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Żal było odchodzić
Wspomnienia, chwila zadumy,
a nawet łzy – tak można określić
charakter obchodów 10-lecia naszej szkoły, które miały miejsce
17 października br. Razem z naszą szkołą świętowały jeszcze
dwie: Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3.
więcej na str. 2»

W czwartek,18 czerwca 2009r., w
sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury odbyło się uroczyste
zakończenie
roku
szkolnego
2008/2009 klas III. Zespół Gimnazjum nr 1 "Pryma" pod opieką
p. Ewy Awramik oraz koło teatralne pod, nadzorem p. Katarzyny Łukaszewicz i p. Kamili
Mierzeniewskiej
przedstawili
spektakl pt."Pomyślnych wiatrów".
więcej na str. 4»

Bal na koniec
W każdym roku szkolnym są wybierani przewodniczący do samorządu
uczniowskiego, a oni wywiązują się z
obowiązków. Rzetelnie pracują na
rzecz szkoły i oddają się jej bezwarunkowo.
więcej na str. 3»
28 września naszą szkołę odwiedzili
lektorzy języka niemieckiego, realizując projekt "Deutsch-Wagen-Tour".
Zaprezentowano szereg ciekawych
rozwiązań związanych z nauką..
więcej na str. 3»
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Było wiele upadków, śmiechu i płaczu…
25 września 2009 roku
odbyły się otrzęsiny zorganizowane przez zeszłorocznych zwycięzców klasę 2e i ich wychowawczynię p. Dorotę Wróblewską. Imprezę poprowadził Jakub Lalak wraz z
Elizą Mejcz.
str. 5»
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10 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ
Wspomnienia, chwila zadumy, a
nawet łzy – tak można określić charakter obchodów 10-lecia naszej
szkoły, które miały miejsce 17 października br. Razem z naszą szkołą
świętowały jeszcze dwie: Gimnazjum
nr 2 i Gimnazjum nr 3.
Całą imprezę rozpoczęła Msza
Św. Pod przewodnictwem ks. Biskupa Romualda Kamińskiego, której
przygotowaniem zajęły się panie
katechetki: Halina Gątowska i Danuta Nawrocka. Oprawę muzyczną
poprowadził zespół Pryma pod batutą p. Ewy Awramik.
Kolejną część uroczystości stanowiły obchody w Ełckim Centrum
Kultury. Wśród zaproszonych gości
nie zabrakło obecnych pracowników
szkoły, rodziców i uczniów, a także z
wielką radością powitaliśmy byłych
nauczycieli naszego gimnazjum,
którzy 10 lat temu stawiali pierwsze
kroki w Gimnazjum nr 1. Z ich ust
usłyszeliśmy wiele ciepłych słów. To
piękne wydarzenie. Cieszę się, że
mogłam w nim uczestniczyć. Przyznam się szczerze, że oglądając
wspomnienia, wzruszyłam się – mówi emerytowana nauczycielka języka
polskiego p. Elżbieta Głowacka.
Spektakl „Pomyślnych wiatrów na
następne 10 lat”, przygotowany
przez p. Katarzynę Łukaszewicz i p.
Kamilę Mierzeniewską, utrzymany
był w szantowym klimacie. Aktorzy
koła teatralnego przebrani za marynarzy wspominali najpiękniejsze i
najważniejsze wydarzenia oraz osiągnięcia z 10 lat istnienia naszego
gimnazjum. Podczas wspomnień
mogliśmy obejrzeć mnóstwo pięknych zdjęć umieszczonych w prezentacji multimedialnej przygotowanej przez p. Barbarę Kiluk – Dońkowską i p. Krzysztofa Maksymowicza. Oczywiście całego uroku, jak
zawsze, dodał zespół wokalny prowadzony przez p. Ewę Awramik.
Całość zakończyły podziękowania, kwiaty, łzy. Kilka bardzo ciepłych
słów padło z ust zaproszonych gości,
m.in. prezydenta miasta p. Tomasza
Andrukiewicza i dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty p. Anny Cieśluk oraz jak zawsze obecnego
wśród nas byłego dyrektora gimnazjum p. Włodzimierza Szelążka,
który podkreślił, że w naszej szkole
pozostawił to, co w życiu najważniejsze – grono wspaniałych przyjaciół.
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Fot. Dyrektorzy gimnazjów wraz z biskupem Romualdem Kamioskim

Fot. Zespół Pryma

Fot. Dyrektorzy gimnazjów witają gości

Fot. Uczniowie prowadzący przedstawienie

Fot. Zespół Pryma

Fot. Zastępcy prezydenta miasta składają życzenia
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Bal na koniec

28 września naszą szkołę odwiedzili
lektorzy języka niemieckiego, realizując
projekt "Deutsch-Wagen-Tour". Zaprezentowano szereg ciekawych rozwiązań
związanych z nauką języka i sposoby
przekazania informacji o Niemczech w
formie ciekawych gier, zabaw i konkursów. Uczniowie naszego gimnazjum
wzięli w nich udział. Powtarzali wiadomości o liczbach, utrwalali słownictwo,
gramatykę i wiadomości krajoznawcze
o Niemczech, a przy okazji świetnie się
bawili.

Celem tego projektu jest promowanie
nauki języka niemieckiego i tym samym
zwiększenia liczby osób decydujących
się na naukę tego języka.
Więcej informacji oraz ciekawych zdjęć
można znaleźć na stronie internetowej
naszej szkoły www.gim1.elk.edu.pl

Anna Kulikowska
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W każdym roku szkolnym są wybierani przewodniczący do Samorządu Uczniowskiego, a oni wywiązują się z obowiązków. Rzetelnie pracują na rzecz szkoły i
oddają się jej bezwarunkowo.
W roku 2009/2010 w wyborach na
przewodniczącego udział wzięli:
* Z numerem pierwszym Dominika Bednarowicz, która interesuje się muzyka, aktorstwem i
fotografią. Zapewniała, że gdyby
wygrała wybory, to wprowadziłaby bal na koniec trzecich klas,
które byłyby niezapomnianym
przeżyciem dla każdego, kto musiałby opuścić naszą szkołę .
* Olga Chrzanowska, której
zainteresowania to przede wszystkim muzyka i wszystko, co jest
nią związane. Gra na gitarze, podśpiewuje, zdarza sie jej potańczyć.
Gdyby wygrała, starałaby się
spełniać
zachcianki
uczniów
(oczywiście jeżeli byłaby taka
możliwość).
* Trzecia Natalia Kocińska,
która kocha sport, a jej zainteresowania to teatr. Swoją aktorską
karierę zaczęła w wieku 6 lat. No i
trochę tańczyła. Do zmian w szkole nie jest jeszcze do końca pewna,
ale postarałaby się spełniać prośby
uczniów.
* Czwartym kandydatem został
Rafał Wróblewski, którego największym zamiłowaniem jest muzyka. Uczęszcza na chórek i startuje w niejednym konkursie muzycznym. Gdyby wygrał, jego
pierwszą zmianą byłoby puszczanie na długich przerwach muzyki
z głośników.
21.09.09r. odbyło się głosowanie.
Większością głosów wygrała
Dominika Bednarowicz, a jej
zastępcami zostały Natalia Kocińska i Olga Chrzanowska.
Gratulujemy wygranej i mamy
nadzieję, że dziewczyny wywiążą
się z obietnic.
Karolina Nicole

Fot. Dominika Bednarowicz

Fot. Olga Chrzanowska

Fot. Natalia Kocińska

Fot. Rafał Wróblewski

KTO, CO KOMU?
Jeżeli chcecie przesłać komuś pozdrowienia,
złożyć życzenia z okazji urodzin, imienin lub
innych okazji, piszcie i wrzucajcie je do skrzynki
przy sali nr 24 bądź wysyłajcie na
e-maila:
gimzetka@interia.eu
Teksty zostaną opublikowane w kolejnych numerach gazetki.
więcej na stronie 12»
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Żal było odchodzić
W czwartek,18 czerwca 2009r., w sali
widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury odbyło się uroczyste zakończenie
roku szklonego 2008/2009 klas III.
Zespół wokalny "Pryma" pod opieką p.
Ewy Awramik oraz koło teatralne pod
nadzorem p. Katarzyny Łukaszewicz i
p. Kamili Mierzeniewskiej przedstawili
spektakl pt."Pomyślnych wiatrów".
Fantastyczna gra aktorów oraz szantowa muzyka wprowadziły wszystkich
w pozytywny klimat.
W czasie uroczystości kilka ciepłych
słów popłynęło z ust byłego dyrektora
naszej szkoły- prezydenta Włodzimierza Szelążka, ks. Artura Hałuchy, a
także obecnego dyrektora- p. Artura
Jamrożka. Uświadomili absolwentom,
że zaczynają kolejny rozdział swojego
życia i o tej chwili sami będą decydować o własnej przyszłości.
Po rozdaniu nagród wychowawcy pożegnali wychowanków, niektórzy ze
łzami w oczach. Dziewczęta, jak to
dziewczęta, rozkleiły się, natomiast
chłopcy, jak to przystało na prawdziwych mężczyzn, trzymali się dzielnie,
choć im również było żal odchodzić. Po
ich minach łatwo było się domyślić, że
już brakuje im nauczycieli, przyjaciół.
Niestety wszystko co dobre, szybko się
kończy.
Paulina Leszczewska

Gimzetka
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Było wiele upadków, śmiechu
Fot. Tegoroczni zwycięzcy klasa Ie przebrana za smerfy
i płaczu…

Zwycięska klasa If wraz z wychowawcą
p. Krzysztofem Maksymowiczem

Uczeń klasy Ib w konkurencji „Ubrania”

25 września 2009 roku odbyły się otrzęsiny zorganizowane przez zeszłorocznych zwycięzców - klasę 2e i ich wychowawczynię p. Dorotę Wróblewską. Imprezę poprowadził Jakub Lalak wraz z Elizą Mejcz. W jury
zasiedli :
 za-ca dyr. p. Dorota Maksymowicz,
 opiekunki Samorządu- p. Kamila Mierzeniewska, p. Urszula Paszkowska,
 przewodnicząca Samorządu -Dominika Bednarowicz,
 uczennica klasy Ie -Monika Karpińska.
Wszystkie klasy miały pomysłowe kostiumy: nie zabrakło pomocy drogowej, kucharzy, policjantów, sportowców, biznesmenów oraz żołnierzy.
Jednak sportowcy, czyli Id okazała się przebrana najliczniej. Nie zabrakło
również, kucharzy, biznesmenów, policjantów czy pomocy drogowej.
Pierwsza konkurencja miała na celu zaprezentowanie umiejętności aktorskich wszystkich klas. Wygrali ją uczniowie z klasy If, pokazując
wszystkim, jak powinna wyglądać musztra. Następna konkurencja to
zaśpiewanie piosenki. Tym razem zwyciężyły ex aeqo klasa Id i Ie.
Trzecią i zdaniem prowadzącego Kuby Lalaka najtrudniejszą rywalizacją były „Ubrania”. Polegała ona na tym, że uczeń każdej klasy
musiał zmieścić na sobie jak największą ilość ubrań, a w zakładaniu ich
pomagali mu rówieśnicy. Wygrana należała do klasy Ia.
Ostatnią szansą walki o punkty był „Bieg na czas”. Uczestnicy
biegli czwórkami, w kole hula-hop ile sił w nogach. Było wiele upadków,
śmiechu i płaczu, a wszystko po to, by dobiec jak najszybciej do mety i
zdobyć punkty.
Wygrała klasa If co dało im ogólne zwycięstwo. Za rok wraz z
wychowawcą p. Krzysztofem Maksymowiczem to oni będą przygotowywać otrzęsiny dla klas pierwszych. Dodam jeszcze, że drugie miejsce
zajęła Ie z wychowawczynią p. Małgorzatą Lewandowską, a trzecie Id
pod opieką p. Teresy Roszkowskiej.
Śmiech, zabawa i dobry humor to trzy elementy, którymi charakteryzowały się tegoroczne otrzęsiny. Do dziś wszyscy wspominają je z
uśmiechem na twarzy.
Gabrysia 
A oto kilka wypowiedzi pierwszaków na temat otrzęsin:
-Interesująca, bardzo ciekawa impreza i łączy ze sobą klasy
Radek I "f
-Było dość ciekawie...Trochę głośno...Uczniowie zagłuszali prowadzących...
Ale było spoko :):)
Karolina I "e"
-Było bardzo fajnie. Mila atmosfera. Ciekawe konkurencje. : Dominika I "b"
-Było bardzo ciekawie, klasie II "e" zależało, żeby nas zabawić. A przede
wszystkim nie było lekcji. :)
Klaudia I "f"
-Świetna zabawa, miło spędzony czas, na pewno każdy się świetnie bawił.
Sebastian I "d"
-Było super. Dobrze, że była dobra pogoda.

Uczniowie klasy If w konkurencji „Bieg
na czas”

Gimzetka

Monika I "a"
Paula i Ula
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PRZESKAKIWANO
PRZEZ ŚWIECZKI

Gimzetka

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej postanowiliśmy przeprowadzić
wśród uczniów naszego gimnazjum sondaż dotyczący nauczycieli
podanych poniżej kategorii.

Kategorie

Nauczyciele

Najbardziej wymagający

p. Małgorzata Lewandowska

Z największym poczuciem
humoru

p. Ewa Awramik

Strażnik korytarzy

p. Andrzej Kuligowski

Najbardziej elegancki

p. Barbara Kiluk – Dońkowska

Najmilszy

p. Joanna Sobotkiewicz

Chodząca encyklopedia

p. Elżbieta Burba

Złotousty

p. Artur Jamrożek

Musimy przyznać, że rywalizacja była bardzo wyrównana :)
Karolina Nicole & Gabrysia

SIATKA

Z przemówienia do młodzieży,
Watykan 1999 r.

11-13.09. 2009 r. odbył się PIERWSZY MAZURSKI TURNIEJ PIŁKI
SIATKOWEJ MĘŻCZYZN .
Zawodnicy rozegrali mecz w hali Sportowo- Widowiskowej MOSIR
przy ulicy św. M.M Kolbego11, walcząc o PUCHAR PREZYDENTA
EŁKU.
W poszczególnych dniach mecze rozegrały drużyny ;
PIĄTEK - godzina 17.00 - KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL NECKERMANN AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA
- Godzina 19.30 - DELECTA BYDGOSZCZ - AZS UWM OLSZTYN
SOBOTA - godzina 13.00 - DELACTA BYDGOSZCZ NICKERMANN AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA
- Godzina 15.30 - KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL - AZS UWM
Patrycja Pruszyńska OLSZTYN
NIEDZIELA - Godzina 13.00 - AZS UWM OLSZTYN NICKERMANN AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA
- Godzina 15.30 - KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL - DELECTA
BYDGOSZCZ
Walka między rozgrywającymi była zacięta, jednak najlepiej grającą
drużyną, która zdobyła PUCHAR PREZYDENTA EŁKU, została
drużyna ECKERMANN AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA .
Mecze rozgrywane między drużynami były tak interesujące, że nie
sposób było sie nudzić. Mamy nadzieję, że takie typu imprezy będą
odbywać się w naszym mieście częściej oraz , że siatkarze tych oto
drużyn zagrają jeszcze nie raz na naszej hali Sportowo - Widowiskowej.
Jacksonowka

wzór Boga.

znakiem zdolności kochania na

Przebaczenie jest najważniejszym

Teksty

Halloween wywodzi się z celtyckiego
obrządku Samhain. Obchodzony w
wielu krajach 31 października przed
dniem Wszystkich Świętych .
W XIX wieku irlandzcy imigranci sprowadzili tę tradycję do Ameryki Północnej. W tym dniu palono ogniska, odprawiano modły za dusze zmarłych .W
drugiej połowie XX wieku święto dotarło już do zachodniej Europy. Wtedy
przebierano się w przeróżne kolorowe
kostiumy oraz ozdabiano domy.
Do zabaw Halloween należy łapanie
jabłek za pomocą zębów (należy wyłowić pływające jabłka). Nieuszkodzone przy zabawie oznaczało szczęście
w nadchodzącym roku.
Kolejną grą jest przeskakiwanie przez
świeczki rozstawione w kole na ziemi.
Świeczki, które zostaną zapalone,
oznaczają szczęśliwe miesiące w
przyszłym roku.
Halloweenowa zabawa to również
wrzucanie orzecha do płonącego
ogniska. Jeżeli orzech pęknie z trzaskiem, oznacza odwzajemnioną miłość.
W Halloween dzieci i dorośli przebierają się w kostiumy, np. za potwory,
wampiry, duchy oraz czarownice.
W Polsce tradycja ta staje się coraz
bardziej popularna. Organizowane są
liczne imprezy, seanse w kinach.

Ranking Nauczycieli!!!
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Czy wiesz ,co jesz? - E-124,
Przybywa artykułów z napisami :
"BEZ
KONSERWANTÓW"
lub
"KONSERWOWANE
METODAMI
NATURALNYMI". Dlaczego? Przekonanie,
że chemia zawarta w produktach może być
szkodliwa, jest na tyle silne, że coraz częściej szukamy produktów od niej wolnych
.Ale przeważają takie, których sposób utrwalenia pozostaje jedną wielką zagadką.

używamy do barwienia
DO WYGRANIA TYDZIEŃ BEZ
cukierków owocowych, budyniów, wywołuWKUWANIA
je reakcje alergiczne. Podobnie działa
Przed Tobą wiersz. Sam zobacz, jaki jest piękny. 

E-151.

- Przeciwutleniacze

(najczęściej
syntetyczna witamina C, nieszkodliwa dla
zdrowia-E-300, E-310 i E-312-chronią
masło lub margarynę przed jełczeniem.
Bardzo szkodliwy przeciwutleniacz to
E-280-dodawany do chleba i wyrobów
ciastkarskich. Powoduje raka żołądka.
Szkodliwy jest też E-220, dodawany do
TAJEMNICZY SYMBOL E:
E i trzy cyfry to symbol syntetycznego ciasta biszkoptowego, kostek rosołowych i
dodatku zawartego w produkcie. Zamieszcza tłuszczów cukierniczych. Powoduje zaburzenia pracy wątroby, przyśpiesza wytwasię go na jego etykiecie.
rzanie enzymów trawiennych. Podobnie
REAKCJA ORGANIZMU NA E:
- poprawianie walorów smakowych i wyglądu działa E-321.Ten ostatni występuje w
gumie do żucia.
produktów,

- Zagęszczacze dodawane są do
-niszczenie rozwijających się bakterii,
- powodowanie poważnych ubytków w zdro- sosów, lodów, jogurtów i słodyczy.
wiu,
E-401, powoduje sytość. Pęcznieje w
-wywoływanie uczuleń.
żołądku, dlatego dodawany jest do prepaNAJBARDZIEJ SZKODLIWE DLA ratów odchudzających. E-413 natomiast
wywołuje podrażnienia, wysypki, zapalenie
NASZEGO ZDROWIA TO:
skóry. E-414, czyli guma arabska także
-benzoesan sodu
powoduje uczulenia.
-kwas sorbowy

E NAJBARDZIEJ SZKODLIWE:
-dwutlenek siarki
-tortrazyna
rakotwórczy
-glutaminian sodu
syntetyczny dodatek do napojów,
oraz azotyny ich pochodne.
niszczy witaminy B12 , wySubstancje te mogą spowodować powstanie
alergii, pokrzywkę, obrzęki naczyniowe, stępuje w sokach owocowych i koncentraastmę czy zapalenie
tach,
błony śluzowej nosa.
zakłóca
NAJCZĘŚCIEJ
SPOTYKANE czynności jelit,

- E-210 do E- 219
- E-220-

- E-221 do E-227 -

KONSERWANTY O SZKODLIWYM
DZIAŁANIU TO:

- E230 do E- 233 -powoduje
zaburzenia funkcji skóry,

- E -200 -jest to tak zwany utwardzacz, - E-239-rakotwórczy,
używa się go do zagęszczania masy serowej,

- E-249 do E-252 -

konserwant
marmolady lub do utwardzania margaryny.
Wywołuje reakcje alergiczne .
używany do peklowania, szkodliwy dla
osób, u których stwierdzone zostało nad(beznoesan sodu)-dodawany do ciśnienie.
napojów, np. coca-coli, pepsi. Powoduje silne
Paulina Szczerba
reakcje uczulające.

- Barwniki

(obecne w kolorowych galaretkach, kisielach, cukierkach owocowych)są
w większości nieszkodliwe, np. kurkumina (E100), witamina B12 (E-122), żółcień chinolinowa (E-104).

Gimzetka

Z przemówienia dla młodzieży,
Watykan 1999 r.

sodu i azotyn
potasu)-stosowane są do peklowania wędlin.
Zabezpieczają je przed bakteriami wywołującymi jad kiełbasiany. Jednak azotyny wytwarzają też rakotwórcze nitrozaminy, które
powstają w wysokiej temperaturze podczas
peklowania.

Teksty

- E-249-250(azotyn

Wpłyo na głębię przebaczenia

E-230-237

-środki chemiczne, którymi spryskuje się owoce cytrusowe. Powodują silne zatrucia pokarmowe oraz uczulenia.

Nie potrafi przebaczad innym, kto
sam nie zaznał przebaczenia.

- E-211

UWAGA!!! Dzięki niemu może, choć na tydzień
zapomnisz o ciągłym przepytywaniu z tylu przedmiotów. To nie żart! Wystarczy zrobić zdjęcie nawiązujące do tematu podanego przez nas wiersza.
Wygrywa najciekawsze zdjęcie. Prace oddajemy do
25 listopada do opiekunek gazetki szkolnej pani
Katarzyny Łukaszewicz i pani Barbary Kiluk- Dońkowskiej Zwycięska praca upoważnia Cię do tygodniowych wczasów - nie będziesz pytany przez
tydzień od momentu losowania (nie dotyczy kartkówek i zapowiedzianych sprawdzianów). Do dzieła!

Jan Brzechwa „ Październik”
Nad ranem jeszcze bielał szron,

A oto już się dzień promieni.
I stoi mój rówieśnik – klon

W pozłocie słońca i jesieni.
Jastrzębie wypatrując cel,
Jak dwa przecinki tkwią w bezkresie.
I resztką sił wesoły chmiel
Po drzewach do nich w górę pnie się.
Obłoki wolno suną wpław
Jak rozsypane piórka gęsie,
A w dole, popatrz – usną staw
I znieruchomiał cały w rzęsie.
Nad polną drogą nagi garb
Wyciąga sęki uroczyście
I dźwięczny śmiech rumianych bab
Odmiatających suche liście.
Zaczepny szczeniak w gąszczu traw
Z indykiem śmieszną walkę stacza,
A wierzba zapatrzona w staw
Nie widzi tego – i rozpacza.
Przelatujące stado wron,
Rzuca na studnię smugi cieni,
I stoi mój rówieśnik klon
W pozłocie słońca i jesieni.
Sklepioną dłonią skupiasz cień
Nad zapatrzonym w górę wzrokiem,
Ale już wkrótce zgaśnie dzień
W niebie na pozór tak wysokim.
Z moczarów, z okolicznych łąk
O zmierzchu wczesny chłód przenika,
I szybko spada słońca krąg
W pobliskie mroki października.
Dnia jutrzejszego mądry sens
Wypełnia noc jak szept miłosny
I w Twoich oczach, w cieniu rzęs
Czytam zapowiedź nowej wiosny.
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Z mikrofonem wśród
uczniów

EŁckie Centrum Kultury:

W tym numerze postanowiliśmy
sprawdzić, co sądzą pierwszaki o nowej
szkole. Czy im się podoba, a może Ełcki Teatr Tańca jest grupą prezentującą różnorodne formy tańca:
przeciwnie. Oto najciekawsze odpo- modern, jazz, broadway jazz, modern jazz undergroud, współczesny, funky jazz oraz stylizację tańca towarzyskiego i charakteryzawiedzi:
cję, gdzie taniec jest środkiem do przedstawiania działań teatral-Trafili nam się fajni nauczyciele.
Uczniowie starszych klas przywitali nas nych. ETT założyli i prowadzą: Piotr Witaszczyk- dyrektor i reżyser
oraz Magdalena Witaszczyk- choreograf i pedagog tańca.
bardzo ciepło.
Klaudia I "f" Lubicie tańczyć, śpiewać, a może wolicie aktorstwo?
Macie świetną okazję, by pokazać swoje talenty. 15 października
- Mam do niej blisko, a na przerwach 2009r., o godzinie 17: 00 w Ełckim Centrum Kultury odbył się camogę chodzić do domu. :)
sting do Ełckiego Teatru Tańca. Wymagane było przygotowanie:
Robert I "e"
- krótkiego układu tanecznego,
- Bardzo fajna, mili nauczyciele. - piosenki,
Uczniowie starszych klas powiedzieli, - monologu lub wiersza.
że mają nadzieję, że będzie nam dobrze. Gwarantowane profesjonalne przesłuchanie oraz dobra zabawa!
Karolina I "c" Przyjmują najlepszych, postarajcie się!
- Może być. Miłe przywitanie przez
starsze klasy.
Sebastian I "d"

Kino Polonia:

Gimzetka

Z przemówienia do studentów, Watykan 2002 r.

przykładem
za
Idąc
Chrystusa, przezwyciężycie wszystkie trudności i osiągniecie prawdziwe szczęście.

Teksty

- Jest taka przyjazna i jest dużo fajnych Polecane filmy:
ludzi.
Dominika I "b" "Dzieci Ireny Sendlerowej"
... uratowała dwa razy więcej ludzi niż Oskar Schindler.
- Jest fajna. Mam dużo kolegów, kole- Scenariusz filmu Johana Kenta Harrisona oparty na książce Anny
żanek też. Nikt się nie bije, nikt się nie Mieszkowskiej "Matka Holocaustu". Film przedstawia historię młodej
wyzywa...
Polki Ireny Sendlerowej, która II wojny światowej wraz z grupą
Darek I "c"
współpracowników zainicjowała szeroko zakrojoną akcję ratowania
Podsumowując, naszym młodszym dzieci z warszawskiego getta. Film pokazuje wkład narodu polskiekolegom i koleżankom podoba się go w ratowanie Żydów i jest to pierwszy tego typu obraz ukazujący
szkoła. Nie trafiła się osoba, która na- koszmar Holocaustu widziany oczyma Polaków.
rzekałaby na nauczycieli. Miejmy nadzieję, że tak zostanie na długie lata.
A teraz coś dla fanów animacji film pod tytułem:
Ula i Paula "Odlot"
O filmie:
Pewnego dnia Carl Fredricksen postanawia zrealizować marzenie
swego życia i wyrusza w podróż do tajemniczej krainy w Ameryce
Południowej. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Carl
podróżuje we własnym domu unoszonym przez setki balonów, a w
wyprawie przypadkowo towarzyszy mu pewien ośmiolatek...
Resztę zobaczcie sami.
Paulina Leszczewska
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KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘCIA DODATKOWE 2009/2010
Od 1 września w naszej szkole odbywają się ciekawe kółka oraz zajęcia dodatkowe, na które mogą uczęszczać
wszyscy chętni uczniowie. Każdy może tu znaleźć coś dla siebie…;) A więc serdecznie zapraszamy!!!
Kto?

Kiedy?

Co?

Andruszkiewicz Barbara

Poniedziałek 14:30

Zajęcia wyrównawcze dla klasy III g

Ardzińska Teresa

Czwartek 14:30

Koło ortograficzne

Awramik Ewa

Wtorek 14:30
Środa 14:30
Środa 15:35

Koło plastyczne
Koło wokalne
Koło instrumentalne

Bućko Ewa

Wtorek 14:30

Zajęcia wyrównawcze dla klas I c, d, f

Burba Elżbieta

Środa 13:45

Przygotowania do olimpiady z historii

Choruży Katarzyna

Poniedziałek 8:00

Zajęcia wyrównawcze z chemii

Chrzanowska Jolanta

Poniedziałek 14:35

American Culture –koło języka angielskiego

Dudzińska Bożena

Wtorek 14:30

Zajęcia z uczniami zdolnymi

Duroł Dorota

Środa 13:35

Koło ortograficzne

Gątowska Halina

Soboty i niedziele

„Musicie od siebie wymagać” lekcje wychowawcze

Gruszycki Dariusz

Środa 13:30

Koło historyczne

Januszewicz Elżbieta

Poniedziałek 14:35

British Culture –koło języka angielskiego

Kiersnowska Joanna

Środa 13:30

Spotkania terapeutyczne z uczniem z problemami i
rodzicami

Kiluk – Dońkowska Barbara
i Łukaszewicz Katarzyna

Czwartek 14:30

Koło dziennikarskie

Kuczyński Andrzej

Poniedziałek 8:00

Koło matematyczne

Kukiełko Magdalena

Poniedziałek 14:30

Piłka siatkowa

Kuligowski Andrzej

Czwartek 14:40

Koło fizyczne dla klasy III c

Lewandowska Małgorzata

Czwartek 14:30

Zajęcia wyrównawcze

Maksymowicz Krzysztof

Poniedziałek 15:30

Koło informatyczne

Maksymowicz Dorota

Piątek 13:45

Koło matematyczne

Malewska Julita

Poniedziałek 15:00

Basen MOSIR

Mandziarz Ewa

Wtorek i Poniedziłek15:30

Zajęcia z języka francuskiego dla klas II i III

Markowska Czesława

Czwartek 8:00

Zajęcia dla klas III przygotowania do egzaminu

Mikiewicz Teresa

Środa 14:30

Koło biologiczne

Nawrocka Danuta

Soboty lub niedziele oraz Wycieczki rowerowe, Szkolne koło Caritas
czwartki o 17:00
Spotkanie z Biblią

Paczkowska Wioletta

Środa 13:40

Zajęcia w CEE, zielona szkoła, koło geograficzne

Penkiewicz Piotr

Środa 14:30

Koło przygotowania z języka angielskiego do konkursów

Rhodes Wioletta

Poniedziałek 14:30

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

Roszkowska Teresa

Środa 14:40

Koło chemiczne

Sieradzka Tamara

Środa 8:00

Zajęcia wyrównawcze

Sobotkiewicz Joanna

Poniedziałek 14:30 oraz Koło biologiczne
Piątek 12:50
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Urbanowicz Małgorzata

Środa 15:00

Zajęcia sportowe z koszykówki

Wróbel Ewa

Czwartek 14:30

Praca z uczniami zdolnymi

Wróblewska Dorota

Wtorek 14:30

Praca z uczniami zdolnymi

Wyrwas Marzanna

Poniedziałek 14:30

Koło języka niemieckiego

Zadroga Agnieszka

Czwartek 13:35

Praca z uczniami zdolnymi

Mentel – Dąbrowska
Katarzyna

Piątek 8:00

Koło geograficzne

Trzaskowski Dariusz

Piątek 15:00

Piłka nożna

Czarna strefa – biblioteka
Jak czytaliśmy w roku 2008/2009?
Średnia przeczytanych książek wynosi 7.9 ks/ucz. Uczniowie wypożyczyli
w sumie 4052 książek. Czytelnictwo poszczególnych klas przedstawia się
następująco:

Klasy I
IA – 4,2
IB – 2,9
IC – 5,0
ID – 2,3
IE – 7,6
IF – 4,9
IG – 5,2

Klasy II

Klasy III

IIA – 4,9
IIB – 7,9
IIC – 13,6 I MIEJSCE
IID – 9,2 III MIEJSCE
IIE – 10,0 II MIEJSCE
IIF – 6,7
IIG – 4,0

Najlepsi czytelnicy:
1. Tomasz Wilk kl.1e
2. Nikolina Majewska kl.2c
3. Patrycja Supińska kl.2c
4. Rafał Wróblewski kl.2c

IIIA – 5,4
IIIB – 6,3
IIIC – 4,5
IIID – 6,1
IIIE – 4,1
IIIF – 7,8

79 książek
72 książki
56 książek
48 książek

Najchętniej czytane książki:
Seria: STRASZNA HISTORIA, MONSTRRRUALNA ERUDYCJA,
ERAGON, CHERUB.
Z pośród tych książek warto przeczytać pierwszą część książki ,,Eragon’’ z
serii pod tym samym tytułem .
Krótki streszczenie pozwoli Wam zapoznać się z początkami przygód
chłopca…
Eragon, piętnastoletni chłopiec z farmy wychowany przez swojego wuja
Garrowa, znajduje tajemniczy niebieski kamień w Kośćcu, dzikich, niebezpiecznych górach blisko małej wioski
Carvahall, w której mieszka. Eragon żyje w Alagaësii, gdzie rządzi zły król,
Galbatorix, który był jednym z wielu Smoczych Jeźdźców, zanim jego smoka zabiły urgale. Gdy odmówiono przyznania mu nowego smoka, popadł w
obłęd i zamordował resztę Jeźdźców, tym samym przyczyniając się do ich
upadku. Po tym wydarzeniu objął on władzę w Alagaësii...
Resztę przeczytajcie sami.... Polecamy!!!

WYJAŚNIĄTKO
Treści prezentowane przez
gazetkę są wyrazem indywidualnych przekonań autorów.
Redakcja ingeruje jedynie w
przypadku
poważniejszych
naruszeń zasad ortografii,
gramatyki i dobrych obyczajów.
Jeżeli macie sugestie dotyczące artykułów, chcecie się
czymś podzielić, a może macie ochotę współpracować z
nami, piszcie na podany niżej
adres mailowy:

Martyna
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Jaś z tatą są w operze. Jaś pyta:
-Tato, czemu ten Pan grozi tej Pani - Pozdrawiam Ulę, Weronikę, Anitę,
Monikę, Martynę i resztę klasy I "d"
kijem??
-On jej nie grozi on dyryguje.
Szkoła:
- Pozdrowionka dla Klaudysi, Daruni,
Dyrektor szkoły przechodzi koryta- -To czemu ta Pani krzyczy?:)
Madziuni i Sandruni i całej szkoły
rzem obok klasy, z której słychać
gim 1 Buziaki od Polili :*
********************
straszny wrzask. Wpada łapie za
rękaw najgłośniej wrzeszczącego, Lekcja (biologii):
- Pozdrowienia dla Aleksandry
wyciąga go na korytarz i stawia w Nauczyciel: A czy wiecie dzieci, jaki Olendzkiej z kl. 1b
kącie. Po chwili z klasy wychodzi ptak nie buduje w ogóle gniazd?
trzech młodzieńców, którzy pytają: Uczeń się zgłasza: Tak! To kukułka! - Pozdrowienia dla Kulki, Ziółka, Lili,
Nauczyciel: A czemu nie?
-Czy możemy już iść do domu?
Peli, Dzidka, Kiki, Karasia I D
Uczeń: No bo mieszka w zegarach.
-A z jakiej racji?
Ewcia III E
- No przecież skoro nasz nowy na********************
uczyciel od matematyki stoi w ką- Pozdrawiam najwspanialszego chłocie, to chyba lekcji nie będzie Przychodzi Jasiu ze szkoły i mówi: paka Mariusza J.
- Mamo, mamo dzisiaj pan od mateprawda? 
matyki mnie pochwalił.
- Pozdrowienia dla
- Tak, a co powiedziałeś?
********************
-Klaudii z I F,
Nauczyciel sprawdza prace domo- - Że wszyscy jesteśmy idiotami, a ja -Moniki z I D,
największym.
we…
-Anity z I D,
-Otwórzcie zeszyty…Jagoda, kiedy
-Pauliny z I D,
********************
odrabiasz lekcje?
-Magdy z I D,
Nauczycielka oddaje Jasiowi zeszyt z
-Po obiedzie!
-Ani z I C,
-To czemu tej pracy domowej nie wypracowaniem domowym i mówi: -Marleny z I C,
- Same błędy! Znów niedostateczny!
odrobiłaś?
i całej klasy I D.
Jasio
mruczy
pod
nosem:
-Bo jestem na diecie .
- Biedny tato...
- Pozdrowienia dla Tomasza Wilka z
********************
2 e -Ciche wielbicielki
********************
Na lekcji biologii pani pyta Jasia.
Jasiu spóźnia się na lekcję. Nauczy-Co to jest?
- Pozdrowienia dla Rydza :)
cielka pyta go:
-Szkielet.
3 dziewczyny z 1 b
- Dlaczego się spóźniłeś?!
-Czego?
Jasio odpowiada:
-Zwierzęcia.
- Pozdrowionka dla Mojego słoneczka
- Proszę pani, myłem zęby, to już
-Jakiego?
=* Monisiu x3 Kc =* Nati =*
więcej się nie powtórzy!
-Nieżywego! 
Kornelia
- Pozdrawiam Dodę, Siwą, Elizkę i
********************
wszystkich fajnych z klasy II "e"
Mamo, tata mnie zbił 2 razy!
modelka/OB
-A czemu aż dwa??
-Bo raz, że mu pokazałem świadec- Pozdro dla Gabrysiuni, Wojtusia, - Wszystkiego najlepszego z okazji
two, a drugi za to, że to jego!.
Zioma Bartosza, Monka, Uli i Graży- 10-lecia życzy klasa II "D"

ny z II B
GALL ANONIM
- Pozdro dla Rysia :* od Bubusia
********************
- Pozdrawiam Urszulę Patruś z II "B"
Nauczycielka do Jasia:
;* Oczywiście całą klasę II "B" :D :D - Pozdrawiam Paulinę i Ulę z 2 "b" i
-Przyznaj się ściągałeś od MałgoZ I "E" - Matiego P. =) , Karolę S. ;) , całą II F
si?!
Deca xD , Michała Drynko ^^
-A skąd niby Pani to wie?
- Pzdr. dla Andrzeja Sutula Joł.
Z I "D" - Zaciesza ^^,
-Bo obok ostatniego pytania MałZ II "E" - oczywiście Lelaka xD i kto Izy P , Kamili K i mojej Martusi !!!
gosia napisała „Nie wiem ”, a ty
Oluś
chce =) wszystkich nauczycieli naszej
napisałeś „Ja też”!! 
szkoły, a w szczególności naszą najlepszą wychowawczynię panią Ulę
********************
Paszkowską.
Paulina Pe. z II "B"

Bank kawałów

Kto, co, komu :D ?

Gimzetka
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- Pozdrawiam klasę II F
Natalkę, Patrycje, Paulinę, Inez,
Karolinę, Martynę i chłopców.
oraz klasę II D i (kochana barbi) ! :)
pozdrawiam!
- Pozdrowienia dla Sulika, Snarskiego Staniszka, Gila i całej III G
Pacynek
- Pozdrawiam całą 3 g i p. Ratuszny. =) oraz żabę z I a xD
-Nikita
- Pozdrowienia dla moich kochanych dziewczynek Klaudusi, Daruni, Sandruni, Madzi, Paulinki
Kocham Was mocno =) =* Forever

- Pozdróffka dla kochanej III c oraz - Pani Ewa jest wesoła
dla p. Dudzińskiej. Przesyła Julek Lubi ludzi dookoła
Kaczan KC KC KC
Pije rano słodką kawkę,
czasem siada na mą ławkę
- Pozdrawiam Olkę, Iwonę, Paulę i
Julia i Darek I c
Martynę.
Rafał
- Pozdro dla pięknej Pauliny P. z kla- Pozdrowienia dla Aleksandry sy III G. Cichy wielbiciel. KC
Olendzkiej!
- Pozdrowienia dla Fistaszka, Natalii,
- Pozdrowienia dla lepszej części kla- Izy, Moniki
sy 2 B
Przesyłają:Malutka i Ula
-cichy wielbiciel
- Pozdrawiam Emilę :):) kc!
- Pozdro dla klasy najlepszej na świecie III F, dla Poly, Nat, Mich, Olg i - Pzdr dla Ziółka, Kulki, Lili, Polili,
Danielka naszego rodzynka.
Dzidka, Koli, Ryski, Podbi, Pauli. P. ,
Domcia Uli ;]

- Pozdrowienia dla kochanej Anitki,
Natalki, Moni, Julity Laury
- Pozdrawiam Paulinę W, Darie K,
i zwariowanych chłopaków z II "c" Magdę M, Sandrę W, Klaudię L, Mateusza D.
- Jakubie ! Pozdrawiam !
Jakubu ! Pozdrawiam !
- Pozdrowienia dla kl.I b, a szczególGiczu ! Pozdrawiam !
nie dla Andżeliki, Sylwii, Olki, NatalBartlomieju ! Pozdrawiam !
ki i Anki od Sylwii C.
Wojciechu ! Pozdrawiam !
Sam siebie ! Pozdrawiam !
- Wspaniałą wychowawczynię Urszu- Pozdrawiam:
Paulinę
Emilię
Mariam
całą moją kl. I A
i nauczycieli.

- Pozdro dla mojej Emili, Oli, Siwej i
dla calej kl. 2 "d" oraz szkolną barbi.
Pozdr. Paula!
- Pozdrawiam Ewkę, Szmidt, Martę
Zujkę, Mirkę i całą klasę I B
- Pozdrowienia dla: Darii, Magdy,
Pauliny, Laury i Julity. Bo ja was bardzo lubię =) Sandra

lę Paszkowską
- 8 wspaniałych ;) <3

- Pozdrowienia dla:
Pauliny Podbielskiej z II "B" ;)*
- Pozdro dla najlepszej nauczycielki Kuby Lalaka z II "E" ;)
wychowawczyni kl. III "e" Pani Hali- Eryka z II "F" ;)
ny Gątowskiej
dziewczyn z II "B" ;)
Kronikę Naszej Klasy xD
Pzdr. Karolina - Pozdro dla 1/2 klasy II B xD
Michałów z autokaru ;)
ELO.
wychowawczyni p. Uli Paszkowskiej
- Pozdro dla Malutkiej i Ulci :*
p. Andrzeja Kuczyńskiego
- Najserdeczniejsze życzonka prosto z
Ulalala ;D
- Pozdrowienia dla Moniki Janu- serduszka dla Pysi z 3 C od G.
szewskiej, Izy Boruszewskiej i dla Buziaki
- Pozdrowienia dla Kurzy od koleżanKlaudi Śliwowskiej oraz klasy I F.
ki xD heh. =)
Natalka I f
- Pozdrowienia dla Kochanej Natalii,
Koleżanka
Salii oraz Laury
- Pozdrowienia dla Olki Turzenickiej kl. I B
- Pozdrowienia dla Natalki Dąbrowskiej kl. I b
- Pozdrowienia dla Jakuba
NAJLEPSZEGO BIT BOKSERA z
kl. II G
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