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Sprzątanie Świata - Polska 2010!
Po raz dziesiąty nasze gimnazjum zajęło
I miejsce w powiatowym konkursie
organizowanym w ramach akcji Sprzątanie Świata!
Szczegóły akcji na str. 3
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Samorząd Uczniowski
Meeting przedwyborczy to bardzo dobra okazja,
aby lepiej poznać kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. W tym roku odbył się on 22 września. Nikt jednak nie
musiał czekać do tego
dnia, aby z bliska
przyjrzeć się przyszłemu zarządowi samorządu, ponieważ „szał”
wyborc z y
ogarnął
szkołę już tydzień
przed wyborami. Plakaty i ulotki były wszęFot. Julia Flis
dzie!
Na meetingu każda klasa w oryginalny sposób
zachęcała do głosowania na swojego kandydata. Później
wszyscy przedstawiciele do Samorządu Uczniowskiego
zostali, jak to często bywa w szkole, przepytani z wiedzy
przedmiotowej oraz… wiedzy o szkole! Następnie każdy
miał okazję wykazać się swoimi umiejętnościami wokalnymi. U jednych było z tym lepiej, u innych gorzej. Ale przecież śpiewać każdy może…
Na koniec kandydaci „pląsali” w rytm znanych
piosenek ze swoimi nietypowymi partnerami – gadżetami.
Wszystkie zmagania oceniała „bajeczna” komisja.
Meeting zakończył werdykt komisji, która jednogłośnie przyznała zwycięstwo drużynie Adriany Janiec,
Igora Kulaszy i Marcina Ziółkowskiego.

Fot. Ala Wolanin

Przewodniczącą
Samorządu
Uczniowskiego
została Adriana
Janiec, zastępcami
Igor Kulasza
i Marlena Wojtaś,
a skarbnikiem
Jakub Słowak.

24 września odbyły się wybory do Samorządu
Uczniowskiego. Do czuwania nad porządkiem w czasie
wyborów została powołana komisja w składzie: Monika
Reszka (III D), Magdalena Jabłońska (III C), Dominika Gałczyńska (III B) oraz Klaudia Pikula (III A). Opiekunami
przedsięwzięcia były p. Iwona Głuchowska i p. Małgorzata
Naborczyk.
Na trzeciej godzinie lekcyjnej wszystkie klasy przystąpiły do głosowania. Głosowało 187 uczniów oraz
20 nauczycieli i pracowników szkoły. Wyniki przedstawiają
się następująco:
Imię i nazwisko kandydata

Liczba głosów

Jakub Słowak

34

Marcin Ziółkowski

21

Karolina Rak

16

Amanda Surowiec

24

Igor Kulasza

71

Kamil Husa

30

Katarzyna Pączek

27

Anna Szabat

21

Adriana Janiec

111

Karolina Flis

15

Marlena Wojtaś

42

Pierwszym tegorocznym przedsięwzięciem Samorządu Uczniowskiego była dyskoteka szkolna z okazji
Dnia Chłopaka. Odbyła się 29 września. Dyskoteka cieszyła się dużym powodzeniem, wszyscy się dobrze bawili
i z utęsknieniem czekają do następnej.

„A WDZIĘCZNOŚĆ NASZA BEZ GRANIC…”
Komisja Edukacji Narodowej to centralny organ władzy oświatowej, powołany
w Polsce przez sejm 14 października 1773 roku na
wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
13 października, z okazji 237 rocznicy tego
święta, SU przygotował apel w podziękowaniu za
trud i poświęcenie, jakie każdego dnia nauczyciele
i pracownicy szkoły wkładają w naszą naukę i wychowanie.
Fot. Julia Flis
Część artystyczną
poprzedziła przemowa dyrektora mgr. Ryszarda Wolanina. W dalszej części apelu wszystkim
osobom związanym z naszą edukacją zostały zadedykowane wiersze i piosenki. Nasze podziękowanie wyraziliśmy nie tylko
słowem, ale również wręczając skromny upominek w postaci kwiatka. Na finał mieliśmy przyjemność oglądać
scenkę kabaretową w wykonaniu Bartka Buka i Daniela Fryzy przedstawiającą rzeczywiFot. Julia Flis
Fot. Julia Flis
stość szkolną "na wesoło".

Fot. Julia Flis
Dominika Gałczyńska

Życzymy wszystkim
nauczycielom i pracownikom
szkoły niewyczerpanych pokładów energii w codziennej pracy wychowywaniu młodego pokolenia, a uczniom małej ilości kartkówek i sprawdzianów oraz
samych pozytywnych ocen. ;)
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„Jedna jest Ziemia, jak jedno jest Słońce
jak jedno niebo dla dni i nocy.
W sercach pragnienia żyją gorące,
by człowiek nie nadużył swej mocy.
Aby ten pejzaż ziemi odwiecznej
zdobiony polem, morzem, lasami
poczuł się już na zawsze bezpieczny
pragniemy przecież tego my sami.”
"Natura" Marek Grechuta
17 września 2010 roku po raz dziesiąty Publiczne Gimnazjum w Trzydniku Dużym zorganizowało sprzątanie terenów Gminy Trzydnik Duży. Akcja Sprzątanie Świata już na stałe zadomowiła się w programie edukacji ekologicznej oraz w kalendarzu imprez naszego gimnazjum.
Nasza młodzież aktywnie i z entuzjazmem uczestniczy w akcjach ekologicznych oraz
konkursach poświęconych tej tematyce. Jest to dowód dużej świadomości i wrażliwości na problemy ekologiczne.
Jak co roku sprzątaniem objęty był niemal cały obszar Gminy Trzydnik Duży. Akcję koordynowali nauczyciele: Henryk Flis, Małgorzata Naborczyk, Iwona Głuchowska i Anna Skrzypek. Gimnazjaliści sprzątali okolice swojej miejscowości. Naszą gminę porządkowało około 200 uczniów nad którymi sprawowało opiekę 22 nauczycieli.
Zbiórką śmieci objęliśmy różnorodne tereny: przydrożne rowy, lasy,
wąwozy, rzeki.
Fot. Dominika Resztak
Razem zebraliśmy 320 120-litrowych worków.
Nasza działalność proekologiczna nie ogranicza się tylko do sprzątania terenów szczególnie zaśmieconych.
Staramy się kształtować postawy gotowości do podejmowania działań na rzecz ochrony
środowiska przyrodniczego poprzez angażowanie uczniów do udziału w różnych konkursach
(Na tropie dzikich wysypisk - VI edycja konkursu fotograficznego, Konkurs wiedzy o odpadach,
Chrońmy bioróżnorodność-segregujmy odpady- konkurs plastyczny, Konkurs na strój ekologiczny
z surowców wtórnych, Konkurs na pojazd ekologiczny z surowców
wtórnych, Eko- komiks – konkurs plastyczny, Sprzątanie świata na
wesoło – konkurs fotograficzny).
W celu uświadomienia uczniom konieczności segregowania odpadów nauczyciel biologii przeprowadził lekcje okolicznościową na których odbyła się projekcja filmów pt.: Śmieci nasze powszednie oraz Uciążliwa konieczność czy okazja do zarobku?.
Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z segregacją
Fot. Ewa Wójcik
i utylizacją odpadów podczas zorganizowanej przez opiekuna
SK LOP wycieczki do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach.
Akcję podsumowaliśmy apelem o tematyce proekologicznej Rzecz o recyklingu, na którym zostały wręczone nagrody laureatom konkursów. Wszystkim uczniom, którzy pracowali z zapałem i zaangażowaniem nad przebiegiem akcji w naszej szkole należą się słowa uznania.
Być albo nie być? Oto jest pytanie” - powiedziano w „Hamlecie” Szekspira. Każdy musi
sobie na nie wcześniej czy później odpowiedzieć. Nasze „być albo nie być” zależy w dużej mierze
od tego, jak będziemy dbać o środowisko, w którym żyjemy. Nasze „być” to zależność od przyrody,
która gwarantuje nam warunki do życia. Dlatego też mamy nadzieję, że nasze coroczne akcje nie
tylko wpłyną korzystnie na kształtowanie świadomości młodego pokolenia, jakim są uczniowie naszej szkoły, ale także dają do zrozumienia wszystkim mieszkańcom naszej gminy, jak ważne jest
dbanie o środowisko naturalne. Mogło by się wydawać, że rzeczy małe, codzienne jak: sortowanie
śmieci, oszczędność energii elektrycznej i wody, użycie do prania i mycia odpowiednich proporcji
środków czyszczących czy zbiórka puszek, makulatury, baterii, plastikowych butelek to „kropla
w morzu”. Może i tak. Uważamy jednak, że jeżeliby każdy z nas wlał taką kropelkę w morze, byłoby ono całkiem duże.
SU i SK LOP

My także zachęcamy do spędzania wolnego czasu w tak aktywny sposób, gdyż jest to okazja do doskonalenia swoich siatkarskich umiejętności i możliwość
spotkania się ze znajomymi. Jest to również o wiele zdrowsze, niż siedzenie przed TV z paczką chipsów w ręku.
Klaudia Wojtaś

bioróżnorodność-segregujmy odpady”

Mimo iż te zajęcia odbywają się dopiero od dwóch tygodni, ochotników nie brakuje, co miejmy nadzieje, się nie zmieni.

„Chrońmy

Wielkie chęci i zapał do siatkówki sprawiły, że ponownie ruszyły zajęcia „SIATA ZAMIAST TV”, gdzie gimnazjaliści jak i młodzież spoza szkoły, przybywają,
aby wykazać się swoimi umiejętnościami. Spotkania te odbywają się w każdą niedzielę, w godzinach 16.00-18.00 na hali sportowej. Opiekunem oczywiście jest pan
Henryk Flis, który z wielkim entuzjazmem podchodzi do tej sprawy.

LIGA OCHRONY PRZYRODY
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Być dziennikarzem!
Co to jest lead i kto może zostać informatorem prasowym dowiedzieli się uczniowie gimnazjum i liceum podczas
warsztatów dziennikarskich zorganizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w dniach 7-8 lipca 2010r.
Dwudniowe zajęcia prowadziła dziennikarka radiowa i prasowa Ewa Stępień. W pierwszym dniu uczestnicy poznawali tajniki profesjonalnego dziennikarstwa „w pigułce”. Dowiedzieli się, jak znajdować dobre tematy, co to jest news
i kto pracuje w prawdziwej redakcji. Drugiego dnia realizowane były zajęcia praktyczne — młodzi adepci dziennikarstwa
sami tworzyli elektroniczną gazetę „3dnik news”.
Warsztaty dziennikarskie pozwoliły na poszerzenie wiedzy o tej, wbrew pozorom, trudnej dziedzinie i zachęciły do
dalszego jej zgłębiania.
Wszystkich zainteresowanych efektami końcowymi pracy młodych dziennikarzy zapraszamy na stronę
www.mam.media.pl.
http://redakcja.mam.media.pl/paper/preview/3dnik-news/10/7/1/
przez uczestniczki warsztatów! ;)

<— tutaj znajdziesz dzieło stworzone
Anka Szabat

„Ratując jednego psa, nie zmienimy świata,
ale świat zmieni się dla tego jednego psa”
Boksery są psami rodzinnymi i towarzyskimi. Źle znoszą samotność. Są wesołe i skłonne do zabawy. Uwielbiają się ruszać. Ich główną i niemalże jedyną wadą jest bojaźliwość.
Niestety, wiele z tych wspaniałych psów trafia do schronisk, gdzie czują się nieszczęśliwe. Często ludzie, znudzeni obecnością psa, oddają go lub, co gorsza, wyrzucają, przywiązują do drzew itp.
Istnieje jednak wiele organizacji, dzięki którym psy mogą liczyć na drugą szansę. Fundacja SOS Bokserom
z siedzibą w Warszawie pomaga szukać domów porzuconym, niechcianym, potrzebującym bokserom.
A oto nasza historia…
Po śmierci naszej schroniskowej bokserki Figi pragnęliśmy zaadoptować kolejnego psa tej rasy. Przypadkowo, szukając w Internecie, natknęliśmy się na stronę fundacji.
Nasze serca podbiła ruda, dwuletnia Sigma, zwana Funią. O słuszności wyboru przekonała nas jej smutna historia – została porzucona, zagłodzona, była na granicy życia
i śmierci. Kiedy trafiła pod opiekę fundacji wyglądała tak:
Sigma zamieszkała w domu tymczasowym u pani Aliny w Piasecznie, gdzie
otoczona troskliwą opieką, właściwie żywiona dochodziła do formy.
www.sosbokserom.com.pl
Czekaliśmy długo na podjęcie decyzji, czy sunia trafi do nas, czy do innego,
oczekującego na nią domku. I doczekaliśmy się! Siódmego maja pani prezes fundacji przywiozła przestraszoną,
ale w doskonałej kondycji fizycznej bokserkę. Sigma szybko zaklimatyzowała się. Dzisiaj ma mnóstwo energii i daje
nam wiele radości.

W lipcu postanowiliśmy stworzyć dom tymczasowy
dla innego podopiecznego fundacji – staruszka Horusa.
Fot. Ala Wolanin
Fot. Ala Wolanin
A może ktoś z Was chciałby adoptować boksera? Wciąż liczba porzuconych
psiaków jest większa niż tych, które trafiają do adopcji. Zachęcam do odwiedzenia
strony internetowej, na której są informacje o działalności fundacji, formach pomocy podopiecznym – adopcji
wirtualnej, zakupach psich gadżetów (nie masz pomysłu na oryginalny prezent, zajrzyj do boksiowego sklepiku).
Oto adres: www.sosbokserom.com.pl.

Zbliża się zima, okres trudny dla wszystkich zwierząt, także tych domowych. Zadbajcie, aby Wasze psy mieszkające na zewnątrz miały ocieplone budy, dostęp do świeżej wody i zapewnioną codzienną dawkę ruchu.
Pies z pewnością odwdzięczy się za okazane serce.
All.
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Ja+Ty=My
Nie ma nas…

KĄCIK
TWÓRCZOŚCI

Koniec

Jestem Ja…

To nie ma sensu,

Jesteś Ty…

Po co mamy oboje się męczyć?

Ty Kochasz mnie…

Nie potrafimy się zrozumieć!

Ja Ciebie nie…

Żyjemy w innych światach.

Kocham, ale nie Ciebie…

Twierdzisz, że KOCHASZ.?
Nie potrafisz się poświęcić.

Oczekujesz ode mnie zbyt wiele…
Dlaczego.?
Spróbuj sam się trochę wykazać.!
Ja…
-nie zmienię się dla Ciebie,
-chce być taka jaka jestem
Ty…
-zaakceptuj mnie taką jaką jestem,
-poddajesz się zbyt łatwo.

Moje wątpliwości rozwiane…

Szczęśliwa?

To bez sensu,

Jak mam być szczęśliwa?

Czas to skończyć.

Nie da się!

Zero Twojej inicjatywy.!

Jak się cieszyć?

Ja się starać nie będę,

Nie da się!

Bo tu nie o to chodzi.

Wszystko jest trudno…

Ja tak nie potrafię…

To moja wina, wiem…
Wybacz… Nic z tego nie będzie!

Po prostu nie KOCHAM CIĘ.
Nie będę Cię oszukiwać.
Koniec.!

Konkursy
przedmiotowe
2010/2011

Kolejny rok szkolny - kolejne konkursy przedmiotowe. Jakie wybrać
i co zrobić, aby osiągnąć sukces? Każdy na pewno zastosuje odmienną strategię jak najlepszą dla niego. Mimo namawiań lepiej nie wybierać więcej niż dwóch olimpiad. Przy dużej ilości konkursów gromadzi
się ogrom wiedzy, ale i mnóstwo obowiązków. Lepiej więc skupić się
na jednej, dwóch olimpiadach i nie brać na swoje barki zbyt dużo.
Terminarz konkursów przedmiotowych
dla uczniów szkół gimnazjalnych
w roku szkolnym 2010/2011
Polonistyczny

Etap I
19 listopada 2010

Etap II
4 lutego 2011

Etap III
17 marca 2011

2.

Języka angielskiego

18 listopada 2010

3 lutego 2011

16 marca 2011

3.
4.

Historyczny
Geograficzny

17 listopada 2010
16 listopada 2010

2 lutego 2011
1 lutego 2011

15 marca 2011
14 marca 2011

5.

Biologiczny

15 listopada 2010

11 stycznia 2011

8 marca 2011

6.

Matematyczny

4 listopada 2010

13 stycznia 2011

10 marca 2011

7.

Fizyczny

3 listopada 2010

7 stycznia 2011

11 marca 2011

8.

Chemiczny

9 listopada 2010

10 stycznia 2011

7 marca 2011

9.

Języka niemieckiego

8 listopada 2010

4 stycznia 2011

1 marca 2011

10.

Języka rosyjskiego

10 listopada 2010

5 stycznia 2011

2 marca 2011

Dlaczego warto brać udział w konkursach przedmiotowych?

•

Konkursy są znakomitą powtórką materiału (chociażby do egzaminu gimnazjalnego).

•

Dzięki olimpiadom można dowiedzieć się więcej (ciągłe poszukiwanie i poszerzanie wiedzy).

• Laureat konkursu przedmiotowego jest zwolniony z części egzaminu gimnazjalnego (w zależności
od przedmiotu, z jakiego pisał olimpiadę).
•

Możliwość sprawdzenia się i własna satysfakcja.

Warto, więc poświęcić jesienne i zimowe wieczory na naukę. Jak wiadomo: „Nauka to potęgi klucz”!
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Edyta Suchora
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podsumowanie zbiórki książek dla Wilkowa
Nasi uczniowie i nauczyciele przekazali
Z początkiem nowego roku szkolnego

łącznie 235 książek (lektur szkolnych, książe-

nasza szkoła włączyła się w akcję zbiórki ksią-

czek dla dzieci, powieści dla młodzieży). Zebrane

żek dla szkół z terenu gminy Wilków, zainicjo-

książki zostały przekazane do Urzędu Gminy

waną przez Biuro Poselskie prof. Leny Kolar-

w Trzydniku Dużym, a stamtąd zostały przewie-

skiej-Bobińskiej – poseł do Parlamentu Euro-

zione do biura koordynatora w Lublinie.

pejskiego. Jak wszyscy wiemy, Gmina Wilków
została dotknięta klęską powodzi. Skutkiem
tego niemal wszyscy mieszkańcy stracili dorobek całego życia. Straty poniosły również jednostki oświatowe i biblioteki tracąc swoje księ-

W całym województwie lubelskim zebrano łącznie 12 tysięcy książek, lektur i pomocy
naukowych oraz zeszytów i innych przyborów
szkolnych.

gozbiory. Akcja skierowana była do osób lubiących czytać książki i chcących podzielić się
nimi z innymi. Koordynatorami akcji na terenie
szkoły był Szkolny Klub Wolontariatu i bibliote-

IMIĘ I NAZWISKO
WOLONTARIUSZA

IA (23)

23

74%

Paulina Pelc

IB (23)

15

22%

Justyna Żak

IC (24)

24

33%

Julia Flis

IIA (18)

41

72%

Klaudia Wojtaś

IIB (15)

12

47%

Alicja Wolanin

IIC (19)

23

16%

Magdalena Ja-

IID (17)

10

35%

Monika Reszka

IIIA (19)

2

5%

Justyna Żak,

IIIB (17)

28

88%

Dorota Krawczyk

IIIC (19)

21

63%

Eliza Kopeć

IIID (18)

9

27%

Aleksandra Gac

Nauczyciele

27

RAZEM:

235

43%

CZNIE

% UCZNIÓW ZAANGAŻOWANYCH W
AKCJĘ

kim za
angażo
wanym
SERDE
w akcję

(LICZBA
UCZNIÓW)

LICZBA ZEBRANYCH
KSIĄŻEK

Wszyst

KLASA

DZIĘK
UJEMY
!

ka szkolna.
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Konkurs z okazji Międzynarodowego Miesiąca
Bibliotek Szkolnych
Uzupełnioną kartę wytnij i przynieś do pani Doroty Laskowskiej do końca października.
Odpowiedzi szukaj w szkolnej bibliotece.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uzupełnienie oryginalnej karty!
Dwie pierwsze osoby, które udzielą
w wysokości 10 zł do zrealizowania w szkolnym sklepiku.

prawidłowych

odpowiedzi,

otrzymają

talony

1. Pod jakim hasłem organizowany jest tegoroczny Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Co to jest filia?

.......................................................................................................................................................

3. Jak nazywa się punkt filialny naszej szkolnej biblioteki i gdzie mieści się jego siedziba?
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.
Wymień
3
tytuły
czasopism
prenumerowanych
przez
szkolną
bibliotekę
……………………………………………………………………………….……………………………………………………...
5. W naszej bibliotece znajduje się „Słownik paronimów, czyli wyrazów…………………………………………………..”
(PWN, W-wa 2004)
Dopisz, korzystając z niego, wyrazy, które występują w parach z:
a.

dżokej - ……………………….

b. idiomatyczny - …………………………….

6. Sprawdź w „Nowym słowniku etymologicznym języka polskiego (PWN, W-wa 2003), jakie jest pochodzenie wyrazów:
a. technikum…………………………………………………………………………………
b. wolontariusz………………………………………………………………………………
Podaj stronę we wskazanym słowniku!
7. Jak według „Słownika nazw miejscowych (PWN, W-wa 2008) poprawnie utworzyć nazwę mieszkańców:
a. Kraśnika…………………………………………………………………………………
b. Oslo……………………………………………………………………………………...
Podaj stronę we wskazanym słowniku!
8. Z jakich środków zostały zakupione komputery, które znajdują się w szkolnej bibliotece?

Pierwszaki o szkole — na wesoło

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

„Mamy miłych i fajnych nauczycieli, którzy zawsze nas we wszystkim wspiorą.”
„Jest tu komplet boisk Orlik 2012.”
„...uroczystość pasowania na pierwszogimnazjalistów”
„Moim wychowawcą jest mgr. pani Małgorzata Nowak.”
„Wszyscy nauczycielki i nauczyciele są bardzo miłe i pomocliwe.”
„Sala chemiczna też jest fajna, przy stolikach są krany, jeszcze nie wiem po co, ale się niedługo dowiem.”
„W klasie biologicznej mamy różne zwierządka.”
„Znalazłem dwie przyjaciółki, które również nie poszli na mszę do kościoła, ponieważ spóźnili się na pojazd
szkolny.”
„…pan szanowny dyrektor powitał nas jako pierwszo rocznych uczniów”
„Myślałam, że tak fajnie jak jest, to nie będzie, ale że jest tak fajnie i wesoło, to się z tego bardzo cieszę.”
„Uroczyście zapraszam uczniów gimnazjum z Kraśnika nr 2.”
„Na włefie całą godzinę biegaliśmy.”
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Sport w naszej szkole
TURNIEJ O PUCHAR ORLIKA IM. DONALDA TUSKA W POTOKU STANACH
28 września nasze dzielne pierwszoklasistki, pokazały przeciwniczkom z innych drużyn, jak należy grać w piłkę
nożną. Dziewczyny z takim zapałem podeszły do sprawy, że nawet deszczowa i chłodna pogoda nie przeszkodziła im
w zdobyciu I miejsca. Z dumą zaprezentujemy wspaniały team dziewcząt:
Justyna Maciąg
Katarzyna Bąk
Weronika Pomykalska
Kamila Resztak
Karolina Wieczorek
Joanna Piątek
Małgorzata Rafalska
Monika Sajdak
fot. Ola Chmielewska

Aleksandra Chmielewska
Magdalena Wasilewska

Oczywiście sukces ten w dużej mierze przypisujemy niezwykłemu trenerowi - panu Łukaszowi Matyzbonowi,
któremu przekazujemy słowa uznania. ; )

Serdecznie gratulujemy! : )
BIEGNĄC PO ZŁOTO
Nasi fantastyczni sportowcy i tym razem pokazali, na co
ich stać! Mowa o powiatowych zawodach w biegu przełajowym
na 800m (dziewczęta) i 2 km (chłopcy).
5 października w słoneczne
południe dziewczęta usłyszały najważniejszą komendę dnia „DO BIEGU...
GOTOWI… START!” I wtedy zaczął się
wyścig z czasem. Mimo początkowego
prowadzenia, drużyna nie zdołała utrzymać tej pozycji. Dziewczęta dzielnie walczyły do (dosłownie) ostatniego tchu.
Zajęły jedynie V miejsce.
Jednakże na ręce pani Doroty
Nyk, która dzielnie i wytrwale przygotofot. Ala Wolanin wywała dziewczęta do tego starcia
„tytanów”, składamy najszczersze gratulacje i wierzymy, że za rok będzie jeszcze lepiej. ; )

TURNIEJ O PUCHAR ORLIKA IM. DONALDA
TUSKA - DRUGA ODSŁONA
Dnia 15.10.10 na Orliku obok wspaniałego
Stadionu Górnika Łęczna odbyła się dalsza rywalizacja w piłce nożnej klas pierwszych gimnazjum. Wspominamy o tym nie bez powodu. Otóż nasze wspaniałe
pierwszoklasistki również brały w nich udział. Jest to
wielkie osiągnięcie, gdyż był to szczebel wojewódzki.
Drużyny, które zajęły 3 pierwsze miejsca awansowały
do dalszych rozgrywek w naszej pięknej stolicy- Warszawy. Dziewczyny walczyły najlepiej jak potrafiły,
niestety- ULEGŁY przeciwniczkom i niesprzyjającej
pogodzie. Jak stwierdził pan Łukasz „Nie nam było
pisane dziś słońce.”
Liczymy na dalsze sukcesy w przyszłości.: )

Oczywiście nie da się zapomnieć o naszej dumie, czyli
drużynie chłopców. Szczypta determinacji, garść koncentracji,
łyżeczka talentu i kupa treningów. Dodając do siebie te czynniki,
otrzymamy upragnione I miejsce. Oczywiście chłopcy godnie
uczcili tę pamiętną chwilę porcją pizzy.; )
Dalszym etapem był szczebel wojewódzki, gdzie nasi
„bohaterowie”, również pokazali klasę. Otóż jesteśmy bardzo
usatysfakcjonowani IV miejscem, co na tak wysokim poziomie
jest bardzo dobrym wynikiem. My, jak i trener pan Leszek
Sitarczyk, serdecznie Wam gratulujemy!

Chłopcy, jesteście niepokonani! : )

Klaudia Wojtaś
fot. Klaudia Wojtaś

GIM-PRESS — Nieregularnik Publicznego Gimnazjum w Trzydniku Dużym. Siedziba redakcji — biblioteka szkolna.
Nasi współpracownicy: Julia Flis IIIB, Klaudia Wojtaś IIA, Edyta Suchora IIIA, Anka Szabat IIIA, Ala Wolanin IIB,
Dominika Gałczyńska IIIB, Dominika Resztak IID.

