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Przypominamy, że zasady naszego Szkolnego Systemu Oceniania pozwalają na zgłoszenie
tylko określonej liczby nieprzygotowań - od 1 do 3.
Co ma robić ambitny uczeń, któremu przypadkiem
zawieruszy się gdzieś zeszyt z pracą domową? Mamy na to radę – powinien kupić naszą gazetkę, a w
niej znaleźć i wyciąć kupon, który pozwoli zgłosić
DODATKOWE NIEPRZYGOTOWANIE.
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UWAGA! Kupon jest ważny do 15 lutego 2013r.
Można go użyć raz, usprawiedliwiając nieprzygotowanie. Oddajemy kupon nauczycielowi.

UWAGA! Kupon jest ważny do 26 lutego 2013 r.
Można go użyć raz, usprawiedliwiając nieprzygotowanie. Oddajemy kupon nauczycielowi.
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W listopadzie odbył się etap szkolny konkursów
przedmiotowych. Naszą szkołę w eliminacjach rejonowych, które rozpoczną się już 2 stycznia
2013 r., będą reprezentowali następujący uczniowie:
Język polski
Patrycja Bukłaho kl. III d
Karolina Tworkowska kl.III e
Następny etap - rejonowy: 2 stycznia 2013 r.
Język niemiecki
Oliwia Olkowska kl. III c
Następny etap - rejonowy: 10 stycznia 2013 r.

SPIS TREŚCI:
Strona Patrona
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WYWIAD Z Panią
Justyną Jarząbek
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Chemia
Blanka Olkowska kl. III c
Następny etap - rejonowy: 17 stycznia 2013 r.
Biologia
Patrycja Nieciecka kl. III d
Karolina Mierzyńska kl. II d
Katarzyna Ślesicka kl. II b
Anna Kaczyńska kl. III b
Następny etap - rejonowy: 15 stycznia 2013 r.

Tym żyje szkoła
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Fizyka
Anna Mrozek kl. III b

Kinga Kosińska kl. III d
Rafał Olszewski kl. III e
Następny etap - rejonowy: 18 stycznia 2013 r.
Geografia
Katarzyna Ślesicka kl. II b
Następny etap - rejonowy: 5 luty 2013 r.
Informatyka
Marcin Pisański kl. II c
Następny etap - rejonowy: 6 luty 2013 r.
Matematyka
Natalia Janczewska kl. III a
Aleksandra Roszkowska kl. II a
Maja Wasiluk kl. II a
Następny etap - rejonowy: 16 stycznia 2013 r.
Język angielski
Anna Mrozek kl. III b
Karolina Tworkowska kl. III e
Jakub Janicki kl. I d
Krzysztof Sosna kl. III c
Michał Zalewski kl. III a
Paweł Kossakowski kl. III d
Rafał Olszewski kl. III e
Patryk Roszkowski kl. III e
Natalia Janczewska kl. III a
Następny etap— rejonowy: 4 stycznia 2013 r.

Strona Patrona
osąd naszego życia będzie też tego talentu
dotyczył nade wszystko. Ten zaś talent pomnaża się „przez bezinteresowny dar z siebie
samego”, czyli przez miłość bliźnich – ludzi:
„Kto nie miłuje brata swego, którego widzi,
nie może miłować Boga, którego nie widzi.”(1
J 4,20)
(…) Modlę się o to do Boga, który jest
dawcą talentów. Modlę się, aby wszyscy ludzie wielorakich talentów na ziemi polskiej
znajdowali warunki do twórczej pracy. Aby
mogli nas obdarzać prawdziwym pięknem.
Piękno – praca – zmartwychwstanie: ta Norwidowska triada pozostaje zawsze w mocy.
(…)

Nieście światu radość!
Twórczość naukowa i artystyczna
zawsze zaczyna się od tego, co nazywamy talentem w jego wielorakiej postaci.
Pragnę podkreślić, że u podstaw
każdego z tych wielu zróżnicowanych
talentów każdy z nas, każdy bez wyjątku, również nienależący do świata kultury i nauki, dysponuje nade wszystko jednym: uniwersalnym talentem, którym
jest nasze człowieczeństwo, nasze ludzkie „być”. Ewangelia ze swym przykazaniem miłości uczy nas pomnażania tego
przede wszystkim talentu: talentu naszego człowieczeństwa. Ostateczny

(…) Radość chrześcijańska w ścisłym
sensie należy raczej do sfery duchowej, obejmuje także zdrową rozrywkę, dobroczynną
dla ciała i dla ducha. Społeczeństwo powinno
zatem być wdzięczne tym, którzy produkują i
realizują audycje i programy inteligentne i odprężające, zdolne rozbawić, ale nieprowadzące do alienacji, dowcipne, ale nie wulgarne.
Szerzenie prawdziwej radości może być autentyczną formą miłości społecznej.
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Wywiad z Katarzyną Ślesicką
tematyce plastycznej.

Katarzyna Ślesicka z klasy II B
- Co najbardziej lubisz rysować?
otrzymała nagrodę w konkursie
- Najbardziej lubię rysować portrety zna-

"Moje pasje, moje stypendium"
nych mi osób. Cieszę się, gdy uda mi się
organizowanym przez Kurier Po- odzwierciedlić je na papierze tak, jak wyranny.
glądają w rzeczywistości.
- Jaka jest twoja recepta na sukces?

- Moją receptą na sukces jest wiara we
własne siły oraz posiadanie celu, do którego się wytrwale dąży.
- Gdzie planujesz wyjechać aby kształcić swe umiejętności?
- W najbliższej przyszłości nie zamierzam
opuszczać granic naszego kraju, ale później zamierzam poznać zachodnią część
Europy.
- Dlaczego interesujesz się sztuką?
- Dzięki sztuce wyrażam siebie, swoje myśli
i marzenia. Pozwala mi ona na oderwanie
się od zwykłej codzienności.
- Czy masz jakieś inne zainteresowania?
- Tak. Bardzo lubię naukę języka angielskiego. Marzę o głębszym poznaniu krajów
anglojęzycznych, takich jak Stany Zjednoczone, czy Anglia, do których pragnę wyjechać w przyszłości.

- Kto Cię inspiruje i dlaczego?
- Moim autorytetem jest Vincent van
Gogh. W jego dziełach zachwyca mnie
kolorystyka, a także charakterystyczne dla
niego szerokie, swobodne pociągnięcia
pędzla.
Kasi pogratulujemy wspaniałej pasji i tego,
że wie, co w tej chwili jest dla niej .
Życzymy realizacji planów, osiągnięcia
celów i dalszego rozwoju.

- Jakie masz plany na przyszłość?
- W przyszłości na pewno chciałabym studiować na Akademii Sztuk Pięknych i być
może zostać niezależną artystką.
-Na co wydałabyś pieniądze ze stypendium?
- Część pieniędzy przeznaczyłabym na zakup profesjonalnych pędzli, ołówków i
przede wszystkim porządnej sztalugi. Moją
wiedzę teoretyczną wspomogłyby książki o

Prace Kasi

WYWIAD Z Panią Justyną Jarząbek — nauczycielką
wychowania fizycznego w naszej szkole

Czy to pierwsza szkoła, w której Pani
pracuje?

Jakie jest Pani największe marzenie?

- Tak, jest to pierwsza szkoła, w której pracuję i chciałabym, aby była ostatnia. Podoba mi
się tutaj i chciałabym już tutaj zostać.

- Mam mnóstwo marzeń. Każde tak samo ważne. Chciałabym wygrać w totolotka główną
wygraną – wtedy spełni się każde moje marzenie i nie tylko moje.

Dlaczego wybrała Pani akurat tę szkołę?

Jakiej muzyki Pani słucha?

- Mało kto wie, ale dawno… dawno temu sama się tu uczyłam
Jestem absolwentką tej szkoły i mile wspominam spędzony tu czas.
ZS w Kleosinie daje wiele możliwości rozwoju
na różnych płaszczyznach. Wykorzystajcie to!
Kim Pani chciała zostać w przyszłości?
- Chciałam być nauczycielką. Bardzo lubię
pracę z dziećmi i młodzieżą, chociaż czasem
potrafię wytrącić człowieka z równowagi.
Jaki zawód brała Pani jeszcze pod uwagę?
- Dziennikarstwo
Jakie są, według Pani wady, a jakie zalety bycia nauczycielem wychowania
fizycznego?
- Wszystko zależy od osobowości nauczyciela.
Dobry nauczyciel nie ma wad. Jeśli chodzi o
zalety, to mogłabym wyróżnić, np. bardzo
dobry kontakt z uczniami, zgrabna sylwetka.
Czy podoba się Pani praca nauczyciela?
- Bardzo mi się podoba. Lubię pracę z dziećmi. Nie myślałam tylko, że nauczyciel musi
wypełniać tyle dokumentów.
Co najbardziej denerwuje Panią w
uczniach?
- W zachowaniu uczniów denerwuje mnie
kłamstwo i lenistwo, a także brak kultury.
Jak spędza Pani wolny czas?
- Wolny czas spędzam aktywnie. Systematycznie uczęszczam na basen oraz lubię grać
w squasha. Polecam też jazdę na rolkach –
fajna sprawa. Oprócz ćwiczeń lubię obejrzeć
dobry film.

- To zależy od humoru. Lubię różne gatunki
muzyki, jest to np. pop, soul lub r&b.
Jaka jest Pani ulubiona potrawa?
- Na takie pytania odpowiadałam dawno temu
w pamiętnikach. Nazywało się to „złote myśli”
J. Bardzo lubię kuchnię włoską. W szczególności muszę tu wyróżnić cannelloni.
Czy była Pani wzorowym uczniem?
- Starałam się, ale różnie to bywało, tak jak z
każdym z nas. Najlepiej zapytać nauczycieli,
którzy mnie uczyli.
Jakiego przedmiotu Pani
nie lubiła?

najbardziej

- Chyba nie ma takiego przedmiotu. Jedne interesowały mnie bardziej, a inne trochę mniej.
Słowo do uczniów?
Na koniec – chciałabym podziękować
Wam – Drodzy Uczniowie za miłe, ciepłe i serdeczne przyjęcie mnie do Społeczności ZS w Kleosinie .

Tym żyje szkoła
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„Ojczyzna posiada dla nas znaczenie,
Którego nie znają inne narody”
Jan Paweł II

Ojczyzna – tak pięknie brzmiące, wzniosłe, trochę może tajemnicze, mające za sobą ogromny
potencjał sił, niezwykłe słowo. Słowo, którego nie
da się oddzielić od całego ogromu uczuć rodzących się głęboko w sercu.
Ojczyzna – kraj, w którym wzrastamy, karmiąca
nas od maleńkości ziemia, tradycja przekazywana przez pokolenia kolejnym generacjom. To
moje miasto, wioska rodzinna, promienie słońca
budzące ze snu, pies czekający na mój powrót ze
szkoły, kawałek nieba, za którym tęsknię, będąc
daleko…

kim czuwa i wszystko stara się ogarnąć nieoceniona Pani Anna Piekut – nauczycielka muzyki/zajęć artystycznych w naszej szkole. Pomaga wybrać odpowiedni utwór, ćwiczy, aby każdy występ był jak najlepszy, ciekawy, widowiskowy, niepowtarzalny. Jej zaangażowanie
udziela się nam wszystkim.
Kiedy wreszcie nadchodzi dzień pokazu, emocje sięgają zenitu. Wszyscy odświętnie ubrani
(zaczynamy chyba się przyzwyczajać do tego,
że strój galowy jest potrzebny), z przypiętymi
biało-czerwonymi kotylionami (to kolejny element, który jako tradycja wpisuje się w życie
naszej szkoły) spotykamy się w sali gimnastycznej. Uroczysty charakter tego spotkania
podkreśla dekoracja oraz prezentacja multimedialna przypominająca ważne wydarzenia
w dziejach naszej ojczyzny.
Wspólnie śpiewając wyrażamy wszystkie nasze
uczucia: radość, dumę, solidarność, miłość nie
tylko do ojczyzny, ale także do nas samych.
Szkoda tylko, że w tym roku nie mogliśmy

wszyscy uczestniczyć we wszystkich występach. Zostaliśmy podzieleni na grupy. W przyszłym roku znów chcemy być wszyscy razem.

To już powoli staje się tradycją, że Święto Niepodległości w naszej szkole czcimy, wspólnie
śpiewając pieśni patriotyczne. Już miesiąc przed
uroczystością każda klasa pod opieką wychowawcy przygotowuje swój występ. Nad wszyst-

Tym żyje szkoła

Kl. I a
Wych.
Pani Beata
Mielech

Kl. I b
Wych.
Pani Danuta
Litwińczuk

Tym żyje szkoła
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Kl. I c
Wych.
Pani Emilia
Olszewska

Kl. I d
Wych.
Pani Dorota
Kazimierska

Kl. I e
Wych.
Pani Alina
Szpica

Tym żyje szkoła

Sport
W tego rocznych rozgrywkach powiatowych w piłce siatkowej nasza żeńska i męska reprezentacja awansowała do dalszego etapu. 20 listopada chłopcy w Białowieży zajęli 3 miejsce, co
niestety nie pozwoliło im przedostać się do kolejnej rundy. 22 listopada, w Mońkach reprezentacja
dzięwcząt nie poszła śladami kolegów i wywalczyła 2 miejsce. Ten wynik zapewnił dziewczynom
awans to następnej rundy. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Kolejny sukces naszych siatkarek.
Wiadomość z ostatniej chwili!! 18 grudnia 2012r w Publicznym Gimnazjum w Mońkach odbyły się
półfinały wojewódzkie w piłce siatkowej dziewcząt. Reprezentacja naszego gimnazjum w składzie: Natalia Żaworonek, Samantha van Kralingen, Paulina Popow, Paulina Dryl, Katarzyna
Wacewicz, Edyta Supińska, Julia Chrząszcz, Natalia Janczewska, zajęła II miejsce i awansowała do finałów wojewódzkich, które odbędą się na przełomie lutego i kwietnia 2013 roku w
Białymstoku. Dziewczęta w meczu z Bielskiem Podlaskim wygrały 2:1aw meczu z Tykocinem
przegrały 2:1. Jednak dzięki wysokiemu zwycięstwu nad Bielskiem Podlaskim uzyskały awans do
finałów wojewódzkich. Uwielbiamy trenować siatkówkę pod opieką pani Anny Kozioł. Mamy nadzieje, ze w finałach wojewódzkich również będzie nas wspierała i odniesiemy kolejny sukces.

Czy wiesz, że…
-Mózg mężczyzny waży przeciętnie 1,36 kg, a kobiety 1,25 kg,
-Największym mięśniem jest pośladkowy wielki, który pracuje, kiedy podnosimy nogę,
-Noworodek oddycha 65 razy na minutę, w wieku 15 lat ta liczba maleje o 20 oddechów, im
człowiek starszy, tym wolniej oddycha, czterdziestolatek robi to 18 razy na minutę, (tempo
oddychania zależy także od stanu zdrowia, sprawności fizycznej i tego, co człowiek robi),
-Gęsia skórka powstaje, ponieważ zimne powietrze sprawia, że kurczą się mięśnie u nasady
włosków, które się podnoszą, zatrzymując powietrze i w ten sposób chronią ciało przed
chłodem,
-Najdłuższą nazwę ma mięsień dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa, dzięki któremu na naszej twarzy maluje się wyraz niechęci,

Tym żyje szkoła
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Spóźnialscy
Człowiek spóźnialski nie gna po ulicach z
paniką w gałkach ocznych i z wywieszonym do pępka ozorem. O nie! On idzie
spokojnie. Przecież i tak kiedyś dojdzie do
celu.
Test
Czy jesteś spóźnialski?
1 Ile masz w domu zegarów nastawianych (jeśli trzeba) dziesięć minut
wcześniej?
A) Wszystkie
B) Tylko w łazience
C) Żadnego
2 Jaki rodzaj spóźnień najczęściej Ciebie dotyczy?
A) Wydaje mi się, że zdążę, ale tak
się nie dzieje.
B) Odkładam na jutro dzisiejsze
obowiązki.
C) Zagapiam się.
3 Czy uważasz, że ma znaczenie, że
ktoś się spóźnia?
A) Oczywiście, fundamentalne!
B) Bardzo rzadko.
C) Nie ma żadnego.
4 Spóźniłeś się, co najczęściej słyszysz?
A) Co tym razem Cię spotkało?
B) Co się stało?
C) Bardzo się martwiliśmy.
5 Umówiłeś się o 17.15. Jest 17.00.
Dzwoni telefon domowy. Odbierzesz go?
A) Jasne, przecież mam jeszcze
całe 15 minut.
B) Tak, ale tylko krzyknę, że oddzwonię później.
C) Piętnaście minut przed spotkaniem nie już mnie w domu.
Większość a
Chronicznie się spóźniasz. Zmuszasz otoczenie, żeby to tolerowało, a gdy ktoś robi
Ci wyrzuty – robisz z niego nieużytka.
Sam natomiast nienawidzisz, gdy ktoś Cię

wystawia i jesteś najsurowszym sędzią. Jak ludzie z Tobą wytrzymują, to pół biedy, ale jak Ty
sam ze sobą wytrzymujesz?
Większość b
Tylko czasem terminy Ci się obsuwają. Nie robisz z tego tragedii, ale i nie czujesz się z tym
najsympatyczniej. Można z Tobą wytrzymać,
chociaż znajomi biorą 15-minutowe poprawki,
gdy mają się Ciebie gdzieś spodziewać.
Większość c
Panujesz nad czasem perfekcyjnie. Tylko na
pewno Cię to nie cieszy… Wręcz przeciwnie –
nie lubisz w sobie tej zasadniczości, skrupulatności, perfekcji, która Tobą rządzi, prawda? Tak
to już jest: „Chudy pragnie grubym być, gruby
się w gorsecie dusi” – jak pisał poeta.

Tym żyje szkoła

Podsumowanie programu profilaktycznego „Zdrowym być to zdrowo żyć”
Rozdanie nagród przez świętego Mikołaja
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ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
UCZNIÓW GIMNAZJUM
DO UDZIAŁU W ZIMOWYM
SZALEŃSTWIE!
Wybierz się z nami na kulig w Puszczy Knyszyńskiej dnia
30.01.2013
od godz. 9.00 do 14.00 zapisy do dnia 04.01.2013r.
W programie wycieczki wspaniała śnieżna sanna. Ognisko
z kiełbaskami bez ograniczeń, pieczywo, musztarda, keczup oraz
gorąca herbatka na rozgrzewkę.
Koszt wycieczki przy 45 osobach płacących 43zł/os
Koszt wycieczki przy 40 osobach płacących 48zł/os
Liczba miejsc ograniczona. Zapisy prowadzą:
Beata Kaczyńska
Joanna Radłowska
Katarzyna Wolańska
Pedagog- Agnieszka Gierejkiewicz
Zapraszamy.

Strona niemiecka

W krzyżówce świątecznej zostały ukryte wyrazy związane z Bożym Narodzeniem. Znajdź osiem
wyrazów poziomo i osiem wyrazów pionowo. Rozwiązaną krzyżówkę przynieś do nauczyciela języka niemieckiego do 15.01.20123.
Frohe Weihnachten!

Strona angielska
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Christmas is coming!!!

Merry Christmas!!!

Christmas Wish by Myra Scovel
God give you blessings at Christmas time;
Stars for your darkness, sun for your day,
Light on the path as you search for the
Way,
And a mountain to climb.
God grant you courage this coming year,
Fruit for your striving, friends if you roam,
Joy in your labor, love in your home,
And a summit to clear.

I'll Be Home for Christmas
I'll be home for Christmas
You can count on me
Please have snow
And mistletoe
And presents 'neath the tree
Christmas eve will find me
Where the love light gleams
I'll be home for Christmas
If only in my dreams
Christmas eve will find me
Where the love light gleams
I'll be home for Christmas
If only in my dreams
If only in my dreams

Deser z kaszą manną
Składniki:

Humor szkolny
- Nowak, czy ty się w ogóle uczysz?
- Oczywiście, proszę pani.
-To dlaczego robisz tyle błędów?

1 litr mleka

- Bo ja się uczę na błędach.

1 szklanka cukru (200g)
3 łyżki kakao

- Powiedz mi, Franku, kto to jest lekarz.

1 szklanka kaszy manny

- lekarz, to taki człowiek, który rozcina pacjentowi
brzuch, żeby zobaczyć, co go bolało.

1 kostka masła (dałam 250g)
herbatniki (ok. 30 sztuk, ok. 220g)
garść orzechów włoskich lub migdałów

- Jasiu, kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- A dlaczego dzisiaj nie są odrobione?
- Bo mama wczoraj nie ugotowała obiadu.

Sposób przygotowania:
Orzechy posiekać. Odstawić na bok.
Odlać 1 szklankę mleka i wymieszać
ją z kaszą manną. Resztę mleka wlać do
garnka. Dodać cukier, kakao i masło.
Całość zagotować, mieszając od czasu
do czasu. Gdy masa się zagotuje, dodać
mleko z kaszą, szybko mieszając. Gotować przez ok. 3- 4 min. (Całość zgęstnieje). Garnek ściągnąć z ognia i wmieszać posiekane orzechy.
Połowę herbatników rozłożyć w
formie. Ilość herbatników zależy od
wielkości formy. Wylać gorącą masę,
wyrównać i przykryć resztą herbatników.
Pozostawić do ostygnięcia, wstawić do
lodówki. Deser jest gotowy po ok. 2godz,
ale najlepiej jest go pozostawić na noc w
lodówce.
Polać sosem owocowym.

Życzymy smacznego!

- Powiedz mi, Janku, skąd się bierze dzień i noc?
- Stąd, że Ziemia się kręci w dzień wokół Słońca, a w nocy
wokół Księżyca.

- Co rysujesz, Tomku?
- Rysuję Pana Boga.
- Nie rób tego. Nikt przecież nie wie, jak naprawdę On
wygląda.
- No właśnie! Teraz będą wiedzieli.

- Co robią łososie w polskich rzekach?
- Studiują chemię.

- Jasiu, jaki to jest czas: ja się kąpię, ty się kąpiesz, on się
kąpie?
- Sobota wieczór, proszę pana.

-Serce przeciętnego mężczyzny waży ok.
300 g, a kobiety ok. 250 g,
-Brwi i rzęsy osłaniają oczy przed kurzem,
-Dorosły człowiek powinien mieć 32 zęby,
-Najmniejszy mięsień znajduje się wewnątrz naszego ucha, przy najmniejszej kości zwanej strzemiączkiem. Ma
tylko 0,127 cm długości,
-Dorosły człowiek ma ok. 5 litrów krwi,

