Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Wodyniach

kwiecień/maj 2016,
numer 3

JUŻ PO EGZAMINACH!
Jak wiadomo, kwiecień to w gimnazjach miesiąc egzaminów trzecioklasistów. Nie inaczej
było w tym roku —41 uczniów naszej szkoły przystąpiło do testów z języka polskiego, historii
i WOS-u, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka angielskiego na poziomie
podstawowym i poziomie rozszerzonym. Mierzyli się z nimi przez trzy dni. Ten egzaminacyjny maraton trwał od 18 do 20 kwietnia.

Musicie
od siebie
wymagać,
nawet
gdyby inni
od was nie
wymagali.

Chyba każdy trzeciak miał inne zdanie
na temat łatwości poszczególnych testów. Najczęściej słychać było jednak,
że najłatwiejsze okazały się arkusze z
polskiego i matematyki. Za najtrudniejsze uznawano natomiast angielski albo
przyrodę.
Największe zaskoczenie to dla większości forma długiej wypowiedzi na egzaminie sprawdzającym wiedzę z zakresu
języka polskiego. Spodziewano się
rozprawki, natomiast egzaminatorzy
zdecydowali się sprawdzić umiejętność
pisania charakterystyki o bohaterze,
który uznał wolność za najważniejszą
wartość. Niemalże wszyscy uczniowie napisali o Zośce, Rudym lub Alku z „Kamieni na szaniec”. Co ciekawe, podobnie wybrali trzecioklasiści z całej Polski—słowo „kamieni” stało się
najpopularniejszym wyrazem wśród polskich użytkowników Twitttera.
Wyniki egzaminów będą znane dopiero 17 czerwca, ale mamy nadzieję, że będą jak najlepsze! :)

CO W REDAKCJI PISZCZY?

T

~ Jan Paweł II

W TYM NUMERZE


Relacja ze spotkania
z Piotrem Gruszką



Rekrutacja ponadgimnazjalna



Sportowy artykuł



Projekty edukacyjne
uczniów naszej szkoły



Humor

rzeci numer naszego szkolnego pisemka ukazuje się wyjątkowo późno
w porównaniu z poprzednimi latami. Wynika to z faktu, że redaktorzy
to w dużej części uczniowie klas trzecich, którzy mieli wiele obowiązków związanych z nauką do egzaminów. Na szczęście te już za nimi, dlatego wydajemy kolejny numer „INNEJ”.

Jednak w związku z tym, że za rok wielu z nas nie będzie już w tej szkole, zachęcamy młodszych kolegów i koleżanki do współtworzenia szkolnej gazetki.
Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenia do opiekuna redakcji — pani Urszuli Skiermunt.
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PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ...
Poniższy artykuł pochodzi ze szkolnej strony internetowej (www.zswodynie.pl),
do której odwiedzania serdecznie zachęcamy!
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Takiego wydarzenia nie było jeszcze
w historii naszej szkoły!!!

mości na temat najnowszych osiągnięć w leczeniu mózgowego porażenia dziecięcego MPD.

W poniedziałek, 15 lutego w Zespole Szkół
w Wodyniach gościliśmy wielokrotnego reprezentanta Polski, Wicemistrza Świata (2006)
i Mistrza Europy (2009), MVP Mistrzostw Europy, kapitana reprezentacji Polski w siatkówce Piotra Gruszkę – najbardziej zaangażowanego
ambasadora ogólnopolskiej kampanii społecznoedukacyjnej poświęconej podniesieniu świado-

Trening z Piotrem Gruszką był nagrodą dla naszych uczniów za zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie ”Żyj z pompą”. Przypomnijmy, że nasza szkoła włączyła się w akcję
w listopadzie. Nakręciliśmy filmik, na którym
pompowali wszyscy od przedszkolaka do gimnazjalisty, dyrekcja, pracownicy obsługi i administracji oraz nauczyciele.

W uroczystości finałowej 15 II 2016r. udział
wzięła cała społeczność szkolna, p. dyrektor Ewa
Cizio, p. wicedyrektor Janina Kublik, nauczyciele
i wszyscy pracownicy oraz nominowani przez nas
do udziału w konkursie: Wójt Gminy Wodynie
p. Wojciech Klepacki wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Wodyniach, strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Wodyniach na czele z naczelnikiem p. Pawłem Kulickim oraz trener Stowarzyszenia Kolektyw Oleśnica p. Kamil Stanisławowski. Ponadto swoją obecnością zaszczycili

nas Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół: p. Wiesława Rolewicz ze Szkoły Podstawowej w Rudzie
Wolińskiej, p. Jan Polak i p. Janusz Eleryk z Zespołu Szkół w Seroczynie wraz z reprezentacjami
uczniów.
Spotkanie rozpoczęło się owacjami na stojąco
dla honorowego gościa p. Piotra Gruszki. Powitanie oraz część oficjalną poprowadziła p. Wicedyrektor Janina Kublik, następnie swoje 5 minut
miały inicjatorki akcji w naszej szkole p. Agnieszka Piwowarczyk i p. Anna Szostek.

Na zakończenie Panie Dyrektor wręczyły podziękowania nominowanym za zaangażowanie się
w akcję oraz koordynatorowi całej kampanii p. Paulinie Wójcickiej i ambasadorowi p. Piotrowi
Gruszce, który swoim wystąpieniem uświetnił część oficjalną. Niezwykle interesująco opowiadał
o pasji, poświęceniu i konsekwencji w dążeniu do celu, a także o swoim sportowym życiu. Zachęcał
wszystkich do rozwijania zainteresowań i aktywności fizycznej, a także do bezinteresownej pomocy
innym. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, na które nasz gość bardzo chętnie odpowiadał.
Nie obyło się bez autografów i pamiątkowych zdjęć.

Zwieńczeniem całej uroczystości
był
długo
oczekiwany
przez
uczniów trening siatkówki przeprowadzony po mistrzowsku!!!
Trening dostarczył uczniom wielu
wrażeń i emocji. Mogli poczuć się
jak reprezentanci kadry siatkarskiej.
Szczególnego zaszczytu dostąpiła
uczennica klasy IIIa gimnazjum
Natalia Urbanek, której partnerował podczas ćwiczeń sam Piotr
Gruszka.
Po treningu uczniowie wręczyli Mistrzowi statuetkę OSKARA za rolę SUPER TRENERA. Pan Piotr Gruszka okazał się niezwykle
ciepłym i życzliwym człowiekiem. Spotkanie to zostanie na długo w naszej pamięci.
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REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH—
WAŻNE INFORMACJE
Terminy naboru

Strony internetowe siedleckich szkół
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I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa — tzw. „Prus” — www.prus.siedlce.pl



II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi —
tzw. „Królówka” — www.krolowka.siedlce.pl



IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego — tzw. „Żółkiewski” —
www.zolkiewski.siedlce.pl



I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny — tzw. „Katolik” — www.klosiedlce.pl



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica — tzw. „Elektryk” —
www.zsp1.siedlce.pl
- Technikum nr 1
- III Liceum Ogólnokształcące
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika — tzw. „Ekonomik” —
www.zsp2siedlce.pl
- Technikum nr 2
- VI Liceum Ogólnokształcące



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica — tzw. „Samochodówka” —
www.zsp3.siedlce.pl
- Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
- VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Kazimierza Wielkiego — tzw. „Rolnik” —
www.zspnr4.com.pl
- Technikum nr 4
- IX Liceum Ogólnokształcące
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Józefa Sikorskiego — tzw. „Budowlanka” —
www.zsp5.edu.pl
- Technikum nr 5
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6. im. gen. Józefa Bema — tzw. „Kolejówka” —
www.zsp6siedlce.pl
- Technikum nr 6
- VII Liceum Ogólnokształcące (nie prowadzi naboru)

Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 odbywa się drogą elektroniczną na stronie: siedlce.edu.com.pl

Lisy w krainie czarów
…czyli o sportowej historii jak z filmu
Jeśli skromny klub Leicester City zostanie piłkarskim mistrzem Anglii, będzie to spełnienie najbardziej
niesamowitej piłkarskiej bajki o Kopciuszku…

Piętnaście tysięcy funtów! Tyle na czarnym rynku kosztują bilety na ostatni mecz sezonu Leicester City
z Evertonem 7 maja. Dlaczego kibice Lisów (taki przydomek ma drużyna) są gotowi wydać na wejściówkę na jeden mecz równowartość małego samochodu? Bo po zakończeniu spotkania ich ulubieńcy najprawdopodobniej odbiorą na murawie swego King Power Stadium srebrny puchar za zdobycie mistrzostwa Anglii.
Ich drużyna to typowy piłkarski Kopciuszek, który co sezon rozpaczliwie broni się przed spadkiem
z najwyższej ligi i z zazdrością patrzy na bogate, wystrojone siostry, takie jak Chelsea, Arsenal, Manchester United czy Liverpool. Dokładnie rok temu podczas Świąt Wielkanocnych Leicester City zajmował
ostatnie miejsce w tabeli, a dziś jest niemal stuprocentowym pewniakiem do wygrania najbogatszej ligi
świata – Premier League, w której arabscy szejkowie, rosyjscy oligarchowie i amerykańscy miliarderzy
wydają fortuny na piłkarzy do swoich klubów. Lisy na sklecenie drużyny wydały śmieszną jak na angielskie realia sumę 30 mln dolarów. Manchester City zapłacił dwa razy tyle za sprowadzenie jednego tylko
Raheema Sterlinga.
Toteż bukmacherzy na początku sezonu tylko z obowiązku przyjmowali zakłady na triumf Leicester
i to w stosunku 1000:1. A jednak znalazło się kilku pełnych wiary kibiców, którzy postawili na ukochaną
drużynę po 5 funtów. Lada moment zgarną po 5 tysięcy.
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PROJEKTY
EDUKACYJNE

UCZNIÓW

NASZEJ
SZKOŁY

Projekt „Tłumaczenie poezji angielskiej” słów kilka o williamie szekspirze
William Szekspir powszechnie uważany jest za najważniejszego i najlepszego
spośród autorów tworzących w języku angielskim. Jego dorobek artystyczny doczekał się niezliczonych przekładów, zaś napisane przezeń sztuki do dzisiaj cieszą się
olbrzymią popularnością, będąc wystawianymi częściej niż dzieła jakiegokolwiek innego dramaturga.
Dokładna data narodzin Williama Szekspira nie jest znana. Z zachowanych dokumentów wynika, iż został on ochrzczony
26 kwietnia 1564 r., stąd też przypuszczenia, że mógł przyjść na świat 23 kwietnia.
Był trzecim spośród ośmiorga dzieci
mieszkającego w Stratford–upon-Avon
Johna Szekspira – wytwórcy rękawiczek i
miejscowego ławnika – oraz Mary Szekspir (z domu Arden), córki dobrze sytuowanego właściciela ziemskiego i farmera.

Najważniejsze dzieła
Komedie: „Komedia omyłek” (1592 – 1594), „Poskromienie złośnicy” (1594), „Sen nocy
letniej” (koniec XVI stulecia), „Kupiec wenecki” (1594 – 1597), „Jak wam się podoba” (1599 – 1600), „Burza” (1610 – 1611, uznawana za komedię lub tragikomedię).
Tragedie: „Tytus Andronikus” (lata 90. XVI stulecia), „Romeo i Julia” (1591 – 1595),
„Hamlet” (1599 – 1602), „Otello” (1602 – 1604), ”Król Lear” (1605),
„Makbet” (ok. 1605).
Kroniki historyczne: „Żywot i śmierć króla Jana” (przed 1598),
„Ryszard II” (ok. 1595).
Poematy: „Wenus i Adonis” (1592 – 1593), „Lukrecja” (1594),
„Feniks i turkawka” (przed 1601).

„Ani kamienne wieże, ani mury
Z kowanej miedzi, ni podziemia stęchłe,
Ani ciężary łańcuchów
Nie podołają nigdy sile ducha.”
William Szekspir

HUMOR
Mama pyta syna:
- Co przerabialiście dziś na chemii?
- Materiały wybuchowe.
- Nauczycielka zadała coś do domu?
- Nie zdążyła…

Przychodzi Pierre Curie do Marii i mówi:
- Kochanie, ależ dziś promieniejesz!
- Jestem taka uradowana...
- W życiu nie zdołasz zerwać z hazardem!
Alfred Nobel jest uważany za wynalazcę
dynamitu tylko dlatego, że poprzednich
wynalazców nie udało się zidentyfikować.

- Województwo podkarpackie graniczy ze
Słowacją od południa - mówi nauczycielka.
-A przed południem z kim graniczyło? dopytuje się Jasio.

- A założysz się?

Trzech gości obserwuje dom. W pewnym
momencie do domu wchodzą dwie osoby.
Za pół godziny wychodzą trzy.
Biolog mówi: Rozmnożyli się.
Fizyk: Nie, to błąd pomiaru.
Matematyk: Jak do środka wejdzie jeszcze
jedna to dom będzie pusty...

POEZJA
Skład redakcji:
Mateusz Krzyziński,
Filip Woźniak,
Katarzyna Doroba
Opiekun:
Pani Urszula Skiermunt

K. Doroba—Tęsknota

Tęsknie za wiosną i za latem,
tęsknie za wycieczkami po lesie.
I jeszcze tęsknię za niebieskim kwiatem,
co go widziałam na letniej łące.
Tęsknie za śpiewem w ciepłe wieczory,
gdy blask księżyca padał na ziemię.
Tęsknię za tym, gdy namioty i śpiwory
były dla nas najlepszym schronieniem.
Tęsknie za melodią niezapomnianą,
którą słyszałam, będąc nad stawem.
Tęsknie za wszystkim, co dawno odeszło,
ale powróci do nas niebawem...

