
16 

 

,,Przerwa” Gazeta szkolna wydawana przez uczniów Gimnazjum Zespołu Szkół  
w Mycielewie 
Adres redakcji: Zespół Szkół w Mycielewie, 89-240 Kcynia 
Redaktorzy: Aleksandra Stypczyńska – redaktor naczelny, Roksana Owedyk, Kinga Loose, 
Martyna Winkowska, Paulina Ziarnek, Hubert Olszewski, Małgorzata Smorga, Klaudia Kale-
ta, Adrian Stypczyński, Jakub Nowak, Albert Mrotek,  Huber Kuliberda–  okładka, Miłosz 
Gratkowski – zdjęcia. Wybitny mentor techniczny: W. Nowak.  
Opiekun: Marzena Borzych  
Numer 2/2011 
Nakład: 50  sztuk. 

GIMNAZJUM: 
1. Paulina Ziarnek 5,07 
2. Martyna Winkowska 5,0 
2. Klaudia Kaleta 5,0 
2. Aleksandra Stypczyńska 5,0 
3. Kinga Loose 4,87 
4. Paulina Stypczyńska 4,64 
5. Roksana Owedyk 4,5 
6. Ola Wiland 4,43 
7. Hubert Olszewski 4,33 
8. Olszewski Gracjan 4,3 
9. Kasia Jaszak 4,29 
10. Milena Miętkiewicz 4,27 
10. Monika Meller 4,27 
11. Martyna Stupek 4,21 
12. Miłosz Gratkowski 4,13 
13. Weronika Owedyk 4,07 
13. Ilona Konopka 4,07 
14. Hubert Chmura 4,0 

PODSTAWÓWKA: 
1. Wiktoria Frydrych 5,09 
1.  Klaudia Motyka 5,09 
2. Piotr  Hotlaś 5,0 
2. Karolina Stypczyńska 5,0 
3. Julia Spławka 4,88 
4. Weronika Wesół  4,82 
5. Dawid Kaźmierczak 4,81 
5. Klaudia Zych 4,81 

 Serdecznie gratulujemy wysokich wyników osiągniętych w I seme-
strze nauki. Mamy nadzieję, że na koniec roku zostanie wręczonych tyle 
samo świadectw z paskiem. A jak podkreśliła p. dyrektor Barbara Mo-
rawska jest o co walczyć– nagroda burmistrza Kcyni, jak i dyrektora 
czekają !! :) 

1 

 



2 

 

Jak co roku  w naszej szkole  odbyły się jasełka. Za każ-
dym razem wystawiana jest inna scena Bożonarodzeniowa. W 
tym roku podjęły się tej pracy dziewczyny z klasy 2a  w ra-
mach         ,,Projektu edukacyjnego”. Pomogła im w tym pani Re-
nata Szczepaniak. Uczennice same musiały zająć się scenariu-
szem, rolami, inscenizacją, a nawet  i charakteryzacją postaci. 
Historia tegorocznych jasełek przedstawia szopkę i bajkowych 
gości, którzy tam podążali. Oczywiście nie zabrakło złego Hero-
da. Na jasełka  przybyło bardzo dużo  zaproszonych gości. Wszy-
scy z zaciekawieniem i niedowierzaniem oglądali ten piękny 
spektakl. Bohaterką tego przedstawienia była Marysia Smorga, 
która wcieliła się w rolę Jezusa. Trzeba dodać, że w naszej szko-
le po raz pierwszy mieliśmy  w żłobku  prawdziwego Jezuska. 

 Po występie dziewczyny z  projektu  wysprzątały hol i 
przywróciły dawny porządek. Parę tygodni później przed komi-
sją, został pokazany pokaz slajdów  z poszczególnymi krokami 
pracy nad jasełkami. I tak o to dziewczęta pomyślnie ukończyły 
swój projekt. 

Uczestniczki projektu: 
-Małgorzata Smorga 
-Lucyna Paszkiet 
-Zuzanna Nowak 
-Angelika Wałkiewicz 
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Na religii:  
- Kto widzi i wie wszystko?  
Na to Jasiu:  
- Moja sąsiadka...  
 
 
Nauczycielka z liceum spotyka swego daw-
nego ucznia Jasia. 
- No co u ciebie slychać Jasiu, co porabiasz? 
- A wie Pani, chemię wykladam. 
- Naprawdę Jasiu? A gdzie? 
- W "Biedronce". Na regały...  
 
 
Pani narysowala wzór chemiczny na tablicy 
i pyta sie Małgosi;  
-Małgosiu co to za wzór.  
-YYY...Mam to na końcu języka  
Nauczycielka mówi;  
-Wypluj to dziecko to KWAS SIARKO-
WY!  
 
 
Student pyta kumpla:  
- Co jesteś taki smutny?  
- Wywalili mnie z uczelni...  
- A za co?!  
- A skąd mam wiedzieć? Pół roku mnie tam 
nie było!  
 
Klaudia Kaleta i Lucyna Paszkiet 

*7 lutego dziewczęta reprezentowały 
naszą szkołę na gminnych zawodach 
koszykówki. Drużyna w składzie: M. 
Meller, M. Kuliberda, I. Konopka, P. 
Stypczyńska, M. Stypczyńska, O. Wi-
land, M. Mietkiewicz, D. Kromrych, J. 
Pazderska, P. Zdanowska zdobyły III 
miejsce. Warto dodać, że M. Meller 
została najlepszą  zawodniczką gminy. 
 
*28 lutego chłopcy reprezentowali na-
sze gimnazjum w gminnych rozgryw-
kach piłki koszykowej. Drużyna w 
składzie: H. Olszewski, P. Stypczyński, 
K. Pazderski,  P. Kubiak, H. Chmura, 
M. Gratkowski, P. Waniak, R. Bogusz, 
D. Woźniak i G. Olszewski. Zajęli II 
miejsce.  
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*Zaraz po Nowym Roku, bo już 3 stycznia 
odbył się turniej piłki siatkowej chłopców z 
gimnazjum. Naszą szkołę reprezentowali: R. 
Bogusz, D. Woźniak, M. Obremski, M. 
Gratkowski, P. Kubiak, P. Stypczyński, A. 
Stypczyński, G. Olszewski i H. Olszewski, 
który otrzymał mia-
no”najlepszego za-
wodnika turnieju”- 
gratulujemy :). Nasza 
szkoła zdobyła zado-
walające II miejsce. 
 
*9 stycznia na hali w 
Kcyni odbył się ko-
lejny turniej piłki siatkowej, tym razem z 
udziałem dziewcząt. Mycielewska drużyna 
wystąpiła w składzie: L. Paszkiet, D. Krom-
rych, D. Lenarcik, P. Stypczyńska, M. Styp-
czyńska, P. Zdanowska, K. Bagnerowska, 
M. Miętkiewicz, J. Pazderska, M. Meller i 
Marika Kuliberda. Nasza szkoła zajęła III 
miejsce. 
 
*9 stycznia w Nakle chłopcy ze szkoły pod-
stawowej doznali porażki i zajęli ostatnie 
miejsce w turnieju piłki siatkowej. Wyraża-
my ogromny żal i składamy kondolencje z 
powodu druzgocącej porażki.. 
 
ZDJĘCIE MISTRZA GMINY 
 

ZDJĘCIE BYŁEGO MISTRZA: 

 
 
 
 

Adrian Stypczyński 
`Hubert Olszewski 
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Jak wiadomo niedawno wkroczyliśmy w nowy rok. Jest to czas dla kibiców , bo wie-
my że niedługo w Polsce odbędzie się piłkarska impreza, na którą wszyscy czekamy 
– EURO 2012 . Ten rok to także czas obaw, ponieważ znawcy kultury Majów prze-
powiadają koniec świata. Mówią że ich kalendarz kończy się właśnie w grudniu, a to 
nie wróży dobrze. Chociaż myślę, że nie ma się czego bać, święta i prezenty będą.:) 
Prawie każdy w związku z nowym rokiem ma też swoje postanowienia, ale problem 
w tym by wytrwać w tym założeniu. Spytałam kilku uczniów z naszej szkoły jakie 
oni maja postanowienia oto kilka z odpowiedzi: 
• nie angażować się w związki 
•poprawić oceny 
•nawiązać w nowe znajomości 
• znaleźć nową miłość 
 
Uważam, że rok 2012 będzie bardzo udany, tym bardziej, że jest dłuższy o jeden 
dzień. Szczęśliwego nowego roku! 

 
 

Pula  

 
W nowym Roku  zo-
stało otwarte w Zale-
siu kino.  Najbardziej 
popularnym filmem 
emitowanym jest klip 
„Mycielewskiej asy”. 

Uwaga!!! 
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 Święto obchodzone 8 marca to 
dobrze nam znany Dzień Kobiet. Zosta-
ło ono ustanowione w 1910 roku jako 
wyraz szacunku dla ofiar  walki o rów-
nouprawnienie kobiet.  Za pierwowzór 
tego swieta można uznać obchodzone w  
Starożytnym Rzymie matronalia, czyli 
świeto związane z początkiem nowego 
roku, macierzyństwem i płodnością.  
 Wielu osobom Dzień Kobiet 
kojarzy się z czasami PRL–u i z wrę-
czanymi wtedy masowo goździkami i 
rajstopami.. Panie w prezencie otrzy-
mywały również ścierki, mydło, ręczni-
ki oraz kawę. Dzień Kobiet był obcho-
dzony obowiązkowo we wszystkich 
zakładach pracy i szkołach.   
 Dzień Kobiet jest obecnie ob-
chodzony w wielu krajach na całym 
świecie. Mężczyźni wręczają wtedy 
znajomym kobietom – matkom, żonom, 
partnerkom, koleżankom kwiaty i drob-
ne podarunki. W krajach jak Portugalia 
czy Rumunia, częste jest, że noc 8 mar-
ca grupy kobiet świętują na obiadach i 
przyjęciach "tylko dla pań". 
 

 
Źródło: wikippedia.org.pl 

 
Albert i Miłosz  

 
 Z okazji Dnia Kobiet składamy 

wszystkim paniom, zarówno tym ma-

łym jak i tym dorosłym najserdeczniej-

sze życzenia:  

 
Dużo szczęścia pomyślności, 
mało smutku, moc radości, 

byś miłości w życiu miała w bród 
boś Ty jest kobieta cud. 

 

  

Uwaga !!!! 
 

 
 
 
 
Dziewczyny uprzejmie 
przypominają naszym 
kochanym panom o 
nadchodzącym Dniu Ko-
biet. Nawet mały upomi-
nek sprawi olbrzymi 

uśmiech na naszych 
twarzach :) . Więc bądź-

cie tak mili i nie zapo-
mnijcie w tym szczegól-
nym dniu o Nas :) 
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„Dom Nocy” to cykl powieści autorstwa 
znakomitego amerykańskiego duetu P.C. 
Cast i K. Cast. Jeden ze światowych bestsel-
lerów opisujących losy ludzi i wampirów. 
 Książki opowiadają o życiu Zoey 
Redbird, która ze zwykłej nastolatki zostaje 
„naznaczona” i przeobraża się w wampir-
skiego adepta. Jakby tego było mało okazu-
je się, że została obdarzona szczególnymi 
darami i najprawdopodobniej w przyszłości 
stanie się najpotężniejszym wampirem w 
historii świata. Jednak jej życie (jak mogło-
by się wydawać) nie jest usłane różami. Już 
na początku swojego nowego życia spotyka 
trudności, począwszy od walki ze swoją 
mentorką, która przechodzi na „złą stronę 
mocy” a skończywszy na problemach nor-
malnej nastolatki- kłótniach z przyjaciółmi, 
nie akceptującymi jej rodzicami i rozterka-
mi miłosnymi. Zoey bardzo trudno jest od-
naleźć się w nowej sytacji, a wkrótce okazu-
je się, że musi uratować cały świat przed 
zemstą mitycznego Kalony. Czy 16-letnia 
adeptka podoła temu zadaniu? Jeśli jesteście 
ciekawi jej losów to sięgnijcie po książki 
cyklu „Dom Nocy”. Nie jest to kolejna hi-
storia o zakazanej miłości wampira i czło-
wieka. Wręcz przeciwnie, powieść ukazuje 
największe tajemnice ze świata wampira. 
Jeśli macie ochotę poznać życie fantastycz-
nych, nieziemsko pięknych postaci koniecz-
nie przeczytajcie tę powieść. Zwłaszcza, że 
nie doczekała się ona jeszcze żadnej kino-
wej ekranizacji. A oto tytuły 6 powieści 
„ D o m u  N o c y ” :  „ N a z n a c z o n a ” , 
„ Z d r a d z o n a ” ,  „ W y b r a n a ” , 
„Nieposkromiona”, „Spalona”, „Kuszona” 
 

Martyna Winkowska 

 * D o m i n i k a -
Dominika szuka samookreśle-
nia raczej poprzez działanie 
niż słowa. Posiada męską 
umiejętność rządzenia. Jest 
obiektywna, pewna siebie. 
Dominika to wierna przyja-
ciółka zarówno dla kobiet, jak 
i mężczyzn, co rzadko się 
zdarza. Jednakże jej zachowa-
nie wobec przyjaciół jest tak 
nierówne, że przypomina 
kolejkę górską. Łatwo wybu-
cha, ale wykorzystuje te wy-
buchy, by wyrównać rachun-
ki. To bardzo przekorna oso-
ba, lubiąca mówić "nie", 
sprzeczać się i upierać.   
 
 
 
 *Hubert—  Hubert to 
uczuciowy flegmatyk. Jest 
cierpliwy, uparty, oszczędny, 
czasem działa skrycie, ale w 
końcu dochodzi do celu, i to 
się liczy. Jest ekstrawerty-
kiem, który aktywnie uczest-
niczy w życiu świata. Nie 
ulega wpływom, jest bardzo 
obiektywny. Cechuje go 
umiarkowana pewność siebie, 
zdarza się nawet, że jest nie-
śmiały. Hubert przez całe 
życie dąży do zdobycia wie-
dzy, kształci się, uszlachetnia 
swój charakter, uczy jak żyć, 
by po sobie zostawić jak naj-
więcej. To odważny mężczy-
zna, który nie zraża się szyb-
ko, postępuje zgodnie z zasa-
dami etyki i logiki. Cechuje 
go również niezwykła pamięć 
i pracowitość.   
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 W tym numerze zamieściliśmy krzyżówkę, na której rozwiąza-
nie czekamy do  15 marca 2012.  Hasło dotyczy oczywiście walen-
tynek! Odpowiedzi prosimy przynosić do  redaktorów przerwy:) Z po-
śród  rozwiązanych krzyżówek wylosujemy 3 zwycięzców. Na kartecz-
kach z hasłem należy wpisać imię, nazwisko, klasę i odgadnięte ha-
sła oraz hasło główne.. 

1. Nie podpisując kartek jesteśmy…………………. 
2. Wysyłamy je w dniu Walentynek do osób, które darzymy sympatią. 
3. Przyjaciela nie kochasz, tylko………………….. 
4. Wali jak szalone gdy widzisz przyszłą żonę. 
5. Stąd pochodziła słynna para kochanków z tragedii Szekspira „Romeo i 

Julia”. 
6. Którego dnia obchodzimy Walentynki? 
7. W tym miesiącu obchodzimy Dzień Zakochanych. 
 
 
Hasło: 
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W wieku kilkunastu l a t 
przeżywamy wiele nowych stanów. 
Myślimy o świecie coraz poważniej, 
a zatem pojęcie miłość wydaje nam 
się coraz bliższe. Jest to czas, kiedy 
zaczynamy się interesować płcią 
przeciwną. Dziewczyny chcą czuć się 
atrakcyjne i adorowane przez chłop-
ców. Jednak czy można się zakochać 
w wieku  13, 14, 15 lat? Myślę, że 
zakochać można się zawsze, ale im 
jesteśmy starsi tym zaczynamy to 
postrzegać nieco inaczej. Często się 
zdarza, że nie umiemy odróżnić 
zwykłego zauroczenia od prawdzi-
wej miłości. Niestety żyjemy w cza-
sach, gdzie przyjaźń wyraża się w 
pineskach na NK, a miłość w opisach 
na GG. Postanowiłam porozmawiać z 
panią Anną Pyszczyńską- nauczycie-
lem WDŻ w naszej szkole, na temat 
miłości w wieku dojrzewania. 
KL: Jak się pani pracuje z młodzieżą na 
lekcjach, kiedy głównym tematem jest 
miłość ? 
AP: Z dziewczynami pracuje się najle-
piej. Pewnie wynika to z tego, że są bar-
dziej dojrzałe. Natomiast chłopcy są bar-
dziej dziecinni, aczkolwiek nie wszyscy. 
Jeszcze inaczej podchodzi do tego tema-
tu osoba zakochana. 
KL: Czy uważa pani, że miłość gimna-
zjalna może przetrwać kolejne lata na-
szego życia nawet po zakończeniu szko-
ły? 
AP: Oczywiście! Znam kilka takich par. 
zakochali się w sobie w gimnazjum, a 
teraz są dobrym małżeństwem. W gim-

nazjum już poważnie się myśli o miłości. 
KL: Dziękuję za udzielenie odpowiedzi 
na te kilka pytań. 
 
 
 
Myślę, że w naszym wieku pojęcie miło-
ści odbiera się w różny sposób. 
„Oddajemy serce gdy spotykamy miłość 
I podajemy dłoń tym, których uczucie wykręciło 
Nie widzimy ile szczęścia nam ucieka 
I wierzymy w miłość zapisaną w sms-ach 
Czasem widzimy jakąś parę zakochanych 
I chcemy żeby to spotkało nas samych 
Każdej nocy modlimy się do gwiazd 
By przyniosła sny, w których nie zabraknie nas 
Tacy jesteśmy jak otaczający nas świat 
Tacy sami lecz do końca nie poznani 
Ale my wierzymy w miłość, rozpaloną w sercach 
Tą bliskość jedyną i za każdym razem gdy wstaje-
my rano 
Nie pozwólmy by nam ją odebrano 
Wielu z nas popełnia jeden błąd 
Zapominamy o tym że inni przy nas są 
Pamiętajcie nauczmy się miłości 
By nie uczyć się życia w samotności 
Zostaliśmy tak skonstruowani 
Że słabniemy gdy jesteśmy sami 
A jeśli w to nie uwierzymy 
To w jakim świecie jutro się obudzimy.” 
 

Kinga Loose 
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 Jak wiadomo każdy z niecierpliwością 
czeka na ferie zimowe. W naszym woje-
wództwie w tym roku rozpoczynają się 
one 13-tego lutego. Jednak, żeby wspania-
le wspominać te chwile trzeba znakomicie 
przeżyć czas ferii. Postanowiłam podsu-
nąć naszym czytelnikom kilka interesują-
cych pomysłów: 
1. Ferie na nartach lub snowboardzie 
Narty to jeden z popularniejszych sposobów 
na spędzanie zimowych ferii. Tym którzy 
kochają mroźną, zimową scenerię polecam 
wariacje na śniegu - narty, skidance, apre-
ski, snowboard. Obecnie odległość nie sta-
nowi dużego problemu, ponieważ na narty 
m o ż n a . 
wyjechać np. autokarem czy samochodem. 
Nawet jeśli warunki nie dopisywały to i tak 
mamy okazję poszusować po stokach, gdyż 
naturalny śnieg zastąpić może ten sztuczny, 
który produkowany jest przez specjalne 
naśnieżarki. 
2. Ferie u dziadków. 
Nie muszą one wcale oznaczać nudy, gdyż 
mamy okazję poznać nowe otoczenie i za-
wrzeć nowe znajomości. Wystarczy odrobi-
na odwagi, a czas spędzony u dziadków 
może zmienić się w niezapomnianą zimową 
przygodę. Jest to okazja do poznania intere-
sujących chłopaków, którzy na dłużej mogą 
zagościć w naszym sercu. Jednocześnie 
umilimy czas dziadkom oraz nie wydamy 
zbyt dużo pieniędzy. 
3. Ferie u kuzynek. 
Jeśli macie kuzynki lub kuzynów w swoim 
wieku możecie poprawić wasze wzajemne 
relacje, a jednocześnie spędzić mile czas. 
Zapewne czeka was w ich towarzystwie 
niejedna niesamowita przygoda. 
4. odświeżenie starych znajomości 
Zapewne większość z was ma koleżankę lub 
kolegę, z którym nie widziało się szmat 
czasu.  

Wolny czas można przeznaczyć na odświe-
żenie znajomości. Na obecnych portalach 
społecznościowych można znaleźć prak-
tycznie każdego człowieka i wtedy wystar-
czy już tylko zaledwie chwila żeby nawią-
zać kontakt. 
5. Rozwijanie pasji. 
W tym czasie można również rozwijać swo-
je pasje i zainteresowania. Jest mnóstwo 
interesujących rzeczy, wśród których na 
pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Foto-
grafia, muzyka, gotowanie, taniec, malowa-
nie… można by tak wymieniać bez końca. 
Im bardziej pomysłowy człowiek, tym jego 
pasja może być bardziej szalona. Robienie 
czegoś co się lubi jest niesamowitą satysfak-
cją :)  
 

Klaudia Kaleta 
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"Polacy nie gęsi- swój język mają" 
jak powiedział Mikołaj Rej. Jednak 
czy współczesna młodzież umie wykorzy-
stać w pełni polszczyznę? 
Oczywiście, że nie. Coraz częściej stosuje-
my w swoich wypowiedziach 
neologizmy, nawet jeśli nie wiemy co one 
tak naprawdę znaczą. Trzeba 
przyznać, że wiele z tych słów jest „na cza-
sie” i są wygodne w użyciu. 

Na przykład tak nie lubiane przez 
dorosłych określenie „żal” w potocznym 
znaczeniu: negatywny stan emocjonalny 
spowodowany doznaną stratą. W 
„naszym” języku słowo to oznacza, że szko-
da nam kogoś lub ten ktoś 
jest żenujący, zachowuje się sztucznie. Za-
miast powiedzieć, że się 
czegoś albo kogoś wstydzimy mówimy: 
„jaka siara”, a kiedy chcemy 
przyznać rację słowa takie jak: tak, owszem, 
oczywiście zastępujemy 
prymitywnym „no raczej”. Na wiele wyra-
zów mamy zagraniczne odpowiedniki. 
Jest jeszcze wiele słów i zwrotów o których 
mogłabym 
napisać, ale tłumaczenie ich zajęłoby mi 
całą gazetkę:)  

Dlatego pomyślmy, czy chcemy 
tworzyć nowy słownik języka polskiego, 
czy dbać o 
poprawną mowę ojczystą. Kto wie może 
kiedy nasze dzieci będą w naszym 
wieku te wyrazy wejdą w życie na dobre i 
nikt nie będzie miał pretensji 
o niezrozumiałe wypowiadanie się. 
 

Aleksandra Stypczyńska 
 
 

 Mini Słownik młodzieMini Słownik młodzieMini Słownik młodzieMini Słownik młodzieżowy:owy:owy:owy:    
    
Zw– zaraz wracam 
Jj– już jestem 
Nq- cześć 
Zmuła- nuda 
Obciach-kompromitacja 
Lol-coś zabawnego 
Cb– ciebie 
Mn-mnie 
Kc- kocham cię 
Swp- starzy w pokoju 
Git– dobrze  
Spoko–  jest Ok. 
Lipa– coś się nie udało 
Obczaić– sprawdzić coś 
Brechtać się– śmiać się 
Buda-szkoła 
Elo- cześć 
Cze- cześć 
 
MłodzieMłodzieMłodzieMłodzieżowe odzywki:owe odzywki:owe odzywki:owe odzywki:    
    
*śpisz w szafie 
-a ty razem ze mną 
 
*spadaj na drzewo i udław się 
bananem 
 
*”smacznego” życzy firma 
„udław się” 
 
*kiedy dorośniesz daj znać! 
 
*chapaj dzide 
 
*turlaj dropsa 
 
*czochraj bobra 
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Bartek i Lucyna– 93% 
 
Zuzanna i Andrzej– 68% 
 
Roksana i Hubert- 30% 
 
Ola i Patryk– 54% 
 
Mateusz i Dominika-24% 
 
Damian i Dominika– 95% 
 
Klaudia i Miłosz– 12% 
 
Marta i Hubert-56% 
 
Natalia i Piotr-75% 
 
Robert i Dorota-48% 

Paweł i Weronika 12% 
 
Klaudia i Tomek-12% 
 
Martyna i Albert-31% 
 
Kinga i Adrian-74% 
 
Julita i Łukasz-11% 
 
Krystian i Daria-31% 
 
Filip i Ola-62% 
 
Patrycja i Eryk-12% 
 
Patrycja i Jacek-31% 
 
Krzysztof i Klaudia-16% 
 
Aleksandra i Szymon-23% 
 
Iza i Dominik– 64% 
 
Justyna i Kuba– 11% 
 
Ilona i Piotr-55% 
 
Wiktoria i Mateusz-15% 
 
Weronika i Marcin-25% 

 Redaktorki  „PRZERWY” 

sprawdziły jakie imiona najle-

piej do siebie pasują:) Oto wyni-

ki kalkulatora miłosnego: 
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Wielki Brat patrzy :) 
W naszej szkole od niedawna pojawiły się nowinki techniczne- 
kamery. Uczniowie są bardzo przygnębieni z tego powodu i nie 
rozumieją sensu ich zamontowania na szkolnym korytarzu. 

Akcja „Zima” 

Kilka dni temu, gdy termometry na zewnątrz wskazywały -20˚C Samo-

rząd Uczniowski podjął akcję odwołania lekcji. Wszystko byłoby zrobio-

ne zgodnie z procedurą, gdyby w chociażby jednej klasie nie zabrakło 

TERMOMETRU! Zdruzgotana brać uczniowska z bólem serca pogodziła 

się z tym faktem. Ale w ich głowach zaczęły powstawać kolejne sposo-

by na skrócenie lekcji. 

Od niedawna nasza szkoła ma 
nową stronę internetową! Stara 
została upiększona i zmodernizo-
wana. Zapraszamy do jej odwiedza-

nia: www.mycielewo.interman.com . 

Hazard w szkole? 
Ostatnimi czasy coraz więcej uczniów Gimnazjum grywa na świetlicy 
w karty. Może to pierwsze oznaki hazardu? 

Single Rządzą! 
Ogłaszamy, że 15 lutego jest 
Światowy Dzień Singla. Po-
wód do radości, czy zmar-
twień? 

Niedawno w naszej szkole miało miejsce niecodzienne zdarzenie. 

Uczennice klasy 5 wyrwały własne drzwi od szatni.  Ciekawe czy 

mają prawo ubiegać się o miano najsilniejszych z całej szkole. Za 

pewne rudzian nie ma z nimi szans :) 

 Mamy nową nauczycielkę j. angiel-
skiego! Pani Anna Mróz zastępuje panią 
Wrzyszcz w jej obowiązkach. Niektórzy po-
znali na własnej skórze jej twardą ręke ! 
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 Uczniowie klasy VI na godzinie 
wychowawczej przygotowali projekty 
pt. Moja Miejscowość. Zostali oni po-
dzieleni na grupy, które zebrały infor-
mację o danej miejscowości: I grupa - 
Kcynia, II grupa - Suchoręcz, III grupa  
Turzyn, IV grupa Zalesie i V grupa 
Słonawy. Uczniom bardzo zależało, aby 
jak najlepiej wypaść przed nauczycielką 
języka polskiego, Panią Beatą Janicką. 
Projekty zostały przedstawione w sali 
nr 19, 7 grudnia 2011 roku. Za swoją 
ciężką pracę uczniowie zostali nagro-
dzeni ocenami z języka polskiego. Pani 
Beata Janicka, która oceniała projekty 
była pod wielkim wrażeniem. Stwier-
dziła, że każda grupa spisała się na me-
dal.  
 15 grudnia 2011r. odbyło się 
zebranie rodziców i uczniów klas VI 
razem z wychowawczynią Panią Anną 
Pyszczyńską. Podczas zebrania zostały 
zaprezentowane projekty pt. Moja miej-
scowość. Można było także skosztować 
wypieków mam uczniów.  
 Rezultat pracy uczniów VI klasy 
będziecie mogli podziwiać już wkrótce 
na szkolnym holu. 
 

Roksana Owedyk 
  

 P. Małgorzata Kwiatkowska – 
pedagog szkolny zorganizowała w na-
szej szkole konkurs „Moje hobby”. 
Uczestnicy konkursu wykazali się dużą 
pomysłowością, przedstawiano prezen-
tacje, plakaty itp.  
 
Wyniki: 1 miejsce – Karolina Styp-
czyńska, Weronika Zygiel, Julia 
Spławska, Mariusz Jeż 
2 miejsce – Milena Smorga i Marty-
na Czerniak;  
oraz  Klaudia Motyka i Wiktoria Fry-
drych.  
3 miejsce – Rozalia Pasz-
kiet, Iza Tracz; 3 miejsce Julia Win-
k o w s k a ,  K l a u d i a 
Zych, RoksanaJakubowska. 
 

Paulina Ziarnek  
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 W poniedziałek 6 stycznia 2012 
roku z okazji „Tygodnia Kolorów” w 
Zespole Szkół w Mycielewie odwiedził 
nas pan Piotr Pawlicki – malarz i były 
t e c h n i k  k r y m i n a l i s t y k i . 
 Przed uczniami szkoły podsta-
wowej i gimnazjum zaprezentował 
swoje dzieła malarskie. Dodatkowo 
opowiedział o swoim wykonywanym w 
przeszłości zawodzie technika krymina-
listyki. Można było m.in. dowiedzieć 
się i samemu sprawdzić jak pobrać od-
ciski palców.  
 
 7 lutego we wtorek w ramach „ 
Tygodnia Kolorów” do naszej szkoły 
przybyła absolwentka– Justyna Nogo-
wska– zawodowy fotograf..  
 Pani Justyna Nogowska chętnie 
opowiedziała o swojej pasji, która prze-
rodziła się w sposób na zarabianie pie-
niędzy.  

 Zademonstrowała dzieciom sprzęt foto-
graficzny oraz przedstawiła swoje zdję-
cia, głównie wykonywane w technice 
makro. Dzieci i młodzież czynnie brała 
udział w zajęciach.  bardzo się spodo-
bały. 
 
 Dzień później, tj. 8 lutego dzieci 
mogły pobawić się przy muzyce praw-
dziwego dj`a na dyskotece karnawało-
wej.  
 W środę dominował kolor zielo-
ny i takie światła z kolorofonów rzucał 
specjalny gość dyskoteki dj Dombek. 
Muzyką i sposobem prowadzenia zaba-
wy zachęcił do zabawy większość 
uczniów SP i gimnazjum, za co ser-
decznie dziękujemy.  
 

Paulina Ziarnek 


