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LEKTURY INACZEJ

Idzie wiosna, egzaminy ósmoklasisty i gimnazjalisty tuż, tuż.

Trzeba powtarzać materiał z różnych przedmiotów, z języka

polskiego również. Nie obejdzie się zatem bez przypomnienia

treści lektur. Doskonałą do tego okazją jest festiwal lektur

szkolnych. Co roku uczniowie pod kierunkiem polonistów i

wychowawców przygotowują pardę bohaterów literackich,

prezentacje multimedialne o książkach i ich twórcach oraz

dekoracje pracowni w duchu lektury. Tegoroczny festiwal można

zaliczyć do bardzo udanych imprez szkolnych.
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Festiwal lektur szkolnych
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CZŁOWIEK RENESANSU

Wszyscy znają Mateusza Rudasia z klasy IIIc. To
jeden z najlepszych sportowców w naszej szkole.
Jest kapitanem szkolnej drużyny piłki nożnej.
Odnosi jednak sukcesy nie tylko w sporcie.
Należy do grona laureatów konkursu „Mistrz
Logicznego Myślenia”, z powodzeniem prowadzi
szkolne uroczystości. Zadaliśmy mu kilka pytań.

Ile lat trenujesz piłkę nożną?
Tak naprawdę to od dziecka. Grałem w piłkę, gdy
miałem 4 lata. Teraz trenuję w MKS „Podlasie” w
Sokołowie Podlaskim.
Ile czasu poświęcasz na treningi?
Trenuję 3 razy w tygodniu. W sezonie mamy też
zajęte soboty.
Jakiej drużynie kibicujesz?
Od 4 lat jest to Real Madryt.
W tym roku kończysz gimnazjum. Czy wiążesz
swoje plany zawodowe ze sportem?
Jestem racjonalistą, więc będę szukał szczęścia w
innych zawodach. Interesuję się matematyką,
geografią. Z pewnością wybiorę liceum
ogólnokształcące w Sokołowie, bo tam trenuję. Nie
chciałbym  porzucać sportu na tym etapie.
Co daje Ci uprawianie sportu?
Mam poczucie dobrze spędzonego czasu. Jestem w
dobrej kondycji. Robię to, co lubię i odnoszę sukcesy.
Jak spędzasz wolny czas?
Na boisku. Piłka nożna to moje hobby.
Życzymy wielu udanych meczów i realizacji nie
tylko sportowych zamierzeń.

Klub Młodego Redaktora
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ŻYJMY ZDROWO!

Kiedy zbliżają się ciepłe miesiące powinniśmy bardzo
dużo czasu spędzać na świeżym powietrzu, gdyż
dotleniamy mózg.W czasie nauki w szkole to
dotlenienie pomaga przede wszystkim: w
zapamiętywaniu ważnych szczegółów z lekcji. Na
dworze można korzystać z takich atrakcji jak: granie w
piłkę, jazdę na rowerze i rolkach lub pójść na spacer.
Podczas ciągłego grania na komputerze lub tablecie
pogarsza się nam pamięć, psuje się nam wzrok. 

Julia Turowska, 5A

SEGREGUJMY ODPADY!

Zielony koktajl
1.Składniki:banan, winogrona, jarmuż, jogurt
naturalny.
2. Sposób przygotowania: blendujemy wszystkie
składniki.
3. Następnie koktajl wlewamy do ładnej szklanki i
ozdabiamy owocami.

Smacznego!
Julia Turowska

To jest problem!
Na wiosnę, gdy stopnieje śnieg, dokładnie widać
wszystkie śmieci, zwłaszcza w lasach, dokąd udajemy
się na spacery i przejażdżki rowerowe. To jest
naprawdę okropne. Śmieci powinny trafić tam, gdzie
ich miejsce. Każdy z nas powinien segregować
odpady. A co dzieje się ze śmieciami w naszej
szkole? Nasza szkoła, do której uczęszcza ponad 300
uczniów,  produkuje dość dużo śmieci. Są one
segregowane i wywożone przez Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Węgrowie. Opłata za
odbiór odpadów wynosi 13 zł od osoby. Powinniśmy
ograniczyć produkcję śmieci.

Julia Turowska, Maja Łatka z Va
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TROCHĘ KULTURY

JEDYNY ZWYCIĘZCA

PILOCI W TEATRZE
ROMA

Autorem książki jest Arkadiusz Niemirski.
Lektura nosi tytuł „Pojedynek detektywów”.
Akcja książki dzieje się w Polsce, a dokładniej w małej
wsi zwanej Oporów.Utwór opowiada o przygodach
detektywów, którzy wykorzystując imiona i nazwiska
znanych osób, takich jak: James Bond czy Lara Croft
Próbowali rozwiązać zagadkę Przeora Gabriela.
Książka jest przygodowa, lecz czasami zabawna.
Nasz nauczyciel przypadkowo zabiera ze sobą swoją
sąsiadkę – pianistkę Jolę oraz dwójkę oporowskich
dzieciaków – Agatę i Krzyśka.
Czytelnicy mogą także dowiedzieć się, czy matematyk
rozwiąże zagadkę oraz co wspólnego ma z tym
kościół i zegar z kukułką.
Zachęcam do przeczytania tego utworu i poznania
dalszej jego części. Serdecznie polecam!
Wojciech Nojszewski IVB

Musical „Piloci” to pełna emocji opowieść o miłości
przerwanej przez II wojnę światową. Wielkie uczucie
łączące Jana, młodego polskiego pilota wojskowego
oraz Ninę, warszawską aktorkę kabaretową i
piosenkarkę, rozgrywa się na tle wydarzeń
historycznych z lat 30. i 40. ubiegłego wieku. Jest to
przede wszystkim Bitwa o Anglię, w której niezwykłą
rolę odegrali polscy piloci. Reżyserem tego musicalu
jest Wojciech Kępczyński, a w główne role wcielił się
Jan Traczyk oraz Zofia Nowakowska. Przedstawienie
jest bardzo ciekawe, a scenografia i oprawa
muzyczna zostały wspaniale wykonane.
Natalia Wróbel
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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 Młodych Redaktorów i kółka
dziennikarskiego. Spotkania zespołu redakcyjnego
odbywają się w poniedziałki na 7 i 8 godzinie lekcyjnej
w sali nr 10.

Jeśli chcesz, by Twój tekst znalazł się w
gazetce,przyślij go na adres:
byledodzwonka2019@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 naszej
gazetki.
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oraz współpracownicy:
Gabriela Adamczuk,Kacper Gierłowski, Natalia Kocon
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