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                                                                                             Nr 4 / 2018 Kwiecień 

 

     Drogi Gimnazjalisto! 
Egzamin tuż, tuż … 

18.04- napiszesz część pierwszą , 

czyli język polski , wos i historię . 

19.04- jest to część 

matematyczno- przyrodnicza. 

20.04- odbędzie się część 

językowa. 

 

 

      Życzymy powodzenia i trzymamy mocno kciuki ! 

        A oto kilka rad przygotowanych dla Ciebie: 

 Przygotuj odręcznie pisane ściągi … , a następnie zostaw je 

w domu! Samodzielne tworzenie ściąg jest świetną  

powtórką materiału ( pod warunkiem, że nie jest robione na 

zasadzie ,,kopiuj-wklej”) 

 W dzień poprzedzający egzamin zjedz lekką kolację,                   

a przed snem przewietrz pokój! 

 Nie ucz się w nocy ! Na egzamin pójdziesz niewyspany , a to 

znaczenie obniży Twoją koncentrację i sprawność umysłową. 

 Na egzamin ubierz się zgodnie z 

obowiązującymi wytycznymi, ale 

jednocześnie tak, by było Ci wygodnie . 

Koszula krępująca ruchy, a nawet mała, 

uwierająca metka potrafią zdekoncentrować!  
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       Czy 7a wyszła z escape roomu?  

 
 16 marca klasa 7a z  wychowawcą                

z okazji Dnia Kobiet udała się do escape 

room . Uczniowie w ciągu 60 minut mieli 

rozwiązując zagadki wydostać się                  

z różnych pokoi. 

 

     VI festiwal piosenki obcojęzycznej 
 

 23 marca odbyła się  szósta 

edycja festiwalu piosenki 

obcojęzycznej. Konkurs został  

zorganizowany przez     Szkołę 

Podstawową im. Janusza 

Korczaka w Choceniu. Naszą  „8” 

reprezentowały uczennice                  

z klasy 6b. Marta Zielaskiewicz 

wywalczyła 3 miejsce w 

kategorii junior solista, a  Anna 

Słomczewska i Julia Kowalczyk 

zdobyły wyróżnienie w kategorii junior zespół. Gratulujemy! 

                        Ośmiu wspaniałych 

 29 marca w urzędzie miasta odbyła się VIII edycja  

Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.  

Wśród nagrodzonych znalazły się m.in. uczennice naszej szkoły : 

Marta Zielaskiewicz, Natalia Zarębska i Julia Kowalczyk. 

Wyróżnienie przyznano Kamilowi Trawińskiemu, a laureatem został 

Tadeusz Ludwig. 
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           Życzymy zdrówka- włocławska kranówka    

 23 marca 

uczniowie klasy IV b          

i VI b aktywnie 

obchodzili Światowy 

Dzień Wody. Podczas 

wycieczki na Ujęcie 

Wody  

,, Krzywe Błota" we 

Włocławku, młodzież 

poznała tajniki 

pozyskiwania                          

i uzdatniania wody, która płynie w naszych kranach.  

Na uczniów czekały również atrakcję, niespodzianki i upominki 

przygotowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów               

i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku. 

 

 

                             Jeden z Dziesięciu 

 Z okazji pierwszego dnia 

wiosny samorząd szkolny 

zorganizował konkurs 

międzyklasowy, w którym można 

zdobyć dodatkowe punkty do 

pucharu dyrektora. W kategorii 

klas 4-6 wygrały uczennice 

klasy 6b : Amelia Komorowska            

i Anna Zielińska.  

A w gimnazjum najlepsi okazali 

się uczniowie klasy 3b :Wiktor 
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Listkowski i Eryk Słomkowski. 

                            OGŁOSZENIA 

 W dniach 18.04-20.04 uczniowie klas podstawowych oraz II 

klasy gimnazjum mają wolne z powodu odbywających się 

egzaminów gimnazjalnych. 

 Zapraszamy do rozwiązywania krzyżówek, pierwsze trzy 

klasy otrzymują punkty do pucharu dyrektora. 

 Prosimy o dostarczanie zdjęć z wycieczek, wyjść szkolnych 

z krótkim opisem. Zdjęcia można wysyłać elektronicznie na 

adres: gazetkazs8wl@wp.pl 

 

               Ósemka świeci na niebiesko 

 Autyzm jest zaburzeniem neurologicznym. Często 

powodującym, że ludzie nie potrafią się odnaleźć się w grupie. 

Dlatego 

4 kwietnia przychodziliśmy ubrani na niebiesko. 

                         Ekologia to nie moda 

 22 kwietnia wniesiemy do naszego życia zasadę, aby 

współpracować z Ziemią, bo w końcu wszyscy jesteśmy jej 

częścią. 

Czy wiesz, że...? 

PLASTIKOWA TORBA ROZKŁADA SIĘ 500 LAT! 

                        KRZYŻÓWKA 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

mailto:gazetkazs8wl@wp.pl
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1.Wnosi do naszego życia zasadę by sortować odpady. 

2 Gdzie bardzo ciężko odnaleźć się osobą chorującym na 

AUTYZM. 

3 Dnia 21.03 odbył się konkurs „jeden z …....” 

4 Klasa 7a udała się do …  

5 Gimnazjaliści 19.04 będą pisać część … -przyrodniczą 

6 Dnia 18.04 możesz napisać egzamin z polskiego, wosu i … 

7 Jaki będziesz, gdy uczysz się w nocy? 
 

               Kącik Naukowy 

 

Historia: 

 966 rok – Chrzest Polski 

 972 rok – Bitwa pod Cedynią 

 1000 rok – Zjazd Gnieźnieński 

 1025 rok – Koronacja Bolesława Chrobrego 

Matematyka: 

 Pole Prostokąta –  P=a*b 

 Pole Kwadratu –  P=a*a 

 Pole Równoległoboku – P=a*h 

 Pole Rombu – P=(e*f):2 

 Pole Trójkąta – P=(a*h):2 

 Pole Trapezu – P=(a+h)*h:2 

Wzory skróconego mnożenia  

Kwadrat sumy (a b)2 = a2 2ab b2 

Kwadrat różnicy (a ? b)2 = a2 ? 2ab b2 
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Różnica kwadratów a2 ? b2 = (a ? b) * (a b)  

Chemia: 

 Wartościowość pierwiastka ? Jest to liczba 

wiązań, jaką dany atom może utworzyć z innym 

atomem tworząc cząsteczkę.  

 

 Tlenki - to związki chemiczne składające się z 

dowolnego pierwiastka i dwuwartościowego tlenu.  

 

                        Kącik Literacki 
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TWÓRCY 
 

: 

 

Roksana Politowska 

Maja Politowska 

Marta Zielaskiewicz 

Anna Zielińska 

Rafał Masłowski 

Następny numer 

Już wkrótce!!! 


