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Przypominamy, że zakończenie roku szkolnego odbędzie się już 27.06.2014 r.

Drodzy Uczniowie!
Oddajemy Wam do rąk nowe 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 dyspozycji- możecie
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. 

Szkoła Podstawowa
- Msza św. w kościele o godz. 8.30
- Akademia w sali gimnastycznej o godz. 9.00 dla kl. 1-3
- Akademia w sali gimnastycznej o godz. 9.30 dla kl. 4-6
Uczniom i Pracownikom naszej szkoły życzymy udanych wakacji!

Z życia szkoły
Szkolny Konkurs Frazeologiczny

Master Of Dictation

5.06.2014r. w naszej szkole odbyła się piąta edycja międzyszkolnego
Dnia 21.05.2014r. w bibliotece szkolnej odbyła się druga edycja
konkursu
języka
angielskiego Master Of Dictation. Organizatorem był pan Jacek
konkursu frazeologicznego, który kolejny raz cieszył się dużym
Ziarkowski.
Zadaniem
konkursowym było napisanie ze słuchu tekstu w języku
zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 17 uczniów z naszego gimnazjum.
angielskim oraz literowanie. Do naszej szkoły zawitali uczniowie z Kowar,
Zmagali się z zadaniami o różnym stopniu trudności. Najwięcej kłopotów
Łomnicy, Karpacza, Lubomierza, Jeleniej Góry i Sosnówki. Po zmaganiach jury
sprawiły zwroty i związki frazeologiczne z mitologii greckiej i biblijnej, przyznało następujące miejsca: pierwsze miejsce zdobyła Aleksandra Siepiela z
natomiast inne nie spowodowały większych problemów. Wręczenie
Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze, drugie Dominika Mostrąg z Gimnazjum w
dyplomów i nagród odbyło się 28.05. Pierwsze miejsce zajęła Julia
Łomnicy, trzecie Łukasz Orawiec z Gimnazjum w Mysłakowicach. Wyróżnieni
Żurowska z klasy Ia, drugie Katrzyna Hamziuk (klasa IIIb), a trzecie
zostali: Kacper Woźniak, Szymon Gąszczyk oraz Adam Szcześniak.
Adrianna Nawrot (klasa Ic). Wyróżnienia otrzymali: Karolina Rudzińska, Gratulujemy!
Karolina Wojtasiak oraz Andrzej Dobosz.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
II Dzień Absolwenta

7.05.2014r. w ZS SPiG ponownie został zorganizowany Dzień Absolwenta,
podczas którego to byli uczniowie naszej szkoły mieli możliwość
odwiedzić ją i powspominać stare, dobre czasy. Z tej okazji przygotowano
różnorodne pokazy i występy. Uczniowie klas trzecich umieścili w Kapsule
Czasu port folio, uczniowie pod przewodnictwem pani Wojterek zatańczyli
taniec nowoczesny- zumbę, uświetnieniem imprezy były także kabarety
oraz występ pana Jacka Ziarkowskiego ze swoim przyjacielem oraz byłym
uczniem. Absolwenci mieli także okazję wysłuchać piosenki nagranej przez
nauczycieli oraz wpisać się do kroniki pamiątkowej. Tamtejszy Dzień
Absolwenta działał pod hasłem „Odkurzamy wspomnienia, budujemy
historię”.
Ogłoszenia biblioteczne
Jak co roku w szkolnej bibliotece organizowane były różnorakie kiermasze
taniej książki, podręczników oraz Książki Za Grosik. Niestety w tym roku
cieszyły się wyjątkowo małą popularnością- na ponad 100 książek z
ostatniego w.w. kiermaszu sprzedano… 3 sztuki.

uczniowie, nauczyciele, sposób nauczania. Sami wiecie, że w gimnazjum uczycie się
obowiązkowych dwóch języków- kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej. Są realizowane

Ostatnio przepytaliśmy... Pana Dyrektora
projekty. Największe sukcesy? Może to, że w środowisku lokalnym jesteśmy postrzegani
jako jedna z lepszych szkół, że zgłaszają się do nas uczniowie chętni do nauki spoza
obwodu, że mamy dobrą markę, osiągnięcia w nauce i sporcie. Mamy swoje sukcesy- Panie Dyrektorze, był Pan kiedyś uczniem szkoły. Jak Pan wspomina swój czas w
zarówno mniejsze, jak i te większe. Świetnie współpracuje się nam z rodzicami w
tamtym okresie?
organizacji szkolnych wydarzeń. To, co jest największą porażką to fakt, że czasami nie
- Jak zawsze cudownie wspominam ten czas spędzony w szkole po pierwsze ze względu dajemy sobie rady w trudnych sytuacjach dotyczących uczniów. Jest to bardzo
absorbujące.
na to, że miałem fantastycznych kolegów i koleżanki, a poza tym bardzo dużo się
uczyłem- co lubiłem, aczkolwiek z zachowania byłem trochę gorszym uczniem.
- Czy ma Pan może marzenia odnośnie naszej szkoły w kontekście niedalekiej
- Pewnie jak każdy uczeń miał Pan swoje ulubione przedmioty i takie, za którymi Pan nie przyszłości?
przepadał. Czy może Pan nam zdradzić, jakie to były przedmioty?

- Owszem. Chciałbym, żebyśmy przenieśli się do nowego obiektu, który ma powstać. Do
- Uwielbiałem matematykę, co zresztą nie dziwi z racji wykonywanego zawodu. Miałem 2018r. ma być wybudowana nowa szkoła. Ponadto zapowiadają się zmiany organizacyjne
problem z historią w szkole podstawowej, która była moją Piętą Achillesa, ale w szkole oświaty, prawdopodobnie do naszej szkoły zostanie dołączone przedszkole, a w
następnym roku być może inna, mniejsza szkoła. Na pewno grono pedagogiczne i
średniej ta „pięta” zmieniła się w moją mocną stronę dzięki nauczycielowi, którego
administrację, włącznie ze mną, czeka dużo pracy.
miałem okazję poznać- był moim wychowawcą.
- Czy jako uczeń szkoły wiedział Pan już, kim chce być w przyszłości?

- Czy Pan Dyrektor pracuje w wakacje?

- Niestety nie- miałem z tym problem, jak każdy z Was, a nauczycielem zostałem z
przypadku, bo moja droga zawodowa kształcenia to był technik maszynowy, później
Akademia Ekonomiczna, a na końcu oświata- uczenie.

- Dyrektor jest normalnie nauczycielem i urlop należy mu się w okresie ferii- zarówno
zimowych, jak i letnich. Z drugiej strony dyrektor ma nienormowany czas pracy, dlatego
gdy jest zadanie do wykonania, to po prostu trzeba je wykonać, niezależnie od momentu.
Dyrektor jest wtedy, kiedy musi być. Już od 15 sierpnia można mnie spotkać w szkole.

- Jakie cechy powinien posiadać kandydat na stanowisko dyrektora szkoły? Jakie należy
- Czy mógłby Pan zdradzić uczniom swoją ulubioną książkę, film, oraz potrawę?
spełnić kryteria?
- Jeśli chodzi o książki, bardzo lubię beletrystykę traktującą o wojnie, czyli historia- moja
- Po pierwsze musi posiadać wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska
pięta achillesowa ze szkoły podstawowej. Mam swojego ulubionego autora, jest to Sven
nauczyciela w szkole. Po drugie, musi mieć ukończony kurs organizacji zarządzania
oświatą, a jeżeli chodzi o kompetencje to myślę, że powinien cechować się życzliwością, Hassel, który pisze o II wojnie światowej z perspektywy żołnierza niemieckiego. To mnie
wyrozumiałością, zdecydowaniem, kreatywnością, pomysłowością. Jest wiele takich cech, pasjonuje. Ulubioną książką, którą mógłbym polecić i Wam, jest „Życie Pi”, która jest
bardzo inspirująca. Jeżeli chodzi o ulubioną potrawę, uwielbiam potrawy kuchni chińskiej,
głównie społecznych.
sam nawet gotuję. Lubię również potrawy z ryżem. Moim ulubionym filmem jest „Podaj
dalej”. Ma swoją historię, niestety kończy się tragicznie, ale jest pouczający. Gorąco go
- Mija już 10 lat Pana pracy w naszej szkole. Jak Pan wspomina ten okres pracyWam polecam.
największe sukcesy, porażki- jeśli były?
- Był to bardzo intensywny okres i ostatnie lata są jeszcze bardziej intensywne. To, co
dzieje się w naszej szkole przerasta moje najśmielsze oczekiwania. Zmienili się

- Dziękujemy za wywiad.

Ze Świata Muzyki i Filmu

rodzinnych.

Humor obrazkowy
Metal
Heavy metal– gatunek muzyki rockowej powstały w latach 70. XX wieku
w Wielkiej Brytanii. Grupy, które odpowiedzialne są za powstanie gatunku
wprowadziły ciężkie, ostre brzmienia, z długimi, mocno przesterowanymi
solówkami gitarowymi i ostrą perkusją. Protoplastą był jeszcze hard rockowy
zespół Black Sabbath. Twórcą gatunku i pierwszym zespołem heavymetalowym
był Judas Priest. Tradycyjnie z muzyką metalową kojarzone są głośne,
przesterowane gitary, intensywna sekcja rytmiczna, wyraźne basy i intensywny
wokal. Jednak różne podgatunki zawierają, kładą nacisk lub omijają niektóre z
tych elementów. Popularnymi zespołami metalowymi są: Metallica, Slayer,
Sabaton, Slipknot, Iron Maiden, Megadeth.
„Trzy metry nad niebem”
Szesnastoletnia Babi, dziewczyna, z tak zwanego dobrego domu, świetna
uczennica i przykładna córka, na skutek pogmatwanego splotu przypadków,
poznaje Stepa, agresywnego chuligana, którego życie składa się z ćwiczeń na
siłowni, wyścigów na motorze i bezsensownych bijatyk. Mimo krańcowo różnych
charakterów i sprzeciwu apodyktycznej matki Babi, zakochują się w sobie bez
pamięci. Pod wpływem tej miłości, która oczywiście nie ma szans na przetrwanie,
zmieniają się oboje. Babi otwiera się na świat, dojrzewa,
a Step staje się bardziej refleksyjny, łagodniejszy. Babi jest jedyną osobą, której
Step powierza swój mroczny sekret, który tłumaczy jego agresywne i destrukcyjne
zachowania. Swobodnie poruszając się w świecie pojęć, które określają świat
włoskiej młodzieży, Moccia opowiedział niezwykle wiarygodnie i płynnie
uniwersalną historię o młodzieńczym buncie, bólu dorastania i problemach
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