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W naszej szkole z dnia 23 marca na 24 marca 2018 roku odbyła się już
czwarta noc filmowa. W wydarzeniu brały udział oddziały gimnazjalne oraz klasy
4-7 Szkoły Podstawowej.
O godzinie 19:00 wszyscy zebrali się w Sali gimnastycznej i rozpoczęła się
projekcja pierwszego filmu pt. ,,Uczeń czarnoksiężnika”. Podczas seansu pizzeria
Biesiadowo zapewniła nam posiłki. Koło 22:00 klasy 4-6 wróciły do domów, a
reszta uczniów została na dalsze, wspólne oglądanie. Puszczone zostały m.in. takie
filmy jak: trzecia część horroru ,,Annabelle”, ,,Złe mamuśki”, ,,Obecność 2” i
,,Ostra noc”.
Po zakończeniu ostatniej projekcji sprzątnęliśmy swoje rzeczy, a następnie
koło godziny 6.00 zmęczeni, ale zadowoleni udaliśmy się do domów.
Filmy, mimo dreszczyku grozy, bardzo nam się podobały. Przez ich pryzmat
spojrzeliśmy na świat trochę z przymrużeniem oka. Z przyjemnością obejrzeliśmy
też komedie, bo dzięki nim mogliśmy się trochę pośmiać.
Na podkreślenie zasługuje atmosfera panująca w czasie nocy. Wspólna
zabawa, wspólne oglądanie, wspólne wrażenia… Było bardzo miło, czuliśmy, że
jesteśmy wspólnotą, prawdziwą szkolną rodziną.
Szczególne podziękowania składamy opiekunom, którzy poświęcili nam
swój czas i razem z nami byli, oglądali filmy. Gorąco dziękujemy: pani dyrektor
Beacie Żukowskiej, pani Katarzynie Korzeniewskiej, pani Marcie WodzyńskiejZaborek, pani Grażynie Jaskółowskiej, pani Sylwii Ulatowskiej, pani Monice
Łukasiak, pani Barbarze Sadowskiej, pani Ewie Podsiadlik, pani Bogusławie
Majewskiej oraz Mieczysławowi Kamińskiemu.
Magda Makowska,
Oliwia Falęcka
Kl. II
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Sherlock
John Watson jest lekarzem wojskowym, który niedawno wrócił z
wojny. Gdy poznaje genialnego detektywa- Sherlocka Holemsa zaczyna
pomagać mu w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.

Avengers: Wojna bez granic
Potężny Thanos zbiera kamienie nieskończoności w celu
narzucenia swojej woli wszystkim istnieniom we wszechświecie. Tylko
drużyna superbohaterów znanych jako Avengers może go powstrzymać.
Uwaga! Przed obejrzeniem zaleca się zapoznać z innymi filmami Marvela,
by lepiej go zrozumieć.

Stranger Things
Gdy znika mały chłopiec, jego matka musi stawić czoło
przerażającym siłom, żeby go odzyskać.

Jumper
Kiedy młody chłopiec odkrywa, że posiada nadnaturalne zdolności,
decyduje się poznać tożsamość zabójcy swego ojca.

Natalia Klimczak Kl. IIIa
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,,Szkic’’ - Olivia Samms
Siedemnastoletnia Bea Washington wychodzi z ośrodka odwykowego, w
którym odkrywa u siebie dziwną cechę. Jeśli rysuje przy kimś – rysuje myśli tej
osoby. Miastem wstrząsają śmiertelne napaści na młode dziewczyny. Bea,
korzystając ze swojego daru, postanawia rozwikłać tą zagadkę.

,,Ja diablica” – Katarzyna Berenika Miszczuk
Gdy dwudziestoletnia Wiktoria zostaje zamordowana, zaczyna nowe
życie. Dosłownie trafia do piekielnego Los Diablos, gdzie dostaje posadę
diablicy. Jej zadaniem jest targowanie się o dusze zmarłych, czyli nowych
potencjalnych obywateli Piekła.

,,Uratuj mnie” - Anna Bellon
Normalne życie Mai skończyło się gdy zginął jej ukochany brat.
Pogrążyła się w żałobie, zerwała kontakty z wszystkimi przyjaciółmi. Prawdziwe
życie Kylera może się dopiero zacząć. Gdy skończy liceum przestanie się
przeprowadzać, zmieniać szkoły, gdy uwolni się od toksycznego ojca. W nowej
szkole Kyler poznaje Maię i postanawia się z nią zaprzyjaźnić.

,,Diabelskie Maszyny: Mechaniczny Anioł” – Cassandra Clare
Tessa Gray na pokładzie statku Maine przypływa do Londynu, gdzie
według wcześniejszych ustaleń ma na nią czekać brat. Jednak na wybrzeżu
witają ją dwie kobiety, Mroczne siostry. Zapewniają ją o rychłym spotkaniu z
bratem i twierdzą, że w jego imieniu przybyły odebrać ją z podróży. Tessa wraz z
Mrocznymi siostrami udaje się w podróż do dużego, tajemniczego domu, w
którym – jak się niedługo okazuje – staje się więźniem.
Natalia Klimczak Kl. IIIa
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Tradycyjnie 21 marca w naszej szkole był obchodzony Pierwszy Dzień
Wiosny. Tego marcowego dnia spotkaliśmy się w Sali gimnastycznej, gdzie
samorząd uczniowski przeprowadził szereg konkursów.
Duże emocje wzbudził konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej.
Reprezentanci poszczególnych klas śpiewali piosenki o różnej tematyce. Zdawało
się, że razem z reprezentantem śpiewała cała sala. Wszyscy się świetnie bawili.
Równie ciepło zostały przyjęte kolejne dwa konkursy:
,,Jaka to melodia” i ,,Wiedza na wesoło”. Zgadywali wszyscy, świetnie się przy tym
bawiąc, a przy okazji i ucząc.
Aura tego dnia również nam sprzyjała. Było słonecznie i dość ciepło.
Wyjątkowy dzień bez lekcji sprawił, że poczuliśmy się świetnie. Z nową energią,
wiosennym ciepłem i uśmiechem ruszyliśmy do dalszej nauki.
Redakcja
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18.04, 19.04, 20.04 nasi koledzy z klas trzecich oddziałów gimnazjalnych
pisali egzaminy. Pierwszego dnia z części humanistycznej i kolejno z części
matematyczno-przyrodniczej i językowej.
Wszyscy uczniowie galowo ubrani zjawili się przed wyznaczonymi salami.
Wprawdzie głowy były pełne wiedzy, to jednak w sercu gościł strach. Każdemu
zależy, na jak najlepszym wyniku, gdyż każdy chce się dostać do jak najlepszej
szkoły ponadgimnazjalnej.
Wszystkim trzecioklasistom życzymy w czerwcu tylko radości i uśmiechu
przy odbieraniu wyników z egzaminu!
Redakcja
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Nasza szkoła niedługo ponownie pożegna najstarszy rocznik, więc w
związku z tym zapytałyśmy kilkoro uczniów o to, co najbardziej zapadnie im w
pamięci po ukończeniu gimnazjum.
Nigdy nie zapomnę tej wesołej atmosfery. W naszym gimnazjum zawsze
było śmiesznie i ciekawie. Nie pamiętam dnia, w którym bym się nie nudziła.
~ Natalia
Gimnazjum to pewien etap w naszym życiu. Trzeba to przejść, Aby pójść
dalej. Nasza szkoła umożliwiła mi wiele rzeczy: wiedzę, rozbudziła chęć jej
dalszego zdobywania, bogactwo uczuć i przeżyć. Lubię iść dalej. Człowiek nie
może stać w miejscu.
~Anonim
W gimnazjum sporo się nauczyłem. Jednych rzeczy bardziej przydatnych,
innych mniej, ale doceniam trud włożony w to przez nauczycieli.
~Konrad
Z całych tych trzech lat spędzonych w gimnazjum, najlepiej zapamiętałem
moment, kiedy do naszej szkoły ma początku trzeciej klasy dołączyli młodsi
uczniowie. Panował wtedy chaos, było głośno i tłoczno, trudno było się
przyzwyczaić. Jednak po jakimś czasie zarówno my jak i młodsi koledzy oraz
koleżanki przyzwyczailiśmy się do swojego towarzystwa.
~ Anonim
Po odejściu z tej szkoły będzie nam na pewno bardzo trudno, bo jakby nie
patrzył trzy lata to długi okres, więc zdążyliśmy się do siebie przyzwyczaić. Na
pewno najbardziej będę tęsknić za swoją klasą i znajomymi, te nasze codzienne
spędzanie czasu, wycieczki oraz droczenie się - to właśnie wszystko trzymało nas
razem. Również bardzo dobrze będę wspominać nauczycieli, to oni poświęcali
swój czas i zdrowie, żeby zrobić z nas ludzi.
~ Martyna
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Najlepiej będę wspominać moją klasę, z którą przeżyłam super chwile.
Najbardziej zostaną mi w pamięci nasze wspólne wycieczki.
~ Ola

Pamiętam pierwszy dzień w gimnazjum. Strasznie się bałem. Nowi koledzy,
nowa klasa… Wszystko było takie nowe, ale dziś spoko. Trudno będzie mi się z tym
wszystkim rozstać.
~Anonim
W życiu jest tak, że pewien etap się kończy, a kolejny zaczyna i tak jest tym
razem, nie jest łatwo to mówić, ale to już koniec trzech lat zmagań. Tak wiele
wspaniałych i pełnych wzruszeń wspomnień, kojarzy mi się z tą szkołą, a przede
wszystkim dzięki niej poznałam tak wielu ludzi, których kocham...
~Paulina
Ja szczególnie miło wspominam nasz wyjazd do teatru. Sztuka była
odjazdowa, świetnie się bawiliśmy.
~Anonim
Gimnazjum to pierwsze uczuciowe wzloty, ale i upadki. Tu przeżyliśmy
swoje pierwsze miłości. Czy przetrwają? Czas pokaże
~Anonim
Było dobrze, czasami radośnie, czasami smutno. Jak to w życiu bywa.
~Anonim
Jak można zauważyć wszyscy twierdzimy, że te trzy lata były trochę
chaotyczne, poprzez zmiany, które zaszły w systemie edukacyjnym, ale mimo
wszystko zostanie z nami wiele ważnych wydarzeń w pamięci, jak i w sercu. To
dzięki gimnazjum zawarliśmy kolejne przyjaźnie, które jak mamy nadzieję
przetrwają jak najdłużej. Na pewno wielu stało się bardziej dojrzałymi i
odpowiedzialnymi osobami, które zdają sobie sprawę ze swoich czynów i ich
konsekwencji.
Ola Pawlak Kl. IIIb
Natalia Klimczak Kl.IIIa
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Dlaczego wieczór nie ma przypraw?
-Bo majeranek

Jechał drwal samochodem, zatrzymuje go policja. Dlaczego?
-Bo był narąbany

Co robi strażak na siłowni?
-Spala kalorie

Co mówi biolog, gdy znajdzie 10zł?
-Łodyżka

Przez jakie ryby można skakać?
-Przez płotki
Co mówi morderca, jak jest zmęczony?
-Ale się zmordowałem
Jakie jest ulubione motto cukierników?
-Ciasto pieniądz
Agnieszka Pawlak Kl. II
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