Zapytaliśmy
naszych
tegorocznych
trzecioklasistów,
co
sądzą
o
tegorocznych
pytaniach
na
egzaminach
z
przedmiotów
humanistycznych,
przyrodniczych,
matematycznych
i
językowych.
Czy któraś część sprawiła im dużo kłopotów, a może przeciwnie – była bardzo
prosta? Zobaczmy, co sądzą nasi uczniowie:

” Wydaje mi się, że tegoroczne egzaminy nie były szczególnie trudne.
Największe problemy sprawiły mi przedmioty przyrodnicze, szczególnie
biologia, a zaskoczeniem była charakterystyka postaci literackiej, która
uznawała wolność za najwyższą wartość.”
Jagienka

” Najtrudniejsze na egzaminie były przedmioty przyrodnicze. Były w treści
zadań pojęcia, których nie do końca się spodziewałam. Sporym zaskoczeniem był poziom trudności matematyki, lecz według mnie była najłatwiejsza
ze wszystkich części”
Aleksandra
”Test z języka polskiego był bardzo prosty, odpowiedzi na pytania były
praktycznie w tekście i nie trzeba było doszukiwać się „drugiego dna”.
Zaskoczeniem w tym bloku egzaminacyjnym była charakterystyka postaci,
lecz myślę, że udało mi się z nią poradzić.
Jeśli chodzi o część przyrodniczą, to była dla mnie bardzo prosta z uwagi na
to, że uczyłem się systematycznie zarówno fizyki, jak i biologii czy chemii
przez całe gimnazjum. Wiadomości z geografii posiadłem dzięki podróżom i
dociekliwości, więc i ten przedmiot nie sprawił mi trudności. Jeśli chodzi o
języki, to przewiduję po sto procent zarówno z podstawy, jak i rozszerzenia,
gdyż języka angielskiego uczę się już od przedszkola.”
Bartłomiej

Pierwszy czerwca był dla uczniów naszej szkoły czasem odpoczynku
na świeżym powietrzu relaksując się, opalając i uprawiając sporty.
Rada uczniów pod opieką nauczycieli w porozumieniu
z Panią Dyrektor zdecydowała, że w tym roku, dzień dziecka będzie
dniem wolnym od zajęć, dzięki czemu uczniowie będą mogli odpocząć
w swój dzień od sprawdzianów, nieprzygotowań i prac domowych.
Oto foto-relacja z 01.06.2016 roku:

Uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w turniejach piłki
siatkowej, nożnej i w zajęciach sportowych.
Inni oglądali zmagania swoich kolegów lub opalali się, leżąc
na kocach rozłożonych na trawie.

Nasza szkoła wzięła również udział w
ogólnopolskiej akcji „Kilometry Caritas”.
O akcji: Kilometry Caritas to akcja
Diecezjalnych Caritas, która polega na
próbie pobicia Rekordu Guinnessa na
najdłuższy ciąg jedno nominałowych
monet – 1 zł. Weźmie w niej udział
9 Diecezjalnych Caritas z całego pod
koordynacją Caritas Archidiecezji
Lubelskiej.
Pieniądze przeznaczone zostaną na
wsparcie finansowe potrzebujących.
Każda klasa miała za zadanie
zebrać jak największą liczbę
złotówek, które po ułożeniu w
jednym ciągu miały tworzyć
metry a potem kilometry!
Pieniądze przeznaczone zostały
dla fundacji Caritas Warszawsko- Praskiej w celu wsparcia
osób starszych i chorych.

O

W naszej szkole w dniach od 23 do 29 maja trwała akcja
„Tydzień bez monitora”.
Zapoczątkowana została przez Panią Sylwię Pszczółkowską.

W dzisiejszych czasach
ciężko jest „przetrwać” bez
korzystania z Internetu,
komputera czy telefonu.
Akcja ma na celu pokazanie
uczniom, że bez tytułowego
monitora można normalnie
funkcjonować i w miły
sposób spożytkować czas,
który wykorzystujemy na
przebywanie w sieci poprzez
gry, zabawy czy spędzanie
czasu z rodziną i
przyjaciółmi.

Autor: Bartłomiej Krupa
Jako motywację do wytrwania w postanowieniu nieużywania komputera
przez tydzień, Pani Sylwia zobowiązała się wstawić wszystkim uczniom
klas, które dały radę, ocenę celującą.
Najwytrwalsze klasy to: VB, VIA, VIB, ID i IE
Gratulujemy!

Nasi nauczyciele po artystycznym przeszkoleniu przez Panią Annę
Świniarską nauczyli swoich uczniów przygotowywać kwiaty z bibuły,
które będą służyły do przyozdobienia sali gimnastycznej na
uroczystościach związanych z zakończeniem roku w naszej szkole.

Jak zrobić bibułowe kwiaty?
Potrzebujemy – bibuła, bibułowe skrawki, sznurek lub giętki drucik

Wykonanie:
1) Rozwiń i odpowiednio złóż bibułę

2) Obetnij krawędzie bibuły, jak na obrazku. Zachowaj skrawki.

3) Rozwiń obciętą bibułę, włóż skrawki do środka.

4) Zwiń kompozycję.

5) Zawiń drutem lub sznurkiem u nasady.

Wśród naszych tegorocznych absolwentów jest wielu adeptów sztuki,
zarówno tanecznej, jak i plastycznej, aktorskiej czy muzycznej.
Niewątpliwie należy promować ich sylwetki i
dawać znać o ich talentach.
Oto nasi zdolni uczniowie:

MARTA KAMIEŃSKA jest
uczennicą klasy IIIe. Pasjonuje się
malarstwem, rysunkiem i architekturą
wnętrz. Po zajęciach szkolnych
uczęszcza czynnie na Kursy
Plastyczne „Moduł”. Swoją
najbliższą przyszłość wiąże z
Ogólnokształcącą Szkołą Sztuk Pięknych
im. Wojciecha Gersona w Warszawie, a
następnie—ASP w Brighton w Londynie.

JAGIENKA KACZMAREK to
uczennica klasy IIIe. Jest początkującą
aktorką, zarówno teatralną jak i
musicalową. Po zajęciach szkolnych
uczęszcza na kursy językowe,
doskonaląc swój język angielski oraz na
kursy teatralne w Powiatowym Centrum
Dziedzictwa i Twórczości—”Teatrze
przy fabryczce” w Wołominie. Za 10 lat
widzi się w jednym z warszawskich
teatrów jako studentka na Uniwersytecie
Muzycznym im. Fryderyka Chopina w
Warszawie.

BARTŁOMIEJ KRUPA jest
uczniem klasy IIIe. To także uczeń
Prywatnej Szkoły Muzycznej im. Witolda
Lutosławskiego w Wołominie w klasie
skrzypiec. Interesuje się muzyką
poważną, sztuką nowoczesną i poezję. Za
najciekawsze epoki artystyczne uważa
romantyzm i współczesność. Oprócz
szkoły muzycznej i gimnazjum uczęszcza
na kursy języka angielskiego i francuskiego.
W przyszłości zamierza studiować dwa
kierunki—jeden związany z jego pasją—
skrzypce w Royal Collage of Music w
Londynie oraz radiologię na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie.

ILONA KASKA to uczennica klasy
IIId. Pasjonuje się różnymi dziedzinami
tańca. Jak sama twierdzi—najbardziej
realizuje się w pole dance—tańcu na
rurze. Trenuje pod kierunkiem Sandry
Kostyk i Anny Zapiór w klubie
Torstar. Po szkole uczęszcza również na
kursy językowe.
Pasjonuje się biologią i chemią, a swoją
przyszłość wiąże z kierunkiem
„biochemia” na Instytucie Biochemii i
Biofizyki PAN w Warszawie.

Uczennica klasy IIIe – Marta Kamieńska ma przyjemność
zaprezentować na naszym górnym korytarzu swoje prace, które
przygotowała specjalnie w celu złożenia ich do Ogólnokształcącej
Szkoły Sztuk Pięknych im. Wojciecha Gersona w Warszawie.
Taka teczka prac artystycznych jest potrzebna w postępowaniu
rekrutacyjnym i pomaga ocenić poziom umiejętności kandydata.

Oto prace, jakie wykonała Marta:

Przedstawiamy szkoły, które najczęściej wybierali nasi
uczniowie w pierwszym postępowaniu rekrutacyjnym na
rok szkolny 2016/17:









III LO im. Jana Pawła II w Wołominie
ZS Ekonomicznych Wołomin
ZS im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce
I LO im. Jana III Sobieskiego w Warszawie
LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
IV LO im. Władysława IV w Warszawie
ZS na Legionów w Wołominie
ZS w Radzyminie im. inż.. Stanisława Nowaka

ŁĄCZNIE
Z dwóch klas trzecich:
26 Kandydatów do Liceum
26 Kandydatów do Technikum
3 Kandydatów do Zespołu Szkół
Zawodowych

Z okazji nadchodzących wakacji, cała
redakcja życzy wszystkim czytelnikom
spokojnych, ostrożnych, bezpiecznych i
pełnych wypoczynku 62 dni wolnych od
prac domowych i sprawdzianów :-)

Przygotował:
Bartłomiej Krupa

