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Nasza ojczyna jest biało - czerwona

Nareszcie nadeszła wiosna. Po wielu miesiącach chłodów możemy delektować się bujną
zielenią, pięknymi kwiatami i słońcem. Początek maja zdecydowanie zdominowały dwa
kolory, biały i czerwony. Uczniowie naszej szkoły przygotowali akademię poświęconą 227.
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz biało – czerwony happening na węgrowskim
rynku. W maju odbyło się też wiele ciekawych imprez (m.in. spotkanie z młodym pisarzem
Tomaszem Sobanią) oraz wycieczek. Wiele klas odwiedziło stolicę, niektórzy zaś wybrali
wiosenne wędrówki po Karkonoszach. Trzecioklasiści z niecierpliwością i nadzieją czekają
na wyniki egzaminów. Wszyscy zaś czekają na wakacje!
Marzena Wołynko, opiekun zespołu redakcyjnego
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LEKCJA PATRIOTYZMU

Z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
uczniowie naszej szkoły przygotowali patriotyczny
koncert połączony z pokazami tańców narodowych.
Pierwszoklasiści z pasją zatańczyli krakowiaka , a
gimnazjaliści zaprezentowali dostojnego poloneza.
Młodzież wystąpiła w strojach z epoki baroku. Układy
choreograficzne opracował nauczyciel muzyki, pan
Michał Soszka, który z ogromnym zaangażowaniem
mobilizował młodych artystów.
02.05.2018 r. uczniowie z klas 1a, 1b, 4a oraz 2c
gimnazjum wybrali się na Rynek Mariacki oraz do
pobliskich instytucji i tam zachęcali węgrowian do
celebrowania Święta Flagi, wręczając im
własnoręcznie zrobione polskie flagi.
Gabriela Adamczuk II c
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W OCZEKIWANIU NA WYNIKI
EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH

Klasa III d tuż przed egzaminem
18, 19 i 20 kwietnia trzecioklasiści zmierzyli się z
egzaminami gimnazjalnymi. Pierwszego dnia musieli
stawić czoło historii i WOS-owi oraz językowi
polskiemu. W testach pojawiły się pytania o poglądy
filozoficzne Jeana Jacquesa Rousseau, dynastię
Romanowów i podatki. Wielu gimnazjalistów
zaintrygował tekst Jana Burzyńskiego ,,Rowerować,
teatrować czy kawkować" , który dotyczył
najnowszych zmian w naszym języku. Jak zwykle
wszystkich zaskoczyło wypracowanie. Miała być
rozprawka, a była... charakterystyka bohatera
literackiego, który kierował się w życiu najważniejszą
dla siebie wartością. Drugi dzień egzaminów upłynął
pod znakiem przedmiotów ścisłych. Uczniowie mieli za
zadanie np. sklasyfikować rdestnicę po jej liściach,
obliczyć prędkość fal w kosmosie, zapoznać się z
procesem otrzymywania bitej śmietany, wybrać
sprzyjające cechy środowiska przyrodniczego Japonii
oraz obliczyć ceny hurtowe deskorolki i kasku.
Ostatniego dnia uczniowie zmierzyli się z wybranym
językiem obcym, czyli angielskim, rosyjskim lub
niemieckim. Zdecydowana większość wybrała ten
pierwszy. Wyniki egzaminu już 15 czerwca.
Trzymamy kciuki!
Gabriela Wołynko z IIId
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NASZE PASJE
SUKCES ANI

Jakie są twoje ulubione przedmioty w szkole?
Lubię przyrodę, w-f i język angielski.
Czy masz jakieś zwierzęta?
Jestem właścicielką psa Belli i chomika Stefana.
Chciałabym mieć jeszcze żółwia o imieniu Maja, ale
nie wiem, czy rodzice się zgodzą.
Czy masz ulubione kolory?
Tak, bardzo wiosenne. Najbardziej podobają mi się
żółty i zielony.
Jakie jest twoje ulubione danie?
Naleśniki lub pierogi z serem są najpyszniejsze.
Co będziesz robić w czasie zbliżających się
wakacji?
Już wkrótce wyjeżdżam na Litwę, później będę
spędzać czas z rodziną na działce.
Dziękujemy za rozmowę.
Oprac. Maja Łatka z IV a

Anna Słowik z IVa zajęła I miejsce w powiecie w
ogólnopolskim konkursie „Mój las”. Zadaliśmy jej
kilka pytań.
Ilu uczniów brało udział w konkursie?
W konkursie brało udział około 280 uczestników.
Ile czasu zajęło ci przygotowanie konkursowej
pracy?
Pracowałam nad albumem „Runo leśne” i jego
mieszkańcy ponad 2 tygodnie. Pomagał mi mój tata,
który jest pszczelarzem.
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WARTO PODĄŻAĆ ZA MARZENIAMI

W kwietniu w naszej szkole odbyło się spotkanie z
młodym pisarzem. Nazywa się Tomasz Sobania i
pochodzi z miasteczka Toszek na Śląsku. Młody
artysta ma 19 lat.
Podczas spotkania zaprezentował dwie książki,
,,Speculo” i ,,Nowy świt”.
Powieść ,,Speculo” została wydana, gdy autor miał 17
lat. Przypomina ona nieco ,,Opowieści z Narnii”, bo
opowiada przygody młodych ludzi, którzy trafili do
innego świata. Natomiast druga z prezentowanych
powieści pt. ,,Nowy świt” powstała, gdy Tomasz
Sobania skończył 19 lat. Powieść ta przypomina
,,Igrzyska śmierci”.
Droga młodego pisarza do sukcesu była dość trudna,
ale interesująca. Tomek Sobania zaczął tworzyć już w
5 klasie. Napisanej wówczas powieści nigdy nie wydał,
bo wydaje mu się zbyt słaba. W gimnazjum zaczął
pracę nad ,,Speculo”. Codziennie zamiast uczyć się,
pisał . W liceum miał z tego powodu problemy z
nauką,np. zagrożenie z matematyki. Rodzice zabronili
mu pisać książki do momentu, kiedy poprawi oceny.
Chłopak i tak potajemnie spędzał czas na pisaniu.
Kiedy skończył ,,Speculo”, chciał ją wydać, lecz
okazało się to trudniejsze niż myślał. Musiał zapłacić
sporą sumę, aby książka została wydana. Nie miał
wystarczająco dużo pieniędzy, więc skorzystał z
pomocy portalu ,,Polakpotrafi.pl”. Na początku nie
zebrał tyle gotówki, ile chciał, lecz się nie poddał i w
końcu udało się. Osiągnął swój cel, a nawet więcej...
Warto podążać za marzeniami. To, o czym marzymy,
może się spełnić, o czym świadczą losy młodego
autora - Tomka Sobani.
Alicja Czarnecka, Adrianna Kowalczyk z II b

,,Speculo" to debiutancka powieść Tomasza Sobani,
którą zaczął pisać, będąc uczniem gimnazjum w
Toszku.
Utwór opowiada historię trojga przyjaciół - Kamila,
Oliwii i Daniela. Główny bohater jest niezłym
bramkarzem, szybkim biegaczem i lingwistą. Pewnego
dnia licealiści przeszukując stary księgozbiór, zostają
dosłownie wciągnięci przez pewną księgę i trafiają do
innego wymiaru. Przeżywają wiele przygód, szukając
sposobu na powrót do domu i przy okazji ratują życie
wielu rebeliantom.
Moim zdaniem warto sięgnąć po tę książkę. Jej zalety
to ciekawi bohaterowie, wartka akcja i prosty,
zrozumiały język. To z pewnością niezły debiutancki
utwór.
Gabriela Wołynko z IIId
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W ŚWIECIE KSIĄŻEK
Bohaterowie ,,Hobbita"
w naszej szkole

23 kwietnia to Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich. Świętowaliśmy ten dzień, czytając i
ilustrując powieść pt. „Hobbit, czyli tam i z powrotem”.
Laureaci szkolnego konkursu ,,Mistrz pięknego
czytania’’ zaprezentowali przez radiowęzeł fragmenty
przygód Bilba Bagginsa.Do naszej szkoły zawitali
bohaterowie "Hobbita", którzy przygotowali ciekawe
kostiumy i wiele pytań dla tych, którzy przeczytali
powieść o wyprawie na Samotną Górę. Fani Tolkiena
startowali w konkursie wiedzy o „Hobbicie”. Oto jego
wyniki: I miejsce – Julian Namięta z IIa II miejsce –
Natalia Wołynko i Jakub Kosiorek z IVa III miejsce –
Gabriela Wołynko , Bartłomiej Rybak z VII b, Łukasz
Skrzypek z VIIb, Krzysztof Chojecki z IIb, Kamil
Gąsior z III a i Patryk Pikulski z III c.
Oprac. J. Łuczak z 7b

CZYTAMY KULTURĘ W
FILMOTECE NARODOWEJ
9 maja 2018 r. po raz kolejny w tym roku szkolnym
wybraliśmy się na warsztaty literacko-filmowe do
Warszawy. Zajęcia, które odbyły się w nowoczesnej
siedzibie Filmoteki Narodowej, prowadził
kulturoznawca Karol Jachymek. Tym razem warsztaty
dotyczyły przemiany bohaterów w filmach, w
książkach i nie tylko. Choć zajęcia trwały aż trzy
godziny, wcale nam się na nich nie nudziło. Temat
spotkania i ciekawe edukacyjne zabawy
zainteresowały wszystkich uczestników wyjazdu.
Oczywiście na koniec wycieczki pojechaliśmy do
McDonald’a - stałego punktu każdego szkolnego
wyjazdu. Według mnie warto wybrać się na warsztaty
„Czytaj kulturę!”, gdyż można się na nich wiele
nauczyć i jednocześnie fajnie bawić.
Juliusz Łuczak z 7b
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ZWIERZĄTKOWO
SAMA MIŁOŚĆ NIE WYSTARCZY

W sąsiedztwie naszej szkoły znajduje się gabinet
weterynaryjny MIKO – WET. Na początku maja
odwiedziliśmy to miejsce, by przyjrzeć się z bliska
pracy weterynarzy.
Nie jest ona łatwa. Weterynarz leczy chore zwierzęta,
przeprowadza zabiegi i operacje. Musi być
przygotowany na wiele trudności. Zawód ten wymaga
odporności, wytrwałości, odpowiedzialności i
dyspozycyjności.Sama miłość do zwierząt to za mało,
by sprawować nad nimi opiekę. Weterynarz to trudny
zawód.
W gabinecie MIKO – WET można także kupić
zwierzątka oraz akcesoria i przysmaki dla naszych
pupili. Z jednym z pracowników obejrzeliśmy mini zoo.
Najbardziej zainteresowały nas kameleon, gekony i
miniaturowe żółwie. Mogliśmy także obejrzeć małe
gryzonie (szczury i chomiki) oraz ptaki hodowane w
domach.
Pani weterynarz opowiedziała nam wiele ciekawostek
o zwierzętach i opiece nad nimi. Dowiedzieliśmy się,że
kameleony to dobrzy towarzysze dla osób... leniwych.
Nie trzeba ich wyprowadzać na spacery i karmi się je
co dwa dni (niestety żywym pokarmem).
Klub Młodych Redaktorów

W GABINECIE
WETERYNARYJNYM
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TROCHĘ COOLTURY
W świecie japońskich kreskówek

„Naruto” to, zaraz po Pokemon'ach i Dragon Ballu,
jedno z najbardziej znanych anime. Gdybym miała
dodać coś jeszcze , to powiedziałabym, że najlepszym
z nich. Anime to składa się z dwóch serii i ośmiu
filmów. Pierwsza seria, „Naruto” liczy 220 odcinków, a
druga, „Naruto: Shippuuden”, 500. Sporą część
stanowią fillery, czyli odcinki niebazowane na mandze,
które zazwyczaj nie mają nic wspólnego z toczącymi
się wydarzeniami. Akcja anime ma miejsce w świecie,
w którym główną rolę odgrywają shinobi, inaczej ninje.
Posługują się oni chakrą, energią duchową i fizyczną ,
dzięki, której wykonują najróżniejsze techniki ninjutsu.
Tworząc piczęci rękoma, kształtują chakrę. „Naruto”
opowiada historię chłopca-sieroty, mieszkającego w
ukrytej wiosce Konosze. Naruto jest przekonany, że
odkąd pamięta, wszyscy patrzyli na niego z pogardą i
unikali go, czuł się przez to samotny i
odrzucony.Chłopak, chcąc zwrócić na siebie uwagę,
robił psikusy i wszystkim dokuczał .Naruto miał wielkie
marzenie, marzenie o zostaniu Hokage, głową całej
wioski. Chłopak myślał, żę dzięki temu zostanie
zaakceptowany przez mieszkańców i przestanie być
samotny.

Chłopak ciężko trenował, mimo że nie wykazywał się
wielkimi zdolnościami w ninjutsu. Atutem Naruto był
upór i wytrwałość. Jak coś sobie postanowił, to nie
dawał za wygraną. W końcu ktoś go dostrzegł, jego
nauczyciel Iruka. Uwierzył on w chłopaka i dostrzegł
jego moc. Od tamtej pory jakby wszystko zaczyna się
układać. zostaje shinobi, trafia do drużyny, znajduje
przyjaciół. Z czasem chłopak jednak odkryje wiele
tajemnic kryjących się w nim, w wiosce, a nawet w
świecie
Anieme "Narutoto" jest przepełnione zwrotami akcji,
wspaniałymi postaciami, które pokochasz albo
znienawidzisz (tak jak ja Sasuke). „Naruto” wiele uczy
przyjaźni, mówi o jej wadze w życiu człowieka, o tym
jak ważne jest, by się nie poddawać, o tym jak wiele
można osiągnąć ciężką pracą. O TYM, ŻE NAWET
NAJWIĘKSZY IDIOTA MOŻE URATOWAĆ ŚWIAT.
Kocham to anime. Odkąd zaczęłam je oglądać, świat
wydaje się bardziej radosny i magiczny, mimo że w
trakcie filmu płakałam tyle razy, że już nie pamiętam.
Gorąco polecam :) !!!
Weronika Wołynko, kl.III d
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S JAK SPORT
Uwielbiamy
taniec

Roztańczone i utytułowane dziewczyny z Avocado:
Aleksandra Bałdyga, Karolina Wrzosek, Aleksandra
Stępniewska oraz Karolina Siwińska z III c.
Od jak dawna trenujecie taniec?
W Avocado jesteśmy od 5 lat. Wcześniej tańczyłyśmy
w różnych zespołach m. in. w Kontraście. Niektóre z
nas tańczą ponad 10 lat.
Jaki style taneczne są Wam najbliższe ?
Tańczymy głównie jazz i modern.
Ostatnio brałyście udział Pucharze Świata w
Moskwie.Czy mogłybyście opowiedzieć o tym wyjeździe?
Zawody odbywały się w hotelu. Przyjechały tam
zespoły z różnych państw, ale tylko jeden z Polski.
Niestety, nie miałyśmy dużo czasu na oglądanie
innych zawodników, ponieważ przygotowałyśmy się
do swoich występów. Wyjazd w dużej mierze
zawdzięczamy naszemu opiekunowi panu
Tempczykowi, który już jakiś czas temu rzucił pomysł
tego wyjazdu. Problem stanowiły jednak wizy, na które
czekałyśmy bardzo długo oraz koszty związane z
wylotem do Rosji. Nie udało by się to bez finansowej
pomocy Miasta Węgrów oraz WOKU.

Jak Wam się podobało w Moskwie?
Moskwa to bardzo piękne miasto. Jest bardzo duże i
rozbudowane. Znajduje się tam 7 pałaców kultury. Plac
Czerwony jest widowiskowym i majestatycznym
miejscem. W tym czasie wszystko pokrywał śnieg.
Temperatury nie były zbyt wysokie. Musiałyśmy
chodzić w grubych futrach. Niemniej jesteśmy
zachwycone tym miejscem.
Czym się interesujecie?
Do naszych zainteresowań należą podróże i kuchnia.
Lubimy też śpiewać.
Czy posiadacie taneczny autorytet?
Inspiruje nas pani choreograf Anna Wielogórska oraz
tancerka o międzynarodowej sławie, Marisa Heart.
Czy wiążecie swoją przyszłość z tańcem?
Taniec jest naszym hobby, wielką przygodą,
sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu.
Jednak nie wiążemy z nim swojej zawodowej
przyszłości.
Dziękujemy za rozmowę.
Natalia i Weronika Wołynko z IIId
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To już jest koniec!
Na wesoło
Gazetka szkolna „Byle do Dzwonka” powstaje pod
kierunkiem polonistki Marzeny Wołynko. Tworzą ją
członkowie Klubu Redaktorów. Spotkania zespołu
redakcyjnego odbywają się
w każdy WTOREK na 8 godzinie lekcyjnej
w sali nr 10.
Jeśli chcesz, by Twój tekst znalazł się w gazetce,
przyślij na adres: byledodzwonka2017@gmail.com
lub przekaż go naszym redaktorom.
Czekamy na Twoje pomysły! Ty także możesz
zostać współpracownikiem szkolnego pisma „Byle
do Dzwonka”. Zapraszamy!
Dziękujemy panu Piotrowi Bartnikowi za
profesjonalne fotografie zamieszczone w naszym
piśmie. Dziękujemy również panom W. Banasiowi i
K. Chromińskiemu za udostępnianie w sieci
naszego pisma.
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