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W tym numerze między innymi;
 11 Listopada - Dzień Niepodległości w naszej
Szkole
 Co czytać zimą?
 Trening przed egzaminami…

 „Zjawa” Vanessy…
 Co kupić w prezencie siostrze, a co bratu?
 Co powinno znaleźć się na wigilijnym stole?

Z życia szkoły
Witamy serdecznie w grudniowym numerze gazetki szkolnej Dwójka .
Życzymy miłej lektury.
 W naszej Szkole trwa akcja charytatywna Nakarm zwierzaka. Przybij łapkę. Ma ona
na celu pomoc schroniskom znajdującym się w naszej okolicy. Uczniów zachęcamy
do przyłączenia się do akcji poprzez przyniesienie, np. karmy dla psów czy też
smyczy. Dodatkowo uczniowie wielu klas w ramach pomocy zwierzakom stworzyli
wyjątkowe, własnoręcznie wykonane legowiska.
 W listopadzie ruszył projekt gminny pod nazwą Prawo Zawsze Uratuje, w ramach
którego uczniowie klasy III G pod opieką pani Jadwigi Nowak uczestniczyli w wielu
wycieczkach edukacyjnych, w tym między innymi do Zespołu Szkół przy Ośrodku
Szkolenia Wychowania OHP w Iwoniczu Zdroju i do Młodzieżowego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Mszanie Dolnej.
 Jak co roku w naszej Szkole gościliśmy podróżnika z grupy TRZASK. Spotkanie to
miało miejsce 22 listopada. Tym razem za sprawą gościa dowiedzieliśmy się wiele
o Japonii. Uczniowie mogli lepiej poznać ten ciekawy kraj. Podczas 90-minutowej
prelekcji odwiedziliśmy między innymi Tokio, Hiroszimę oraz Nagasaki . Jak zwykle
dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek, które na pewno na długo pozostaną w naszej
pamięci.
 Dnia 23 listopada w Strzeszynie odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w koszykówce chłopców. Nasi chłopcy odnieśli zwycięstwo, co dało im zaszczyt
reprezentowania Szkoły i gminy Biecz w zawodach powiatowych.
 W dniu 26 listopada dziewczyny z klasy VIII miały zaszczyt wziąć udział
w warsztatach kampanii społecznej No promil, No problem. Uczniowie podczas 4godzinnych zajęć poznali konsekwencje prowadzenia samochodu po spożyciu
alkoholu. Nauczyli się również prowadzić debatę oksfordzką. Urozmaiceniem
warsztatów były liczne ćwiczenia integracyjne w grupach.
 Dnia 26 listopada dziewczyny z klasy VI i V wzięły udział w gminnych zawodach
sportowych w piłkę koszykową i zostały mistrzyniami gminy! Dzięki temu będą
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reprezentować gminę Biecz w zawodach powiatowych. Rozgrywkom towarzyszyło
wiele emocji i wrażeń sportowych.

 We wtorek 27 listopada i w czwartek 29 listopada uczniowie naszej Szkoły bawili się
podczas andrzejek. Były nie tylko tańce, ale i liczne wróżby. Zabawa była wspaniała.

 Najmłodsi wolontariusze zaangażowali się w akcję pomocy byłej uczennicy naszej
Szkoły, Patrycji Rogozińskiej, która zbierała pieniądze na wózek o napędzie
elektrycznym. Dzięki pracy wolontariuszy z klas VI i VII oraz sprzedaży słodkości
udało się uzbierać imponującą kwotę 577 złotych, która została przekazana na konto
Patrycji.

 Dnia 5 grudnia, w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza, przedstawiciele naszego
Dwójkowego Szkolnego Klubu Wolontariatu uczestniczyli w uroczystej Gali
Wolontariatu w Gorlickim Centrum Kultury organizowanej przez Kwiatonowickie
Stowarzyszenie Homini oraz Lokalne Centrum Wolontariatu w Gorlicach, podczas
której zostały przyznane nagrody Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini –
"Anioły Wolontariatu". Wśród wyróżnionych znalazł się nasz Szkolny Klub
Wolontariatu! To odznaczenie jest powodem do dumy, ale i zobowiązuje do
kontynuowania działalności i podejmowania kolejnych wyzwań.

Ola i Martyna
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11 Listopada - Dzień Niepodległości w naszej Szkole
W tym roku wypada setna rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę. Nasza Ojczyzna
posiada długą i bogatą w różne wydarzenia historię.
W 1795 roku Polska straciła niepodległość. Rosja, Austria i Prusy podzieliłynasz kraj na trzy
części. Przez 123 lata Ojczyzna nie mogła decydować o własnych losach. Walczyliśmy
z zaborcami na wszystkie możliwe sposoby, z różnym skutkiem. Dopiero w 1918 r.
zakończyła się I wojna światowa i Polska odzyskała niepodległość.

W naszej Szkole obchodziliśmy Święto Niepodległości
bardzo hucznie. Odbyły się różne konkursy. Jednym
z nich był Konkurs Recytatorski. W kategorii klas IVVI SP wyniki prezentują się następująco:
I miejsce: Daria Mucha z klasy VI
II miejsce: Weronika Grębska z klasy V
III miejsce: Zuzanna Stachura z klasy V
W grupie klas VII SP – III G:
I miejsce: Arkadiusz Wachowicz
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne
upominki.
Toczyliśmy również zmagania w KonkursieLiterackim na
wiersz patriotyczny. Zwycięzcami w kategorii klas IV-VI
SPokazali się:
I miejsce: Karina Stanula
II miejsce: Milena Korzeniec
III miejsce: Małgorzata Bochenek
Z kolei w grupie klas VII SP – III G:
I miejsce: Paula Wróbel/ Emilia Wlazło
II miejsce: Tomasz Kamiński
III miejsce: Tadeusz Rode
Odbyła się także uroczysta akademia
przygotowana przez uczniów klasy III
gimnazjum. Śpiewaliśmy pieśni
patriotyczne. W tym dniu odbył się
takżeKonkurs Historyczny, w którym
zwycięzcami okazali się uczniowie klasy
VIII w składzie: Mikołaj Mleczko, Piotr
Honc, Aleksandra Pabis oraz Tomasz
Kamiński. Gratulujemy!

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i drobne upominki.
W piątek, 9 listopada, o godzinie 11.11
zebraliśmy się na boisku szkolnym, by zaśpiewać
hymn państwowy i uczcić poległych 100 lat temu.

Kinga i Zuzia
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Książki na zimowe wieczory
Urządzenia elektroniczne: telefony, laptopy lub tablety to nasza codzienność. I nie byłoby
w tym nic złego, gdyby niektórzy z nas nie poświęcali im całego swojego wolnego czasu...
W końcu wszystko jest dla ludzi. W tym artykule chciałabym przedstawić alternatywne
rozwiązanie, dla tych, którzy nie zapomnieli, że można spędzić długie jesienne i zimowe
wieczory w inny sposób -książkę. Książka to bogactwo; przelane na papier myśli i słowa jej
autora. Myślę, że w tym zestawieniu każdy uczeń naszej Szkoły znajdzie coś dla siebie.
Miłego czytania :)
1. „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa”
Książka opowiada o czwórce dzieci, które wyjechały na wieś z bombardowanego Londynu.
Podczas zabawy w chowanego wchodzą do starej szafy - przejścia do magicznego świata
Narnii. Ciekawe, co stanie się dalej... Wszystko jest możliwe... Jeśli obejrzałeś film, to
dobrze! Ale przeczytaj też książkę; czy aby na pewno nic ich nie różni? Czy na pewno
wszystko jest takie same? Tę zagadkę też możecie rozwiązać sami.
2. „Czas robotów”
To książka z serii „Magiczne drzewo”. Przedstawiona jest w niej wizja przyszłości, w której
ludzie będą musieli zmierzyć się z super nowoczesnymi robotami. Nie wydaje nam się bardzo
odległa. Być może ta książka sprawi, że zaprzyjaźnisz się z całą serią „Magicznego drzewa”?
A jest z czego wybierać!
3. „Jej wysokość P.”
Peyton ma siedemnaście lat i sto osiemdziesiąt centymetrów wzrostu. Pewnego dnia
przyjmuje zakład, dzięki któremu może wygrać osiemset dolarów. Wystarczy, że pójdzie na
trzy randki i bal maturalny z chłopakiem… wyższym od niej. Ciekawe, czy Peyton wygra ten
zakład? Zadanie niełatwe, biorąc pod uwagę, ile wzrostu mają przeciętnie chłopcy w jej
wieku. Ale może…

Mam nadzieję, że sięgniesz po jedną z tych książek. Na pewno znajdziesz coś dla siebie.

Kamila
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„Zjawa” Vanessy...
Uczniowie naszej Szkoły ostatnio wielokrotnie udowodnili, że mają talent literacki. Były
wiersze szóstoklasistów o jesieni i utwory innych osób o tematyce patriotycznej. Dzisiaj
prezentujemy Wam wiersz autorstwa Vanessy Staroń.

„ZJAWA”
Budzę się teraz, jest ciemna noc,
podciągam pod szyję mój nowy koc.
Nad głową mą, gwiazdy wciąż lśnią,
a mnie się wydaje, że one grzmią.
Skąd dochodzą te dziwne dźwięki???
Skrzypnięcia, stuki, może też jęki...
To chyba ona chodzi po domu,
chce zrobić psotę, lecz nie wie komu.
To stary dom, możliwe, że jej,
na pewno zagląda do sypialni mej.
Gruba sylwetka, wątłe ramiona,
myślę, że może być dobrze karmiona.
Ogromne oczy, facjata blada,
kudłate włosy – to chyba jej wada.
Jaka więc jest? Przyjazna, łagodna?
A może podła, zła i niezgodna?
Przenika tu, przemieszcza się tam,
wciąż hałasuje, już dosyć jej mam!
Wstaję więc z łóżka i wkładam bambosze,
stąpam po schodach, może ją wypłoszę.
Patrzę z daleka, z lodówki wyjada,
potem na podłogę karton mleka spada.
To moja zjawa jest mi dobrze znana,
i przez mą rodzinę też bardzo lubiana.
Lecz czasem nocą jest inną osobą,
bo jak dobrze nie zje, to nie jest wtedy sobą.
Vanessa Staroń
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POMYSŁY NA PREZENTY DLA BLISKICH
Wiele osób nie wie, jaki prezent kupić swoim bliskim na święta. Często obawiamy się, że coś
się nie spodoba. Trudno pewnie byłoby znaleźć kogoś, kto choć raz w życiu nie dostał
nietrafionego prezentu! W tym artykule
przedstawimy Wam kilka pomysłów na
prezenty dla mamy, taty lub rodzeństwa.

Pomysły na prezent dla mamy:
-kosmetyki; każda kobieta je uwielbia.
Jeśli tylko wiemy, jakie lubi, będzie to
świetny prezent.
-karnet do spa; warto kupić go mamie,
aby odpoczęła od ciągłych obowiązków.
Pamiętajcie!
Najlepszym prezentem dla mamy są rzeczy
własnoręcznie zrobione przez jej
dziecko ; )

Pomysły na prezenty dla taty:
- zestaw narzędzi; każdy tata uwielbia
majsterkować, więc dlaczego by nie kupić takiego
zestawu?
-galanteria; zawsze się może przydać, a tata na
pewno się ucieszy.

Pomysły na prezent dla siostry:

Pomysły na prezent dla brata:

-biżuteria; dziewczyny uwielbiają
błyskotki: kolczyki, łańcuszki, itd.

-gra, np. komputerowa- wielu chłopców
uwielbia grać na komputerach i z nowej gry na
pewno się ucieszy.

-ubrania; każda nastolatka chce ładnie
wyglądać. Jeżeli tylko wiemy, co lubi,
z pewnością się ucieszy.

-piłka; może być, np. do siatkówki, koszykówki.
Zależy, jakim sportem dany chłopak się
interesuje.
Wykonały:
Aleksandra Jarasiewicz
Emilia Grygiel
7

To co lubimy najbardziej - potrawy wigilijne
Co powinno znaleźć się na wigilijnym stole? Zgodnie z tradycją potraw powinno być dwanaście
i powinny być postne. Każdy z nas czeka na pyszny, babciny barszcz. Święta to magiczny czas,
który powinniśmy spędzać z rodziną i najbliższymi.

Oto 12 wigilijnych, postnych potraw:













Barszcz czerwony z uszkami
Pierogi: ruskie, z kapustą i grzybami
oraz z suszonymi śliwkami
Karp smażony
Kutia
Groch z kapustą
Fasola ze śliwkami
Kluski z makiem
Ryba w galarecie
Sałatka (np. jarzynowa)
Żurek z jajkiem
Paszteciki z kapustą
Śledzie
Aby było słodko, w święta polecamy:







Kompot z suszu
Piernik
Makowiec
Owoce
Pierniczki
Cukierki z choinki

Wszystkim nauczycielom, uczniom i pracownikom szkoły cały zespół gazetki szkolnej ''Dwójka'' życzy
zdrowych, spokojnych, udanych Świąt Bożego Narodzenia i miłego wypoczynku.
Wróćmy do szkoły wypoczęci, pełni pozytywnej energii i chęci do dalszej pracy.

Zuzia i Kinga
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Sposoby na naukę do egzaminów
Do egzaminów kończących szkołę podstawową lub gimnazjalną coraz mniej czasu...
Należy więc rozpocząć przygotowania już teraz. Przedstawimy Wam, uczniowie klasy VIII
SP i III G, pięć efektywnych sposobów na naukę.

1.Nie rozpraszaj się.
Na czas nauki wyłącz telefon i odłóż wszelkie sprzęty elektroniczne. Nie będą Ci
przeszkadzać ani rozpraszać twojej uwagi.

2.Rób krótkie przerwy.
Aby zbytnio nie przemęczyć się nauką, co godzinę rób krótką przerwę. Dobrze ją
wykorzystaj; zjedz coś, np. orzechy lub gorzką czekoladę, które ułatwią ci zapamiętywanie.
Możesz wykonać też kilka prostych ćwiczeń fizycznych, dzięki czemu dotlenisz mózg.

3. Nie odkładaj nauki na później.
Odkładanie nauki na później skutkuje brakiem czasu na przypomnienie sobie wszystkich
wiadomości na egzaminy lub ważne sprawdziany.

4. Rób notatki.
Jeśli jesteś wzrokowcem, jest to idealny sposób dla Ciebie. Przyklej małe kolorowe karteczki
w widocznych miejscach. Za każdym razem, gdy na nie spojrzysz, będziesz utrwalać
wiadomości.

5. Ćwicz, ćwicz, ćwicz...
Przed egzaminem warto rozwiązywać różnego rodzaju zadania, które mogą pojawić się na
egzaminie, w tym zadania egzaminacyjne z lat ubiegłych. W Internecie można znaleźć wiele
takich zadań zupełnie za darmo.
Iza i Monika
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Lektury do egzaminów
O tym, że czytanie książek daje nam mnóstwo korzyści, nie trzeba chyba nikomu
przypominać. Taką przynajmniej mamy nadzieję. Nie ma znaczenia tutaj, po jakie książki
sięgamy, bo każda z nich wnosi coś pozytywnego do naszego życia. Ale przed zbliżającym
się nieubłaganie Egzaminem Gimnazjalisty i Egzaminem Ósmoklasisty warto byłoby
przypomnieć sobie lektury szkolne… Dlaczego? Bo pamięć niestety bywa ulotna! Z jakich
lektur warto się przygotować?
Egzamin Gimnazjalisty:

Egzamin Ósmoklasisty:

1. Jan Kochanowski – wybrane fraszki,
Treny (V, VII, VIII)
2. William Szekspir „Romeo i Julia”
3. Molier „Skąpiec”
4. Ignacy Krasicki – wybrane bajki
5. Aleksander Fredro „Zemsta”
6. Adam Mickiewicz – wybrana
ballada, „Dziady” cz. II, „Reduta
Ordona”
7. Bolesław Prus lub Eliza Orzeszkowa
– wybrana nowela
8. Henryk Sienkiewicz „Krzyżacy”

1. Charles Dickens „Opowieść wigilijna”
2. Aleksander Fredro „Zemsta”
3. Jan Kochanowski , wybór raszek, pieśni
i trenów, w tym treny I,V,VII,VIII
4. Aleksander Kamiński „Kamienie na
szaniec”
5. Ignacy Krasicki „Żona modna”
6. Adam Mickiewicz „Reduta Ordona”,
„Śmierć Pułkownika”, „Świtezianka”, II
część „Dziadów”, Wybrany utwór z cyklu
„Sonety krymskie”, „Pan Tadeusz”
7. Antoine de Saint-Exupery „Mały
Książę”
8. Henryk Sienkiewicz „Qvo vadis”,
„Latarnik”
9. Juliusz Słowacki „Balladyna”
10. Stefan Żeromski „Syzyfowe prace”
11. Sławomir Mrożek „Artysta”

Sięgnij również po książki:
Aleksander Kamiński „Kamienie na
szaniec”
Juliusz Słowacki „Balladyna”
Antoine de Saint-Exupery „Mały
Książę”

Aby zrozumieć treść lektury i zapamiętać jak najwięcej, należy:
1. Podczas czytania robić notatki, np. dotyczące charakterystyki bohaterów, opisów
przyrody , problematyki utworu.
2. „Podejść” do książki pozytywnie. Negatywne nastawienie nie przyniesie żadnych
rezultatów .
3. Czytać książki w własnym tempie. Wyznaczyć sobie określoną liczbę stron do
przeczytania na dany dzień.
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Martyna i Ola

Rozgrzewka przed… egzaminem
Doskonałą okazją na sprawdzenie wiedzy i umiejętności potrzebnych na testach właściwych
jest próbny egzamin gimnazjalny i próbny egzamin ósmoklasisty. Oprócz tego warto
samodzielnie rozwiązywać różne zadania; tak te, które proponują nam nauczyciele
przedmiotów egzaminacyjnych, jak i te, które można znaleźć choćby w sieci. Nie brakuje
arkuszy z lat ubiegłych. Pamiętaj: trening czyni mistrza!
Język Polski:

Język Angielski:
Przetłumacz fragmenty zdań na j. angielski.
1.(Czy jesteś) _____Are you______ happy ?
2.(Nienawidzę) ____I hate_____ this music.
3. What (robisz) ______are you doing ___ in
your room right now ?
4.(Nie są) ___They aren't_______ from Turkey.

1. Dokończ zdanie.
Zestawione w parach słowa: wszystko-nic oraz
wielki-mały są:
X A. antonimami
B. synonimami
C. homonimami
D. neologizmami

Matematyka:
1. W klasie 8a jest 10 dziewczyn i 15 chłopców. Średnia wzrostu dziewczyn wynosi
162cm, a średnia chłopców wynosi 172cm. Jaka jest średnia wzrostu uczniów tej
klasy ?
Obliczenia: 10x162+15x172=4200

4200:25=168 cm

Odp.: Średnia wysokości w tej klasie wynosi 168 cm

2. Uniwersytet Jagielloński został założony w MCCCLXIV roku, a Uniwersytet
Warszawski w MDCCCXVI roku. O ile lat później został założony UW od UJ ?
Dane:
MCCCLXIV= 1364 r.

MDCCCXVI=1816 r.

Obliczenia: 1816-1364=452
Odp.: UW został założony o 452 lat później niż UJ.
Źródło zadań:
matematyka- „Tak, zdam!”
J. Polski- „Teraz egzamin ósmoklasisty” (arkusze)
J. Angielski - szkolny sprawdzian wiadomości

Martyna i Ola
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A teraz czas na żart ;)
Mama mówi do syna:
- Jasiu! Sąsiadka mi mówiła, że wczoraj byłeś nad rzeką i jeździłeś na łyżwach po cienkim
lodzie. Lód pękł i wpadłeś do wody w nowych spodniach. Czy to prawda?
- Mamo, przepraszam! To się stało tak szybko, że nawet nie zdążyłem się rozebrać!
Pani nauczycielka - Jasiu kiedy odrabiasz pracę domową?
Jasio - Po obiedzie.
Pani nauczycielka - To dlaczego nie masz odrobionej pracy domowej?
Jasio - Ponieważ jestem na diecie.
Przychodzi Jasiu z wielką reklamówką jabłek.
- Jasiu, skąd masz te jabłka- pyta mama.
Od sąsiada - śmiało odpowiada Jaś.
- Sąsiad wie?
- Jasne, przecież mnie gonił.
Jasiu przychodzi ze szkoły i krzyczy:
- Mamo, mamo dostałem szóstkę!
- Z czego mój drogi? - zapytała mama.
- 1 z polskiego, 2 z muzyki, 1 z plastyki i 2 z historii.
Przyjeżdża babcia do Jasia i mówi:
- Wnusiu, jakiś ty do mnie podobny !
Jasiu biegnie do mamy i mówi:
- Mamo, babcia mnie straszy !

Redakcja grudniowej „Dwójki”:
Aleksandra Pabis, Martyna Raksa, Monika Radwan, Izabela
Tymkiewicz, Karolina Baran, Emilia Grygiel, Aleksandra Jarasiewicz,
Kinga Raksa, Zuzanna Sendra, Magdalena Wójcik, Kamila Hycnar
Opiekun: Anna Filus-Solarz

UWAGA
Gazetka jest darmowa. Po przeczytaniu przekaż ją
koleżance/ koledze.
Ten numer „Dwójki” znajdziesz również na stronie
internetowej naszej Szkoły:
http://www.zs2biecz.c0.pl/
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