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Kwartalnik Publicznego Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kamieniu Krajeńskim

W tym numerze:
 Biwak integracyjny
klasa I c
 Biwak integracyjny
klasa I b
 Szkolny Savoir Vivre
 Dzień Edukacji
Narodowej
 FOTOREPORTAŻ
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Biwak
integracyjny klasa
Ic
W dniach 18-19 września
2012 roku odbył się biwak
integracyjny klasy I c w Zielonej
Szkole w Dąbrowie. Zbiórka była
przed gimnazjum. Na miejsce
dojechaliśmy po godzinie 8:00.
Tam nasz wychowawca pan
Dariusz Kwiatkowski przydzielił
nam pokoje. Następnie pan
Łukasz Cieślak przeprowadził z
nami różne zabawy boisku
sportowym znajdującym się tuż
obok. Byliśmy podzieleni na trzy
grupy.
Wykonywaliśmy
ćwiczenia
sprawnościowe
i
zręcznościowe.
Potem
pan
Dariusz Kwiatkowski pokazywał
nam różne sztuczki i opowiadał
dowcipy. Około godziny 13:00
przyjechała do nas pani pedagog
Bogumiła
Kalla,
z
którą
układaliśmy Szkolny savoirvivre. Przeprowadziła także, gry
i zabawy integracyjne, dzięki
którym mogliśmy się lepiej
poznać. Po spotkaniu grupa
odpowiedzialna
za
posiłek
przygotowała
wszystkim
kanapki. Później poszliśmy na
spacer
szukać
pomników
przyrody. Następnie mięliśmy
trochę
czasu
dla
siebie.
Wieczorem odbyło się ognisko.

Niektórzy grali w siatkówkę, a
inni w piłkę nożną lub grali w
karty w pokoju. Wieczorem
każdy umył się i oglądaliśmy
film
o
naszym
szkolnym
patronie Kardynale Stefanie
Wyszyńskim. I tak upłynął cały
dzień i wieczór. Następnego dnia
o 7:00 była pobudka. Druga
grupa przygotowała kanapki na
śniadanie. Potem dziewczyny
posprzątały kuchnię. Po 8:00
przyjechał autobus szkolny z
kolejną klasą, a my po ciężkiej i
nie przespanej nocy wróciliśmy
do szkoły na lekcje. Biwak był
bardzo udany.
Kinga Kucharska, kl. I c

Biwak integracyjny
klasa I b
Dnia
12.09.2012
roku
klasa Ib miała zorganizowany
biwak integracyjny w Zielonej
Szkole w Dąbrowie.
Na miejscu byliśmy po
godzinie
8:00.
Tam
rozpakowaliśmy się i zjedliśmy
swoje
śniadania.
Następnie
spędzaliśmy czas w pokojach,
gdzie wspólnie rozmawialiśmy i
śmialiśmy się. W ten sposób
mogliśmy się ze sobą poznać. Po
pewnym czasie odbyły się
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zajęcia z pedagogiem. Naszym
szkolnym pedagogiem jest pani
Bogumiła
Kalla,
która
poprowadziła to spotkanie. Pani
Bogusia pokazała nam jak
można się zapoznać w wesoły i
uprzejmy sposób. Po tych
ciekawych zajęciach mieliśmy
czas na zjedzenie obiadu, czyli
zamówionej
pizzy.
Później
wszyscy musieli wytężyć swoje
szare
komórki,
ponieważ
pisaliśmy o sobie rymowanki.
Chłopcy pisali o dziewczynach i
na odwrót. Nie było to takie
proste jakby się wydawało, ale
wspólnymi siłami doszliśmy do
oczekiwanego wyniku. Później,
kiedy się rozpogodziło można
było wyjść na dwór i pograć w
piłkę nożną lub jak ktoś wolał w
siatkówkę.
Następnie
panie
Maria Kopaniarska – nasza
wychowawczyni
i
Marzena
Wedmann wraz z grupą uczniów
przygotowały dla nas ognisko.
Było ciepło i wesoło. Po
zjedzeniu kiełbasek poszliśmy
oglądać film. Jako, że mamy rok
Janusza Korczaka, był to film
pt. „Korczak”. Po jego obejrzeniu
był czas na wieczorną toaletę.
Później pozostało nam tylko iść
spać. Ranek zaczęliśmy od
porannej
toalety.
Następnie
spakowaliśmy
się,
posprzątaliśmy
szkołę
i
czekaliśmy na szkolny autobus.
Wróciliśmy
na
lekcje
do
gimnazjum około godziny 8:30.
Taki biwak był nam bardzo

potrzebny. Myślę, że cała klasa
była z niego zadowolona.
Adrianna Starsiak, kl. I b

SZKOLNY SAVOIR
VIVRE
rok szkolny 2012/2012
Wg. Encyklopedii:
Savoir viwre (fr. Savoir –
wiedzieć, vivre – żyć; “znajomość
życia”) czyli ogłada, dobre
maniery, bon-ton, konwenans
towarzyski,
znajomość
obowiązujących zwyczajów, form
towarzyskich i reguł grzeczności
obowiązujących danej grupie.
Wyrażenie
pochodzi
z
języka
francuskiego
i jest
złożeniem dwóch czasowników
w formie bezokolicznika. Savoir
znaczy wiedzieć, za to vivre
znaczy po prostu żyć. Stąd
savoir-vivre
przetłumaczyć
można jako sztuka życia. Wzięte
razem, tworzą popularny splot
słów, który można rozumieć
jako:
 Znajomość obyczajów i
form towarzyskich, reguł
grzeczności,
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 Umiejętność postępowania
w życiu i radzenia sobie w
różnych
trudnych
sytuacjach.
Savoir-vivre
jest
uwarunkowany
kulturowo,
może więc się różnić od siebie w
zależności od regiony świata.
W naszej szkole również
postępujemy według ustalonych
zasad savoir-vivre. Tworzą je
corocznie
uczniowie
klas
pierwszych
na
biwakach
integracyjnych w
Dąbrowie.
Dotyczą
one
następujących
obszarów: pracownicy szkoły,
uczniowie,
lekcja,
przerwa,
autobus
szkolny,
toaleta,
dyskoteka szkolna. Oto one.
PRACOWNICY SZKOŁY
1. Grzecznie się do nich
odnosimy.
2. Szanujemy
ich,
nie
obrażamy,
nie
lekceważymy,
nie
przerywamy, kiedy mówią.
3. Słuchamy i wykonujemy
polecenia.
4. Pomagamy im, kiedy jest
to możliwe.
5. Szanujemy ich pracę.
UCZNIOWIE
chłopak)

(dziewczyna,

1. Pomagamy sobie nawzajem
w nauce.

2. Chłopcy
ustępują
pierwszeństwa
dziewczętom
w
każdej
sytuacji.
3. Nie wchodzimy do nie
swoich toalet.
4. Nie wyzywamy się, nie
bijemy, nie kłócimy, nie
wyśmiewamy,
nie
przezywamy,
nie
pożyczamy pieniędzy.
5. Nie zaczepiamy koleżanek i
kolegów.
6. Systematycznie
się
uczymy.
7. Odrabiamy
zadania
domowe.
8. Nie palimy papierosów, nie
pijemy
alkoholu,
nie
używamy narkotyków i
dopalaczy.
9. Nie używamy telefonów
komórkowych w szkole.
LEKCJA
1. Uważnie
słuchamy
nauczyciela.
2. Siedzimy cicho.
3. Kierujemy
się
zasadą
„jeden
mówi,
reszta
słucha”.
4. Nie odzywamy się kiedy
nauczyciel nie pyta.
5. Nie
ściągamy
na
sprawdzianach, jesteśmy
uczciwi.
6. Wykonujemy
polecenia
nauczyciela.
7. Robimy notatki.
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8. Nie
niszczymy
ławek,
ścian, parapetów i innych
rzeczy znajdujących się w
klasie.
9. Nie jemy i nie pijemy.
10.
Gumy
do
żucia
wyrzucamy do kosza, nie
przyklejamy ich do ławek.
11.
Pozostawiamy
porządek po sobie.
PRZERWA
1. Nie
biegamy
po
korytarzach,
nie
krzyczymy.
2. Słuchamy
nauczyciela
dyżurnego.
3. Nie opuszczamy terenu
szkoły bez zezwolenia.
4. Nie
używamy
wulgaryzmów.
5. Po dzwonku na lekcję
czekamy grzecznie przed
klasą na nauczyciela.
6. Szanujemy porządek w
szkole.
7. Nie pukamy do pokoju
nauczycielskiego
bez
potrzeby.
8. Nie bijemy się.
9. W czasie przejścia na halę i
odwrotnie,
nie
zatrzymujemy
się
po
drodze. Idziemy prosto do
celu.
AUTOBUS SZKOLNY
1. Nie chodzić po autobusie w
czasie jazdy.

2. Nie rozmawiać z kierowcą
w czasie jazdy.
3. Słuchać opiekunki.
4. Nie jeść i nie pić w
autobusie.
5. Zostawiać
po
sobie
porządek.
6. Przestrzegać
zasad
kultury.
TOALETA
1. Po skorzystaniu z toalety
myć ręce.
2. Nie niszczeć ręczników i
papieru toaletowego.
3. Nie zabierać mydła.
4. Spłukiwać po sobie.
5. Gasić światło.
6. Nieczystości wrzucać do
kosza.
7. Nie przebywać w toalecie
bez potrzeby.
DYSKOTEKA SZKOLNA
1. Nie spożywać alkoholu i
innych używek, nie palić
papierosów.
2. Nie stać pod ścianą, prosić
do tańca.
3. Nie popychać się w tańcu.
4. Dobrze się bawić.
5. Mieć dobry humor.
PAMIĘTAJMY O TYCH
ZASADACH !!!
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DZIEŃ EDUKACJI
NARODOWEJ
Dnia 12 października 2012 roku
(piątek) w naszej szkole odbył
się apel z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Dzień ten był okazją
do
złożenia
życzeń
i
podziękowań nauczycielom i
pozostałym pracownikom szkoły
za trud włożony w naszą
edukację i wychowanie. Po
wręczeniu im bukietów kwiatów

nastąpiła część artystyczna.
Uczniowie, jak to zwykle bywa,
przygotowali
przedstawienia
kabaretowe. Zobaczyliśmy „Trzy
lekcje”, „Zabawę w chowanego”
oraz „Matoły”. Występy podobały
się
widowni.
Następnie

dziewczęta klas III uświetniły
uroczystość
przygotowanymi
przez siebie tańcami.
Hitem
okazał
się
jednak
występ
szkolnego
zespołu
Flame
Hunters. Zaprezentowany przez
nich repertuar muzyczny i jego
wykonanie
oczarowało
wszystkich. Po tym występie
głos zabrała pani Dyrektor
dziękując uczniom w imieniu
swoim
i
wszystkich
pracowników za pamięć i piękne
życzenia.
Kinga Swakowska, kl. III c
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FOTOREPORTAŻ

Inauguracja roku szkolnego 2012/2013

Sprzątanie ŚWIATA klasa III c
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Europejski Dzień Języków Obcych

Europejski Dzień Języków Obcych
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Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej
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Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej
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