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EGZAMIN GIMNAZJALNY
W dniach 21-23 kwietnia wszyscy uczniowie trzecich klas
gimnazjum przystąpili do egzaminu.
Zapytaliśmy naszych starszych kolegów
o wrażenia po egzaminie.
Natalia klasa IIIa:
-Czy egzamin był trudny?
-Według mnie było łatwo.
-Co było dla ciebie najtrudniejsze?
-Najtrudniejsza była część przyrodnicza. Biologia była w miarę łatwa, trudniejsza
była chemia i fizyka.
-Jak oceniasz swoją pracę?
-Z języka polskiego poszło mi bardzo dobrze, między innymi dzięki opowiadaniu. Z historii
i z wiedzy o społeczeństwie nawet dobrze. Część przyrodnicza trochę słabiej. Pytania
zamknięte były łatwe, otwarte trochę trudniejsze.
Kacper, kl. IIIb
-Jak oceniasz stopień trudności egzaminu gimnazjalnego?
-Moim zdaniem był łatwy.
-Co było najtrudniejsze?
-Najtrudniejszym testem był test z historii.
-Jak oceniasz swoją pracę?
-Myślę, że poszło mi nie najgorzej.
Weronika, kl.IIId
- Jakie masz wrażenia po egzaminie gimnazjalnym?
-Według mnie egzamin nie był trudny.
-Co sprawiło najwięcej trudności?
-Zdecydowanie najtrudniejsza była dla mnie część przyrodnicza i zadania sprawiły mi trochę
trudności.
-Jak oceniasz swoją pracę?
- Myślę, że nie poszło mi najgorzej. Okaże się jak przyjdą wyniki, choć jestem zdania, że te
egzaminy nie są adekwatne do tego, jaką posiadamy wiedzę.
Aleksandra, kl.IIIb
-Czy egzamin był trudny?
-Ogólnie egzamin nie był trudny. Myślę, że był jednym z łatwiejszych. Jeżeli ktoś się
przygotował choć trochę, to bez problemu sobie poradził.
-Co było najtrudniejsze?
-Dla mnie najtrudniejszy był egzamin z przedmiotów przyrodniczych, a zwłaszcza chemia.
Chyba każdy twierdzi, że chemia trochę nas zaskoczyła. Były dosyć trudno sprecyzowane
zadania.
-Jak oceniasz swoją pracę?
-Jestem raczej zadowolona z całego egzaminu. Myślałam, że nie poradzę sobie z
matematyką, ale o dziwo dałam sobie radę, no ale wszystko się okaże, jak już będą znane
wyniki.
Teraz trzeba cierpliwie czekać na wyniki egzaminów. Mamy nadzieję, że będą one
zadowalające i pozwolą naszym koleżankom i kolegom na dokonanie wyboru dalszego
kierunku kształcenia zgodnie z ich preferencjami i zainteresowaniami.

DZIEŃ FLAGI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004,
obchodzone między świętami: 1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja - Świętem Konstytucji 3 Maja. Tego
samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą. 2 maja nie jest dniem wolnym od pracy.
Obchody
Organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje patriotyczne. Dla przykładu, w Bytomiu w dniu 2
maja 2009 ponad 500 osób utworzyło biało-czerwoną flagę z przygotowanych wcześniej i równocześnie
uniesionych parasolek. Była to prawdopodobnie największa utworzona flaga w Polsce z okazji Dnia Flagi.
W ostatnich latach powszechnym stało się noszenie w tym dniu kokardy narodowej. Zwyczaj ten
spopularyzował prezydent Lech Kaczyński i jest kontynuowany przez jego następcę, Bronisława
Komorowskiego.
Ciekawostki
Dnia 2 maja w 1945 r. polscy żołnierze zdobywający stolicę hitlerowskich Niemiec umieścili biało-czerwoną
flagę na Kolumnie Zwycięstwa - Siegessäule oraz na Reichstagu w Berlinie. W latach Polski Ludowej właśnie
w tym dniu zdejmowano po 1 maja flagi państwowe, aby nie były eksponowane w dniu zniesionego przez
władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja
Dzień flagi na świecie
Oprócz Polski, święto własnej flagi obchodzi się również w licznych innych krajach, m.in. w Stanach
Zjednoczonych, Meksyku, Argentynie, Finlandii, Turkmenistanie, Ukrainie, na Litwie i w Chinach

Powiatowy Konkurs Fotograficzny dla gimnazjalistów
„Przyłapani na czytaniu”
„Przyłapani na czytaniu” to polska edycja programu „Get Caught Reading”- kampanii prowadzonej w wielu krajach
Unii Europejskiej. Głównym pomysłodawcą programu jest Włoska Federacja Wydawców (Associazione Italiana
Editori ) , w Polsce partnerem programu jest Polska Izba Książki.
Kampania, do ej pory znana i popularna w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, przyjmuje założenie, że czytanie to
przyjemność. Jej celem jest nakłonienie coraz szerszej rzeszy ludzi do częstszego sięgania po książkę. Projekt
wspierają znane osobistości ze świata kultury, filmu i mediów. „Przyłapani na czytaniu” to także europejska
inicjatywa, która chce promować czytelnictwo. Zasadą przyświecającą pomysłodawcom jest zwrócenie uwagi na
zabawną stronę czytania.
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Przyłapani na czytaniu” zwanego dalej
„Konkursem” jest Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku.
2. Współorganizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku.
Cele Konkursu
1. Celem Konkursu jest:
- promowanie książek i czytelnictwa wśród młodzieży,
- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas I- III szkół gimnazjalnych z miasta Płońska i terenu powiatu
płońskiego.
Szczegółowe informacje na szkolnej stronie internetowej w dziale „aktualności”
www.gimfor.edu.pl
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PRAWYBORY PREZYDENCKIE W RAMACH AKCJI „MŁODZI GŁOSUJĄ”
to program realizowany przez Centrum Edukacji Europejskiej
Już 10 maja odbędą się w Polsce wybory prezydenckie. To niezwykle ważny dzień dla demokracji.
Uczniowie gimnazjum, choć jeszcze nie są pełnoletni i nie mogą głosować w wyborach, mają jednak
możliwość wypowiedzenia swojego zdania i udzielenia poparcia kandydatom na urząd Prezydenta RP
w młodzieżowych wyborach organizowanych na terenie szkoły.
Organizując w swojej szkole młodzieżowe wybory, uczniowie poznają w praktyce ich zasady i znaczenie, a także
podejmują ważną aktywność obywatelską.
W ramach akcji „Młodzi głosują” uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowują
i przeprowadzają w swoich szkołach, w okresie poprzedzającym wybory, działania edukacyjne na temat zasad
i znaczenia udziału obywateli w wyborach demokratycznych oraz organizują w swojej szkole młodzieżowe wybory na
podobnych zasadach, na jakich przeprowadzane są wybory powszechne.

Celem akcji „Młodzi głosują” jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich
do świadomego udziału w wyborach poprzez dostarczenie młodym ludziom informacji na temat procedur państwa
demokratycznego i znaczenia wyborów oraz zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej
i udział w wyborach młodzieżowych.

W naszej szkole młodzieżowe wybory odbyły się 29 kwietnia.
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 341
Liczba oddanych głosów: 275 głosów ważnych
4- głosy nieważne
Oddano głosy ważne na :

L.p.

Nazwa Komitetu Wyborczego

Liczba oddanych głosów

1.

Braun Grzegorz Michał

3

2.

Duda Andrzej Sebastian

54

3.

Jarubas Adam Sebastian

1

4.

Komorowski Bronisław Maria

38

5.

Korwin-Mikke Janusz Ryszard

115

6.

Kowalski Marian Janusz

3

7.

Kukiz Paweł Piotr

26

8.

Ogórek Magdalena Agnieszka

23

9.

Palikot Janusz Marian

9

10.

Tanajno Paweł Jan

1

11.

Wilk Jacek

2
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MŁODZI GŁOSUJĄ !
PROGRAM REALIZOWANY PRZEZ CENTRUM EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
NATALIA BIEGALESKA kl. IIID

KLAUDIA GZYLEWSKA kl. IIIC

MARTA PLUTA kl. III D

PAULINA FILIPKOWSKA kl. IIIC

JOANNA ZIELIŃSKA KL. IIID

RENATA DROGOSZ KL. IIID

WIKTORIA SOBIERAJ KL. IA

GABRIELA PODGÓRSKA KL. IA

OLGA STAŃCZAK KL. IA

GABRIELA BRZEZIŃSKA KL. IA

NIKOLA IWIŃSKA KL. IA

JULIA ADAMSKA I A
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