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Dzień Tańca w naszej szkole

Nocowanie w szkole

                Konstytucja 3 Maja
Pewnie wiecie, że uchwalono ją w 1791 r.,
a więc bardzo dawno temu. Od tego czasu
wydarzyło się bardzo wiele, a jednak
święto 3 maja pozostaje jednym z
najważniejszych. Dlaczego? 
Konstytucja to najważniejszy akt prawny w
państwie. Do konstytucji "dopasowuje się"
wszystkie prawa i ustawy. Konstytucja 3
Maja była pierwszą w Europie, a drugą, po
amerykańskiej, na świecie. W Polsce w
1791 r. uchwalenie zbioru praw, które
regulowały podstawowe problemy
społeczno-polityczne oraz organizowały
pracę władz państwowych było niezwykle
istotne. 
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WYWIAD. Pani Jolanta Śpiewak: Rozwój technologii
to fantastyczna sprawa

Jak długo
jest Pani
nauczycielką?
Czy od
zawsze
pracuje
Pani w
świetlicy?
Wcześniej
byłam
nauczycielem
nauczania
zintegrowanego.
Obecnie, od 13
lat, jestem
koordynatorem
pracy
świetlicy.

Lubi Pani
swoją
pracę? Za
co?
Bardzo lubię

swoją pracę.
To moja pasja.
Lubię patrzeć,
jak dzieci się
rozwijają,
angażują w
swoje sprawy.
Lubię patrzeć
na ich wybory,
jak się bawią,
jak się uczą,
jak rosną. To
jest bardzo
przyjemne.

Ma Pani
jakieś
zwierzę?
Nie, nie mam.

Czy uważa
Pani, że
powrót do
ośmioklaso-
wej szkoły

podstawowej
to dobry
pomysł?
Nie. Ta obecna
zmiana trwa
już tak długo,
że w zasadzie
moglibyśmy
zostać przy
tym, żeby
dzieci starsze
mogły poczuć
swoją
niezależność
w gimnazjach.

Co sądzi
Pani o
rozwoju
technologii?
To
fantastyczna,
wspaniała
sprawa.
Bardzo mnie

cieszy, kiedy
młodzi ludzie
interesują się
technologią,
kiedy wchodzą
w te realia.
Radują mnie
starsze osoby,
które też
używają
telefonów,
komputerów.

Chciałaby
Pani
zmienić
swoją
pracę?
Tak, czasami
chciałabym
zmienić swoją
pracę i
realizować
różne projekty
z osobami
dorosłymi.

Uprawia
Pani jakiś
sport?
Kiedyś grałam
w siatkówkę.
Obecnie, w
poszukiwaniu
harmonii życia
uprawiam jogę.
Uczestniczę w
warsztatach w
różnych
miejscach.
Uczę się i
pracuję.

Czy
kibicuje
Pani jakiejś
drużynie?
Nie, ale lubię
oglądać mecze
piłki nożnej.

Ma Pani

jakieś
hobby?
Słuchanie
muzyki.
Przede
wszystkim
słucham
muzyki
nowoczesnej.

Chciałaby
Pani
wyprowadzić
się z
Polski?
Nie, nie
chciałabym.

Dziękujemy za
rozmowę.

Rozmawiali:
K. Czerech
K. Sołowiej
M. Karpowicz

Nie przez przypadek XXI wiek jest nazywany epoką
internetu. Prawie wszystkie sprawy możemy już
zrealizować za jego pośrednictwem. W internecie
robimy zakupy, kłócimy się, gramy w różne gry,
zakochujemy się. Czy warto ulegać "internetyzacji"?
To pytanie zadaje sobie dość sporo osób. Czy da się
to powstrzymać? Tak, jesteśmy o tym przekonane!
Wystarczy odłożyć na chwilę telefon czy tablet i wyjść
na dwór, spotkać się z przyjaciółmi. Możemy się
założyć, że lepiej spędzisz czas na podwórku niż
przed komputerem. A jak już chyba wszyscy wiemy,
długie spędzanie czasu przed ekranem monitora
szkodzi naszym oczom i kręgosłupowi. Zastanów się
teraz nad tym, o czym piszemy powyżej. Świat należy
do odważnych, więc chłopaku zamiast siedzieć przed
komputerem, idź porozmawiaj z dziewczyną.
Dziewczyno! Porozmawiaj z chłopakiem. Spędźcie
razem czas na trzepaku, jak kiedyś nasi rodzice.
           W. Rybnik, K. Bielawska, J. Suchowierskasieciaki.pl
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Uczniowie klasy II B

Nocowanie w szkole

Uczniowie klasy III A podczas apelu

Warsztaty edukacji żywieniowej

Uczniowie klas IV wzięli udział w warsztatach
żywieniowych, podczas których wspólnie
przygotowywali posiłki ze świeżych warzyw i owoców.
Wszystko pod okiem profesjonalnego dietetyka i
kucharza.

W nocy z 13/14 maja szóstoklasiści wzięli udział w
nocowaniu w szkole. Zorganizowali dyskotekę,
wspólne karaoke, przygotowali kolację oraz wzięli
udział w harcerskich grach zespołowych. Wspólne
rozmowy nocą - to jest to!

17 maja obchodziliśmy w naszej szkole Dzień
Europejski. Wszyscy chętni mogli wziąć udział w
quizach i sprawdzić swój stan wiedzy o Europie. W
bibliotece szkolnej została przygotowana wystawka
okolicznościowa pt. “W podróż po Europie”. Wszystkie
klasy ozdobiły drzwi swoich sal informacjami o
wylosowanym przez siebie państwie europejskim. 

Uczniowie klas III a (pod kierunkiem pani Barbary
Zadykowicz) oraz V b (pod kierunkiem pani Izabeli
Łuckiewicz) przygotowali w tym roku uroczyste apele 
z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pamiętajmy o
tym ważnym święcie co roku!
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Julia Klim i Marcin Hołowienko

          Międzynarodowy Dzień Tańca

29 kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy
Międzynarodowy Dzień Tańca. To święto ustanowione
w 1982 roku przez Komitet Tańca Międzynarodowego
Instytutu Teatralnego, będącego pod zwierzchnictwem
UNESCO. Dzień obchodów wybrano na pamiątkę
chrztu wielkiego reformatora sztuki tańca, twórcy
europejskiego teatru baletowego, francuskiego
tancerza i choreografa Jeana-Georges'a Noverre'a. 

5 maja białostoczanie świętowali Dzień Tańca na
Rynku Kościuszki. Byłyśmy tam. Bardzo nam się
podobało. Po reakcjach zebranych ludzi można
wnioskować, że nie tylko nam. Prezentowane układy
wzbudzały zachwyt publiczności. Wiele zespołów i
tancerzy wzięło udział w tym wydarzeniu. M.in. nasza
wspaniała tancerka Julia Klim z klasy VI a wraz ze
swoim niesamowitym partnerem Marcinem
Hołowienko. Taniec, który nam zaprezentowali był
profesjonalny i uroczy. 
Taniec jako hobby jest świetną rozrywką i zabawą. To
dobry sposób na spędzenie wolnego czasu.
Wszystkim polecamy tę formę rozrywki. Być może to
właśnie Ciebie zobaczymy na białostockim Rynku za
rok! 
          Kinga Bielawska, Weronika Rybnik

                                                   Przyjaźń niejedno ma imię

Przyjaciel to osoba, której możesz powiedzieć prawie wszystko. On nigdy Cię nie zawiedzie i będzie z Tobą
szczery do bólu. O to chodzi w przyjaźni. Chciałyśmy poruszyć temat przyjaźni internetowej. Czy wierzysz w
taką przyjaźń? Wyobraź sobie, że w internecie poznajesz osobę, z którą nawiązujesz dobry kontakt, macie wiele
ze sobą wspólnego. Potem dochodzi do spotkania... Czy będzie Wam się rozmawiało tak samo jak w sieci? Tego
nigdy nie możemy być pewni. Może się okazać, że osoba, którą - jak Ci się wydaje - bardzo dobrze znasz, jest
zupełnie kimś innym. Zastanów się, czy lepiej nie szukać przyjaciół wśród znanych Ci osób.
          
                                                                                                   Weronika Rybnik, Kinga Bielawska

Przyjaźń jest jak piękny kwiat, który rozkwita w promieniach ciepłych relacji. Gdy się kłócimy ten kwiat więdnie,
płacząc cicho w chłodzie naszych uczuć. Większość z nas ma przynajmniej jednego przyjaciela. Czasami
zdarza się nam pokłócić z tą drugą osobą. I co wtedy? Obgadujemy się i dogryzamy sobie nawzajem. A przecież
nie o to chodzi. Kiedy widzimy, że dzieje się coś złego, natychmiast reagujmy. Pamiętajmy, że prawdziwych
przyjaciół poznaje się w biedzie.

                                                                                                     Barbara Zieniewicz

Redakcja numeru: Kinga Bielawska, Weronika Rybnik, Kamil Czerech, Kacper Sołowiej, Maciej Karpowicz, Julia
Suchowierska, Barbara Zieniewicz
Opiekun gazetki szkolnej: Adrian Petelski
Dziękujemy wszystkim czytelnikom za lekturę gazetki szkolnej "Buzie na luzie". :)
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