INNE ZAJĘCIA

RODZAJ ZAJĘĆ

KLASA/

PROWADZĄCY

TERMIN

M - CE

Dodatkowe lekcje z matematyki

III A

p. A. Rybińska

Ujęte w planie lekcji

s. 401

Dodatkowe lekcje z matematyki
Dodatkowe lekcje z fizyki
Dodatkowe lekcje z biologii
Dodatkowe lekcje z chemii
4 godz. Wf-u

II B
III
III
III
II -dz.

p. A. Rybińska
p. Z. Eichler
p. D. Rusoń
p. M. Strug
p. A. Bąk –Flatow

Ujęte w planie lekcji
Ujęte w planie lekcji
Ujęte w planie lekcji
Ujęte w planie lekcji
Czwartek, 1 lekcja

s. 401
s. 401
s. 402
s. 404
Sala gim.

II - dz.
I C - dz.
I B - dz.
IA - chł.
IB
I-II
II
I-III
II C- chł.
I – dz.
III
III
III B
III C
III A
III B
II

p. A. Bąk -Flatow
p. A. Bąk -Flatow
p. A. Bąk -Flatow
p. R. Szymanowski
p. R. Szymanowski
p. R. Szymanowski
p. R. Szymanowski
p. R. Szymanowski
p. R. Głowacki
p. R. Głowacki
p. Z. Eichler
p. M. Strug
p. K. Grabowski
p. K. Grabowski
p. L. Kotewicz
p. L. Kotewicz
p. D. Rusoń
p. M. Strug

Środa, 6 lekcja
Wtorek, 1 lekcja
Środa, 1 lekcja
Wtorek, 8 lekcja
Środa, 8 lekcja
Czwartek, 1 lekcja
Środa, 6 lekcja
Środa, 17.00-18.30
Środa, 6 lekcja
Środa, 1 lekcja
Czwartek, 7,8 lekcja
Czwartek, 7,8 lekcja
Środa,
Środa,
Środa, 1 lekcja
Poniedziałek, 7 lekcja
Środa 6,7 lekcja

4 godz. Wf-u
4 godz. Wf-u
4 godz. Wf-u
4 godz. Wf-u
4 godz. Wf-u
4 godz. Wf-u
4 godz. Wf-u
4 godz. Wf-u
4 godz. Wf-u
4 godz. Wf-u
Zajęcia z Einsteinem - fizyka
Zajęcia z Einsteinem - chemia
Zajęcia z Einsteinem - matematyka
Zajęcia z Einsteinem- matematyka
Zajęcia z Einsteinem - j. angielski
Zajęcia z Einsteinem - j. angielski
Zajęcia w ramach projektu ,, Rozwój
przez Kompetencje”

Pedagog szkolny
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

Sala gim.
Sala gim.
Sala gim.
Sala gim.
Sala gim.
Sala gim.
Sala gim.
Sala gim.
Sala gim.
Sala gim.
s. 401
s. 404
s.406
s.406
s. język.
s. język.
s.402
s. 404

Autobusy

8.00 - 12.00
nieobecny
9.30 - 13.30
8.30 – 13.30
8.00 – 12.00

poniedziałek 12.50, 13.50, 14.40
wtorek
12.50, 14.40, 15.30
środa
12.50, 13.50, 14.40
czwartek
12.50, 13.50, 15.30
piątek
11.50, 12.50, 13.40

Sekretariat

Biblioteka

Świetlica

czynny dla uczniów
9.45-13.30

od poniedziałku do
czwartku od 7.00 do 15.30
piątek 7.00 - 15.00

Od 7.00 do odjazdu
ostatniego autobusu

Drzwi do szkoły są zamykane. Dzwonimy

Wieści z Samorządu:
1. Dnia 14 września odbyło się pierwsze zebranie trójek klasowych
oraz prezydium SU(Samorządu Uczniowskiego – przyp. red.).
Podczas spotkania przedstawiono plan pracy na nowy rok szkolny,
przypomniano o obowiązku zapoznania się z regulaminem SU,
który jest dostępny w kilku kopiach w bibliotece szkolnej.
Pani dyrektor podtrzymała również w tym roku szkolnym takie
przywileje uczniowskie, jak:
- prawo do jednego dnia w miesiącu bez mundurka (obowiązuje
wówczas strój w kolorze określonym w załączniku do regulaminu
SU);
- prawo do udziału w losowaniu tzw. szczęśliwego numeru
( w piątki – uczeń zwolniony z odpowiedzi ustnej).
2. Dni bez mundurka:
- wrzesień – 30.09 – krawaty, Dzień Chłopaka
- październik – 27.10 – kolor brązowy, żółty, pomarańczowy - kolory jesieni
- listopad – 10.11 – elementy w barwach narodowych lub z orłem – święto narodowe
- grudzień – 6.12 – kolor czerwony – mikołajki
- styczeń – kolor biały – kolor zimy
- luty – 14.02 – elementy walentynkowe, serduszka – walentynki
- marzec – kwiatki – powitanie wiosny
- kwiecień – kolor zielony –Dzień Ziemi
- maj – elementy unijne – Dzień Unii Europejskiej
- czerwiec – strój dowolny, wakacyjny
3. Przypominamy o zapisywaniu się do działalności w sekcjach samorządu.
Małgorzata Mischke

Chopin Paderewskiego
Dnia 24 września w Filharmonii Pomorskiej im Ignacego Jana
Paderewskiego w
Bydgoszczy rozpoczął się 48. Bydgoski Festiwal
Muzyczny „Chopin Paderewskiego”. Grupa uczniów naszego gimnazjum
(oraz młodsi koledzy ze szkoły podstawowej) uczestniczyła w wieczornym
koncercie.
Godzina. 19.00 zadzwonił ostatni dzwonek. Wszystkie drzwi zostały
zamknięte. Na scenę wyszli muzycy, za nimi dyrygent – Jerzy Maksymiuk,
który krótko przedstawił życie i twórczość Paderewskiego. Koncert składał się z trzech części, między którymi
dyrygent wprowadzał słuchacza w strefę właściwego odbioru muzyki. Oczywiście koncert zakończył się owacją
na stojąco i kilkuminutowymi brawami.
Pierwszy raz spotkałam się z takiego typu muzyką i muszę powiedzieć, że się nie zawiodłam.
W skupieniu wysłuchałam całego (blisko półtoragodzinnego) koncertu. Miałam okazję dowiedzieć się jaką
fantastyczną muzykę tworzył Ignacy Paderewski. Pogłębiłam swoją wiedzę na temat jego życia i działalności nie
tylko muzycznej (politycznej też), co przyda mi się zarówno w nauce , jak i dalszym życiu. Musze przyznać,
iż taka muzyka była bardzo dobrą muzyką dla ducha.
Wychodząc z filharmonii można było dostrzec na twarzach nawet najmłodszych uczestników
wycieczki wielkie zadowolenie. Wyjazd zorganizowała p. Marlena Kminikowska – Grzesiak.
Anna Pryba (3c)

Pielgrzymka piesza do Sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej
Dnia 11 września 2010 r. o godzinie
10
z kościoła p.w. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Łasinie wyruszyła piesza
pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej
Rywałdzkiej.
Po
uroczystym
błogosławieństwie
księdza
proboszcza
Grzegorza Grabowskiego grupa licząca 134
pątników wyruszyła ze swoimi intencjami
w pełną modlitwy i ufności podróż. W czasie
przemierzania trasy, która liczyła ok. 20 km,
pielgrzymom towarzyszyły dwa młodzieżowe
zespoły ewangelizacyjne: Pustynia Miast z
Torunia
i
Działdowa.
Mimo
trudu
pielgrzymkowego wszyscy pątnicy doszli do wyznaczonego celu. Po krótkiej przerwie, o godzinie 1700
pielgrzymi z Łasina uczestniczyli w uroczystej Mszy świętej dla młodzieży wraz ze swoimi
duszpasterzami – ks. Krzysztofem Fidorowiczem i ks. Łukaszem Figurskim. Pielgrzymka zakończyła
się uroczystym błogosławieństwem o. Wojciecha Sugiera.
Ze swoimi intencjami do Matki Bożej Rywałdzkiej podążała również duża grupa uczniów z
naszej szkoły pod opieką p. Zdzisława Eichlera. Poniżej prezentujemy refleksje popielgrzymkowe
kilkorga uczniów:
Cieszymy się, że mogłyśmy dojść do samego Rywałdu o własnych siłach. Pielgrzymka była bardzo
udana. Uczestniczyli w niej także nasi koledzy z klasy. Z wszystkimi miałyśmy bardzo dobre relacje.
Ciekawe były zabawy przy ognisku. Zachęcamy do pójścia na pielgrzymkę do Rywałdu za rok i mamy
nadzieję, że uda nam się w niej uczestniczyć. Za wszystko dziękujemy organizatorom i innym
uczestnikom. Bóg zapłać!
Daria Czarnecka, Monika Zakrzewska, Maja Kelas
00

Pielgrzymka umożliwiła mi poznanie wielu nowych ludzi. Największą satysfakcję sprawiło mi dotarcie
do Rywałdu o własnych siłach. Cieszę się, że zapisałem się na tę pielgrzymkę i już nie mogę się
doczekać następnej. Gorąco zachęcam!
Mateusz Lewczuk
W pielgrzymce do Rywałdu uczestniczyło wielu młodych ludzi, nie tylko z Łasina i okolic, dlatego
można było poznać nowych znajomych. Dzięki wspólnemu śpiewaniu i modlitwie czas pielgrzymowania
szybciej płynął. Bardzo podobały mi się wspólne zabawy przy ognisku z ojcami kapucynami, którzy
zapewnili zmęczonym pielgrzymom niezły ubaw.
Klaudia Pryc
To była druga moja pielgrzymka. Pierwszy odcinek był najdłuższy i najgorszy, ale dałam radę.
Poznałam bardziej naszych nowych księży, którzy okazali się sympatyczni i zabawni. Grupa była dosyć
duża, ale wszyscy byli bardzo mili. Każdy śpiewał, modlił się i był uśmiechnięty. Szło się naprawdę
bardzo dobrze. Gdy doszliśmy do Rywałdu godzinę odpoczywaliśmy, a potem była piękna Msza święta.
Wieczorem zorganizowane było ognisko. Było naprawdę bardzo wesoło. Cały dzień był udany i wcale
nie byłam zmęczona. Miałam satysfakcję, że doszłam.
Magda Józwowska
Według mnie pielgrzymka do Rywałdu była bardzo udana. Najbardziej podobało mi się to, że wszyscy
byli radośni i uśmiechnięci. Porządkowi dbali o nasze bezpieczeństwo. Uczestnicy pielgrzymki poprzez
śpiew i modlitwy wyrażali swoją miłość do Pana Boga i Matki Najświętszej. Poznaliśmy naszych
nowych księży wikariuszy, którzy okazali się fantastyczni. Widok tablicy z napisem „Rywałd” wywołał
na każdej twarzy uśmiech. Wieczór był pełen zabawy i śpiewów przy ognisku. Naprawdę warto było iść
na pielgrzymkę do Rywałdu.
Ola Józwowska

