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Od redakcji
W tym miejscu wypada nam tylko życzyć wszystkim radosnych i wesołych Świąt Wielkanocnych i
mokrego jak nigdy dyngusa.
Redakcja

Z życia szkoły
Uczymy się?
Zakończył się I semestr roku szkolnego. Czy mamy się czym pochwalić? Samorząd
szkolny gimnazjum przygotował klasyfikację ocen z przedmiotów i zachowania.
Popatrzcie sami.
Klasy II – III Gimnazjum
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Uczniowie z oceną wzorową:
Klasa II a
Dawid Hraniuk
Dominika Kołtun
Oliwia Pieńkowska
Mariola Starak
Julia Szczepanik
Alicja Wołosiewicz
Jakub Niegowski
Klasa II a
Kamila Bombiak
Agata Kozioł
Luiza Postek,
Klasa III a
Krystian Stański
Katarzyna Witkowska
Paulina Trojanowska
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Klasa III b
Natalia Mikołajewicz
Natalia Parapura
Angelika Wojewódzka
Zestawienie wyników klasyfikacji Gimnazjum
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Uczniowie ze średnią powyżej 4,75 :
Dawid Hraniuk kl. II a – 5,0
Dominika Kołtun kl. IIa – 4,88
Zestawienie średnich ocen i frekwencji
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Wielkie brawa dla najlepszych, a pozostali... bierzcie z nich przykład.

Choinka
13 stycznia 2018 r. w naszej szkole odbyła się zabawa choinkowa. Impreza dla uczniów
gimnazjum rozpoczęła się o godzinie 15:00, a zakończyła o godzinie 19:00. Zabawa
minęła szybko na pięknie udekorowanej hali sportowej, która w tym dniu przypominała
o karnawałowym nastroju. Tańce były przerywane ciekawymi konkursami. Jak co roku
wszyscy nauczyciele i uczniowie bawili się niesamowicie.

Pokaz historyczny „Ku Niepodległej”
4 stycznia 2018 r. w naszej szkole odbyła się żywa lekcja historii zaprezentowana przez
grupę Rekonstruktorów. Uczniowie mogli obejrzeć kolekcję replik broni i stroje używane
podczas powstań i w czasie I wojny światowej. Podczas pokazu uczniowie ucząc się
dobrze się bawili. Ćwiczyli również sztukę fechtunku i wcielali się w rolę żołnierzy.
Dzień Kobiet
Tradycyjnie jak co roku 8 marca chłopcy z naszej szkoły nie zapomnieli o Dniu Kobiet 
Chłopcy bardzo się postarali- każda dziewczyna dostała od nich słodkie cukierki.
Największą niespodzianką było przedstawienie przygotowane przez Panią Magdę.
Każdemu te przedstawienie się bardzo podobało, a najbardziej piosenki śpiewane przez
chłopców z 3 klasy gimnazjum Wszystkim było bardzo miło. Szkoda, że taki dzień nie
pojawia się częściej w kalendarzu :)
Alka
Recytujemy
15 Marca 2018 roku w naszym gimnazjum odbył się konkurs Recytatorski brało w nim
udział 12 uczniów. Każdy pokazał się z jak najlepszej strony. Wyróżnienie dostała
Katarzyna Witkowska i Krystian Stański z kl. 3a Gim. Trzecie miejsce zajęła Oliwia
Pieńkowska kl.2a drugie Natalia Parapura z kl. 3b i pierwsze miejsce zajęła Dominika
Kołtun z kl.2a. Pierwsze trzy miejsca przeszły dalej, dalsze eliminacje odbywały się w
Chlewiskach.
Oliwia

Misterium w naszej szkole
18 marca 2018 roku o godzinie 18:30 w szkole w Suchożebrach zostało przedstawione
Misterium Męki Pańskiej. Rolę aktorów w Misterium odegrała młodzież, która
przygotowuje się do sakramentu bierzmowania, a także dzieci i dorośli. Wszystko
odgrywało się pod nadzorem Pana Marka Rymuzy oraz Pań - Barbary Branowskiej i
Doroty Todorskiej. Każdemu bardzo podobał się występ, gdyż mogliśmy przeżyć po raz
kolejny to, co czuł Jezus przez ukrzyżowanie.
Julia

Czas wyborów
Nie chodzi oczywiście o wybory parlamentarne, czy inne ważne dla każdego z nas,
choć nie mniej ważne. Dla uczniów klas III przyszedł czas wyborów drogi dalszego
kształcenia. Dla młodego człowieka jest to ważna sprawa. By nie popełnić błędu, nasi
uczniowie pojechali ze swoimi wychowawcami i pedagogiem na Targi Edukacyjne do
Siedlec. Odbywały się one w "Ekonomiku" i cieszyły się dużą popularnością. Swoją ofertę
przedstawiły chyba wszystkie siedleckie szkoły średnie. Można było porozmawiać
z przedstawicielami, podpytać, wziąć ulotkę. Dodatkowo zostaliśmy oprowadzeni po
szkole, zapoznając się z nauką w "Ekonomiku".
Myślę, że uczniowie klas III byli zadowoleni i skorzystali z tej wycieczki. Owocnego
wyboru nowej szkoły!

Sport szkolny
Na sportowo
Ostatnie miesiące to sukcesy naszych sportowców. Okres zimowy obfituje
w rozgrywki w sportach drużynowych. Od kilku lat bardzo liczymy się w powiecie
siedleckim w piłce siatkowej. I podobnie było w tym roku.
Siatkarskie sukcesy - nasze dziewczęta nie miały sobie równych w rozgrywkach
Powiatowej Gimnazjady LZS. Bez straty punktów przebrnęły przez eliminacje. W finale
tych rozgrywek w naszej hali sportowej spotkały się najlepsze drużyny z eliminacji. Nasz
zespół wzniósł się bardzo wysoko ze swoimi umiejętnościami i zajął I miejsce. Sukces
tym bardziej cieszy, że trzon zespołu stanowią dziewczęta z klasy drugiej. Jeszcze
w następnym roku powinno być bardzo dobrze. Gratulujemy sukcesu!!. Teraz przed
dziewczętami trudne zadanie. 10 kwietnia będą one gospodarzami turnieju rejonowego.
Liczymy na walkę.

Z podobnymi oczekiwaniami sukcesu do walki przystąpili nasi chłopcy. Podobnie
bardzo dobrze przebrnęli eliminacje, awansując do finału rozgrywek. W Skórcu, gdzie
odbył się finał, o zwycięstwie decydowały szczegóły. Może dyspozycja dnia, może coś
innego spowodowało, że w meczu z gospodarzami nie udało się wygrać. II miejsce
pozostawia mały niedosyt, ale przecież to i tak jest duży sukces. Gratulujemy!!!

Niespodzianki tenisowe - w naszym gimnazjum nie nastawiamy się na sukcesy w tenisie
stołowym. Są szkoły, gdzie trenuje się głównie tenis i to one zgarniają większość medali
na wszelkich imprezach. Tym bardziej miłym zaskoczeniem były sukcesy naszych
uczniów w tej właśnie dyscyplinie. Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy zajęli III miejsca
w Powiatowej Gimnazjadzie w drużynowym tenisie stołowym. Trzeba było sporo się
napocić i wykazać naprawdę dużymi umiejętnościami, by zdobyć medale. Brawa za walkę
i gratulacje dla zawodników!!!

Piłkarsko na "+" - piłkarki nożne jechały do Skórca na turniej z chęcią walki
i oczekiwaniami sukcesu. Mieliśmy nadzieję na medal. Konkurencja była duża, bo
wystartowało prawie dwadzieścia drużyn. W eliminacjach dziewczęta nie straciły bramki
strzelając aż 7. W piłce nożnej dziewcząt to bardzo dużo. Niestety układ spotkań w finale
był dla nas niekorzystny i dziewczęta ostatecznie zajęły najgorsze dla sportowców
IV miejsce. Niepocieszone nawet medalami zakończyły turniej. Sukces jest, choć
liczyliśmy na więcej. Brawa i gratulacje!!!

Sukcesy w Pucharze Starosty - w rozgrywkach tych mogą brać udział zawodnicy starsi
i trenujący w klubach sportowych. Poziom gry jest więc dość wysoki. My od wielu lat
staramy się reprezentować tam naszą gminę, często z sukcesami. Rozgrywki kobiet odbyły
się w Stoku Lackim. Nasze dziewczęta, wspierane przez absolwentki, zaprezentowały się
tam całkiem ok zajmując IV miejsce. Gratulacje!!!

Rozgrywki mężczyzn odbyły się w naszej hali. Tutaj po twardej walce nasi mężczyźni
okazali się gościnni tylko dla jednej drużyny, zajmując II miejsce w turnieju. Brawo
chłopaki!

Podsumowując okres zimowy w sporcie trzeba powiedzieć, że jest nieźle. Liczymy się
w powiecie siedleckim, odnosimy sukcesy, walczymy z najlepszymi. Przed nami wiosna
i oczekiwania na dalsze sukcesy. O tym już w następnym numerze.

Turystyka
Kolonie letnie - "GORCE' 2018"
Miło nam poinformować, że kolonie letnie organizowane przez UKS "777" dojdą do
skutku. W chwili obecnej mamy już prawie komplet zajętych miejsc. Możliwe jeszcze jest
zabranie 2, 3 osób, ale to trzeba być szybkim. Zgłoszenia przyjmuje p. Litwiński. W tym
roku wyruszamy już 26 czerwca i po 14 dniach wracamy do domu. Oferta dostępna jest na
ogłoszeniach w szkole i na facebooku. Zapraszamy!

Zielona Szkoła
Z tego co nam wiadomo, nie ma już miejsce na Zieloną Szkołę. Nasi uczniowie
podobnie jak w ubiegłym roku wyjeżdżają do Piecek na Mazurach, by uczestniczyć
w różnego typu najęciach rekreacyjno sportowych. Szczegółowych informacji udziela
p. Jakimowicz.

Wypoczynek nad Morzem Czarnym
Już prawie wszystkie miejsca zajęte są na wycieczkę do Złotych Piasków. 21 maja
będziemy wypoczywać i podziwiać Bułgarię z perspektywy kurortu Złote Piaski. Nie
zabraknie też zwiedzania i innych atrakcji. Podczas całego 10-cio dniowego wyjazdu, nasi
uczniowie postawią swoje stopy w trzech krajach - Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech.
Mamy jeszcze 5 wolnych miejsc. Ewentualni chętni proszeni są o kontakt z p. Litwińskim.
Zapraszamy!
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