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Wiosna!!!

Od redakcji

W tym numerze przeczytacie o występach naszych sportowców i o tym co działo się
w naszym gimnazjum w ostatnim czasie. Nie zabraknie też wzmianki o tym, co działo się
w kwietniu w całej Polsce, czyli o strajku nauczycieli. Miłej lektury!

Redakcja

Z życia szkoły
Powitanie wiosny
Długo wyczekiwana wiosna nareszcie przyszła, przynajmniej w kalendarzu. Nasza
szkoła włączyła się do nieformalnych uroczystości z tym dniem związanych. "Dzień
Wagarowicza" to stara uczniowska tradycja. Teraz trochę inaczej obchodzony niż kiedyś.
Uczniowie już nie przebierają się jak kiedyś, nie malują twarzy na wiosenne barwy i nie
paradują tak przez ulice miast i wsi. Szkoda!
U nas Samorząd Uczniowski przygotował krótkie inscenizacje na wesoło. Zebraliśmy
się (ci z nas, co do szkoły przyszli) w hali sportowej, by oglądać i wspólnie się bawić.
Przez godzinkę było wesoło. Samorząd pod opieką p. Gadomskiej stanął na wysokości
zadania. Wiosna rozpoczęta!!!.

Strajk nauczycieli
8 kwietnia nauczyciele w całej Polsce rozpoczęli długo zapowiadany strajk. Byli
obecni w pracy, ale nie podejmowali żadnych działań związanych z nauczaniem.
Nauczyciele walczyli nie tylko o podwyżkę wynagrodzeń, ale też o dobro ucznia i polskiej
szkoły. Niestety, rząd nie widzi problemu w słabo opłacanych pracownikach, złej reformie
edukacji czy biednej szkole. To wszystko odbija się na uczniach, a za kilka lat w ich
dorosłym życiu.
Nasi nauczyciele w zdecydowanej większości stanęli na wysokości zadania
i przystąpili do strajku. Pokazali, że są myślącą i walczącą o swoje grupą. Strajk zakończył
się przed weekendem majowym. Dziękujemy naszym nauczycielom za lekcję demokracji.
Konstytucja 3 Maja

Co roku w naszym kraju obchodzimy święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jest to
bardzo ważne dla nas święto, szczególnie w ostatnim czasie, gdy konstytucja nagminnie
jest łamana.
W tym toku p. Strychalska i p. Ostanek przygotowały inscenizację o tym wydarzeniu.
Mogliśmy utrwalić sobie wiadomości znane z lekcji historii. Wiedza poparta była
piosenkami w wykonaniu naszych uczennic i prezentacją multimedialną. Całość bardzo
ładnie wypadła i spełniła swoje edukacyjne zadanie.

"Fizyka nie styka"
Czasami zdarza się, że oglądamy jakiś występ i dziwimy się - po co my to robimy?
Ani to fajne, ani mądre - już lepiej by było na lekcjach być. Tym razem jednak było ok!
Pokaz dotyczył fizyki. W doświadczalny sposób, mogliśmy utrwalić sobie naszą wiedzę
i zaobserwować, jak niebezpieczne mogą być doświadczenia fizyczne. Prowadzący
w przystępny i ciekawy sposób zapoznał nas z otaczającym nas powietrzem i jego
właściwościami. Oby więcej takich prezentacji w naszej szkole.

Sport szkolny
Finały piłki siatkowej

Po dobrych występach eliminacyjnych naszych drużyn siatkarskich liczyliśmy na
dobre występy w finałach Powiatowej Gimnazjady LZS. Nasze dziewczęta były
faworytkami tych rozgrywek, chłopcy mieli sprawić miłą niespodziankę.
Niestety, nie wszystko poszło po naszej myśli. Chłopcy w Korczewie, gdzie odbywał
się turniej finałowy, nie mieli swojego dnia. Przegrali dwa mecze i zajęli ostatecznie IV
miejsce. Dziewczęta we własnej hali przegrały jeden mecz, ale wygrały w walce o medale.
ostatecznie zajęły III miejsce.
Ogólnie były to dobre występy naszych zespołów. W rozgrywkach wzięło udział po
16 drużyn, więc III i IV miejsca nie są złe. Liczyliśmy jednak na więcej.

Turniej tenisowy
28 kwietnia odbył się turniej tenisowy o puchar Wójta Gminy Suchożebry.
W założeniu miał to być turniej dla uczniów i dorosłych z naszej gminy. Nie doceniliśmy
jednak siły mediów społecznościowych. W niedzielę do turnieju przystąpiło ok 80
zawodników! W większości byli to zawodnicy trenujący w klubach sportowych w
Siedlcach, Sokołowie Podlaskim, Skórcu czy Grali. Tym większy sukces naszego ucznia Dominika Anusiewicza, który zajął III miejsce. Brawo!

Turystyka

GORCE' 2019
Z przykrością muszę poinformować, że nie ma już miejsc na kolonie letnie
organizowane przez nasz klub UKS "777". Miejsca "rozeszły" się błyskawicznie,
stworzyła się lista rezerwowa. Niestety małe są szanse, by ktoś z tej listy wskoczył na
miejsce uczestnika. Kolonie już zostały zatwierdzone przez Mazowieckie Kuratorium
Oświaty. Pozostaje tylko uczestnikom uzupełnić wpłaty (do 14 czerwca) i czekać na
wyjazd.
Robert Litwiński
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