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Uwaga Trzecioklasiści!
Wesołego zająca,
co śmieje się bez końca.
Szczerbatego barana,
co beczy od rana.
Radości bez liku,
pisanek w koszyku.
I wielkiego lania
w dniu mokrego ubrania!
Redakcja

Już po świętach odbędzie się jeden z
najważniejszych egzaminów w Waszym życiu.
Przypominamy, że każdą część pisemną rano
zaczynacie od godz. 9:00. Ze względów
organizacyjnych musicie być w szkole już o
godz. 8:00.
Przygotujcie sobie niezbędne przybory
matematyczne i koniecznie długopisy z
czarnym wkładem. Podczas egzaminu nie
używajcie korektora! Nie wolno Wam wnosić
na salę telefonów komórkowych. Pamiętajcie,
aby przed wyjściem z domu koniecznie zjeść
śniadanie.
Każdego ucznia obowiązuje ubiór galowy.
Wszystkim koleżankom i kolegom życzymy
powodzenia.
Redakcja

W tym roku świętujemy 223 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Została ona
uchwalona w nocy z 2 na 3 maja 1791 roku przez działaczy stronnictwa
patriotycznego z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim na czele. Polakom
znajdującym się pod zaborami zapewniała chłopom przejście pod opiekę rządu,
stanowi szlacheckiemu swobodę, wolność i pierwszeństwo w życiu prywatnym i
publicznym. Zabezpieczono szlachcie nietykalność osobistą i własnościową, w
szczególności środków i narzędzi produkcyjnych. Ustawa zwalniała szlachtę od
kwaterunku wojskowego. Była to pierwsza konstytucja w Europie i druga na świecie.

Spytaliśmy uczniów naszej szkoły co
chcieliby dostać na Wielkanoc?
Chciałbym dostać pistolet na wodę – Robert
Breza z kl. IVa SP
Chciałbym dostać coś słodkiego – Franek
Wrycz Rekowski z kl. II SP
A ja chciałabym dostać tableta – Dominika
Robiecka z kl. I SP
Chcę dostać jajeczka czekoladowe, zajączka,
baranka z cukru i mleczna czekoladę – Paweł
Spychalski z kl. II gim.

Kółka dla zainteresowanych
Dzięki ingerencji pana Sławomira
Felskiego oraz dotacjom z Unii Europejskiej
uczniowie naszej szkoły mogą uczęszczać na
odpowiadające ich zainteresowaniom kółka,
które od niedawna prowadzone są w naszej
szkole. Są to między innymi kółko
fotograficzne, wędkarskie oraz
gastronomiczne. W ramach powyższych
kółek pojawiły się również nowe sprzęty, takie
jak aparaty fotograficzne, czy też wędki z
całym wyposażeniem.
Nasi uczniowie z chęcią uczęszczają na
dodatkowe zajęcia, dzięki którym mogą
rozwijać swoje zainteresowania.

Oto jak uczniowie kl. III gimnazjum
przygotowują się do testów:

ZAGRANICZNE OBCHODY
WIELKANOCNE
ROSJA
Wielkanoc na wschodzie nazywana
jest Paschą. Zgodnie z przyjętym w
Cerkwi kalendarzem juliańskim,
święto to obchodzi się nieco później
niż u katolików. W tym roku wypada
23 kwietnia.

FILIPINY
W Wielki Piątek odbywa się słynna
na całym świecie procesja, podczas
której ochotnicy biczują się, a
niektórzy na koniec są przybijani do
krzyża.

LIBAN
Dzieci stukając się jajkami, walczą o
to, które z nich będzie miało
szczęście aż do następnych świąt.
Wypieka się też semoliny, czyli małe
ciasteczka wypełnione farszem z
daktyli lub orzeszków pistacjowych.

Maja – cały czas powtarzam materiał z fizyki.
Karolina – staram się powtarzać daty oraz
definicje z przedmiotów.
Ada – rozwiązuję testy z Victora i powtarzam
materiał z klas I-III gim
Ania – rozwiązuję testy, studiuję
podręczniki z biologii, wbijam do
głowy materiał z fizyki.

SZWECJA
W ostatnie dni Wielkiego Tygodnia
dziewczęta i chłopcy przebierają się
za wiedźmy i składają wizyty
sąsiadom. Rozdają specjalnie
dekorowane na tę okazję kartki,
laurki i listy wielkanocne. W zamian
dostają słodycze.

Księgarnia na kołach
31.03. br. (poniedziałek) do naszej szkoły przyjechał Knégòbùs Radia Kaszëbë, jest to kaszubska biblioteka,
czytelnia oraz księgarnia na kołach. Knégòbùs, jak i jego zawartość można było podziwiać przed naszą szkołą.

Testy klasy III SP
Na początku kwietnia uczniowie klas III SP pisali swoje pierwsze testy. Choć byli niepewni udzielonych przez
siebie odpowiedzi, to i tak odczuwalny stres nie przeszkodził im w przebrnięciu przez sprawdzian wiedzy.
Trzecioklasiści bez problemu poradzili sobie z większością zadań.

Testy klasy VI SP
Szóstoklasiści mogą już odetchnąć po całorocznym okresie przygotowań do pierwszego poważnego testu w ich
życiu. Mamy nadzieję, że trud jaki włożyli w powtórki materiałów z lat poprzednich zostanie odzwierciedlony w
postaci satysfakcjonujących wyników. Oto kilka wypowiedzi na temat samego testu:
- Jak dla mnie było mało czasu. Napisałam cienko – Nicol Stencel.
- Koszmarnie – N. Formela
- Za mało czasu – K. Kluk.
- Nie wiem, po co one są... – P. Cysewski
- Był łatwy – A. Czarnecka.

Prewencja, ale inaczej
10. 04 w Półcznie odbył się pierwszy etap turnieju „Prewencja ale inaczej”.
Uczestnicy zmagali się z testem wiedzy oraz z testem sprawnościowym.
Niestety podczas trwania imprezy można było zauważyć małe niedociągnięcia,
które wywołały oburzenie u niektórych zawodników.
„Podczas trwania całego turnieju dostaliśmy tylko 2 litry wody gazowanej!”
Tak komentuje tamtejszy catering Paweł Spychalski, uczeń
drugiej klasy gimnazjum.
Reprezentacja Studzienic zarówno w kategorii gimnazjalnej,
jak i w podstawowej zajęła pierwsze miejsce, tym samym
kwalifikując się do etapu powiatowego, który odbędzie się
w maju. Reprezentantom naszej szkoły gratulujemy wyników
i życzymy dalszych sukcesów w kolejnym etapie.

Wyskakali sobie stypendium
27 marca 2014 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytowie odbył się piąty konkurs z
cyklu X Powiatowe Grand Prix SP nr 5 w Bytowie w skoku wzwyż. W prawie pięciogodzinnej rywalizacji
wzięło udział 90 skoczków. W kategorii „Młodzicy” pierwsze miejsce zajął Jam Wrycz Rekowski osiągając
wynik 150cm. W kategorii „Open” drugie miejsce zajął Adrian Muszyński skacząc na wysokość 165cm.
Dzięki swoim osiągnięciom nasi reprezentanci otrzymają stypendia sportowe.

„Czas zła”
10.04 br. delegacja dziewcząt z kl.III gim wraz z opiekunami panią Barbarą Szroeder, panią Barbarą
Tkacz oraz panem Sławomirem Felskim wybrała się do Liceum Ogólnokształcącego w Bytowie na
spotkanie autorskie z panem Benedyktem Reszka. Pan Benedykt opowiadał o zsyłkach na Syberię oraz o
życiu mieszkańców okolic Bytowa w czasie wojny i w okresie powojennym. Na spotkaniu można było
poznać także twórczość p. Reszki. Jego najnowsza książka nosi tytuł ,,Czas zła". Zawiera drastyczne opisy
ludzi zsyłanych na Syberię.

Śladami historii…
03.04.14r. do naszej szkoły zawitali po raz trzeci
panowie, którzy poprowadzili „Żywą lekcję historii". Nasi
uczniowie zebrali się na małej sali gimnastycznej ,by
dowiedzieć się więcej o przeszłości. Niektórzy chłopcy
mieli okazję przymierzyć średniowieczne zbroje, a nawet
dostąpić zaszczytu złożenia przysięgi rycerskiej. Natomiast
wybrane dziewczęta miały możliwość zaprezentowania
swoich umiejętności łowieckich, przy użyciu broni miotającej.
Uczniom bardzo podoba się taka forma prowadzenia lekcji.
W przyszłości liczą na powtórkę.

W zdrowym ciele, zdrowy duch.
10 kwietnia br. gościliśmy w naszej
szkole panią Sławomirę Musiał. Było to już
drugie spotkanie, wcześniejsze
zorganizowane było dla kl. I-III SP. Podczas
spotkania dowiedzieliśmy się wiele o
naszym kręgosłupie oraz tym, co jest dla
niego szkodliwe. Dostaliśmy także ulotki
dotyczące kształtowania prawidłowej
postawy. Pani doktor przyniosła również
model ludzkiego kręgosłupa, dzięki czemu
mogliśmy mu się dokładniej przyjrzeć. Na
koniec spotkania pani Musiał przestrzegała
nas przed niebezpiecznymi skokami do
wody oraz wykonywaniem sportów
ekstremalnych.

KONKURS DLA KLAS I-III SP
5 pierwszych osób, które zgłoszą się do p.
Barbary Tkacz ze starannie wykonaną pracą,
otrzyma małe upominki.
Obrazek należy pokolorować wedle własnego
uznania, przy ocenianiu ważną rolę będzie
odgrywać estetyka!

KUPON
Zapomniałeś odrobić pracę domową? Nie
przygotowałeś się do lekcji? Nie martw się.
Ten kupon jednorazowo uchroni Cię przed
konsekwencjami.
………………………………… ………………………………
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