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12   Rozrywka

Kartkę z rozwiązaniami oraz swoimi danymi dostarcz do p. Jerzego Pitka wraz z 
zakupionym numerem „Kanclerzyka”. Termin nadsyłania odpowiedzi do 26 czerwca 2013r.    
 Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosowana będzie cenna nagroda  o wartości około 
50zł.              

POMYŚL, ROWIĄŻ, ZDOBĄDŹ NAGRODĘ

Zadanie 1

Rozwiąż rebus. Jest to rebus dwuwyrazowy

     Wakacje
Już szkoła minęła, 
świadectwa rozdane, 
żegnamy się z panią,
żegnamy się z panem.

A jutro wakacje, 
pojedziemy może
do lasu, na biwak
lub w góry, nad morze. 

Nowe znajomości
być może przed nami
i szansa,że już więcej
nie będziemy sami.

Czekają przygody.....
my czuwamy bacznie,
wszak za dwa miesiące
znów szkoła się zacznie.

Wydarzenia miesiąca
     EGZAMIN GIMNAZJALNY KLAS III       
 REALIZACJA PROJEKTU – UCZEŃ Z KLASĄ 
    CYKL IMPREZ I AKCJI SZKOLNYCH
      ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO        
 

    Młodzież kolejnego rocznika naszej szkoły  przy-
stąpiła do egzaminu gimnazjalnego. W tym roku  
pisano:
część humanistyczną – 23 kwietnia 2013 r. (wtorek) 

 z zakresu historii i wos - ☞ godz. 9:00 
 z zakresu języka polskiego - ☞ godz. 11:00             

część matematyczno-przyrodniczą – 24 kwietnia 
2013 r. (środa) 

 z zakresu przedmiotów przyrodniczych - ☞ godz.9:00 
 z zakresu matematyki - ☞ godz. 11:00                

język obcy nowożytny – 25 kwietnia 2013 r. 
(czwartek) 

 na poziomie podstawowym - ☞ godz. 9:00 
 na poziomie rozszerzonym - ☞ godz. 11:00                

                
                         Więcej o egzaminie, w tym fotoreportaż czytaj str. 6-7

Zadanie 2

Przedstaw podane liczby za pomocą 4 czwórek, znaków działań 
arytmetycznych i nawiasów:

5,   10,   17,   20,   32,   48,   64

Przykładowe rozwiązanie 

5 = (4 x 4 + 4) : 4

Zadanie 3

Dwaj ojcowie i dwaj synowie zjedli razem trzy jabłka, każdy po 
całym jabłku. Jak to możliwe?
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               Wakacje to czas zabawy 
i nowych wrażeń. Korzystając 
z wakacyjnych przyjemności nie 
zapominajmy jednak o bezpieczeń-
stwie własnym i bliskich!                                                                
  Zanim oddamy się wakacyjnej                                                   
beztrosce, przyswójmy sobie kilka podstawowych zasad.
- Korzystajmy tylko z kąpielisk strzeżonych, czyli tam gdzie 

jest ratownik WOPR
- Nie pływajmy w czasie burzy, mgły (kiedy widoczność jest 

poniżej 50m), gdy wieje porywisty wiatr,
- Nie wypływajmy za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. 

Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne,
- Po długim leżeniu na słońcu nie zanurzajmy się gwałtownie w 

wodzie – róbmy to stopniowo, aby uniknąć wstrząsu 
termicznego,

- Nie skaczmy do wody na tzw. główkę - taki skok może 
zakończyć się urazem kręgosłupa i nieodwracalnym 
kalectwem,

- Zachowajmy umiar w przebywaniu na słońcu
- Nośmy nakrycia głowy i okulary słoneczne
- Jeśli musimy przebywać na słońcu, stosujmy filtry ochronne,
- Zawsze informujmy kogoś bliskiego gdzie idziemy, z kim, kiedy 

planujemy powrót
- Przebywając na wakacjach w swoim postępowaniu kierujmy się 

zdrowym rozsądkiem                                                                                         

                    Radosnych i bezpiecznych wakacji         Życzy Redakcja
Pod redakcją Jerzego Pitka  ten numer „Kanclerzyka” współtworzyli : Ł. Walczak,  R.Szymala, 
S.Złomańczuk, K. Derkacz, O.Kolodziejczyk, W. Kwoka

KĄCIK  
LITERACKI

KONKURS RECYTATORSKI

   Dnia 10 maja 2013 roku w Gminnym 
Ośrodku Kultury odbył się konkurs 
recytatorski. Celem konkursu była 
popularyzacja literatury oraz rozbudzenie 
wrażliwości na jej piękno. Uczestnicy zostali 
podzieleni na cztery kategorie wiekowe.Jury 
przede wszystkim oceniało ogólny wyraz 
artystyczny i dobór repertuaru. Uczennice 
naszego gimnazjum :Paulina Szymala i 
Martyna Soboń otrzymały nagrody w 
czwartej grupie wiekowej. Obie do konkursu 
przegotowywał pan Jerzy Pitek. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
natomiast zdobywcy poszczególnych miejsc 
nagrody książkowe.

DZIEŃ ZIEMI

  W naszej szkole Dzień Ziemi był obchodzo-
ny 16 maja zorganizowany przez p.Mazurek i 
p.Degę. Uroczystość rozpoczęła A. Kapuśniak z 
kl. 1c , następnie odbyła się prezentacja 
multimedialna przygotowana przez uczniów klasy 
3c o zanieczyszczeniach naszej planety . 
Kolejnym punktem programu była segregacja
śmieci . Od 1. lipca zmieniają się zasady gospo- 
darowania odpadami, więc krok po kroku uczy-
liśmy się jak radzić sobie ze śmieciami .Białe szkoło wrzucaliśmy do białego pojemnika , 
natomiast kolorowe do zielonego , metal i aluminium do czerwonego , makulaturę do 
niebieskiego , plastik do żółtego , a szkodliwe odpady do specjalnego pojemnika.                     
   Następnie głos zabrał p.Dyrektor Zbigniew Świrscz, który wręczył nagrodę  Weronice 
Kwoka za udział w konkursie na rzeźbę recyklingową  . Wisienką  na torcie było podanie 
przez p.pedagog Beatę Soboń wyników  akcji „ Zakręceni na pomaganie” i „Klasa z 
sercem” . Tytuł „ Zakręceni na pomaganie” i nagrodę , czyli Dzień Luzu otrzymała klasa 2b , 
drugie miejsce zajęła klasa 3b . Tytuł „Klasa z sercem” i zień Luzu otrzymała klasa 3b , drugie 
miejsce klasa 2b . Tym akcentem zakończono Dzień Ziemi w naszej szkole . 

Międzynarodowy Dzień 
Ziemi został ustanowiony 
przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ w 2009 r. Ma on na 
celu promowanie 
ekologicznych nawyków 
oraz zwrócenie uwagi na 
problemy dotyczące 
zanieczyszczania Ziemi.
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ANKIETA KANCLERZYKA

      Ankieterzy „Kanclerzyka” zapytali uczniów naszej szkoły o ich plany wakacyjne,  

zadając im dwa pytania:

           1.Jakie są Twoje plany wakacyjne?

           2. Z kim zamierzasz spędzić wakacje?
Oto wyniki:

TRZECIKLASIŚCI  Z WIZYTĄ

     Dnia 21.05.2013 (wtorek) część trzecio-
klasistów wraz z p. pedagog B.Soboń , p. M. Zło-
nik p.M.Bielesz oraz p. J.Pitkiem uczestniczyli  w 
dniach otwartych w Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej.       
 Od razu na wejściu zastała nas miła atmosfera 
panująca w tamtejszej szkole. Wszyscy byli przy-
jaźnie nastawieni. Po szybkiej prezentacji mul-
timedialnej oraz przedstawieniu ciekawej oferty 
kształcenia. Uczniowie ze szkoły w Siennicy 
Różanej oprowadzili nas po klasach, ogromnej hali 
oraz pokazali nam swój internat. Chętnie podzielili 
się z nami opinią o szkole i odpowiedzieli na nasze 
pytania. Następnie na placu przed szkołą czekało 
na nas mnóstwo atrakcji. Mogliśmy odbyć 
przejażdżkę traktorem lub motorem. 

Mieliśmy również możliwość wysłuchania zespołu szkolnego oraz rapera z Zamościa Tomasza 
Gałana. Do dyspozycji gości był dmuchany ring oraz pokazy samoobrony. Później odbyły się 
zawody , każdy chętny mógł zgłosić swoją drużynę. Organizatorzy zaproponowali bardzo 
śmieszne konkurencje. Przez cały czas wszyscy mogli zajadać  się z kiełbaskami z grilla , 
ciastkami oraz napojami. Uczniowie trzecich klas przez całą imprezę mogli składać podania do 
tej szkoły, na zakończenie dyrekcja ze złożonych podań wylosowała jednego szczęśliwca , 
który otrzyma mp3 . Dzień otwarty udał się, czas tam spędzony  wszystkim się podobał..

III EDYCJA KONKURSU BUDKI LĘGOWE

    14 marca 2013 roku w naszym 
Gimnazjum  odbyło się uroczyste 
podsumowanie III edycji konkursu na 
wykonanie budek lęgowych, ogłoszonego 
przez Zespół Lubelskich Parków 
Krajobrazowych . Konkurs miał na celu 
uwrażliwienie młodzieży na potrzeby 
ptaków, a także kształtowanie aktywnej 
postawy wobec środowiska naturalnego i 
poznawanie różnych gatunków ptaków. 
Koordynatorem edycji szkolnej była 
p.Halinka Mazurek. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali nagrody  rzeczowe. 
Zostały one ufundowane prze  kierownika Parków Krajobrazowych w Zamościu oraz przez 
wójta Gminy Stary Zamość, p. Waldemara Raczy skiegoń , który wręczał okolicznościowe 
nagrody. Najlepsza praca zosta a wykonana przez ł Kamila M dziakaę , natomiast II miejsce 
zaj a ęł Olimpia Marcyniuk, a III Klaudia Ha asł . Przyznano tak e dwa ż wyró nienia dla: ż Patryka 
Kowalskiego  i Rafa a Karpowiczał . Podsumowaniem by a prezentacja multimedialna o ł
miejscach, które warto zobaczy  na Roztoczu.ć
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SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZ  UŚMIECH

KIERMASZ WIELKANOCNY

  Jak co roku w naszej szkole odbył 
się kiermasz wielkanocny 
organizowany przez Szkolny Klub 
Wolontariusza  ,, Uśmiech’ ’.To na 
nim sprzedawano prace artystyczne 
naszych uczniów .Dochód ze 
sprzedaży został przekazany na 
Hospicjum im. Małego Księcia w 
Lublinie .W ten sposób 
wspomogliśmy finansowo to miejsce. 
Kiermasz cieszył się dużym 
zainteresowaniem wśród uczniów, 
nauczycieli i pracowników szkoły. 
.Wolontariusze naszego gimnazjum 
już po raz kolejny pokazali ,że 
potrafią i chcą pomagać . 

PIKNIK WOLONTARIUSZY

  Szkolny Klub Wolontariusza 
„UŚMIECH” w ciągu roku szkolnego 
2012-2013 w miarę swoich możliwości 
wspierał Hospicjum Santa Galla w 
Łabuniach. Nasi wolontariusze 
rozprowadzali cegiełki oraz zbierali 
plastikowe nakrętki. W ramach 
podziękowania Hospicjum zaprosiło 
wolontariuszy klas trzecich na Piknik z 
okazji Dnia Dziecka. Piknik odbył się 5 
czerwca 2013 roku przy Hospicjum. 
Wzięło w nim udział 18 naszych 
wolontariuszy z klasy IIIA oraz IIIB. W 
wydarzeniu tym uczestniczył także    
ks.bp Marian Rojek oraz wolontariusze 
placówek wspierających Hospicjum. 

    Na pikniku odbywały się liczne konkursy i zabawy, w których nasi uczniowie brali udział. 
 Każdy z wolontariuszy mógł poczęstować się kiełbaską z grilla, napojami ,ciastkami oraz 
lodami. Imprezę uświetniły występy  wokalne młodzieży oraz pokaz taneczny dzieci. 
Główną atrakcją był park rozrywki.  Na zakończenie Pikniku każdy z uczestników otrzymał 
upominek w postaci breloczka z logo Hospicjum. Wolontariusze naszego klubu, biorący 
udział w Pikniku, uważają go za bardzo udany.

WYCIECZKA DO WARSZAWY
      Dnia 7.05.2013 roku w ramach projektu „Uczeń z klasą wyrównywanie szans edukacyj-
nych uczniów i uczennic Gimnazjum w Starym Zamościu”  odbyła się wycieczka do 
Warszawy. Uczestniczyło w niej 128 uczniów naszego gimnazjum biorących udział w projekcie

Wszystko zaczęło się o 5 rano Wsiedliśmy 
do 3 autobusów i ruszyliśmy w trasę. Po-
dróż mimo ,że długa nie była zbyt nudna. 
Na jednym z postojów odwiedziliśmy 
świetną restauracje, gdzie było akwarium , 
mogliśmy podziwiać różne gatunki ryb 
słonowodnych i zjeść posiłek .Jadąc, po-
dziwialiśmy przez szyby autobusu malo-
wnicze krajobrazy.W Lublinie dołączył do 
nas pan przewodnik, który opowiadał nam 
o wszystkim co widzieliśmy zza szyb. Po 
długich godzinach w autobusie nareszcie 
dojechaliśmy do stolicy.

Pierwszą stacją było Muzeum Techniki przy 
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Mieliśmy 
do wybory dwa tematy zwiedzania ;Enigma lub 
Środki transportu.Enigma to niemiecka maszy-
na szyfrująca, która była używana w czasie II 
wojny światowej. Szyfr tej maszyny udało się 
rozpracować naszym rodakom.                   
Później sami zwiedzaliśmy muzeum. Oglądaliś-
my stare motory, telefony , modele statków itp.   
    Następna stacja to Centrum Nauki Kopernik. 
 I tu zaczyna się prawdziwa zabawa. Mogliśmy 
podążać tropem zbrodni ,zrobić swoje pierwsze 
USG, poznać bliżej fizykę i jej prawa. Centrum 

jest naprawdę ogromne i jest w nim tyle atrakcji 
że mogłabym tam zamieszkać . Czas płynął 
bardzo szybko, jak nigdy . Oprócz zabawy była 
nauka. Takie lekcje powinny być jak najczęściej . 
 Po wielu atrakcjach w ,,Koperniku'' nadszedł 
czas na obiadek. Na pierwsze danie był rosół, na 
drugie  pierś z kurczaka z ziemniakami  surówką. 
Gdy już napełniliśmy brzuchy wsiedliśmy do au-
tobusu i ruszyliśmy  w drogę powrotną. Ostatnią 
atrakcją były odwiedziny w  McDonaldzie. W 
Starym Zamościu byliśmy ok 22 .Szczęśliwi  i 
zarazem smutni, że to już koniec. Chciałabym, 
by w naszej szkole było więcej takich wycieczek  
Doprawdy był to mile i pożytecznie spędzony 
czas .                                                                     
                                          Łucja Walczak III B

Praca w wolontariacie uszlachetnia nas ,dzięki pomocy  jesteśmy bardziej wrażliwi i 
otwarci na innych ludzi. Empatia nie jest dla nas pustym słowem. Na własnym 
przykładzie przekonujemy się ,że dawanie prezentów często sprawie większa 
satysfakcję niż ich otrzymywanie.
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WYCIECZKA DO LUBLINA

     26 kwietnia 2013r. W ramach projektu „Uczeń z klasą wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów i uczennic Gimnazjum w Starym Zamościu” pięćdziesięciu 
gimnazjalistów naszej  uczestniczyło w wycieczce do Lublina

   Głównym celem naszej wycieczki było rozbu-
dzenie zainteresowania uczniów własnym 
regionem oraz ukazanie jego walorów i. Dzięki 
programowi wycieczki gimnazjaliści mieli możli-
wość zagłębienia się w historię, geografię i 
kulturę stolicy naszego województwa. 
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od obozu zagłady na 
Majdanku w Lublinie. Młodzież naszego 
gimnazjum zapoznała się z tym miejscem 
pamięci narodowej. Dla większości była to żywa 
lekcja historii. Widzieliśmy łaźnie, komory 
gazowe, krematorium i przedmioty codziennego 
użytku, które pozostały po więźniach.

Dowiedzieliśmy sie jak wyglądał dzień 
więźniów w obozie koncentracyjnym. Naszą 
wędrówkę zakończyliśmy przy mauzoleum, 
gdzie są złożone prochy ofiar tego obozu.

   Następnym punktem naszej wycieczki był 
ogród botaniczny UMCS, gdzie spacerując 
alejkami poznaliśmy bogactwo i 
różnorodność roślin. Swoim pięknem urzekły 
nas kwitnące w szklarniach rośliny tropikalne.

     W Muzeum Wsi Lubelskiej podziwialiśmy 
bezcenne pamiątki związane z dawnym życiem 
wsi, dworów i miasteczek Lubelszczyzny. 
Zapoznaliśmy się z tradycyjnymi technologiami
wytwarzania, narzędziami pracy oraz 
warunkami w jakich odbywała się praca w 
zagrodach wiejskich i miejskich. Zaglądaliśmy 
do wiejskich chałup, kuźni, olejarni, kościoła, 
dworu ale największe wrażenie wywarł na nas 
zabytkowy wiatrak (holender). Spacerując po 
ulicach Starego Miasta w Lublinie poznaliśmy 
jego historię, kulturę i podziwialiśmy jego 
wspaniałe zabytki. 
   Wycieczka była bardzo udana. Była 
wspaniałą lekcją o historii, tradycji i kulturze 
naszego regionu

Ankieterzy „Kanclerzyka „przeprowadzili wśród trzecioklasistów sondę, 
zadając im pytanie:
Jaką szkołę zamierzą wybrać po ukończeniu gimnazjum? Oto wyniki:
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   Egzamin gimnazjalny 2013 odbywa się w 

dniach 23-25 kwietnia, czyli od wtorku do 

czwartku. Drugi rocznik uczniów III   przystępuje 

do egzaminu gimnazjalnego w nowej formule. 

  We wtorek 23 kwietnia  o godzinie 9:00 uczniowie 

klas trzecich przystąpili do egzaminu z historii i 

wiedzy o społeczeństwie. Po godzinie zmagań z 
tymi przedmiotami czekał je 90-minutowy egzamin 

z języka polskiego. 

W środę 24 kwietnia  zdawali  najpierw testy 
z biologii, chemii, fizyki i geografii, a od 11.00 

egzamin z matematyki. 

   Egzaminacyjny maraton zakończył się 25  
kwietnia w czwartek sprawdzeniem wiedzy z 

języków obcych – na poziomie podstawowym (o 

godzinie 9.00) i na poziomie rozszerzonym (o 
godzinie 11.00) 

   Prace gimnazjalistów sprawdzają egzaminatorzy, 

a wyniki przysłane zostaną do szkół przez 
okręgową komisję egzaminacyjną w drugiej 

połowie czerwca. 

Zestawy zadań, które objął  gimnazjalny 2013 są 
publikowane na stronach internetowych Centralnej 

i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym 

dniu egzaminu.
   W naszej szkole do egzaminu przystąpili 

wszyscy gimnazjaliści. Rozmieszczani w siedmiu 

salach każdego dnia o godź. 8.30 zajęli 
wyznaczone miejsca. Egzamin przebiegł be 

zakłóceń . 

Wszyscy z niecierpliwością czekamy na wyniki.
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