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Witajcie! Przed Wami kolejne – czwarte wydanie naszego
szkolnego pisemka „INNA”.
Wakacje
Już cieplejszy wieje wiatr,
w lesie słychać ptaków śpiew.
Na gałązce rośnie kwiat,
a gdzieś w stawie błyszczy skrzek.
Lato nas wszystkich powita,
a z latem przyjdzie promień słońca.
Do lasu zajączek zawita
i pogoda rozgrzeje do gorąca.
W szkole jeszcze dzieci siedzą,
słońce parzy ich w twarzyczki,
lecz niedługo stąd odejdą,
z dawnym gwarem w rytm muzyczki.

A CO W NUMERZE?







Przyjdą znów za dwa miesiące ,
pełni chęci do nauki.
Będą mieli tyle wspomnień,
że wypełnią nimi każdą klasę.
Kasia Doroba

NASZE WIADOMOŚCI
JAN PAWEŁ II ŚWIĘTYM
DOBRE RADY NA WAKACJE
KĄCIK POEZJI NIE TYLKO O WIOŚNIE
CIEKAWOSTKI
HUMOR

W ostatnich miesiącach wydarzenia z życia naszej szkoły to głównie konkursy
międzyklasowe, takie jak Dzień Liczby π czy Dzień Ziemi. Oprócz tego obchodziliśmy
również Dzień Kobiet, Dzień Czasowników Nieregularnych, a niektórzy z uczniów szkoły
reprezentowali ją poza jej murami.
14 II 2014 r. – szkolny konkurs piosenki o miłości
W tym dniu szkolni artyści mierzyli się między sobą w
konkursie na najlepsze wykonanie piosenki o miłości.
Uczniowie śpiewali solo oraz w większych grupach. Każda
klasa mogła wystawić jednak tylko jednego reprezentanta.
Muzyczną rywalizację wygrała Iza Krzyzińska z klasy IIIA,
która wykonała piosenkę „Kołysanka dla nieznajomej”.
Drugie miejsce zdobyły dziewczyny
z klasy IB, za piosenkę „Czy ten pan i pani”. Trzecie
miejsce należało do klasy IB, za wykonanie piosenki
„Dumka na dwa serca”.
21 III 2014 r. –Dzień Liczby π
Tego dnia (piątek) miał miejsce szkolny konkurs związany
z obchodami Światowego Dnia Liczby π. Uczniowie każdej z klas
gimnazjum mieli za zadanie przygotować szereg działań: wykonać i
omówić plakat nt: „Czym jest dla mnie matematyka?”, zapamiętać
jak najwięcej cyfr z ciągu liczby π, przygotować zdrowe śniadanie,
zaprezentować piosenkę lub wiersz o królowej nauk i przedstawić
własny pomysł na przebranie za owoc lub warzywo.
Po zsumowaniu punktów za każde z działań zostały ogłoszone
wyniki, które przedstawiały się następująco:
 I miejsce – klasa IB
 II miejsce – klasa IA


III miejsce – klasa IIIA i IIB

28 III 2014 r. – konkurs Pangea 2014
W tym dniu reprezentanci naszej szkoły
pojechali do Warszawy na finał konkursu
matematycznego Pangea 2014. Odbył się on
w Uczelni Vistula. Brało w nim udział dwoje
uczniów klasy IA: Natalia Urbanek i Mateusz
Krzyziński. Do testu przygotowywała ich pani Sabina
Piwowarczyk. Gratulujemyodniesionych już sukcesów i
życzymy kolejnych!
14 IV 2014 r. – Dzień Ziemi
Jak co roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Ziemi.
Tegoroczna edycja stała pod hasłem „ZMIENIAJ NAWYKI NIE KLIMAT!”. Każda klasa miała do wykonania cztery
zadania:
 plakat o tematyce "Inteligentne zarządzanie energią
i środowiskiem"
 biżuteria w kolorach Ziemi

 sałatka
 opowiadanie „O pięknie otaczającej nas przyrody”
Tym razem rywalizację wygrała klasa IA, tuż za nią uplasowała się IB, a na trzecim miejscu
zadomowiła się klasa IIIA. Gratulujemy!
23, 24, 25 IV 2014r. – egzaminy gimnazjalne
W tym roku egzaminy gimnazjalne odbywały się 23, 24 i 25 kwietnia.
Najstarsi uczniowie naszej szkoły pisali kolejno części z: historii i wiedzy o społeczeństwie
(60 minut), języka polskiego (90 minut), przyrody (chemia, fizyka, biologie, geografia 60 minut),
matematyki (90 minut), angielskiego podstawowego i rozszerzonego(oba po 60 minut). Opinie
na temat stopnia trudności zadań egzaminacyjnych były różne. Zależało od tego głównie kto ile i
czego się uczył i oczywiście jak pracował przez ostatnie lata, bo nie da się przecież nadrobić
trzech lat w jeden dzień. Generalnie testy nie miały bardzo wygórowanego progu wiadomości
(no, może pomijając niektóre zadania z części przyrodniczej…) i w większości bazowały na
czytaniu ze zrozumieniem, więc wystarczyło jedynie głębokie skupienie. Czy wszystkim ta
sztuka się udała dowiemy się dopiero pod koniec czerwca po otrzymaniu oficjalnych wyników.
Jak na razie pozostało nam jeszcze trochę mocno trzymać kciuki, ponieważ te egzaminy stanowią
znaczną część punktów branych pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, co
może wpłynąć na losy przyszłej edukacji i kariery zawodowej.
3 V 2014r. – rocznica uchwalenie Konstytucji 3 maja
W tym roku obchodziliśmy 223 rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jest to rocznica
bardzo ważna dla naszego kraju oraz ich
obywateli. Ukazuję siłę i determinację naszych
przodków walce o wolność ojczyzny. Ukazali oni,
że można sprzeciwić się nawet takiej potędze, jaką
był Carat Rosyjski. Warto podkreślić również, że
dokument był takim pierwszym w Europie a
drugim na świecie! Mimo, że reformy
wprowadzone w tej ustawie nie miały przyszłości i
choć
przeprowadzone,
nie
były
trwałe,
osiemnastowieczni wzorowi obywatele ukazują nam postawę, którą powinniśmy naśladować –
mimo niepowodzeń dzielnie podjęli walkę o swoje za co powinniśmy ich podziwiać.
Współcześnie ludzie mogą celebrować to święto poprzez drobne patriotyczne gesty takie jak np.
wywieszenie flagi narodowej. Wydawać by się mogło, że taki mały gest, a jednak dużo znaczy.
Możemy również spotykać się na Mszach Świętych za Ojczyznę, festynach ( jak np. ten
w Seroczynie) oraz uroczystościach oficjalnych. Najważniejsza jest jednak w tym wszystkim
pamięć. To my tworzymy ten kraj i musimy troszczyć się o jego teraźniejszość oraz przyszłość,
jednocześnie nie zapominając o przeszłości, dlatego możemy uczyć się na błędach przodków
oraz tych odpowiednich stawiać sobie za wzór postępowania.
21 V 2014r. – konkurs recytatorski
W dniu 21 maja 2014r. odbył się w Grębkowie
IV Diecezjalny Konkurs Poezji Jana Pawła II
,,Słuchajcie moich pieśni". Publiczne Gimnazjum
w Wodyniach reprezentowały dwie uczennice:
Katarzyna Komar z kl. I a i Izabela Krzyzińska
z kl. III b. Obie gimnazjalistki otrzymały wyróżnienia.
Do konkursu dziewczynki przygotowała pani
Urszula Skiermunt. Gratulujemy uczestniczkom i
życzymy dalszych sukcesów.

28 V 2014r.- prezentacja projektów edukacyjnych
W dym dniu odbyło się podsumowanie projektów edukacyjnych realizowanych
w tym roku szkolnym przez uczniów klas: II a, II b.
Tematy projektów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sport w życiu Karola Wojtyły.
Jak poczuć „chemię” do chemii?
Jak żyło się Polakom w czasach
komunizmu?
Różne oblicza miłości.
Ile „chemii” zjadamy każdego dnia?
Organizacja
turniejów,
gier
zespołowych
jako
sposobów
spędzania wolnego czasu.
Jak udzielamy pierwszej pomocy przedlekarskiej?
Present Perfect – czas przeszły czy teraźniejszy?
5 VI 2014r.- dyktando
W dniu 5.06.2014r. w Zespole Szkół
w Wodyniach obył się gminny
konkurs ortograficzny, w którym
wzięli udział uczniowie ze szkół
podstawowych i gimnazjów z terenu
gminy Wodynie.

W kategorii szkół podstawowych
I miejsce zajęła Klaudia Jóźwiak,
uczennica klasy IV SP Wodynie, zaś
II miejsce Izabela Firek, a III miejsce Aneta Wideńska ze Szkoły Podstawowej w Seroczynie.
W kategorii gimnazjów klasyfikacja przedstawia się następująco: I miejsce – Mateusz Krzyziński
z I kl. a , II miejsce – Natalia Urbanek z I kl. a, III miejsce - Patrycja Guzek z kl. II b. Wszyscy
uczniowie reprezentowali Publiczne Gimnazjum w Wodyniach.
7 VI 2014r.- piknik rodzinny
W Zespole Szkół w Wodyniach w sobotę
7 czerwca odbył się piknik rodzinny. Były występy
uczniów, gry i zabawy, konkursy rodzinne, kawiarenka
prowadzona przez rodziców oraz mecz - uczniowie
kontra rodzice i nauczyciele.

11 VI 2014r. – Dzień Patrona

11 czerwca obchodziliśmy w naszej szkole
Dzień Patrona. Po mszy świętej odbył się
uroczysty apel poświęcony Janowi Pawłowi II.
Następnie poszczególne klasy prezentowały
pielgrzymki papieża do Polski. Na zakończenie
obchodów Dnia Patrona gimnazjaliści wraz
z nauczycielami wzięli udział w biegu
upamiętniającym zamiłowanie Jana Pawła II
do sportu.
18 VI 2014r. – wyniki egzaminu gimnazjalnego
W środę uczniowie otrzymali wyniki egzaminu gimnazjalnego. Z wstępnych informacji wynika,
że nie są one najgorsze. Średni wynik dla szkoły z języka polskiego – 66, 7%, historii i WOS-u 58,2 % , matematyki – 50,9% , przedmiotów przyrodniczych – 45,8% i języka angielskiego –
59,4% . Teraz przyszedł czas na super świadectwa.
21 VI 2014r. – wyjazd uczniów do Belgradu
W pięcioosobowej reprezentacji Polski na Olimpiadę, zwaną także Międzynarodowym Szkolnym
Pucharem Matematycznym, są Natalia Urbanek i Mateusz Krzyziński Gimnazjaliści z Wodyń na
Olimpiadę Matematyczną dla Dzieci i Młodzieży w Belgradzie wyjechali w sobotę 21 czerwca.
Trzymamy za nich kciuki!
27 VI 2014r. – zakończenie roku szkolnego

W piątek zakończyły się zajęcia edukacyjne w roku szk. 2013/2014.
Publiczne Gimnazjum w Wodyniach ukończyło 34 osoby. Wśród nich 3 otrzymały świadectwa
z wyróżnieniem.
Spośród uczniów klas I-II 8 uzyskało świadectwa z wyróżnieniem.

27 kwietnia 2014 w Watykanie, na Placu Świętego
Piotra dwaj błogosławieni papieże: Jan XXIII oraz
Jan Paweł II zostali ogłoszonymi świętymi Kościoła
katolickiego.
Dlatego też na łamach naszego pisemka
prezentujemy skróconą biografię wielkiego
Polaka.
Przyszły papież urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku, a pierwsze lata życia spędził
w skromnej kamienicy przy ulicy Kościelnej 7. Podczas chrztu nadano mu imiona Karol
Józef. Szkołę podstawową Karol Wojtyła ukończył w 1929 roku, a w 1938 roku średnią i
przeniósł się do Krakowa, gdzie rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Po wybuchu wojny przerwał studia, a w latach 1940 - 1941 pracował fizyczniew kamieniołomie i zakładach chemicznych. Jesienią 1942 roku Wojtyła wstąpił do Krakowskiego
Seminarium Duchownego. 1 listopada 1946 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk
arcybiskupa Adama Sapiehy. Następnie wyjechał do Rzymu na studia teologiczne.
Po powrocie do Polski w 1948 roku rozpoczął pracę kapłańską w parafii Niegowić niedaleko
Bochni. Studiując równolegle na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskał
doktorat z teologii moralnej.
Od 1951 roku wykładał etykę społeczną w seminarium duchownym oraz pracował na Wydziale
Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
4 lipca 1958 roku Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym, a 28 września
1958 roku konsekrowany na biskupa. Kolejny etap w życiu przyszłego papieża to 30 grudnia
1963 roku - nominacja na arcybiskupa, metropolitę krakowskiego. 29 maja 1967 roku
Karol Wojtyła został mianowany kardynałem, zaś 16 października 1978 roku wybrano go
papieżem. Wstępując na Stolicę Piotrową przyjął imię Jan Paweł II.
Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Błogosławionym został ogłoszony 1 maja 2011 roku.

Wyjazd na wakacje jest ekscytującym i wesołym
wydarzeniem.
Za kilka dni, może nawet za kilka godzin będziecie cieszyć się
urokami wypoczynku i na chwilę zapomnicie o szkole.
Aby jednak Wasz wyjazd był bezpieczny, powinniście
przestrzegać kilku zasad obowiązujących w podróży. Pomogą
Wam one uniknąć nieprzyjemnych przygód.
W każdej podróży przyda się telefon komórkowy
z zapisanymi telefonami alarmowymi: 112 – centrum powiadamiania ratunkowego, 997 –
policja, 998 – straż pożarna, 999 – pogotowie ratunkowe. Zapiszcie w nim także numer ICE
w książce adresowej. Jest to ogólnoświatowy symbol ratujący życie. Powinieneś zapisać pod nim
numer telefonu osoby, którą należy poinformować w razie wypadku. Ułatwi to ratownikom
uzyskanie informacji o Twoim stanie zdrowia i przyjmowanych lekach.

Wiosna
Nadzieja w nas na nowo rozkwita,
wczesna wiosna i słońce wkrótce nas
powita.
Zieleni się trawa, śpiewają skowronki,
latają motylki, fruwają biedronki.
A wszystko na świecie ożyje na nowo,
między niebem a ziemią znów będzie
kolorowo.
Kwiatki na łąkach, liście na drzewie,
mały ptaszek zadziwi nas w śpiewie.
Dzieci na podwórku bawią się w berka,
lecz ktoś zza krzaków na dzieci zerka.
To małe zajączki, co śmiesznie kicają
i pięknie wiosnę zapowiadają.
A wokół szczęście i radość się mieni,
Wiosna nasz świat i życie odmieni.
Kasia Doroba kl. I b
26 maja – mamo, to Twoje święto
Mamo, mamo!
Dziś jest Twoje święto,
uwielbienie nasze masz.
My będziemy dzisiaj grzeczni,
a ty nam cukierki dasz.
Pięknie będziesz wyglądała
w tym magicznym, ciepłym dniu.
Jakbyś częściej nam się śmiała,
byłby obraz jak ze snu.
Teraz mamo usiądź sobie,
porozmawiaj z tatą.
A my wam zrobimy obiad
razem z ciastem i herbatą.

Więc ten dzień jedyny w roku
to najpiękniejsza z wszystkich dat,
a my wszyscy pięknie i głośno
zaśpiewamy Ci – STO LAT!
Kasia Doroba kl. I b

Ach, ta nasza M A T E M A T Y K A
Ciągle w życiu nas spotyka
Obejść bez niej nie można się wcale
Więc trzeba się jej uczyć i to wytrwale
Ale jak mamy się uczyć? Oto jest pytanie
Na szczęście jest P A N I
Która wytłumaczy nam wszystko
doskonale.
Ile to jest: 2+1 – to już wiemy
Dwa do potęgi drugiej też załapujemy
Aż przyjdą liczby niewymierne
I co wtedy, gdy „x” z „y” są nieokreślone.
Gdy wszystko się zmiesza i głowa nam
pęka
To dopiero jest U D R Ę K A.
Igor Perchuć kl. III a

Małżeństwo kłóci się na ulicy.
W pewnej chwili mąż krzyczy:
- Cicho bądź! Ty się wcale nie liczysz!
- Co?!
Mąż zatrzymuje taksówkę i pyta
kierowcę:
- Ile zapłacę za kurs na dworzec?
- 10 złotych.
- A jeśli pojadę z żoną?
- Tyle samo.
Mąż odwraca się do żony i mówi:
- Sama widzisz!
Siedział sobie facet w domu wieczorem
zmęczony po pracy, a tu nagle ktoś
zapukał do jego drzwi.
Facet otworzył i zobaczył jeża.
- Czego chciałeś? - zapytał facet
- Klej masz?
- Nie mam.
Jeż odwrócił się i odszedł. Zdziwiony
facet zamknął drzwi i wrócił do swoich
zajęć.
Po chwili znowu ktoś zapukał. Facet

otworzył, a tam znowu jeż.
- Czego znowu chcesz? - spytał
poirytowany facet.
Na to jeż spokojnie:
- Klej przyniosłem.
Przed sprawdzianem nauczyciel
oświadcza:
- Wierzę głęboko, że dzisiaj nikogo nie
przyłapię na ściąganiu,
- I my też wierzymy! - odpowiada
chórem klasa.
Polak,Niemiec i Rusek jadą na safari.
Po powrocie pytają się:
- Niemiec, co upolowałeś?
- 10 surykatek i 1 bawoła afrykańskiego,
a ty?
- Ja zabiłem 2 lwy, 20 surykatek, 5
bawołów afrykańskich i 1 żyrafę. A Ty
Polaku co upolowałeś?
- 50 surykatek, 5 lwów i 9 nokilli.
- Co to?
- Takie czarne, wymachuje rękami i
wrzeszczy: „no kill, no kill.”
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