GAZETKA SZKOLNA
Jabłonna, listopad 2017

W październikowym/listopadowym numerze
PismAKa:
• Nagrody dla nauczycieli
• Wycieczki uczniów
• Osiągniecia sportowe
• Z życia szkoły
• Kącik z dowcipami
• Galeria zdjęć
• Ogłoszenia
• Horoskop uczniowski
• Qlturka

NAGRODA DLA NAUCZYCIELEK
Nauczycielce wychowania fizycznego pani Wandzie
Myślińskiej oraz nauczycielce edukacji wczesnoszkolnej
oraz historii pani Monice Królikowskiej wręczono Medal
Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla
oświaty i wychowania p. Monika Królikowska
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz p. Wanda
Myślińska nauczycielka wychowania fizycznego. Bardzo
serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

Brązowe Medalistki Powiatu w koszykówkę
w Olimpiadzie Młodzieży
17 listopada 2017r. nasze koszykarki rywalizowały
w Wieliszewie z Gimnazjalistkami (o 2 lata
starszymi) o Mistrzostwo Powiatu Legionowo w
koszykówkę, w ramach Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej. Dziewczęta była najmłodszą
drużyną na tym turnieju-7 klasa, a ich umiejętności
budziły podziw trenerów i zawodników.
O wysokiej klasie mogły świadczyć wyniki meczy
w grupie, gdzie pokonały rywalki np. 17:1. Z
rywalizacji grupowej wyszły na pierwszym
miejscu. Półfinał niestety przegrały 1 punktem z
drużyną z Legionowa i ostatecznie zajęły
wspaniałe- 3 miejsce pokonując drużynę z
Wieliszewa.
Skład drużyny:
Oliwia Lament (kapitan), Ola Sielanko, Monika
Grabowska, Gabrysia Sykut, Ola Szczypkowska,,
Martyna Lasota, Maja Wierzbicka, Magda
Turczyńska, Ola Florczak, Barbara Wolińska,
Estera Odrzywolska i p. Wanda Myślińska
BRAWO dziewczęta!!

WYCIECZKI UCZNIÓW
Uczniowie naszej szkoły w ostatnim
miesiącu odwiedzili wiele fantastycznych
miejsc. Wraz z wychowawcami
dowiadywali się ciekawych rzeczy.
Odwiedzili między innymi:
Uczniowie klasy 5B i 5E z wychowawcami i opiekunami
wzięli udział w jednodniowej wycieczce do Torunia. Nasi
szkolni turyści zwiedzali Rynek Starego i Nowego Miasta
Torunia, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny,
pomniki, muzea. W Muzeum Toruńskiego Piernika
zwiedzający zapoznali się z tajemnicą technologii wypieku
toruńskich pierników oraz uczestniczyli w warsztatach
lepienia piernika.

Uczniowie klasy 3D uczestniczyli w zajęciach
edukacyjnych w ramach Programu Edukacji
Ekologicznej „Edukacja Ekologiczna - Stacja Filtrów,
semestr zimowy 2017/2018”. Dowiedzieli się jak
powstały wodociągi w Warszawie i kto je wybudował.
Zobaczyli gdzie gromadzona jest woda przeznaczona
dla mieszkańców stolicy.

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
Nasze dwie drużyny piłkarskie ponownie stanęły do
boju o I miejsce w Pucharze Tymbarku na szczeblu
powiatowym. Los przydzielił obie nasze ekipy do jednej
grupy. Turniej zakończyliśmy na II oraz IV miejscu.
Chłopcy, pod czujnym okiem Pana Piotra Bachurskiego
dzielnie walczyli o każdy centymetr boiska, strzelali
piękne bramki oraz tworzyli zgraną drużynę.

GRATULACJE DLA CHŁOPAKÓW I P. PIOTRA!!!

Z życia szkoły…
Tradycyjnie przed Dniem Wszystkich Świętych i Zaduszkami
uczniowie klas piątych z wychowawcami i nauczycielami
porządkowali groby na cmentarzu w Jabłonnie, skwer przy
Urzędzie Gminy Jabłonna, teren przy pomniku Alfy i Skiby
oraz Jana Pawła II. Modlili się w intencji zmarłych, zapalali
znicze pamiętając o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do
wieczności.

„Tu jest pamięć i tutaj świeczka,
Tutaj napis i kwiat pozostanie.
Ale zmarły gdzie indziej mieszka
na wieczne odpoczywanie”
J. Kulmowa „W Zaduszki”

13 października w naszej szkole odbył się wspaniały mecz piłki
siatkowej. Do boju stanęli nauczyciele i uczniowie. Zabawa
była fantastyczna a emocje nie miały granic. Wygrali
uczniowie, choć nauczyciele też świetnie sobie radzili.
Gratulujemy zwycięzcom.

W naszej szkole odbyły się warsztaty „Na
dobrej drodze do przyszłości”. Uczniowie dużo
dowiedzieli się na temat uzależnień oraz o
cyberprzemocy. Młodzież była zachwycona
warsztatami.
Czekamy na więcej takich lekcji.

QLTURKA

I.

Wystawa malarstwa w Galerii Jabłonna,
Urząd Gminy, ul. Modlińska 152, Jabłonna
wernisaż 10 listopada 2017, godz. 18.00

„Kazimierz Krasowski - naukę malarstwa rozpoczął już w LO w
Siemiatyczach
uczestnicząc
w
pracach
koła
plastycznego
prowadzonego przez artystę malarza Leonidasa Wiszenko. W latach
2012- 2013 uczęszczał do pracowni malarskiej Jacka Bukowskiego w
Warszawie doskonaląc warsztat oraz wrażliwość malarską. Inspiruje
się malarstwem Rembrandta, Vermeera, Chardina. Zafascynowany
jest także malarstwem impresjonistycznym oraz malarstwem
modernistycznym XX w. takim jak formizm, fowizm, futuryzm, kubizm
czy
abstrakcjonizm.
Fascynuje go psychologiczno-emocjonalne oddziaływanie barw oraz
problematyka harmonii barw w obrazie, zgodnie z poglądami Wasilija
Kandinskiego.
Maluje głównie w technice olejnej. W ostatnim okresie coraz częściej
sięga do techniki pastelowej. Od wielu lat mieszka w Jabłonnie gdzie
uczęszcza do pracowni malarskiej przy Gminnym Ośrodku Kultury
prowadzonej obecnie przez artystkę Nanuli Burduli Taliashvili,
absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych w Tbilisi. Główne inspiracje
czerpie z natury. Zasadniczy temat jego prac to pejzaż, zwłaszcza
mazowiecki i nadbużański . Nie stroni od martwych natur i portretu.
W
ostatnim
okresie
dużo
czasu
poświęca
abstrakcji.
Uczestnik wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych min. w
Warszawie, Białymstoku, Szklarskiej Porębie, Legionowie, Jabłonnie.”
Wystawa potrwa do końca listopada.
Kurator wystawy Robert Żbikowski
II.

Koncert - Palace Jazz Cafe, Pałac w Jabłonnie,
ul. Modlińska 105, 24.11.2017, godz. 19.00 – 21.00

w wykonaniu A-Forte:
Patryk Sztabiński - akordeon, Przemysław Piekutowski - fortepian.
Ulubione
przeboje
muzyki
filmowej,
jazzowej,
tanecznej.
Bilety w cenie 20 zł do nabycia w restauracji pałacowej. Dzieci do 10
r. ż. wstęp gratis. Zapraszamy.

KĄCIK Z DOWCIPAMI
Wykładowca zwraca się do studentów:
- Osoba, która odpowie na moje następne pytanie, ma
zaliczone zajęcia i może iść do domu.
Ktoś z sali rzuca w tym momencie długopis pod nogi
prowadzącego.
- Kto to zrobił?!
- Ja. Dziękuję, do
widzenia.

Podczas egzaminu
jeden ze
studentów poprosił o otwarcie okna. Profesor zezwolił i
powiedział:
- Okno można otworzyć, orłów tu nie ma, nie wyfruną.
Po egzaminie, gdy już wszyscy wychodzili profesor
słyszy:
- Ooo! Patrzcie, profesor też wychodzi drzwiami...

NOWE WYPOSAŻENIE
Uczniowie bardzo cieszą się z miłej niespodzianki.
W naszej szkole powstała nowa pracownia
językowa.

Dzieci mogą korzystać z nowoczesnych zestawów
słuchawkowych oraz tablicy interaktywnej. Mamy
nadzieję, że młodzież z jeszcze większa ochotą
będzie uczyła się języka niemieckiego i
angielskiego.

,,CIASTOLANDIA’’
7 listopada w naszej szkole po raz
kolejny odbyła się akcja „ciastolandia”.
Podczas dnia otwartego na szkolnym
korytarzu nie zabrakło różnorodnych
ciast oraz czekoladowych babeczek.
Wspólnymi siłami uzbieraliśmy prawie
500 złotych. Pieniądze zostaną
przeznaczone na rzecz Samorządu
Szkolnego.

Coś na nudy

Hasło: _ _ _ _ _ _ _ szkolna

Horoskop uczniowski

Baran

Byk

21 III - 20 IV

21 IV - 21 V

Horoskop szkolny dla Barana

Horoskop szkolny dla Byka

Klasowy rozrabiaka, ciekawski
łobuziak, lubi szkołę, zrobi wszystko,
żeby się w niej nie nudzić.

W szkole spokojny i cichy, pilny i
sumienny, ale bez przesady - nie
lubi robić więcej niż musi.

Bliźnięta

Rak

22 V - 20 VI

21 VI - 22 VII

Horoskop szkolny dla Bliźniąt

Horoskop szkolny dla Raka

Klasowy gaduła, każdego rozbawi,
wyczyta każdą ciekawostkę, wszędzie
go pełno.

Pilny i obowiązkowy, szybko się
uczy, spokojny, wzorowy uczeń,
lubią go nauczyciele.

Lew

Panna

23 VII - 22 VIII

23 VIII - 22 IX

Horoskop szkolny dla Lwa

Horoskop szkolny dla Panny

Zdolny i ambitny, zawsze chce być
pierwszy, chciałby rządzić w klasie,
uwielbia zwracać na siebie uwagę.

Nie przepada za szkołą,
samotnik, uczy się sumiennie, ale
nie dla stopni i wyróżnień,
wybiera sobie ulubione
przedmioty.

Waga
23 IX - 23 X

Skorpion

Horoskop szkolny dla Wagi

24 X - 21 XI

Sympatyczna i towarzyska, mądra i
Horoskop szkolny dla Skorpiona
zdolna, łatwo osiąga w szkole sukcesy,
ma wielu kolegów, lubią ją
Żarliwy i namiętny, w szkole do
nauczyciele.
nauki podchodzi z pasją,
wszystko go interesuje, lubi gdy
wkoło coś się dzieje.

Strzelec
22 XI - 21 XII

Koziorożec

Horoskop szkolny dla Strzelca

22 XII - 19 I

Bardzo zdolny, bystry, gadatliwy,

Horoskop szkolny dla
Koziorożca

umie dyskutować, przekonywać,
chętnie chodzi do szkoły, lubi
konkursy i olimpiady, często je
wygrywa.

Pracowity, dokładny i pilny,
bardzo odpowiedzialny i
rozsądny, a do tego wyjątkowo
zdolny - prawdziwy wzór,
chociaż za szkołą nie przepada.

Wodnik
20 I - 18 II

Ryby

Horoskop szkolny dla Wodnika

19 II - 20 III

Oryginalny i pomysłowy, wszystkich
w szkole zna, lubi dyskutować i
popisywać się wiedzą, nauka to dla
niego przyjemność.

Horoskop szkolny dla Ryb
Zdolne i pracowite, spokojne,
bystre, lubiane przez kolegów, w
szkole osiągają sukcesy, są
uzdolnione artystycznie.

OGŁOSZENIA
Poszukujemy dziennikarzy do naszej gazetki
szkolnej.
Jesteś osobą kreatywną, umiesz pisać i pracować
w grupie? Zapraszamy do współpracy z nami ☺

Odpowiedzi do krzyżówki
1. Ogrem
2. Sandwich
3. Zupa
4. Ocena
5. Tosia
6. Oko
7. Mapa
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