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Kartka z kalendarza...

„Witaj maj, trzeci maj...”
3 Maja Święto Konstytucji - Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki w maju
1791 roku i była to pierwsza w Europie a druga na świecie (po amerykańskiej) uchwalona konstytucja.
Dzień ten został uznany świętem juŜ 5 maja 1971 roku. Ponownie, po odzyskaniu niepodległości w
1918 roku, 3 maja został uznany za święto państwowe na mocy uchwały Sejmu z dnia 29 kwietnia
1919 roku. Od 1946 roku świętowanie tego dnia było zakazane przez władze aŜ do roku 1990 kiedy to
,6 kwietnia, Sejm ponownie przywrócił to święto.

Rocznica śmierci Jana Pawła II
02.04. br. Obchodzono 3 rocznicę śmierciczłowieka – który dla wielu z nas był autorytetem, człowieka – który nigdy
nie zawodził, człowieka – który jest największym Polakiem w dziejach historii – Jana Pawła II. Wielu uczniów naszej
szkoły czynniemzaangaŜowało się w uroczystość, która miała miejsce w kościele przed wieczorną mszą ś
przypominając chwile z Ŝycia naszego wielkiego Polaka oraz śpiewając jedne z ulubionych pieśni. Wszyscy powinni
być dumni, Ŝe jesteśmy pokoleniem Jana Pawła II. Zawsze o nim będziemy pamiętać, zawsze pozostanie w naszych
sercach. Jest Polakiem, z którego jesteśmy dumni i tak juŜ zostanie nazawsze!

W tym numerze:
-Dni otwarte w LO i Ekonomie
-Testy, testy i po testach...
-Wycieczka do Warszawy
-Wywiad z p. Krzysiem Mohrem
-Zmiany na terenie szkoły
-Wieczorek klas 3 gim
-Testy kl. III SP
-Kącik poezji
-O rocznicy śmierci Jana Pawła II itd.s

No, kochani!
Jeszcze 51
dni do
wakacji:))
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UWAGA, UWAGA!!
Wiemy, Ŝe pan Sławek trafił do szpitala. W czasie, gdy trzecioklasiści męczyli się na egzaminie z części
matematyczno-przyrodniczej pan Sławek bardzo źle się poczuł. Teraz jest juŜ po operacji. Powoli wraca do
zdrowia. Mamy nadzieję, Ŝe szybko do nas wróci pełen energii. Trzymamy kciuki i Ŝyczymy szybkiego powrotu
do zdrowia.
P.S. Panie Sławku wycieczka przecieŜ czeka! Bez Pana nie jedziemy! :)
„śałuję, Ŝe nie będę mógł być w tej szkole

przez kolejne lata…” – wywiad
z P. Krzysiem Mohrem
Redakcja: Przez jaki czas będzie pan uczył wychowania
fizycznego naszej szkole?
K. Mohr: Do końca tego roku szkolnego. śałuję, Ŝe nie
będę mógł być w tej szkole przez kolejne lata.
R: Jak się Pan czuje w naszej szkole?
M: Bardzo dobrze. Jest świetna atmosfera, cieszę się, Ŝe
mogę pracować z tak wspaniałym i profesjonalnym
gronem pedagogicznym, a zwłaszcza z panem Arturem,
który przekazał mi taką wiedzę, jakiej nie zdobyłem na
Ŝadnych studiach.
R: A jak układa się współpraca z uczniami?
M: Bardzo dobrze, poza małym wyjątkiem
(Pozdrawiam Cię Dawid☺)
R: Jeszcze jedno pytanie, czy to prawda, Ŝe zostanie
Pan ojcem?
M: Kiedyś na pewno.

Trzecioklasiści z SP teŜ pisali testy.
Dnia 16.04.2008 r. o godzinie 9:00 18 uczniów klasy 3 SP
przystąpiło do Ogólnopolskiego Zewnętrznego
Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty. Sprawdzian
składał się z tekstu i ułoŜonych do niego 20 zadań
zamkniętych i 5 zadań otwartych. Test sprawdzał
umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z
informacji oraz wykorzystywanie wiedzy w praktyce. W
całej Polsce do egzaminu przystąpiło 200 tysięcy uczniów,
co stanowi blisko 50 %. Uczniowie byli trochę
zdenerwowani, ale kiedy zobaczyli zadania spokojnie je
rozwiązywali. Większość uczniów stwierdziło, Ŝe test był
bardzo łatwy, chociaŜ przy pewnych zadaniach trzeba było
trochę pogłówkować. Wyniki będą znane w połowie maja.

WIECZOREK !!
JuŜ niedługo, bo 10 czerwca klasy 3 gimnazjum będą
bawić się na ostatniej zapewne imprezie w swoim
towarzystwie, a mianowicie na wieczorku poŜegnalnym.
Jak co roku impreza będzie trwać od godziny 17 do 23
( No, moŜe trochę dłuŜej ...)
Mamy nadzieję, Ŝe nikogo nie zabraknie!

Serdecznie
pozdrowienia od
redakcji dla Pana
Sławka☺

Stare na nowe
Jak pewnie wszyscy was zauwaŜyli przyszkolne brzozy zostały
ścięte Na szczęście w naszej szkole drzewa jeszcze się pojawią
tylko, Ŝe w zupełnie innym i lepszym wizerunku. Powstała juŜ
koncepcja zagospodarowania przestrzeni przed szkołą. Powstaną
alejki, którymi będzie moŜna nie tylko spacerować, ale jeździć
na rowerze rolkach. Pojawią się liczne ławki oraz altanka dla
naszych najmłodszych uczniów. Przed szkołą zamiast
piaskowego boiska powstanie wielofunkcyjne boisko ze
sztucznego tworzywa, na którym będzie moŜna grać w piłkę
siatkową, ręczną i koszykową a tuŜ obok niego boisko do piłki
noŜnej. Przy boiskach powstaną pawilony z szatniami, które
będą słuŜyły nie tylko uczniom naszej szkoły, ale równieŜ
młodzieŜy starszej. Te i wiele innych pomysłów to tylko suche
plany, jednak Ŝycie pokaŜe, do jakiego stopnia będzie moŜna je
zrealizować. Miejmy nadzieję, Ŝe będziemy mogli na własne
oczy zobaczyć to, na co teraz patrzymy oczyma wyobraźni.
Panie Dyrektorze, trzymamy kciuki za jak najszybsze
zrealizowanie planów.
DNI OTWARTE – LO BYTÓW
29.03.08r w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bytowie,
odbyły się długo wyczekiwane przez 3 klasy gimnazjalne Dni
Otwarte. Po przywitaniu młodzieŜy przez dyrektora LO, oraz
zapoznaniu ich ze sposobem rekrutacji, do uczniów zwrócili się
pani psycholog i inni wychowawcy zachęcający młodzieŜ do
rozpoczęcia nauki w Ogólniaku. Wszyscy byli bardzo mili i
zapewniali przyszłym wychowankom wysoki poziom nauczania
oraz świetną atmosferę. Dzięki klasie III c, która przygotowała
krótkie przedstawienie młodzieŜ gimnazjalna mogła sama się
przekonać, Ŝe w Ogólniaku moŜna się teŜ znakomicie bawić.
Dzięki przygotowanej prezentacji moŜna było poznać LO. Po
obejrzeniu slajdów, gimnazjalistów podzielono na grupy, które
zostały oprowadzone po budynku szkoły przez starszych
kolegów. W trakcie zwiedzania uczniowie gimnazjum zadawali
duŜo pytań. Najwięcej oczywiście dotyczyły nauczycieli.
Dni Otwarte LO były bardzo dobrze zorganizowane. Na pewno
zachęciły wielu uczniów gimnazjum do nauki właśnie w tej
szkole.
DNI OTWARTE – EKONOMA
25.04 br. Odbyły się Dni Otwarte w Zespole Szkół
Ekonomiczno- Rolniczych w Bytowie. Po przywitaniu
przybyłych uczniów przez dyrektora tamtejszej szkoły i
zapoznaniu ich z rekrutacją, wszyscy byli pewni, Ŝe zostaną
oprowadzeni po szkole przez grupy starszych uczniów, ale
niestety, w odróŜnieniu od ogólniaka Dni Otwarte w Ekonomie
nie zostały tak pomyślnie zorganizowane. KaŜdy sam zwiedzał
budynek, będąc zdanym na samego siebie. Wielu uczniów
przyznało, Ŝe taka forma niestety nie spełnia ich oczekiwań.
Podkreślają, Ŝe ogólniak w tym względzie bardziej do nich
„ przemawia”. :]

HUMOR Z ZESZYTÓW...
-Bakterie, które rozmnaŜają się przez kichanie, prowadzą tryb Ŝycia koczowniczy.
-Białe motyle, których dzieci Ŝrą kapustę, nazywają się kapuśniaki.
-Błony komórkowe spełniają bardzo waŜną funkcję w Ŝyciu komórki: wiedzą kogo wpuścić, a kogo wypuścić,
czyli
funkcje celnika.
-Choroby przenoszą się z rośliny na roślinę a niekiedy nawet z roku na rok.
-Choroby weneryczne są rozpowszechniane przez prasę, radio i telewizję.
-Człowiek ma wzrok skierowany do przodu, a nie umieszczony po bokach jak Ŝaba.
-Doprowadzając do wszystkich zakątków pokarmy, krew pełni rolę kelnera.
-DŜdŜownica jest spiczasta, bo gdyby była prostokątna to by się bardzo męczyła przy wchodzeniu w ziemię.
-Głowa osadzona jest na zębie trzonowym kręgosłupa.
-Gryzoń to zwierzę, które ogryza, co tylko moŜe, np. jabłka, zostawiając ogryzki.
-Jesienią wszystko spada z drzew.
-Kameleon ma oczy, które mogą kręcić głową dookoła.
-Kangur ma łeb do góry, dwie krótkie przednie kończyny, dwie tylne długie. W worku ma brzuch na małego i
długi ogon.
-Kangurzyca nosi dziecko w torebce.
-Koryto naleŜy umyć po zjedzeniu świń.
-Kości człowieka są połączone łokciami aŜ do kolan.
-Kość słoniowa wyrasta z nosa.
-Kręgosłup składa się z kręgu i ogona.
-Krowa to zwierzę roślinobójcze.

Testy, testy i po testach...
Tak, tak... juŜ po egzaminie. Dzień, który zawsze wydawał się tak odległy, dzień, przed którym
ostrzegali nas nasi nauczyciele, a takŜe starsi koledzy, dzień, od którego będzie zaleŜała nasza
przyszłość -juŜ jest za nami. Strasznie szybko minął ten czas. Jeszcze ciągle w uszach słyszymy głos p.
Felskiego, który zawsze powtarzał, Ŝe egzamin juŜ niebawem, Ŝe musimy się wreszcie zacząć uczyć.
Nam, uczniom 3 gim. Zawsze się wydawało, Ŝe zostało jeszcze duŜo czasu, Ŝe zdąŜymy się jeszcze
wszystkiego nauczyć. Niestety nadszedł dzień 22 i 23 kwietnia....Wtedy było juŜ za późno na naukę.
Spotkaliśmy się na świetlicy, jeszcze powtarzaliśmy najwaŜniejsze wzory z fizyki i z matematyki.
Obawa, lęk, strach, a takŜe zaciekawienie-te uczucia towarzyszyły kaŜdemu z nas. Teraz, kiedy jesteśmy
juŜ po testach zostało nam tylko czekanie na wyniki i walka o jak najlepsze oceny.
Drugoklasiści! Zanim się obejrzycie, przyjdzie czas na losowanie miejsc, rozwiązywanie testów itd.
A potem...?Obyście nie Ŝałowali, Ŝe uczyliście się zbyt mało i zbyt późno. Posłuchajcie starszych,
zwłaszcza Ŝe będziecie mieli trudniejszy egzamin, bo takŜe z języka niemieckiego

„Za rękę z Einsteinem”
W marcu zakończył się trwający rok, program „Za rękę z
Einsteinem”. Brały w nim udział obecne 2 i 3 klasy
gimnazjum. Uczniowie robili róŜne doświadczenia,
rozwiązywali zadania i zgłębiali swą wiedzę z zakresu
fizyki i matematyki. Opiekunami, a zarazem
organizatorami „Einsteina” była p. Alina Gostkowska i
p. Sławomir Felski. Za wytrwały udział w zajęciach
uczniowie o najwyŜszej frekwencji dostali nagrody m.in.:
encyklopedie, długopisy, kalkulatory, pen-drive itd.
W ramach projektu gimnazjaliście uczestniczyli w
wykładach i doświadczeniach organizowanych przez
studentów Politechniki Gdańskiej oraz sami
przygotowywali ciekawe pokazy podczas tzw. ”Sobót z
Einsteinem”. Mamy nadzieję, Ŝe spotkania w ramach
programu pozostaną zarówno dla uczniów jak i
nauczycieli niezapomnianą przygodą.

WYCIECZKA
W dniach 5-8 maja br. odbędzie się wycieczka
szkolna do Warszawy i Torunia. Wybierają się na
nią uczniowie klas gimnazjalnych oraz kl. IV
szkoły podstawowej. Przedstawiamy krótki plan
wycieczki:
Dzień I: Toruń-Piwnice obserwatorium
astronomiczne,
Dzień II: Zwiedzanie Warszawy(m.in. przejazd
metrem, wejście do Sejmu, Stare miasto, Łazienki,
Amfiteatr, Belweder), a takŜe wieczorny seans
filmowy w kinie 3D!
Dzień III: Lotnisko Okęcie, Wilanów i wyjazd
do Studzienic.
Wycieczkowiczom Ŝyczymy szerokiej drogi i
czekamy na relacje z podróŜy.

Nowy numer naszej gazetki juŜ niedługo!
Redakcja

