Pismo uczniów Gimnazjum w Pliszczynie nr 70. Pliszczyn, 25.10.2013
W gazetce „ Nudy z Budy” nr 70 :
Co się dzieje w klasie I b ?
Jak działa samorząd ?
Czy podróże kształcą?
Co ciekawego w bibliotece?

O klasie I b
1.10.13 odbyło się tradycyjne ślubowanie uczniów klas pierwszych, po czym nastąpiła część
nieoficjalna. Uczniowie się prezentowali. Oto piosenka klasy I B/fragment/.
Pliszczyńska w żyłach płynie krew,
Bo my jesteśmy pierwsza B.
Zasady proste w klasie są.
Muzyka, chemia i wf,
życie łatwiejsze staje się.
Dla pani Basi soku dzban,
potem ruszamy razem w tan.
Będą, będą przypały,
wielkie pochwały
i nieprzespany tydzień cały.
Będzie głośno, będzie radośnie,
Znów przegadamy razem cały rok.

CO ZROBIŁ SAMORZĄD UCZNIOWSKI?
WYBRALIŚMY OPIEKUNA SU – RZECZNIKA PRAW UCZNIA
ODBYŁY SIĘ WYBORY DO RADY SU
ZROBILIŚMY POKAZ MODY NAUCZYCIELSKIEJ I GRALIŚMY SZKOLNE SCENKI Z OKAZJI
DNIA EDUKACJI
MAMY SKRZYNKĘ PROPOZYCJI W BIBLIOTECE
DZIAŁA SZCZĘŚLIWY NUMEREK!
UCHWALILIŚMY REGULAMIN SU
ZBIERAMY KSIĄŻKI DLA DZIECI W SZPITALU

Wyprawa do Nowego Stawu
25 września uczniowie naszego gimnazjum pojechali do Nowego Stawu w gminie Niemce na
rekonstrukcję potyczki powstańczej sprzed 150 lat. Uroczystość rozpoczęła msza święta. Następnie
odbył się apel poległych. Uczciliśmy pamięć uczestników powstania styczniowego. Potem
obejrzeliśmy rekonstrukcję bitwy między polskimi oddziałami „Ćwieków” a Kozakami. Mimo
wielkiego poświęcenia Polakom nie udało się pokonać wroga. Wszyscy byli poruszeni, ponieważ
dzielni powstańcy walczyli za naszą wolność, a po rekonstrukcji mieliśmy okazję poczuć się jak
prawdziwi partyzanci. Odbyły się gry historyczne i zostaliśmy poczęstowani pyszną zupą. Myślę, że dla
każdego z nas to wydarzenie stanowiło prawdziwą lekcję historii.
Karolina Karwacka

Relacje z wycieczki do Lublina
Na wycieczce do Muzeum Lubelskiego zainteresowała mnie baszta, która nazywała się donżon i
oczywiście „czarcia łapa” wypalona na stole. Następnie poszliśmy do kaplicy Trójcy świętej, a w niej
były ciekawe freski, czyli ścienne malowidła na mokrym tynku. Przedstawiały one sceny religijne, np.
Ostatnią Wieczerzę. Potem byliśmy w galerii obrazów i oglądaliśmy dzieło Matejki „Unia Lubelska” i
wiele innych obrazów.
Dominik Krupiński

Na wycieczce zainteresowała mnie baszta, która ma 600 lat i kaplica z freskami. W tej kaplicy
namalowany był król Władysław Jagiełło. Na Majdanku patrzyliśmy na prochy pomordowanych
Żydów i miejsca, gdzie Niemcy ich zabijali i palili.
Mateusz Barwiński
Najbardziej zainteresowała mnie kaplica Trójcy świętej zbudowana w stylu gotyckim. Oglądałam
freski z życia Pana Jezusa i świętych. Wcześniej zwiedzaliśmy basztę. Zobaczyłam z góry piękną
panoramę miasta. Dowiedziałam się, że na zamku było więzienie. Potem oglądaliśmy wystawę o życiu
pierwszych ludzi. Figury wyglądały jak prawdziwe. Następnie pojechaliśmy na Majdanek. Byliśmy
tam, gdzie Niemcy palili ciała pomordowanych i spotkaliśmy Żydów, którzy przyjechali z Izraela.
Alicja Pietrzak

SKRZYNKA W BIBLIOTECE
„NASZE PROPOZYCJE, UWAGI, PYTANIA” .
Do tej skrzynki najczęściej wrzucano takie propozycje:
-prośba o poduszki do biblioteki szkolnej
-prośba o muzykę na przerwach
-więcej zajęć sportowych np. rozgrywki klasowe w siatkówkę itp.
-nowy sprzęt na zajęcia wychowania fizycznego np. piłki itp.
-więcej wycieczek np. 3-dniowych
-prośba o odnowienie linii na sali gimnastycznej
-wyjazdy na „Orlik”

-wyjazdy na basen
-prośba o automaty z piciem
Propozycje przekazaliśmy przez opiekuna Pani Dyrektor. Pan Andrzej Kruszyński obiecał, że zajmie się
propozycją dotyczącą poduszek w bibliotece. Natomiast w innych sprawach będziemy się
kontaktować z opiekunem radiowęzła, nauczycielami W-f i wychowawcami. Pan kierownik Andrzej
Kruszyński poinformował też nas, że po przetargu na sklepik szkolny nie można wprowadzać
konkurencji na teren szkoły, a więc nie mogą tu stać automatów z piciem.
Prosimy o zgłaszanie nowych propozycji, którymi nadal będzie zajmował się Samorząd Szkolny
wraz z opiekunem.
Przewodnicząca SU Natalia Sulowska

Jeśli chcecie przesłać w gazetce pozdrowienia komuś miłemu
zgłoście to Natalii i Adrianowi z III c.

