
łę! W końcu to dzięki nim co roku tak 
doskonale czujemy się w Jarosławcu.

Aleksandra Kowal


