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HEPI SKÓL

W numerze:
Obchody katastrofy
smoleńskiej

Zachęcamy do przeczytania
kolejnego numeru szkolnej gazetki „Hepi Skól” zredagowanej przez uczniów Gimnazjum
nr 2 w Wołominie!

Egzaminy klas 6

Przygotowania do
egzaminów gimnazjalnych– wypowiedzi uczniów
„Aschenputtel”

„Majówka”
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Do poprzedniego numeru szkolnej gazetki wkradły się małe
chochliki, które spowodowały
błędy
w artykule „Pokaz
mody klasy III E”, za które
serdecznie przepraszamy!
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Smoleńsk 2010. Pamiętamy!
16.04.2012- poniedziałkowy, deszczowy poranek. Jest około godziny
10.00, kiedy spotykamy się w pełnym składzie na małej sali gimnastycznej. Za godzinę ma się rozpocząć uroczysty apel „Smoleńsk
2010. Pamiętamy!”. Ostatnie próby, rozśpiewywanie. Około godziny 10.45 zaczynają przychodzić
goście, nauczyciele, delegacje klas.
Dzielimy się ostatnimi refleksjamiczęść z nas przeżywa, część nie
może znaleźć sobie miejsca. Kilka
osób przypina wchodzącym białoczerwone kokardki. O godzinie
11.00 swoje krótkie przemówienie
wygłasza pani dyrektor. Po chwili
słychać pierwsze dźwięki skocznej
melodii, do której odegrana jest
scenka szczęśliwej rodziny. Za
chwilę wesołe nuty przechodzą w
wiadomości podawane 10.04.2010
w godzinach porannych. Tragiczne
wieści donosiły o katastrofie lotniczej, w której zginęła elita polskiego społeczeństwa- 96 osób. Po
usłyszeniu tak strasznych informacji członkowie rodziny zaczynają
się modlić. Po chwili w rytm przejmującej muzyki na salę wchodzi
kilku uczniów, niosących znicze.
Przewodniczą im chłopak niosący
flagę oraz skrzypaczka. Ustawiają
oni świece na środku sceny, po
czym siadają na krzesłach, ustawionych w półkole. Uczniowie zaczynają recytować wiersze, a każdemu
utworowi towarzyszy odpowiednio
dobrany podkład muzyczny.

W trakcie przedstawienia aktorzy
śpiewają piosenkę „Ojczyzno ma”.,
która do łez wzrusza zaproszonych
gości. Kiedy uczniowie kończą
swój występ zaczynają się przemówienia. Jako pierwszy swoimi odczuciami dzieli się pan poseł Jacek
Sasin. Jego słowa trafiają w serca
widowni. Ze względu na to, że był
on niemal naocznym świadkiem
tragedii smoleńskiej- jego wypowiedź sprawiła, że czuliśmy się
jakby ten pamiętny dzień miał
miejsce teraz. Potem przemawiał
pan burmistrz Wołomina- Ryszard
Madziar. Mówił o tym, że polska
historia powinna być niezwykle
ważną i nieodłączną częścią życia
każdego Polaka. Następnie reszta
zaproszonych przez nas gości podzieliła się z nami swoimi refleksjami. Władzom naszego miasta tak
bardzo spodobał się przygotowany
przez nas apel, iż postanowiły, że
musi go obejrzeć szersze grono
Z tego względu 26.04.2012 o godzinie 19.00 w Miejskim Domu
Kultury odbędzie się przedstawienie apelu „Smoleńsk 2010

Wszystkich serdecznie
zapraszamy!
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Poranek 10.04.2010 w mieszkaniu polskiej rodziny
Do Polaków dociera tragiczna wieść o katastrofie
lotniczej, w której zginęli
przedstawiciele
elity
naszego kraju
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Każdy uczeń recytujący wiersz miał odpowiednio dobrany podkład muzyczny
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Po zakończeniu spektaklu przyszedł czas na wypowiedzi….
Mieliśmy okazję usłyszeń opinie z ust wielu ważnych
przedstawicieli naszego miasta...
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ODCZUCIA SZÓSTOKLASISTÓW PO EGZAMINIE
Klasa VIb:
Szóstoklasistom największy problem sprawiły przedmioty ścisłe i zadania zamknięte. Według uczniów klasy VIb najwięcej było zadań z matematyki. Ich zdaniem najłatwiejsze było opowiadanie. Jednogłośnie
stwierdzili, że mieli za mało czasu na napisanie testu. Uważają, że egzamin słabo im poszedł i że bardzo się nim stresowali.
Klasa VIa:
Na sprawdzianie było bardzo dużo zadań z matematyki, które według
uczniów klasy VIa były bardzo łatwe. Ich największym problemem było wypracowanie. Stwierdzili też, że zadania zamknięte były dużo łatwiejsze niż zadania otwarte. Nie umieli jednak określić, jak wypadli na
sprawdzianie, przed którym bardzo się denerwowali.
Nasza koleżanka, Klaudia Perkowska z klasy VIb podzieliła się
z nami swoimi refleksjami dotyczącymi przygotowań
oraz pisania egzaminu:
„Sporo powtarzania w szkole, rozwiązywania zadań z matmy, polskiego, pisania listów, opowiadań, instrukcji, przepisów. Obliczania skali,
pól , obwodów, działań pisemnych, nawet liczb ujemnych. Na przyrodzie kierunków świata, płazów , gadów , kontynentów- wszystkiego, co
mogło być. Na historii pisanie wieków i ich połów. A to wszystko były
przygotowania do sprawdzianu szóstoklasisty. Kilka dni przed sprawdzianem nie odczuwałam wielkiego stresu. Dopiero gdy dzień przed
sprawdzianem zdałam sobie sprawę że to już na drugi dzień. W nocy nie
mogłam spać, kręciłam się z boku na bok powtarzając pola i obwody,
kierunki świata, jak zapisujemy wieki , a nawet wymyślałam swoje
opowiadania. Gdy rano wstałam strasznie bolał mnie brzuch wtedy był
największy stres . Gdy szłam do szkoły nogi mi się trzęsły. Każdy życzył sobie powodzenia. I pani powiedziała : „Czas start” wszyscy otworzyli sprawdzian i zaczęli pisać. Tematem tegorocznego sprawdzianu
był film. Najgorzej poszła mi matematyka. Na początku nie wiedziałam
o co chodzi z zadaniem z sześcianem ale jak kilka razy przeczytałam to
wreszcie je zrozumiałam. Do napisania z polskiego była instrukcja czekolady do picia – to poszło mi dobrze. I też opowiadanie w którym
ktoś zrobił miłą niespodziankę dla domowników – to też poszło mi OK.
Ogólnie sprawdzian był średnio trudny.”
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Egzaminy tuż, tuż…
- czyli jak czują się uczniowie klas III przed egzaminami ?
„Bardzo boję się egzaminów. Wiadomości zdobyte powtarzamy w szkole, na zajęciach pozalekcyjnych, jak również w domu. Sądzę, że wielu
z nas jest zestresowanych głównie z powodu nowej reformy edukacyjnej.
Sprawdzian wiadomości z trzech klas będzie zupełnie inny niż naszych
szkolnych poprzedników. Ja już wybrałam szkołę. Bardzo chciałabym,
żeby mnie do niej przyjęli. Nie wiedziałam, że w LO jest tak świetnie,
a zarazem całkiem inaczej niż w gimnazjum. Polecam uczniom drugich
klas gimnazjum odwiedzenie szkół już teraz. Rozmowa z licealistami pomaga ukierunkować się i pokazuje jak ciężko jest przebrnąć przez
wszystkie formalności. Myślę, że byłoby to o wiele prostsze, gdybyśmy
się bardzo przykładali i kładli ogromny nacisk na przedmioty, które potem mogłyby okazać się niezbędne przy rekrutacji do wymarzonej szkoły.
Nikt z nas nie chce być przecież zawiedziony, jeżeli uzyska słabe wyniki
pod koniec edukacji gimnazjalnej. To tyle z mojej strony.
Pozdrawiam wszystkich czytelników gazetki szkolnej”
Anna

„Egzaminy, egzaminy… to już coraz bliżej. Przygotowania do nich są
męczące. Nauczyciele oczywiście nas straszą i wciąż powtarzają „Od tego zależy Wasza przyszłość”. Muszą trochę pokrzyczeć, ale to dla naszego dobra. Jeżeli chodzi o sam egzamin to najbardziej boję się matematyki,
ale jakoś trzeba dać radę. Planuję iść do Liceum Ogólnokształcącego im.
Juliusza Słowackiego , do klasy medialnej. Myślę, że jest to szkoła otwierająca mi wiele możliwości, gdyż po ukończeniu jej będę mogła studiować na kierunkach prawo, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe”
Zuza
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„Hmm… egzaminy- mój „ulubiony” temat. Nauczyciele wywierający
presję na uczniach, rodzice krzyczący „Dziecko- myśl o swojej przyszłości”, sterty książek, do których nie chce się zaglądać... Ale jak zebrać się
na głębsze przemyślenia to można dojść do wniosku, że to dość ważne.
Bo w końcu od tego zależy nasza przyszłość. Do naszej „dwójki” przyjeżdżali uczniowie różnych szkół średnich i prezentowali swoje placówki,
do których uczęszczają, chcąc ułatwić nam wybór miejsca naszej dalszej
edukacji. Ostatecznie nie zdecydowałam, jaką szkołę wybiorę po skończeniu gimnazjum, ale myślę, że zostanę w Wołominie. Jeśli chodzi
o przedmioty, pod kątem których będę wybierała przyszłą klasę to są to
bez wątpienia przedmioty matematyczne. Stresuję się na myśl o egzaminach, bo chciałabym dostać się do dobrej szkoły, której skończenie gwarantowałoby mi lepszą przyszłość”
Marta

„W ramach przygotowania do egzaminów rozwiązuję różne testy i zadania egzaminacyjne. Powtarzam wiadomości z organizerów. Chodzę na zajęcia dodatkowe. Staram się nie myśleć, że maksymalna ilość punktów
jest czymś niemożliwym do wykonania. Myślę, że stereotyp „egzamin to
coś tak strasznego, że ludzie z nerwów mdleją” to fałsz. Jeżeli jest się dobrze przygotowanym– podchodzi się do tego jak do zwyczajnego testu”
Paweł

Wszystkim trzecioklasistom życzymy dobrych wyników na egzaminie i osiągnięcia postawionych sobie celów. Abyście dostali się do wymarzonych
szkół i z chęcią kontynuowali dalszą edukację!
Połamania długopisów!
Redakcja
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„Aschenputtel”
18.04.2012 o godzinie 18.00 odbyła się prezentacja wyników projektu pt.
„UCZYĆ SIĘ BAWIĄC– INSCENIZACJA BAJKI BRACI GRIMM”.
Projekt ten wykonywali uczniowie klasy II D. Wybrana przez nich bajka
to „Aschenputtel”, co z języka niemieckiego oznacza „Kopciuszek”. Pracy przewodniczyła p. Marta Juńczyk. Zespół chciał udowodnić, że nauka
języków obcych może być niezwykle ciekawa i przyjemna. Według publiczności aktorzy osiągnęli wyznaczony cel. Mimo, że większość kwestii
nie była rozumiana przez zebranych na sali widzów to wesołe sceny
i użycie różnych rekwizytów pozwoliło na całkowite zrozumienie sensu
spektaklu– który i tak jest wszystkim dobrze znany. Pani dyrektor, której
przedstawienie bardzo się podobało uznała, że powinni je obejrzeć
gimnazjaliści. Dlatego też następnego dnia, w czwartek widowisko było
wystawiane dwukrotnie- za każdym razem spotykając się z uznaniem
wśród młodzieży.
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Prace nad plakatami promującymi przedstawienie

Pożegnanie Kopciuszka z umierającą matką
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Podziękowania dla opiekuna grupy– Pani Marty Juńczyk

Zaproszonym gościom bardzo podobało się przedstawienie
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„Majówka”
Pierwsze trzy dni maja dla każdego z nas kojarzą się
z weekendem majowym tzw. „majówką” i wiosennym
słońcem, ale są to także dni ważne dla każdego Polaka.
Możemy się wtedy poczuć prawdziwymi patriotami.
1 maja - obchodzimy Święto
Pracy, a właściwie Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi
Pracy, popularnie zwany 1 Maja
– międzynarodowe święto klasy
robotniczej, obchodzone od
1890 roku corocznie 1 maja.
W Polsce 1 maja ogłoszono
świętem państwowym ustawowo
wolnym
od
pracy.
2 maja – Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, obchodzone od
2004 roku. W tym dniu wywieszamy nasze flagi przy naszych
domach. Jednocześnie 2 maja
jest obchodzony jako Dzień
Polonii i Polaków za Granicą.
Dzień Flagi to nie tylko święto
polskie ale także obchodzonew:
w Stanach Zjednoczonych,
Meksyku, Argentynie, Finlandii,
Turkmenistanie,
Ukrainie,
na Litwie i w Chinach.

3 maja - w tym dniu została ogłoszona Konstytucja 3 Maja w 1791
roku w Zamku Królewskim w Warszawie. Powszechnie przyjmuje
się ,że była pierwszą konstytucją
w Europie i drugą na świecie.
W tym roku obchodzimy ją już
po raz 221.
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Obchody w Wołominie
Przewodniczący Rady Miejskiej
Burmistrz Wołomina
mają zaszczyt zaprosić
na obchody rocznicowe Konstytucji 3 Maja,
które odbędą się w dniu 3 maja 2012

Program obchodów:
10.00 – Msza Św. w kościele p.w. Matki Bożej
Częstochowskiej w Wołominie przy ul. Kościelnej 54.
Po Mszy Św. przemarsz na skwer im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego.
11.30 – Wystąpienia okolicznościowe i złożenie wieńców.
Po zakończeniu części oficjalnej program artystyczny
w wykonaniu młodzieży Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Duczkach
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Jeśli masz pomysły na ciekawe artykuły
do naszej szkolnej gazetki… Nie czekaj !
Dołącz do nas!
W następnym numerze:
* rozmowa z Agnieszką– członkinią MRM
* pomysły spędzenia wakacji
* łamigłówki

Za wszystkich piszących
egzaminy trzymamy
kciuki i życzymy dalszej
owocnej pracy !

Masz pomysły na artykuły do naszej
gazetki ? Chcesz podzielić się uwagami
i opiniami, dotyczącymi miesięcznika
„Hepi Skól”? Napisz e-mail na adres:
hepiskol@wp.pl
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