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Drodzy Uczniowie!
Oddajemy Wam do rąk nowe- tegoroczne
wydanie gazetki szkolnej „Młodzi
Gniewni”. Jak widać, jest nowy skład
stopki redakcyjnej. Mamy nadzieję, iż
przegląd wiadomości szkolnych przypadnie
Wam do gustu. Wprowadziłyśmy pewne
zmiany, ale jesteśmy do Waszej dyspozycjimożecie dawać nam swoje pomysły, które
wykorzystamy w kolejnych numerach.
Otwieramy także kolumnę z twórczością
uczniów- jeśli ktoś chce pochwalić się
swoimi talentami, może zrobić to poprzez
właśnie gazetkę. W tym roku
przeprowadzane będą także konkursy.
Gazeta będzie dostępna na stronie szkoły
http://myslakowice.edu.pl/szkola/
Zapraszamy do lektury. 

Dnia 02.09. 2013r. w naszej szkole odbyło się uroczyste
rozpoczęcie roku szkolnego. Naukę tutaj rozpoczęło łącznie 365 uczniów221 w szkole podstawowej i 144 w gimnazjum. Apel rozpoczął się o
godzinie 9.00 (gimnazjum) i 10.00 (podstawówka) na sali gimnastycznej.
Przewodnicząca szkoły powitała uczniów, pracowników szkoły i gości
zaproszonych z tej okazji. Następnie nastąpiło przemówienie dyrekcji
szkoły oraz przedstawicieli zewnętrznych urzędów i organizacji. Po
uroczystości na sali uczniowie udali się wraz z wychowawcami do klas,
gdzie odbyła się pozostała część rozpoczęcia. Po tych wszystkich
wydarzeniach uczniowie udali się do domów, aby nazajutrz zacząć od
nowa kolejny rok kształcenia się.
Życzymy im sił i motywacji do nauki!
Pasowanie na ucznia
Jak co roku w październiku- Dzień Edukacji Narodowej, w naszej szkole
odbyło się uroczyste pasowanie na uczniów naszych najmłodszych
kolegów i koleżanek. Najmłodsi składali przysięgę dotyczącą praw i
obowiązków ucznia. Z tej okazji w szkole odbyła się akademia, w której
udział wzięli owi młodzi ludzie. Całość prowadziła przewodnicząca szkoły.
Najważniejszym punktem uroczystości było zaprzysiężenie dużym,
czerwonym ołówkiem. Redakcja życzy im wszystkiego najlepszego i
powodzenia w nauce!

Z życia szkoły
Wymiana Polsko – Niemiecka

Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w wymianie partnerskiej z
gminą Leopoldshöhe. Miała ona miejsce na początku września bieżącego
roku. Do wybranych uczniów gimnazjum zawitali ich rówieśnicy z
tamtejszej szkoły. Przez tydzień poznawali kulturę polską oraz zwyczaje
panujące w domach. Czynnie brali udział w życiu rodzinnym, aktywnie
spędzali czas, przebywając w szkole, w domu oraz podróżując i zwiedzając
okolicę. W maju to nasi uczniowie pojadą do rodzin swoich rówieśników,
aby poznawać tamtejsze obyczaje.
Dzień Edukacji Narodowej
W poniedziałek, 14.10 odbyły się uroczyste obchody Dnia Nauczyciela.
Uczniowie wraz z niektórymi nauczycielami przygotowali pokazy
artystyczne w celu uczczenia tego jedynego dnia w roku, święta wszystkich
nauczycieli. Całość rozpoczęła mowa przewodniczącej szkoły, która
złożyła jako pierwsza życzenia całemu Gronu Pedagogicznemu. Następnie
odbyły się przedstawienia teatralne zaaranżowane przez poszczególnych
nauczycieli oraz uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Podczas ich
trwania poznaliśmy obraz szkoły w nieco krzywym zwierciadle, ale z dużą
dawką humoru. Na zakończenie zostały wręczone kwiaty. Po wszystkim
uczniowie składali życzenia pracownikom szkoły.

Z życia szkoły
Przedstawienie Jasełek w naszej szkole
Dzień 22.12 w naszej szkole odbyło się przedstawienie z okazji Bożego
Narodzenia, nazwane Kolędnicą. Uczniowie gimnazjum pod opieką pana Roberta
Stachowskiego przygotowali Jasełka, podczas których ponownie mieliśmy okazję
przypomnieć sobie wydarzenia, które rozegrały się ponad 2000 lat temu. Oprawą
muzyczną zajęli się: pani Sylwia Kędzierska- Reut oraz pan Rafał Wiewióra
razem z uczniami gimnazjum i szkoły podstawowej. Występ uświetnił również
występ flecistów z podstawówki. Grane były zarówno tradycyjne kolędy, jak i
nieznane pastorałki. W ten dzień odbywały się także Wigilie klasowe. W ten
dzień dało się poczuć prawdziwego ducha Świąt

Ostatnio przepytaliśmy...

Wiadomości sportowe

W tym numerze gazetki miałam przyjemność przeprowadzić wywiad z Panią Ewą Żukowską -Szurę
Pani Ewo kilka słów o sobie ...... Kobieta, mężatka, dwoje dorosłych dzieci, zmotoryzowana,
lubiąca taniec, pracująca w ZSSPiG w Mysłakowicach
Red.: Pani Ewo , była Pani kiedyś uczniem szkoły jak Pani wspomina swój czas w szkole ?
To był tak dawno temu ! Kiedyś, gdy nauczyciel miał jakieś zastrzeżenia do ucznia i na dodatek rodzic
dowiedział się o tym, to słowo nauczyciela było najważniejsze, nie tak jak dziś. Ja osobiście nie przysparzałam
bólu głowy rodzicom, ale jak każde dziecko
miewałam różne pomysły na spędzenie czasu w szkole. Po lekcjach chodziłam na kółko baletowe, na aplelach
recytwowałam wiersze, należałam do SKS-u i do harcerstwa. Nie było czasu na nudę, chociaż nie było
komputera. Czasami z sentymentem wspominam szkolne czasy.
Red.: Pewnie jak każdy uczeń miała Pani swoje ulubione przedmioty i takie za którymi Pani nie
przepadała czy może Pani nam zdradzić jakie to były ?
Niechętnie przyznaję, że matematyka była dla mnie "tabula rasa", aż do dnia kiedy w L.O. w Karpaczu do
którego chodziłam,
mój wychowawca Pan Eugeniusz Potocki, nawiasem mówiąc matematyk, wytłumaczył mi podstawy
matematyki.
Natomiast ukochanym moim przedmiotem była plastyka.
Red Będąc uczennicą wiedziała Pani kim chce być w przyszłości ?
Gdy byłam uczennicą szkoły podstawowej marzyłam, że zostanę malarzem, jednak z czasem życie
zweryfikowało moje marzenia.
Red: Jakie cechy powinna posiadać osoba chcąca pracować w szkole a konkretnie w Bibliotece ?
Przede wszystkim trzeba lubieć swoją pracę. Powinno się być sumniennym, punktualnym, lubiącym kontakt z
dziećmi i młodzieżą i “molem książkowym” , który jest na bieżąco z nowościami wydawniczymi.
Red Pani Ewo w naszej szkole pracuje Pani również jako doradca zawodowy na czym polega ta praca ?
Praca doradcy zawodowego polega na diagnozie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomocy im w
planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. Na lekcjach omawiamy różne grupy zawodowe, organizuję
spotkania z przedstawicielami poszczególnych zawodów, prezentowane są filmy dotyczące zawodów.W tym
roku odbył się również wyjazd młodzieży na “Targi pracy i zawodów”, który odbywał się w Karkonoskiej
Oaństwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. Tylko tyle i aż tak dużo.
Red Gdyby mogła Pani być jedną z postaci literackich , którą chciałaby Pani być i dlaczego ?
JAnią z Zielonego Wzgórza. Zawsze ją podziwiałam, za jej upór i dążenie do wyznaczonego celu.
Red. Jaka jest Pani ulubiona książka, film i piosenka ?
Moimi ulubionymi książkami do któych z chęcią sięgam są książki Danielle Steel .Jeśli film to przyrodniczy np.
z serii- Natura w jedynce, a muzyka no cóż nie mam ulubionej, lubię piosenki z ładnym tekstem i meleodyjne,
przy których można zatańczyć.
Red Proszę na koniec nam powiedzieć czego życzyła by Pani sobie oraz uczniom naszej szkoły .. ?
Wytrwałości w nauce, a z mojej “działki” czytajcie książki !,

Dziękuje za rozmowę

Uczniowie naszej szkoły uzyskiwali w tym semestrze trochę słabsze wyniki
w zawodach powiatowych, poza chłopcami z gimnazjum, którzy jak
zawsze reprezentowali się bardzo dobrze. Słabo spisują się uczniowie ze
szkoły podstawowej, którzy tylko raz zajęli III miejsce na zawodach
powiatowych w badmintonie.
Wyniki chłopców z gimnazjum:
 Mistrzostwa Powiatu Jeleniogórskiego w sztafetowych biegach przełajowych – I
miejsce
 Mistrzostwa Powiatu Jeleniogórskiego w unihokeju – V miejsce
 Mistrzostwa Powiatu Jeleniogórskiego w piłce koszykowej – I miejsce
 Półfinał Strefy Jeleniogórskiej w piłce koszykowej – II miejsce
 Mistrzostwa Powiatu Jeleniogórskiego w badmintonie – II miejsce
 Mistrzostwa Powiatu Jeleniogórskiego w tenisie stołowym – III miejsce
 Mistrzostwa Powiatu Jeleniogórskiego LZS w piłce halowej chłopców do lat 15
– I miejsce
 Mistrzostwa Strefy Powiatu Jeleniogórskiego w piłce halowej chłopców do lat 15
– II miejsce
Na szczególne wyróżnienie zasługują: Maciej Krakowski, Tomasz Świderski, Dominik
Klec, Bartłomiej Plata, Miłosz Jodzis, Łukasz Łukomski, Krystian Romano, Dawid
Marukiewicz, Kamil i Jakub Szymańscy, Marcel Kaziemko, Kacper Gęślak oraz
Sebastian Sikorski.

 Wyniki dziewcząt z gimnazjum:
 Mistrzostwa Powiatu Jeleniogórskiego w unihokeju – III miejsce
Mistrzostwa Powiatu Jeleniogórskiego w badmintonie – IV miejsce

Łamigłówka

Jak co roku zagrała Wielka Orkiestra
Dnia 12.01. w ZS SPiG na szkolnej Sali gimnastycznej odbyły się coroczne
obchody Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Odbyły się różnorodne
pokazy artystyczne- młodsze klasy szkoły podstawowej zaprezentowały
Jasełka, życzenia Noworoczne oraz te z okazji Dnia Babci i Dziadka, a
uczniowie gimnazjum uświetnili uroczystość śpiewaniem. W trakcie całej
imprezy (trwającej od 14.00 do 17.00) można było wziąć udział w
kiermaszu, na którym były sprzedawane słodkości oraz książki, zabawki i
ozdoby.

Ze Świata Muzyki i Filmu
Grubson, wł.Tomasz Iwańca (ur. 28
polski raper i producent muzyczny.

stycznia 1986 w Rybniku)

–

Iwańca działalność artystyczną rozpoczął pod koniec lat 90. XX wieku.
Występował w formacjach 3oda Kru, Siła-Z-Pokoju i Super Grupa. W 2009
roku nakładem MaxFloRec ukazał się pierwszy oficjalny album rapera
zatytułowany O.R.S. .

Odpowiedzi należy przesłać na adres robert-stachowski@wp.pl

Film Krok do sławy
DJ jest młodym uzdolnionym ulicznym tancerzem, po tragicznej śmierci młodszego
brata. Chłopak po tym wydarzeniu przenosi się do ciotki, tam też zaczyna naukę w
Truth University w Atlancie. Na początku mu się tam nie podoba zmieniło się to kiedy
zobaczył tam śliczną dziewczynę. Po pewnym czasie wstępuje do drużyny tancerzy,
która walczy o wygraną....
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