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Mamy już nowy  
Samorząd Szkolny:

W numerze: 

1. Aktualności: SAMORZĄD SZKOLNY
2. Temat numeru: Trzecia klasa gimnazjum i co 

dalej... 
- Z JAKIMI DECYZJAMI BĘDĄ MUSIELI SOBIE 
PORADZIĆ ABSOLWENCI KLASY TRZECIEJ 
GIMNAZJUM? 
- CO JEST WAŻNIEJSZE - DOBRE ŚWIADEC-
TWO CZY WYSOKA OCENA ZE SPRAWDZIANU 
GIMNAZJALNEGO?

3. Księga imion: Poznaj tajemnice Agaty, Jago-
dy, Bartłomieja, Bartosza i Laury.

4. Nakręćmy się na czytanie: NAJWAŻNIEJ-
SZE POWODY DLA KTÓRYCH WATRO CZYTAĆ

5. KSIĄŻKI :)
6. Konkurs: Festiwal ATHENS-ON 2015
7. Humor: Szkolne dowcipy
8. Zaproszenie: Inauguracja VII Edycji Konkur-

su Być Polakiem 2016 w Atenach

Życie Szkoły
Nieregularnik młodzieży Zespołu Szkół 
im. Zygmunta Mineyki 
przy Ambasadzie RP w Atenach
tworzą:

Daniel Zatorski – opiekun Koła Dziennikarskiego 
ZS
daniel.zatorski@onet.eu

Milena Kiszka – kl. I Liceum Ogólnokształcące
Pamela Plebańska – kl. III a gimnazjum
Wiktoria Zadwardnicka -  kl. III a gimnazjum
Klaudia Szczepaniec – kl. III b gimnazjum
Aleksandra Kibitlewska – kl. III b gimnazjum

Sławomir Bagiński - skład i łamanie.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!

Dnia 1 października odbyły się w naszej szkole wybory do Rady 
Samorządu Uczniowskiego gimnazjum. W wyborach wzięło udział 
8 kandydatów z  klas gimnazjalnych, którzy byli zobowiązani do 

zaprezentowania swojego 
programu wyborczego i swojej 
kandydatury w formie plakatu. 
Do Prezydium Uczniowskiego 
weszły 4 osoby, które otrzyma-
ły proporcjonalnie największą 
liczbę głosów:

1. Michowska Laura z kl. I b 
– przewodnicząca 

2. Marcińczyk Dominik z kl. 
III b – z-ca przewodniczą-
cej

3. Raźniak Jagoda z kl. III b 
4. Stróżak Konrad z kl. II b
 

Opiekunem Samorządu 
Uczniowskiego i Rzecznikiem 
Praw Ucznia gimnazjum zo-
stała Pani Joanna Figura
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Samorząd Szkolny:

8 października 2015 r. odbyły się wybory prezydium 
samorządu uczniowskiego szkoły podstawowej oraz 
opiekuna samorządu szkolnego. 

1. Skok Aleksandra, kl. VI a – przewodnicząca
2. Dzik Julia, kl. VIa – wiceprzewodnicząca
3.  Muca Nicola, kl. VI a – sekretarz 
4. Kotylak Natalia, kl. Va – członek prezydium 
5. Dzik Filip, kl. IV a – członek prezydium

Opiekunem samorządu szkolnego została wybrana 
p. Kamila Kulak.

Z jakimi decyzjami będą 
musieli sobie poradzić 
absolwenci klasy trzeciej 
gimnazjum?

Klaudia Szczepaniec

Jak co roku uczniowie najstarszych klas 
gimnazjum borykają się z trudnymi de-
cyzjami dotyczącymi ich przyszłości. Po 
ukończeniu trzeciej klasy będą musieli 
podjąć decyzję do jakiej szkoły ponad-
gimnazjalnej zaczną uczęszczać. Być 
może będzie to technikum, „zawodów-
ka” albo najczęściej wybierane przez na-
szych uczniów i nie tylko, liceum. 

Jednak wybór szkoły jest też uzależnio-
ny od tego, co chcemy robić później? 
Jeśli ktoś chce na przykład wybrać się 
potem na studia, to najlepszą szkołą dla 
niego będzie właśnie liceum. Jednak 
gdy komuś nie zależy na dalszym wy-
kształceniu i chce zdobyć sam „papier”, 
aby później mógł pracować, to wystar-
czy, że pójdzie do szkoły zawodowej czy 
technikum, gdzie odbędzie praktyki, po 
czym będzie mógł zacząć pracować.
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CO JEST WAŻNIEJSZE - DOBRE ŚWIADECTWO 
CZY WYSOKA OCENA ZE SPRAWDZIANU GIM-
NAZJALNEGO?

Moim zdaniem obydwie te rzeczy są równie ważne w przy-
padku, gdy chcemy dostać się do dobrej szkoły, o której 

marzyliśmy. Dobrze byłoby napisać jak najlepiej sprawdzian 
gimnazjalny, aby mieć pewność, że dostaniemy się do naszej 
wymarzonej szkoły. Jednak, jak dobrze wiemy, tego typu spraw-
dziany, które w dużym stopniu decydują o naszej przyszłości, 
wywołują często duży stres, przez który możemy zapomnieć o 
niektórych rzeczach i ostateczny wynik będzie niższy niż by-
śmy oczekiwali. Dlatego też warto jest powalczyć o świadec-
two z „czerwonym paskiem”, na którym będą zapisane również 
nasze szczególne osiągnięcia, jak udział w różnych projektach 
międzyszkolnych, olimpiadach czy też konkursach przedmioto-
wych. Gdy ktoś jednak nie czuje się wystarczająco pewien, aby 
wziąć udział w olimpiadzie, bo z jakiegoś powodu nie umiał-
by sobie poradzić, to warto, aby spróbował chociaż swoich sił w 
różnych projektach, które przeważnie polegają na zrobieniu ja-

kiejś prezentacji, albumu czy też doświadczenia fizyczno-chemiczego. Oprócz tego dużym „plusem” dla niego 
byłoby zawalczenie o stanowisko w samorządzie klasowym lub szkolnym.

KSIĘGA IMION
Agata -  szalona opty-

mistka, kocha ruch i 
nie cierpi nudy.  Uzdolniona 
artystycznie. Skłonna do 
dyplomacji. Ma wspaniałe 
poczucie humoru. 

Jagoda - osoba pogodna, 
pełna nadziei. Lubi podró-

żować  i spędzać miło czas 
ze znajomymi. Interesuje się 
„wszystkim”. Chętnie poma-
ga ludziom. Jest wrażliwa. 

Laura - osoba wszech-
stronnie wykształcona, 

lubi pogłębiać wiedzę. Jest 
osobą oszczędną. Uwielbia 
malarstwo i dobrą muzykę. 
Chętnie podróżuje. Jest ko-
bietą „nowoczesną”. 

Bartłomiej - osoba wytrwa-
ła na wszelkie zło, szalenie 

konsekwentny. Nie ma czasu 
na zastanawianie się. Decyzję 
podejmuje bardzo szybko. 
Bywa egoistą. Z trudem okazu-
je uczucia drugiej osobie. 

Bartosz - zawsze wie, co 
mówi i robi. Nie prze-

pada za ludźmi, drażnią go. 
Nie znosi porażek. Jest osobą 
zarozumiałą i próżną. Jest stały 
w uczuciach. Wszelką pracę 
traktuje poważnie, jest bardzo 
sumienny i odpowiedzialny.  
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NAJWAŻNIEJSZE POWODY DLA KTÓRYCH 

WARTO CZYTAĆ KSIĄŻKI :)
Milena Kiszka

Książka jest to dokument piśmienniczy, w którym są zapisane ludzkie myśli. Coraz mniej dorosłych 
osób i  dzieci  czyta książki, gdy na świecie pojawiła się nowa technologia. Dzieci wolą siedzieć 

przed telewizorem lub komputerem niż przeczytać książkę, która pomogłaby im pobudzić  wyobraźnię i 
poszerzyłaby ich wiedzę.
 Czytanie jest świetnym ćwiczeniem dla naszego mózgu. Czytając powieści, staramy się wyobrazić 
sobie miejsce, zachowanie i wygląd bohatera danej książki. Powstaje w naszej głowie „film”, dzięki któremu 
więcej zapamiętujemy. To pobudza nasze szare komórki do działania.
 Czytanie wzbogaca słownictwo. Podczas czytania książek, zwłaszcza tych o konkretnych dziedzinach, 
napotykamy nowe słowa. Nie szukamy w Internecie czy słowniku, co dane słowo oznacza, lecz sami staramy 
się wywnioskować z kontekstu. 
 Lektura poprawia sen - przeczytanie kilku stron książki przed snem, pozwala nam zapomnieć o stre-
sie i pomaga wyciszyć się :)

Z okazji Międzynarodo-
wego Miesiąca Bibliotek 
Szkolnych biblioteka za-
prasza uczniów do wzię-
cia udziału w konkursie 
czytelniczym na fraszkę 

lub wiersz:  

 „Biblioteka – dobre 
miejsce dla człowieka” 
dla klas gimnazjalnych.

Prace należy składać do 
dnia 31.10.2015r. (sobota) 
w bibliotece szkolnej.
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Życie Szkoły poleca

Jeśli jesteś młodym filmowcem,
masz film krótkometrażowy na koncie lub tworzysz pierwszy projekt, 

zastanawiasz się nad stylem zdjęć, klimatem filmu, chcesz sprawdzić, czy masz talent reżyserski
- zgłoś się na I Polonijny Festiwal Filmów   

Krótkometrażowych „Athens-on” 2015

„Ja poza ojczyzną”
Termin przesyłania filmów mija  23 listopada 2015 r.
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Szkolne dowcipy
1. Katechetka do dzieci:
- Co robimy kiedy jest post?
- Komentujemy i dajemy 
lajka!

2. Nauczycielka na lekcji:
- Kowalski, dlaczego nie 
masz w zeszycie wczorajsze-
go tematu lekcji?
- Bo to nowy zeszyt
- A gdzie stary?
- Stary w robocie

3. Przed sprawdzianem 
uczeń pyta ucznia: 
- Powtarzałeś coś? 
- Taaa. 
- A co? 
- Będzie dobrze, będzie do-
brze!

4. Studenci się wybrali na 
egzamin. 

Czekają pod drzwiami sali. 
Nudziło im się, więc zaczęli 
się bawić i rzucać indeksa-
mi - czyj indeks zatrzyma się 
bliżej ściany. 
Jednemu to nie wyszło zbyt 
dobrze, bo zamiast w ścianę 
trafił indeksem pod drzwi i 
do sali,
w której siedział egzaminator. 
Przeraził się okrutnie, ale 
za chwilę indeks wyleciał z 
powrotem. 
Otwiera, patrzy, a tu ocena z 
egzaminu: 4.
Ucieszył się, no więc koledzy 
postanowili wrzucać dalej. 
Kolejny dostał 3+, następny 
3. 
W tym momencie zaczęli się 
zastanawiać. 
Kolejna ocena wydawała się 
dosyć jednoznaczna (2+ nie 

wchodziło w grę). 
Wreszcie jeden postanowił 
zaryzykować. 
Wrzuca indeks. 
Czeka. 
Nagle otwierają się drzwi, sta-
je w nich egzaminator: 
- Piątka za odwagę!

5. Szkoła w Rosji. Pani na lek-
cje przynosi królika i mówi:
- Dzieci, co to jest?
Nikt się nie odzywa. Pani 
próbuje pomóc:
- Dzieci nie wiecie, co to jest? 
Przecież codziennie o nim 
mówimy, śpiewamy o nim 
piosenki...
Przerywa jeden z uczniów:
- Nie może być! Władimir 
Putin?

Zaproszenie do współpracy
Drodzy Czytelnicy,

zapraszamy Was gorąco do współpracy z Naszą Redakcją.
Czekamy na wasze opinie, artykuły i fotografie.

Wspólnie tworzymy
Życie Szkoły!

 Czytaj nas na:
www.atenyzs.pl
oraz
https://www.facebook.com/zycieszkolyAtenyZS
więcej informacji:
daniel.zatorski@onet.eu

Wszystkim tym, którzy przyczynili się do 
powstania niniejszego numeru

składamy gorące podziękowania!
REDAKCJA


