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Cześć!!! Witamy po
dłuższej przerwie.
Mamy nadzieję, że spędziliście wakacje znakomicie.
A teraz… po długim wypoczynku wracamy do wytężonej pracy. Więc do roboty,
ruszamy pełną parą! Rozpoczynamy rok 2011/2012.

Samych sukcesów w nowym roku szkolnym
Życzy:
Redakcja wraz z opiekunami

PAŹDZIERNIK 2011

14 października
Święto Edukacji Narodowej
"Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki można dać
dziecku - jest wykształcenie".

W podzięce za trud włożony w naszą edukację,
samych radości, sukcesów zawodowych oraz energii i wytrwałości w
realizacji planów życiowych, Dyrekcji, Nauczycielom i Wychowawcom
życzą uczniowie całej szkoły oraz Redakcja.
PAŹDZIERNIK 2011

· Otrzęsiny klas pierwszych
w Gimnazjum!!!
5 października odbyło się oficjalne przyjęcie
uczniów klas I w poczet gimnazjalistów . Otrzęsiny
przygotował Samorząd Uczniowski pod okiem pani
Celiny Świebockiej. Imprezie towarzyszyły liczne zabawy i konkurencje takie jak: skakanie na skakance
w gumofilcach, jedzenie płatków z jogurtem bez używania rąk, tzw. „krzesełka”, pompowanie „balona”
łokciem.
Po konkurencjach wszyscy uczniowie, w tym także i pierwszoklasiści zaproszeni zostali do wspólnej
zabawy. Lecz cóż, duża część uczniów opuściła szkołę rezygnując z dalszej części imprezy…

-Niech żałują!- mówi Magda z IA.

Uczniowie, którzy zdecydowali się zostać w szkole mieli okazję aż kilka razy tańczyć słynny taniec
Belgijski, nasze polskie „kaczuszki” oraz bawić się przy nowoczesnej muzyce. Zabawie, która trwała do

17.00 towarzyszyła wspaniała atmosfera i dobry humor. A my „otrzęsieni” pierwszoklasiści nie
zapomnijmy jej chyba na bardzo długo.

A oto kilka zdjęć. Więcej w galerii SU Gimnazjum. Zapraszamy !
Przygotowała : M. Matusiewicz

Wybajał wielki sukces – Kamil na Sabałowych
Bajaniach w Bukowinie.
Wielki sukces odniósł kolega naszej szkoły – Kamil Basta, który w
Bukowinie Tatrzańskiej zdobył pierwszą nagrodę w Konkursie Gwary
Ludowej – zwanym Sabałowe Bajania. Zaprezentował On gadkę własnego
autorstwa, pt. Utarg
Występ Kamila okazał się być na bardzo wysokim poziomie. Swoją
prezentacją zachwycił On zarówno Jury jak i widownię. Wykazał
się niesamowitymi zdolnościami aktorskimi i pięknym podegrodzkim
strojem regionalnym.
Występowi towarzyszyły ogromne emocje i gromkie brawa.
Sabałowe Bajania - jest to impreza o prestiżu ogólnopolskim, tym
bardziej jesteśmy dumni z naszego kolegi i mamy nadzieję, że
znajdziemy wśród uczniów naszej szkoły godnego zastępcę.
Artyście gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów…

D.Majerska, D.Król 1A

JAK PRZEŻYĆ PIERWSZE DNI I TYGODNIE W SZKOLE
– RADY DLA PIERWSZOKLASISTÓW I NIE TYLKO !!
Pierwszy dzień szkoły jest bardzo stresujący dla wszystkich – szczególnie dla pierwszoklasistów.

DLATEGO ZAPAMIĘTAJ!!!
1. Najważniejsze – to dotrzeć na miejsce i na czas – spóźnialstwo nie popłaca!
Do szkoły najlepiej przyjść wcześniej niż trzeba. Gdy masz problem ze znalezieniem klasy zapoznaj się z kimśwe dwójkę raźniej. Gdybyś się zgubił nie wstydź się pytać .Ale nasza szkoła nie jest taka duża więc na pewno szybko się
zlokalizujesz.

2. Kto z kim przestaje…
Nowa szkoła to nowi znajomi. Najważniejsze jest to by zapoznać się z rówieśnikami z twojej klasy. Nie
wstydź się do nich zagadać, ale też nie bądź wylewny, bo ich jeszcze nie znasz. Nie staraj się na się przypodobać, ale też
nie krytykuj nikogo.

3. Nauczyciel, nasz pan…?
Niestety TA PRAWDA STARA JAK ŚWIAT. Dlatego z nauczycielem nie należy „zaczynać”, ani się sprzeciwiać
.Pamiętaj, że nauczyciel ma pełna władzę nad ocenami i zawsze może się odwdzięczyć.
A zbytnie narzucanie się, czy pospolite lizusostwo też jest niewskazane.

4. Zrób sobie przerwę!
Na przerwach na reszcie jesteś wolny ! Możesz zjeść kanapkę, pogadać z koleżankami / kolegami. Przerwy trwają
15min.po 2 i 4 lekcji, a inne 5 min. Ale Uwaga! W tym czasie zabronione jest wychodzenie poza teren szkoły. No i grozi
to dodatkowa uwagą. O wagarach nie ma mowy. Dla odważnych … ostrzeżenie – więcej niż 50% nieobecności na
zajęciach z danego przedmiotu grozi nieklasyfikowaniem.

5.Uczeń bez jedynki, to jak żołnierz bez karabinu?
Jedynki się zdarzają, ale najczęściej z głupoty: za nieodrobienie zadania albo ściąganie w czasie sprawdzianu. To ostatnie jest
najboleśniejsze wtedy, kiedy to ktoś ściągał od Ciebie, dlatego radzę uważać. Każdy nauczyciel robi przed klasówką powtórzenie- rzetelny da
podobne pytania na lekcji. Ale czasami zdarzają się niespodzianki i pytania nie są w rodzaju tych powtarzanych i wtedy pojawia się problem.

6. Kuć, nie kuć?- oto jest pytanie
Sprecyzuj , co chcesz robić w przyszłości, na jakie zamierzasz iść studia, żeby wiedzieć, jakie przedmioty są dla Ciebie ważne – i ich się
uczyć. A resztę powtarzać sobie od czasu do czasu, żeby było przyzwoicie, a i oceny nie były straszydłem na świadectwie ukończenia szkoły.

Zatem głowy do góry i marsz do szkoły! J
N.Stanisz, P.Hebda

Szkoła Podstawowa
15 września odbyły się zawody „Pucharu Orlika”, w których udział wzięła
drużyna ze Szkoły Podstawowej w składzie:
Sebastian Majerski, Rafał Majerski, Michał Warzecha, Łukasz Sajdak, Piotr
Pierzchała, Paweł Kozik, Dawid Szelec, Krzysztof Majerski. Niestety po
zaciętej walce przegrali z drużyną z Zagorzyna. Gratulujemy wytrwałości i
życzymy naszym piłkarzom sukcesów!!!

21 września obok boiska ,,Orlik” odbyły się Gminne Indywidualne
Biegi Przełajowe. Opiekunami naszych drużyn byli p. Krzysztof
Duda i p. Mariusz Adamczyk naszą szkołę reprezentowało 14 dziewcząt i 15 chłopców. Gratulujemy
sukcesu naszym zawodnikom!!!
Spośród dziewcząt najlepszy wynik osiągnęły i zakwalifikowały się do kolejnego etapu
Agnieszka Stec (4 miejsce) kl.6
Angelika Majerska (6 miejsce) kl. 5a
Natomiast z chłopców najlepszy wynik osiągnęli
Szelec Dawid (8 miejsce) kl.5b
Sajdak Łukasz (11 miejsce) kl. 5b
24 września na „ORLIKU” odbyły się zawody w piłce halowej dziewcząt. Drużyna naszej szkoły w składzie:
Justyna Faron, Maria Majerska, Magdalena Lizoń, Edyta Kurzeja, Barbara Sędzimir, Sabina Prońska,

Agnieszka Stec, Agnieszka Owsianka Agnieszka Majerska oraz chłopców Rafał Majerski, Sebastian Majerski,
Dawid Szelec, Paweł Kozik, Michał Warzecha, Arkadiusz Warzecha, Piotr Pierzchała, Jakub Kozik, Jakub
Świebocki. Zarówno dziewczyny jak i chłopcy zajęli III miejsca w swojej grupie.

Gimnazjum
Wojewódzkie indywidualne biegi przełajowe.
Majerski Adam IB - 2 miejsce
Klaudia Lizoń IIC- 5 miejsce
Powiatowe biegi przełajowe.
Majerski Adam- 2 miejsce
Kołodziej Bartłomiej IIA- 2 miejsce
Klaudia Lizoń IIC- 5 miejsce

Gminne Biegi przełajowe dziewcząt.

Marta Kurzeja III miejsce

Klaudia Lizoń I miejsce

Karolina Lizoń IV miejsce

Klaudia Szczepaniak II miejsce

Monika Sajdak V miejsce

Gminne biegi przełajowe chłopców:

Dawid Kiklica IV miejsce

Klasa I :

Mateusz Kurzeja V miejsce

Adam Majerski I miejsce

Klasa III :

Jarosław Haza IV miejsce

Arkadiusz Klimek II miejsce

Łukasz Biel V miejsce

Rafał Podobiński III miejsce
Łukasz Kiklica VI miejsce

Klasa II :
Bartłomiej Kołodziej

Przygotowali:
J. Groński
K. Groński
J. Świebocki

Barwy jesieni ……….
Ani się nie obejrzeliśmy, a piękna złota jesień w pełni. Dla Nas
to znak, że szkoła kręci się pełną parą i już najwyższy czas wziąć się
ostro do roboty. Nie zapominajmy jednak, że jesień wcale nie musi
być smutna i pełna nostalgii. Cieszmy się z każdego słonecznego dnia i
korzystajmy w pełni z uroków przepięknej o tej porze roku przyrody.
Doskonałym sposobem na to są spacery i wycieczki górskie. W ostatnich tygodniach z takiej
formy aktywnego wypoczynku, połączonego ze zdobywaniem nowej wiedzy, skorzystali uczniowie
naszej szkoły. Klasa VI oraz Ia i Ic gimnazjum wraz z opiekunami przewędrowały Małe Pieniny
trasą: Wąwóz Homole – Durbaszka – Wysoka – Palenica. Uczniowie podziwiali przepiękne
widoki rozciągające się na Tatry oraz panoramę Beskidu Sądeckiego. Ich wyprawie towarzyszyły
dodatkowe atrakcje, takie jak: skoki na bungie, zjazdy po torze saneczkowym oraz śpiew karaoke.

Z kolei klasy: III a, II a i II c zdobyły szczyt Turbacza w Gorcach. Przemierzając trasę
podziwiali wspaniałe widoki rozciągające się na Babią Górę oraz Tatry. Odwiedzili także
schronisko znajdujące się u szczytu Turbacza, skąd
przywieźli wiele ciekawych zdjęć oraz wspomnień.
Wyprawom towarzyszyła przepiękna pogoda i choć
zmęczone nogi, to jednak pogodne twarze, a i duch pełen
energii i pozytywnych emocji.

Humor !!!
Przybiega dzieciak na stację benzynową z kanistrem:
- Dziesięć litrów benzyny, szybko!
- Co jest? Pali się?
- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa.
Panie władzo! Szybko! Tam za rogiem ulicy... - wołają dwaj
zadyszani chłopcy do przechodzącego policjanta.
- Co się stało?
- Tam... nasz nauczyciel...
- Wypadek?!
- Nie... on nieprawidłowo zaparkował!
Ojciec pyta Adasia:
- Co robiliście dziś na matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy
wspólnego mianownika! Że też nikt go do tej pory nie znalazł...

Nauczycielka oddaje Jasiowi zeszyt z
wypracowaniem domowym i mówi:
- Same błędy! Znów niedostateczny!
Jasio mruczy pod nosem:
- Biedny tato...
Nauczycielka:
- Kazałam wam zrobić przez weekend dwa dobre uczynki. Jasiu,
opowiedz nam o swoich czynach.
Jasio:
- W sobotę pojechałem do babci i babcia bardzo się ucieszyła. A w
niedzielę wyjechałem od babci i babcia jeszcze bardziej się
ucieszyła
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