A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: Published::$cache
Filename: libraries/Lib_space.php
Line Number: 22
Backtrace:
File:
/var/www/MAM/devel/src/mam/backend/application/libraries/Lib_space.php
Line: 22
Function: _error_handler
File:
/var/www/MAM/devel/src/mam/backend/application/controllers/Published.php
Line: 17
Function: library
File: /var/www/MAM/devel/www/index.php
Line: 251
Function: require_once
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Dzień Patrona
Uroczysty Dzień Patrona odbył się
19 października . Tego dnia odbyło
się uroczyste ślubowanie klas
pierwszych i siódmych. W tym
samym dniu świętowaliśmy Dzień
Nauczyciela.
W
prezencie
pedagodzy otrzymali tort od Rady
Rodziców.
Duży wkład pracy w
przygotowania włożyli członkowie
Samorządu Uczniowskiego: Marta
Gouden, Justyna Stasiorowska oraz
Jędrzej Szczepański. To oni czuwali

nad
programem
artystycznym,
rozdawali
słodycze.
Podczas
uroczystości
uczniowie
mogli
obejrzeć
galerię
plakatów
poświęconych patronowi szkoły
Janowi Pawłowi II.

Galeria artystyczna
uczniów
Uczniowie siódmych klas wraz z
panią Iwoną Zacharską, wykazali się
oryginalnym pomysłem, stworzyli
galerię wykonanych przez nich
samych figur postaci w różnej
pozycji. Pani Zacharska, plastyczka,
uważa, że w szkole brakowało
takiego miejsca, w którym uczniowie
mogliby
prezentować
swoje
oryginalne
prace.
I
wygospodarowano je.
Galeria znajduje się na korytarzu
pierwszego piętra, na ścianach

Technika Bar

Po likwidacji sklepiku szkolnego w
dawnej
pracowni
technicznej
powstał bar utworzony przez
szefostwo restauracji ,,Presto” .
Uczniowie mogą zjeść w nim posiłki
na ciepło, kupić gorące napoje bądź
zjeść wybrany przez siebie deser.
Ponadto można zamówić także
pizzę.
Wygodne kanapy i przyjazna
atmosfera umilają uczniom każdą
przerwę . Jednym problemem,
według uczniów, jest fakt, iż słabo
słuchać tam dzwonek na lekcje, a
wyjść się nie chce. Jest to też
jedyne miejsce, gdzie można
skorzystać z komórki.

możemy
dostrzec
postacie
siódmoklasistów,
którzy ukazani
są
w różnych pozach. Udział, w
przygotowaniu ekspozycji, brał
każdy uczeń obecny na lekcji. Praca
połączyła młodzież.
Każde dzieło można niestety
zniszczyć lub zmienić . Nieznany
artysta zmienił wizerunek jednej z
sylwetek, ukazał ją jako postać
eksplodującą. Obraz mógł przerazić
lub zmusić do refleksji. Szkoda, że
autor nie ujawnił swoich talentów
wcześniej. Nie wiemy, co chciał
osiągnąć, a szkoda.
Weronika Kowalska
Wiktoria Hołubek 3D

Dzień Pluszowego
Misia
„Trudno wyobrazić sobie
świat
bez pluszowego misia. Miś jest
dzisiejszy
najlepszym przyjacielem dziecka, nawet
niektórzy dorośli przechowują, z
sentymentem, swojego pluszaka. Czy
można wyobrazić sobie świat bez
misia?”
…25 listopada obchodzony jest
Światowy Dzień Pluszowego Misia.
naszej
szkole dzień ten
W
nieco
wcześniej,
świętowaliśmy 24 listopada. Był
piątek,
ostatni dzień nauki, więc
to
było
już
warto wcześniej przytulić się do
imisia
pokazać go światu. Miejscem, w
którym spotkali się uczniowie z
pluszakami, była biblioteka oraz

ywiołowa reakcja dzieci

w czasie śpiewania i tańczenia
zaangażowanie
uczennic.
Drugim
oraz
miejscem
obchodów
była
szkolna.
Przeprowadziłyśmy
wywiad
z
świetlica
panią Ewą Skrzypczak i jej
wychowankami. Pani Ewa, powiedziała
nam, iż główną organizatorką atrakcji
była pani Natalia Szewczyk. Tego
obydwie
klasy – 1a i 1b zebrały się
dnia
jednej
sali,
gdzie
zostały
w
również
pani dyrektor Izabela Ziętara i
zaproszone
pani
wicedyrektor
Magdalena
Wszystkie
dzieci,
jak
również
Kartanas.
dyrektorki
i
panie
nauczycielki,
panie
przyniosły swoje misie. Pani Natalia
przybliżyła dzieciom historię misia, a
następnie dzieci wsłuchały się w
misiowe bajki czytane przez obie
dyrektorki. Potem na korytarzu
panie

świetlica
O to, szkolna.
jak wyglądał ten dzień,
spytałyśmy samych
Organizatorka
tego dnia, zdradziła
zainteresowanych.
szczegóły jego obchodów.
nam
Dowiedziałyśmy się od niej m.in.,
pomysłodawcą
jego obchodzenia,
że
naszej
szkole,
były
pani bibliotekarka
w
Magdalena
Stempska,
i uczennice klasy
,
7b Najpierw zaproszono uczniów
pierwszej klasy do czytelni, gdzie
poznali historię pluszowego misia.
Następnie przeczytano im bajkę: „Misia
Uszatka” oraz zaprezentowano
spektakl
krótki o chorym misiu. Dzieci mogły
wykazać się również swoją wiedzą
misiach
z literatury.
o
Najmłodsi mogli obejrzeć
bajkę
krótką o Misiu Uszatku. Pod
spotkania
koniec uczennice zaprezentowały
krótki i łatwy układ taneczny do
piosenek o misiu.
Pani Magda Stempska zdradziła
nam, że najbardziej podobała jej
sięż

pluszakami
dosiępiosenki
„Jadą,
szkolnym odbyła
zabawa taneczna
misie”.
jadą
z
Na zakończenie uczniowie
dowiedzieli się, kto z nich wygrał
konkurs plastyczny o misiach.
Zwycięzcy
zostali
nagrodzeni
same
panie
dyrektorki.
Wszyscy
przez
dostali
także
słodkie
upominki
w
postaci
zebrani
żelków - misiów. Pani Ewie
podobała
najbardziej się zabawa, w której
podrzucały i łapały swoje misie.
dzieci
Nauczycielki wyraziły także chęć
zorganizowania podobnych dni
tematycznych.
Natalia Bogusz i Iza Bińkowska

Drzwi w świątecznym
wydaniu

pingwinka z bardziej oczywistych
powodów, wchodzenie i
wychodzenieuczniów z sali.
Dekoracje znikną, ale pozostaną po
nich wspomnienia, bo, jak mówi
polskie
stare przysłowie, iż doceniamy
dopiero po ich stracie”.
rzeczy

Święta to cudowny czas. Czas
prezentów
oraz czas dla rodziny.
spotkań,
Nieodłącznym ich elementem są
ozdoby, które wprowadzają nas w
Jan Napieralski
wyjątkowy
klimat. Najbardziej typowe
ten
dekoracje to te tradycyjne, na
choinka
przykład z bombkami lub figurki
Mikołajów z prezentami. Do tych
konwencjonalnych
należy
mniej
drzwi.
ozdabianie
Na taki sposób dekoracji naszej
wpadli
szkoły nauczyciele i uczniowie
samorządu. Do 20 grudnia każda
miała
klasa ozdobić drzwi swojej sali
lekcyjnej.
Klasy prześcigały się w pomysłach.
Pingwinki, renifery, bałwany, wszystko

to
pracy,
aleświętami.
efekt był.Wymagało
Wszystkie
co sporo
kojarzy
się ze
drzwi do sal wyglądały pięknie.
zdjęciu
ozdób było znacznie
Po
Z
przeprowadzonej
wśród nauczycieli,
gorzej.
przez nas, dziennikarzy, ankiety
że
najlepiej prezentuje się pingwinek
wynika,
drzwiach
sali 124, bałwan z sali
na
biologicznej (choć najlepsze dni ma
za sobą) oraz brodaty Mikołaj na
już
drzwiach sali 111.
Na uwagę zasługuje również
trzech
pomysł klas. Każda z nich wybrała
jednego z trzech króli i udekorowała nim
swoja salę, a fakt, iż sale te ze
sąsiadują
dawał ciekawy efekt. Nie jest
sobą
dokładnie powiedziane, kiedy te
wyjątkowe dekoracje zostaną
lecz
już teraz można zauważyć, że jest
zdjęte,
ich mniej. Najwcześniej zdjęto
choinkę z papieru umieszczoną
okazałą
drzwiach
sali 109. Dużą stratą
na
usunięcie
płetw
wyżej wspomnianego
było

Nadanie imienia toruńskiej
Średnicówce

Dnia 18 stycznia została zorganizowana
uroczystość nadania imienia Trasie
Średnicowej Północnej. Z wszystkich
znakomitych kandydatów wybrano
jej patrona - Władysława
na
prezydenta
Raczkiewicza,Polski w czasie II wojny
światowej na uchodźstwie.
O godzinie 13.00 rozpoczęła się
uroczystość. Klasa 3D odegrała
spektakl.
Przedstawiła dwa plany:
krótki
historyczny oraz współczesny.
prezentował
przybycie prezydenta
Pierwszy
Raczkiewicza do miasta Angers
Francji
w 1939, natomiast plan
we
współczesny to odsłonięcie
prezydenta,
pomnika wymiana młodzieży
- francuskiej. Hasło przewodnie
polsko
przedstawienia brzmiało: ,,Historia,
miejsca, ludzie łączą”.

tkową okazję.
Ponadto w bibliotece szkolnej
uczniowiewszystkich klas wraz z
bibliotekarką,
Magdaleną
panią
oraz
innymi
nauczycielami,
przygotowali
Stempską
wystawę o Władysławie Raczkiewiczu,
którą przez dwa tygodnie można
zwiedzać
w szkole. Przybliżała ona
było
historię prezydenta, jego działania
wiele
innych ciekawostek
i
jego
osoby.
dotyczących
Na stronie TV Toruń
krótką
relację z imprezy. Niestety
umieszczono
obejmowała ona wystawy w bibliotece,
nie
a szkoda. Dobrze, że przynajmniej
prezydent, nauczyciele i uczniowie
mogli ją podziwiać. Minusem
przedsięwzięcia było małe
zainteresowanie tym wydarzeniem
społeczności Torunia. Szkoda, bo taka
inauguracja zasługiwała na większą
uwagę.

Uczniówwnaszej
szkoły zaproszono
udziału
tym wydarzeniu
ze względu Jan Napieralski
na
partnerstwo
między
naszą
szkołą, a
do
szkołą w Angers. W myśl hasła
że
skoro postać prezydenta łączy,
uznano,
warto
zrobić coś specjalnego na tę
to
wyją

najbardziej rozwinęła się między Martą
Gouden, a Justyną Stasiorowską.
Dziewczyny prześcigały się w
pomysłach.Do Samorządu dostała się
tylko pierwsza trójka
Przewodniczącą
kandydatów. szkoły została Marta
Gouden z wynikiem 230 głosów.
Pokonała Jędrzeja Szczepańskiego
głosami
oraz Justynę Stasiorowską
65
głosami.
93
Nowa przewodnicząca ma dużo
obowiązków. Na czym one
zapytaliśmy
Martą. Zapraszam do
polegają,
lektury rozmowy z nową
przewodniczącą!
Jan Napieralski: Cześć Marto! Mogę
zadać kilka pytań?
Ci
Marta Gouden: Pewnie.
Wywiad z Martą
J. N.: Co skłoniło Cię do
Gouden
na przewodniczącą Samorządu
kandydowania
Uczniowskiego?
M. G.: Chciałam, by szkoła stała
Pod koniec września odbyły się, jak
nie tylko kojarzącym się
roku,
się
co wybory do nowego Samorządu miejscem
nauka,
chcę
by uczniom chciało się do
Uczniowskiego. Warto dodać, że z

wybierano
też pani
nowych
którymi zostali:
Daria
opiekunów,
(nauczycielka
muzyki)
i pan Grzybowski
Tomaszuk
(nauczyciel chemii i fizyki) i pani
(nauczycielka
angielskiego ).
David
Kampanie wyborcze prowadzili: Marta
Gouden, Jędrzej Szczepański,
Stasiorowska,
Robert Wolański,
Justyna
Żurowska.
Ada
O ile niektórzy przystąpili do
rywalizacji,
to pozostali
ostrej
szczególnie
kandydaci, ci najmłodsi, uważali, że
samym nazwiskiem,
urzekną
wyborców. Przed wyborami
osobowością
została zorganizowana debata
kandydatów, na którą zostali
wszyscy
przedstawiciele klas. Każdy
zaproszeni
kandydatów
zaprezentował swój
z
program wyborczy. Rywalizacja

niej
J.
N.:przychodzić.
Byłaś zaskoczona, kiedy
wybrano
czy raczej przygotowana
Cię
na to?
M. G. : Byłam bardzo
Wydawało
mi się, że nie mam szansy
zaskoczona.
wygrać. Wynik wyborów mnie
J. N.: Jak się czujesz w tej roli?
zaskoczył
M. G. : Jest to mój osobisty sukces,
którego
jestem dumna, ale jest to
z
wielkie wyzwanie, któremu staram się
też
podołać
J. N.: Co Ci się podoba, a co nie?
M. G.: Podoba mi się to, że mogę
organizować różne wydarzenia w tej
szkole. Tydzień temu wraz z uczniami
samorządu, panią Tomaszuk i panem
Grzybowskim, zorganizowaliśmykoncert
charytatywny dla chorego chłopca i
było

to naprawdę warte uwagi
Są
też pewne minusy bycia w
wydarzenie.
samorządzie szkolnym, ale staram
skupić
na plusach
się
J. N.: Jak wyglądają twoje
M. G.: Moje obowiązki polegają
obowiązki?
na
organizacji różnych wydarzeń,
głównie
reprezentowaniu uczniów i innych
wydarzeń czy akcji.
J. N.: Czy owe obowiązki
Ci
w nauce lub w życiu
przeszkadzają
Staram
się pogodzić naukę z
osobistym?:
obowiązkami i nie przeszkadza mi
że
fakt,czasami muszę zostać dłużej
szkole.
w
J. N.: Jak układa Ci się współpraca
zpozostałymi członkami samorządu?
M. G.: Współpracuje mi się
dobrze,
bardzomamy naprawdę dobre kontakty
J. N.: Czy już wcześniej myślałaś
pracy
na tym stanowisku?
o
M. G.: Planowałam wystartować
wyborach
za rok, do kandydowania
w
przekonała mnie pani David. W
podstawowej
byłam zastępcą
szkole
przewodniczącego w Samorządzie

J. N.: Masz dobre relacje z panią
Dyrektor?
M. G.: Uważam, że moje relacje z
Dyrektor
są dobre, pani Dyrektor
panią
osoba
otwartą
oraz chętną do
jest
współpracy.
J. N.: Jakie macie wsparcie od
nauczycieli?
M. G.: Jako Samorząd mamy duże
wsparcie od niektórych nauczycieli
między innymi od pani Tomaszuk,
jest
któragłównym opiekunem
wspiera
mnie na każdym kroku, od
samorządu,
pana Grzybowskiego, pani David i
Pawłowskiej,
mojej
pani
J.
N.:
Ostatnie
wychowawczyni.pytanie. Czy masz
tremę, gdy musisz coś ogłosić lub
poprosić o pomoc nauczycieli?
M. G.: Nigdy nie miałam tremy z
powodu, uwielbiam występować
tego
publicznie i nie widzę niczego
strasznego w publicznym
prezentowaniu fajnych pomysłów.

Uczniowskim
J. N.: Jakie są twoje najbliższe
M.
G.: Chcę przede wszystkim
plany?
się
na akcjach charytatywnych, do tej
skupić
pory udało mi się zorganizować
akcje, były to koncerty zespołu ,,In
dwie
van”.
the Pamiętam o moich obietnicach,
które składałam podczas kampanii
wyborczej i nadal z Samorządem
walczymy o m.in. zniesienie zakazu
dotyczącego makijażu w szkole
J. N.: Co się stanie z tablicą
ogłoszeniową koło pokoju
nauczycielskiego? Macie jakieś plany?
M. G.: Na tablicy ogłoszeniowej
wywieszane
informacje dotyczące
będą
wydarzeń organizowanych przez
samorząd.

Dzień Niepodległości
(nie chodzi o film)
PS Jeśli nie wiesz o jakim filmie
to
go zobacz.
mowa,

11 listopada, Dzień Niepodległości –
narodowe święto upamiętniające
odzyskanie niepodległości po 123
latach zaborów. Dzień ten również
wiąże się ze szkolnymi apelami,
które mają nam uświadomić
zwycięstwo Polaków.
123 lata bez Polski, 123 lata
oczekiwań. Polacy walczyli w
powstaniach, bo wiedzieli, że
nadejdzie taki dzień, gdy Polska
powstanie na swojej ziemi.
Dziś, dzięki ich determinacji, żyjemy
w wolnej Ojczyźnie i obchodzimy to
święto. Nasi najmniejsi uczniowie
czczą je piosenką i poezją. Jest to
bowiem dla wszystkich Polaków
dzień szczęścia i wolności. Starsi
uczniowie skupili się na
przedstawieniu swoim kolegom

ubogacone
drogi
do wolności.
piosenkami
Przedstawienie
miało
melancholijny i podniosły charakter.
Za to występ pani Bielawskiej,
nauczycielki historii, był aktem
odwagi. Nauczycielka, przed
uczniów,
tłumem którzy w swojej krytyce
bywają bardzo surowi,
zaprezentowała jedną z pieśni
traktującą o wolności.
Apel, pomimo trudnego tematu, był
interesujący.
Wiktoria Wirkus
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