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Minęły wakacje i znowu jesteśmy w
Zagórzu. Część uczniów jest nam znana,
toteż postanowiliśmy dokończyć to, co

zaczęliśmy w czerwcu, a czego nie
pozwoliła nam dokończyć wakacyjna
atmosfera. Nikomu już nie chciało sie

pracować nad kolejnym numerem gazetki.
Ale dziś - jesteśmy chętni i pełni pomysłów,
wobec tego w tym numerze prezentujemy

treści z czerwca i września :)
Zachęcamy do lektury! 

                                                     p. Wiola
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Ale zanim zaczniemy,
wróćmy jeszcze do tego

co działo się przed
wakacjami... 



 Domek dla owadów-
zajęcia manualne

podczas terapii
zajęciowej

Podczas tzw. ,,TZ" razem z naszymi
podopiecznymi na ORU budujemy domek
dla owadów. 
Świat owadów jest niesamowity!
Różnorodność tych małych stworzeń
zaciekawia ludzi od lat. Najważniejszym
owadem dla ekosystemu jest pszczoła. 
Pszczoła jest tą, która produkuje miód. Są
też jednak pszczoły, które nie produkują
miodu, a zapylają trzy razy więcej kwiatów
niż pszczoły miodne. Te pszczoły to
MURARKi ! I dla nich właśnie budujemy
dom.... :) 

  Radosław P. 





A oto efekty ich pracy... 



Kącik literacki 



Codziennie rano w mojej głowie pojawia się myśl - do czego dziś
zostanę zmuszony? Idzie się do tej ... ..., a po chwili zazwyczaj okazuje
się, że zamiast lekcji jest wymagane od nas mnóstwo totalnie
niepotrzebnych rzeczy, najczęściej mamy uczestniczyć w jakimś ledwo
rozumianym wykładzie, który przez warunki szkolne nie ma
wartościowego przekazu tylko powoduje narzekanie na ciągłe problemy
techniczne. Czasami idzie się na zastępstwo i każą nam rysować jakieś
rysunki na wystawy plastyczne albo idzie się korytarzem i jakiś
nauczyciel namawia w sposób bez wyjścia do niewolniczej pracy
fizycznej, noszenie toreb lub paczek to już norma. Nawet na przerwach
nie ma odpoczynku, tylko co chwilę słyszę "chodź pomożesz" albo
"skoro już tu jesteś". Na lekcjach wcale nie jest lepiej, ciągłe
wykorzystywanie uczniów do posłusznego pisania artykułów do
szkolnej gazetki, nawet kiedy nie ma się siły albo weny, to i tak trzeba
to zrobić pod groźbą jedynki. Chyba już się przyzywczaiłem.
Tu nie ma odpoczynku, dajcie mi w końcu chwilę świętego spokoju.

(Oczywiście to wszystko to fikcja, bardzo lubię i doceniam te wszystkie
rzeczy,  a pisanie takich rzeczy na polskim sprawia mi niezmierną
przyjemność.)

RS
 



 W środę 1/06/2022 odbył się w naszej szkole dzień dziecka,
w ramach tego święta na samym początku odbył się turniej
siatkówki, w którym wzięło udział ORu oraz Hostel. Oddział
dzienny i Zameczek przegrały walkoverem, 1 miejsce zajęło
ORu, jednak nie wiele brakowało by zwyciężył Hostel. Po
turnieju siatkówki odbyła się gra przygotowana wcześniej
przez naszych cudownych nauczycieli, muszę przyznać że
gra była bardzo udana i chyba wszyscy którzy brali w niej
udział bardzo dobrze się bawili. Ja na pewno. Po grze 
 czekaliśmy na grilla grając w planszówki. Gdy wszyscy już
się najedli dostaliśmy lody i oglądaliśmy film pt.: "Mój
przyjaciel Hachiko", dosyć smutny film jak na świętowanie
dnia dziecka, jednak mimo wszystko - bardzo dobry.
Podsumowując, dzień dziecka był bardzo udany, nie
spodziewałam się że będzie tak dobrze zorganizowany i że
nauczyciele przygotują tak fajną grę, na której wszyscy
świetnie się bawili, włącznie z nauczycielami, którzy stali na
punktach. :).                                         
                                                              Giselle F. 3e

Dzień Dziecka 



Dzisiaj pieniądze są wszędzie - można za nie kupić praktycznie
wszystko. Dużo osób pracuje i zarabia, dlatego ja bardzo je
szanuje. Niektórzy nie mają pieniędzy i nie pracują, albo wydają
pieniądze na wszystko, co się da. Moim zdaniem, jeżeli masz
pieniądze, wydawaj je na co chcesz - proste: twoje życie, twoja
sprawa - tylko potem się nie zdziw, że one ci uciekają. Pamiętaj o
osobach, które są biedne: myślisz, że one wydają pieniądze na
byle co, czy je oszczędzają? Pamiętaj też, że pieniądze nigdy nie
zastąpią twojego szczęścia, ponieważ szczęście tworzysz Ty sam
- uśmiechając się do kogoś, żartując, bądź po prostu myśląc o
przyjemnych rzeczach. Pieniądze są ważne, ale nie najważniejsze
i nigdy nie będą. Faktem jest to, że najważniejszy powinieneś być
Ty sam dla siebie. Dorośli dzisiaj kręcą się w świecie pieniędzy,
mówią: Nie mamy kasy, a tak naprawdę ją mają - po prostu są
przewrażliwieni na ich punkcie, jakby pieniądze były najważniejsze
w ich życiu. Lecz tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze: czy
pieniędzmi kupimy kontakty z ludźmi, dobrą pogodę lub dobry
humor...? NN

Pieniądze dziś 



Pieniądze dziś 2 

Są dobre, ale nie za dobre. Dzięki temu,
że masz pieniądze, możesz coś sobie
kupić, ale nie oznacza to, że jesteś
sławny, czy coś w tym stylu. Czasem,
jak się jest bogatym, to jest się
szczęśliwym i spełnionym.
Według mnie pieniądze są potrzebne,
ale jak umrzesz, to w trumnie pieniądze
są Tobie niepotrzebne, więc powinno
się mieć kogoś, kto by odziedziczył
majątek.
                nn



Wycieczka do Torunia 
 Bardzo piękne miasto, jednak uważam, że
Starówka, to taki jakby "większy rynek". Na
każdym kroku można spotkać różne
słodkości i oczywiście pierniki. Można
przepłynąć się łódką po Wiśle - ta atrakcja
była moją ulubioną, ponieważ pozwolono
mi nią sterować, co raczej nie było dobrym
pomysłem, ale na szczęście nie zatopiłem
nas. Wieczory były równie pięknie, a
szczególnie ostatni, podczas którego były
pokazy fajerwerek nad rzeką. Te atrakcje
dawały mi jedno: chęć zostania tam na
zawsze i zostania marynarzem. A co do
największej i najważniejszej atrakcji, tzn.
pierników - uważam, że piernik jak piernik:
można takie kupić w Biedronce. 
Pozdrawiam



Wycieczka do Stawiska 
 W piątek (03.06) większość szkoły pojechała do
Muzeum Jarosława Iwaszkiewicza. O 8:45 była
zbiórka, a o 9:00 wyruszyliśmy. Trasa bardzo mi
się dłużyła, jechaliśmy drogą, która przywołała
u mnie przykre wspomnienia i przejeżdżaliśmy
przez moje "ulubione" miasto- Pruszków.
Trochę źle pojechaliśmy, ale finalnie dotarliśmy
na miejsce. 

Muzeum pierwsi zwiedzali ludzie z ORU. Reszta
w tym czasie udała się na piknik. Trawa była
mokra i słońce świeciło nadzwyczaj mocno.
Stwierdziłam, że chcę wyglądać jak wampir i
nałożyłam na twarz i ręce krem
przeciwsłoneczny - i wtedy stała się tragedia -
pobrudziłam sobie rękaw zeslayowanej
koszulki z napisem "I <3 hot moms", no
tragedia według mnie. Zjedliśmy i zaraz była
nasza kolej na zwiedzanie.



Na początku, kiedy wchodziliśmy, nie byłam pod
wrażeniem. Drewniane schodki, nudny pokój,
brzydkie obrazy na ścianach. Przewodniczka
mówiła o tym, jak wiele osób zamieszkiwało ten
konkretny pokój. Nie pamiętam kto tam spał, bo
spokoju nie dawało mi pytanie: "Jak oni tu
mieszkali, skoro nie ma łóżka?"- nie
dowiedziałam się po dziś dzień.
W drugim zwiedzanym przez nas pokoju było
znacznie ładniej, zdecydowanie tak, jak sobie
wyobrażałam. Pamiętam, że był obraz, pod
którym zazwyczaj stało pianino. Iwaszkiewicz
gdzieś o tym napisał.  Następny pokój był chyba
najlepszym z całego domu- głównie dlatego, że
urzekły mnie zielone regały, które w nim się
znajdowały. Każdy z nich był po brzegi wypchany
książkami.



Jeśli już mówimy o wypychaniu, to wisiało w całym
domu wiele wypychanych zwierząt. Chyba z nich
najlepszy był dzik. Zwiedzając górę domu,
rozproszyłam się i przestałam słuchać Pani
przewodniczki - całą moją uwagę zabrały psy, a raczej
ich figurki, obrazki, itd. Jako miłośniczka psów,
zrobiłam zdjęcia wszystkiego, co było związane z
pieskami. Zobaczyłam wtedy wielkie ostrogi. Jako
naczelna "koniara", oczywiście musiałam zapytać o ich
historię. Okazało się, że są to argentyńskie ostrogi,
które były prezentem i rzeczywiście były używane.
Mam nadzieję, że osoba, która ich używała, dobrze się
nimi posługiwała, ponieważ takimi "bestiami" łatwo
zrobić zwierzakowi krzywdę.
Niedługo później skończyliśmy zwiedzać i zaczęliśmy
kierować się w stronę autokatu. Pan Maciek miał
koszulkę z jedną z moich ulubionych gier, ale okazało
się, że nie przepada za moją ulubioną postacią. 
Wróciliśmy spokojnie do szkoły i poszliśmy na lekcje.
To był bardzo udany dzień.

Feliks Ł.



Stawisko 



Zdjęcia: Giselle F. 



Wrzesień w szkole
Jak zwykle w naszej szkole we wrześniu dużo

się dzieje, a ma to związek z filozofią
Zagórza - najpierw relacje i dobra atmosfera

a w międzyczasie nauka.

 NARODOWE CZYTANIE - BALLADY I ROMANSE
Po raz kolejny wzięliśmy udział w tej akcji. Każda klasa

przygotowała inną balladę, a pani Iwonka, wprowadzając nas w
klimat debiutanckiej twórczości Mickiewicza, przestrzegła, byśmy

nie rezygnowali z własnych marzeń. Tomik naszego wieszcza
spotkał się z hejtem, ale poeta i tak nie zboczył ze swojej ścieżki.

 
9.09.2022 maturzyści zamiast w tradycyjnych

lekcjach brali udział w spotkaniach
organizowanych przez OKE. A wszystko w

ramach Warszawskiego Salonu Maturzystów.
 



Wrzesień w szkole
15.09 - Dzień Kropki =Dzień

Kreatywności
 Zrobiliśmy Zagórzańską Dżdżownicę,
składająca się z klasowych kropek z
naszymi mocnymi stronami. Potem

odbyły się warsztaty, na których jedni
"kropkowali", a inni rozwiązywali

zadania z matematyki.
P.s. Na mapie byliśmy 287 kropką - można nas znaleźć :) 

 
 



Tydzień Szczęścia 
 =Happiness at School

W tym roku nasza szkoła dołączyła do Ogólnopolskiego
Tygodnia Szczęścia, który odbywał się między 19 a 23 września.
Każdy dzień obfitował w nowe doznania, których zadaniem było
dostarczanie uczniom hormonu szczęścia "dopaminy".

 
poniedziałek - rozpoczęliśmy od zadbania o naszą lokalną
okolicę. Udana akcja Sprzątanie Świata zakończyła się pysznym,
wspólnym biesiadowaniem.
#DzieńBliskoNatury

 
wtorek - #DzieńMarzeń Każdy uczeń i nauczyciel mógł
wyartykułować swoje "małe i duże" marzenie.

https://www.facebook.com/happinessatschool?__cft__[0]=AZVclIE7qyj8LrTGBz-qso9tJ_Ve32y0dx2VAJOsTlSUtL6ZwN4wpG76C-CawrsMhwyNFxaGkKveSWlNQRd09kieb7UrJMdbmZMJdaoDivEfJ-Y-DQoJVU-JAnK9OZ-4Ev14VMTbDgTPODJNNQ6gXtdkWrOtWh_vrXJ5n8jnER8KAQ&__tn__=-]K-R


 
środa - #DzieńSpokoju #OrderUśmiechu
Uczniowie poznawali technikę relaksacji.
Odpoczywanie w dzisiejszych czasach jest bardzo
ważną umiejętnością.
A przy okazji wybraliśmy najbardziej uśmiechniętą
osobę w szkole - to pani Kasia z sekretariatu! Została
odznaczona Orderem Uśmiechu, tuż po tym jak wypiła
sok z cytryny. 

czwartek - #DzieńDobregoSłowa #DzieńJabłka w
ramach Happiness at School
Każdy z nas wylosował inną osobę, do której skierował
"dobre" słowo. Po prelekcji ucznia klasy 1 nt. jabłek
wymieniliśmy się karteczkami, a potem zjedliśmy
jabłkowe wypieki przygotowane wczoraj przez uczniów
na oddziałach. Było miło i smacznie.

piątek - #DzieńMiędzynarodowychSpotkań w ramach
@Dnia języków obcych. Uczniowie mieli okazję
porozmawiać z gośćmi z Izraela. Zadawali mnóstwo
pytań, toteż spotkanie przeciągnęło się...

https://www.facebook.com/hashtag/dzie%C5%84spokoju?__eep__=6&__cft__[0]=AZWC215-3RqkvTQhfdyR8OA0a31Knut2XvAD0cmTUn3h1tUb9-koVru7-dI9nj0IUph25QkLk-FTSjZCK4Xr7FN4kA8KMxZZeWPPw7GXaLWqwlxdXqXefvu9S47ANd9Co6j3hZ-5L83RW8sokFkicktOx1iJbrHEs5SgOSKXZs5ULw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/orderu%C5%9Bmiechu?__eep__=6&__cft__[0]=AZWC215-3RqkvTQhfdyR8OA0a31Knut2XvAD0cmTUn3h1tUb9-koVru7-dI9nj0IUph25QkLk-FTSjZCK4Xr7FN4kA8KMxZZeWPPw7GXaLWqwlxdXqXefvu9S47ANd9Co6j3hZ-5L83RW8sokFkicktOx1iJbrHEs5SgOSKXZs5ULw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dzie%C5%84dobregos%C5%82owa?__eep__=6&__cft__[0]=AZVclIE7qyj8LrTGBz-qso9tJ_Ve32y0dx2VAJOsTlSUtL6ZwN4wpG76C-CawrsMhwyNFxaGkKveSWlNQRd09kieb7UrJMdbmZMJdaoDivEfJ-Y-DQoJVU-JAnK9OZ-4Ev14VMTbDgTPODJNNQ6gXtdkWrOtWh_vrXJ5n8jnER8KAQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dzie%C5%84jab%C5%82ka?__eep__=6&__cft__[0]=AZVclIE7qyj8LrTGBz-qso9tJ_Ve32y0dx2VAJOsTlSUtL6ZwN4wpG76C-CawrsMhwyNFxaGkKveSWlNQRd09kieb7UrJMdbmZMJdaoDivEfJ-Y-DQoJVU-JAnK9OZ-4Ev14VMTbDgTPODJNNQ6gXtdkWrOtWh_vrXJ5n8jnER8KAQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/happinessatschool?__cft__[0]=AZVclIE7qyj8LrTGBz-qso9tJ_Ve32y0dx2VAJOsTlSUtL6ZwN4wpG76C-CawrsMhwyNFxaGkKveSWlNQRd09kieb7UrJMdbmZMJdaoDivEfJ-Y-DQoJVU-JAnK9OZ-4Ev14VMTbDgTPODJNNQ6gXtdkWrOtWh_vrXJ5n8jnER8KAQ&__tn__=-]K-R


poniedziałek -
Dzień Blisko Natury 



wtorek - Dzień
Marzeń 



środa - Dzień
Spokoju 



czwartek - Dzień Dobrego
Słowa i Dzień Jabłka 



piątek - Dzień
międzynarodowych spotkań 



"Kulturalna szkoła
na Mazowszu"

mostek na stawie w Parku Rzeźby
rzeźba zapałek
kury do przytulania
krótkie łóżka w skansenie
super prowadząca podczas warsztatów ceramicznych
ziemniaki w ziemiance

W ramach tego projektu nasi uczniowie pojechali na całodniową
autokarową wycieczkę do Radomia. Odwiedzili Skansen -

Muzeum Wsi Radomskiej oraz Park Polskiej Rzeźby w Orońsku.
Zapytaliśmy uczniów co im się najbardziej podobało tego dnia.

Oto odpowiedzi:





Kącik artystyczny



praca Kordiana



Zosia


