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ODEZWA DO NARODU!!!
W związku z powszechnie panującą opinią na temat
Naszej Szkoły - Zespołu Szkół Nr 5 chcieliśmy zaprzeczyć
wszystkim plotkom! Nie prawdą jest to, że nasza szkoła
zostanie zamknięta!! Zarówno nauczyciele, jak i my uczniowie
dołożymy wszelkich starań,
aby tak się nie stało. Nie
pozwolimy na to, aby wieloletnia tradycja i historia naszego
liceum poszła w niepamięć.
W naszej szkole jest bardzo przyjazna atmosfera,
nauczyciele są bardzo pomocni. Każdy z nas jest dumny z tego,
że chodzi do tej, a nie innej szkoły.
Ten kto nie lubi rano wstawać niech żałuje, że nie przyszedł do nas. W każdym innym liceum możecie się nauczyć tego
co u nas, a nie trzeba rozpoczynać dnia o 6 rano.
Nauczyciele poświęcają każdemu z nas dużo uwagi.
Mamy bardzo dużo zajęć dodatkowych w postaci „kół przedmiotowych”, bierzemy udział w różnych konkursach,
szkoleniach i warsztatach.

W tym numerze
Sprzątanie świata........................2
Wybory do SU .............................2
Zbieramy , aby tworzyć kulturę...2

W tym roku w naszej szkole bardzo wiele się zmieniło.
Mamy nowych nauczycieli, którzy wiele wnoszą w życie szkoły,
mają wiele ciekawych pomysłów, którymi dzielą się z nami.
Razem możemy bardzo wiele zdziałać!! Tak na przykład
w internacie od czwartku (20.09.2012r.) odbywają się wieczory
filmowe, podczas których są prezentowane różne filmy.
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Jak widać powyżej nie jest to czas na zamykanie!
Mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia!!
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Sprzatanie świata!
W dniu 25 IX podopieczni z klas I
i II brali udział w zbiórce odpadów
na terenie lasu w Lipowcu.
Uczniowie z naszej szkoły juŜ
kilkakrotnie brali udział w tej akcji.
Po zbiórce tradycyjnie juŜ odbyło
się ognisko wraz z zaprzyjaźnionym
leśniczym Panem Mariuszem.
Przy okazji prosimy Was o to, abyście pomyśleli dwa razy zanim coś
wyrzucicie na łono natury!

karton po napoju 10–30 lat
puszka po konserwie 40–80 lat
puszka aluminiowa po napoju 50–
100 lat
jednorazowa torba foliowa 100–
120 lat
opona samochodowa 300–500 lat
butelka plastikowa 500–1000 lat
butelka szklana kilka tysięcy lat

Obok moŜecie zobaczyć jak długo
śmieci mogą się rozkładać:

justVB

„Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę”
Zbieramy makulaturę, aby
tworzyć kulturę…
Samorząd

Uczniowski

Wybory do Samorządu Uczniowskiego!

pragnie

kowania gazetki szkolnej! Serdec-

W tym roku szkolnym, zupełnie inaczej niŜ w ostatnich latach
zostały przeprowadzone wybory na ''guru szkolne'', ''wtykę u naczycieli'', czytaj Przewodniczącego Szkoły. Nasi kandydaci
musieli przeprowadzić kampanię wyborczą. Patrycja Gąsior
(IIa), Paweł Stachowicz (IIb), Karolina Guźmięga (IIa) to byli
nasi kandydaci. Głosowanie odbyło się 27.09.2012 r. Wybory
były sprawiedliwe, a głosy zostały rzetelnie policzone (nie tak,
jak dzieje się to w Rosji). MoŜna było oddać wyłącznie jeden
głos! Porządku pilnowała komisja w składzie: Przemysław
Gierula, Klaudia Juszczak, Mateusz Dziuba, Kamila Bratek
oraz Wojciech Jerzy Grabiec, jako przewodniczący. Wybory wygrał Paweł Stachowicz (43 głosy), zastępcą została Karolina Guźmięga (24 głosy), Rzecznikiem Praw Ucznia została Patrycja
Gąsior (19 głosów). 8 głosów zostało uznanych za niewaŜne.

znie dziękujemy!

Gratulujemy zwycięzcy!

poinformować, że akcja zbierania
makulatury nadal trwa!
Bardzo prosimy o przynoszenie
niepotrzebnego papieru do naszej
szkoły!!
Chcielibyśmy także poiformować,
iż poprzednia zbiórka była udana!
Zebralismy
makulatury,

ponad
za

jej

1200

kg

sprzedaż

uzyskalismy 170 zł! Pieniądze
zostały przeznaczone na zakup
papieru potrzebnego do wydru-

Samorząd Uczniowski
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SUWERR WŚRÓD NAS...
Uczeń naszej szkoły Kamil
Skowyra

wziął

udział

w konkursie Hight Time
odniósł w nim ogromny
sukces. Konkurs miał na
celu

wyłonienie

kady-

datów do wytwórni płyt o w e j

o r a z

wypromowanie
świecie

w
muzyki

hip-hopowej.

Suwerr–
zajął

Kamil Skowyra
1-miejsce

na

etapie

wojewódzkim, a w najbliższym czasie czeka go
faza play-off!
„Jestem

Goście z zagranicy już wkrótce!
W dniach 08.10.2012 - 12.10.2012 w naszej szkole po raz
kolejny realizowany będzie projekt "Express Your Knowledge".
W ramach projektu przyjeŜdŜają do nas praktykanci z róŜnych
krajów świata. Przez tydzień w dwuosobowych zespołach
prowadzą oni warsztaty
w
języku
angielskim.
Projekt ma na celu sprawdzenie oraz podnoszenie
zdobytych przez uczniów umiejętności językowych,
ze szczególnym naciskiem na komunikację. Prowadzone
warsztaty są formą kreatywnej i twórczej nauki, sprzyjającej
poszerzaniu horyzontów, wiedzy o świecie oraz krzewieniu
wraŜliwości kulturowej wśród uczniów. Warsztaty są nie tylko
świetną okazją do konwersacji w języku angielskim ale równieŜ
moŜliwością do zdobycia wiedzy na temat róŜnych krajów, ich
kultur, zwyczajów, sztuki, historii oraz języka.
Stwarzanie naszym uczniom moŜliwości kontaktu
z przedstawicielami innych kultur to najlepsza pozaksiąŜkowa
okazja do zgłębiania wiedzy o świecie, pozostająca w murach
szkoły. Czekamy z niecierpliwością!

spełniony

bo

robię to, co lubię. Musisz
zadać

sobie

jedno

‘co

chcesz

pytanie

w życiu robić?‘ i zacznij to
robić
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Serdecznie
do

powiedział
l

.

zapraszamy

głosowania

i przesłuchania twórczości Suwerra! Poniżej podeję link do fanpage:
h
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:
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www.facebook.com/
SUWERRnamajku?fref=ts
J.J
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Wieczory filmowe w Internacie!

Z zeszytów szkolnych...
"....nie wiem, czy pani pamięta,

że

Anna

Karenina

poszła do klasztoru, bo nie
chciała wyjść za Wołodyjowskiego, a wtedy Kmicic
chwycił swój róg bawoli,
cętkowany,

kręty

i powiedział 'ogary poszły
w las'. Ciemno się zrobiło
w piwnicznej izbie, gdy

Samorząd Uczniowski
serdecznie zaprasza wszystkich uczniów ZSNr5
oraz uczniów Gimnazjum na
wieczory filmowe, które
odbywają się w każdy
czwartek o godz. 18.30
w Internacie!!
Serdecznie zapraszamy
wszystkich zainteresowanych!!

Boryna zataczając się wpadł
w objęcia pani Dulskiej,
która wzięła go za Zbyszka

Seanse, seanse, seanse...

z Bogdańca (a to był Maciej
Chełmicki).

Chwyciwszy

za głowę Rzeckiego, zrobił
taką awanturę o Basię,
że pan Tadeusz krzycząc
'quo

vadis?'

Jeziora

wpadł

do

Bodeńskiego.

Na

szczęście
była

Jagienka,

tam

za

która

chlebem,

zapaliła Latarnika przy pomocy ogniem i mieczem,
i odjechała wozem Drzymały,

który

należał

do

Faraona. Taka była historia
żółtej ciżemki".
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“Jesteś Bogiem”
28 września uczniowie naszej szkoły byli w kinie
na filmie „Jesteś Bogiem”. Film opowiada o
legendarnej grupie Paktofonika, która zmieniła
oblicze polskiego hip-hopu. Obraz koncentruje się
na historii Magika (Marcin Kowalczyk), Rahima
(Dawid Ogrodnik) i Fokusa (Tomasz Schuchardt),
którzy za sprawą takich utworów, jak słynny
„Jestem Bogiem”, stali się głosem pokolenia
młodych Polaków ostatnich kilkunastu lat. Najnowszy film Studia Filmowego Kadr, pokazuje
kulisy powstania zespołu i dramatyczne losy
zwykłych kumpli z osiedla, których połączyła
miłość do muzyki, wolności i niezaleŜności... za
wszelką cenę.
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