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Dla niezamężnych
dziewcząt

W naszej szkole chyba mamy bardzo
dobre układy z Mikołajem, ponieważ,

Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były dla
niezamężnych dziewcząt (męskim
odpowiednikiem andrzejek były katarzynki). Początkowo andrzejki traktowano bardzo poważnie, a wróżby
odprawiano tylko indywidualnie, w
odosobnieniu.
więcej na str. 2»

jak co roku, tak i tym razem zawitał
do nas. Jest to dobry znak, świadczący o tym, że byliśmy grzeczni i zasłużyliśmy na prezenty.

więcej na str. 5»

King of Pop
W Gary w stanie Indiana 29 sierpnia
1958 r. urodził się czarnoskóry artysta,
którego kariera i życie osobiste stały
się ważną częścią kultury masowej
ostatnich czterech dekad.
Karierę muzyczną rozpoczął w wieku
7 lat, jako wokalista rodzinnego zespołu The Jackson 5.
więcej na str. 5»

Zmienne warunki atmosfePonadto w numerze
ryczne wręcz sprzyjają zachorowaniom. Wiele osób nie
» Z mikrofonem wśród uczniów
przywiązuje wagi np. do
» Co jest grane?!
ubrania. Rano biegniemy do
» Nieliczni mieli szczęście
codziennych zajęć nie zawsze
odpowiednio ubrani, bez sza» Mogą uszkodzić każdy narząd
lika i czapki, jest nam zimno i
» Czarna strefa - biblioteka
to wystarcza, żeby wychło» Kto, co, komu ?
dzić organizm, co z kolei
» Do wygrania tydzień bez wkuwania
sprzyja osłabieniu naturalnej
» Bank kawałów
odporności organizmu i w
efekcie przyczynia się do
» Już święta…
złapania przeziębienia czy
» Koła zainteresowań
grypy. Ważne też jest, aby nie
» Możemy pochwalić się nie tylko dobrą lekceważyć skutków przekondycją
chłodzenia organizmu. str. 3»

Gimzetka

Cichy wróg
Separacja od rodziny i przyjaciół; niepowodzenie w szkole i narastające
długi powodują panikę; presja wierzycieli popycha często ku przestępstwom; te obciążenia prowadzą z kolei
do psychicznego wyczerpania, pojawiają się wyrzuty sumienia, poczucie
winy, bezradność i depresja;

Nr 2 listopad /grudzień 2009

więcej na str. 9»

str. 1

Dla niezamężnych dziewcząt
Andrzejki (znane też, jako Jędrzejki lub Jędrzejówki) – wieczór wróżb odprawianych
w nocy z 29 na 30 listopada,
w wigilię świętego
Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Pierwsza polska
wzmianka literacka o nim pojawiła się w 1557 za sprawą
Marcina Bielskiego. Dzień ten
przypada na końcu lub na początku roku liturgicznego. Andrzejki są specjalną okazją do
zorganizowania
ostatnich
hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem.
Niegdyś wróżby andrzejkowe
miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone
były dla niezamężnych dziewcząt (męskim odpowiednikiem
andrzejek były katarzynki).

Początkowo andrzejki traktowano
bardzo
poważnie,
a wróżby odprawiano tylko
indywidualnie, w odosobnieniu. W czasach późniejszych
przybrały formę zbiorową, organizowaną w grupach rówieśniczych panien na wydaniu,

Gimzetka

zaś współcześnie przekształciły
się w niezobowiązującą zabawę
gromadzącą
młodzież
obojga płci.
Pochodzenie
andrzejkowych wróżb matrymonialnych
nie jest do końca znane – niektórzy autorzy wskazują na
starożytną Grecję, podkreślając
podobieństwo
źródłosłowu
imienia Andrzej (Andress)
i greckich słów aner, andros
oznaczających męża, mężczyznę; inni odwołują się do kultu
starogermańskiego boga Freyera, dawcy bogactw, bóstwa
miłości i płodności.
Niektóre andrzejkowe zabiegi
magiczne: losowanie przedmiotów o symbolicznym znaczeniu, np. listek oznaczał staropanieństwo, obrączka lub
wstążka z czepka – bliski ślub,
różaniec – stan zakonny wylewanie wosku na zimną wodę
(często przez klucz) i wróżenie
z kształtu zastygłej masy lub
rzucanego przez nią cienia
sylwetki przyszłego wielbiciela, akcesoriów związanych
z jego zawodem itp., ustawianie od ściany do progu jeden
za drugim butów zgromadzonych dziewczyn: ta, której but
pierwszy dotarł do progu, miała, jako pierwsza wyjść za mąż,
strona, od której zaszczekał
pies, miała być tą, z której nadejdzie przyszły oblubieniec,
dziewczyny rzucały psu kulki
z ciasta oznaczające wybranych
chłopców i czekały, którą zje,

jako pierwszą, dziewczyny
ustawiały się w koło i wpuszczały do środka gąsiora z zawiązanymi oczami; dziewczyna, do której gąsior najpierw
podszedł, jako pierwsza miała
wyjść za mąż, dziewczyny kładły na ławie placki posmarowane tłuszczem i sprowadzały
psa; ta dziewczyna, której placek został najpierw zjedzony,
jako pierwsza miała wyjść za
mąż, uczestnicy zabawy pisali
imiona na kartkach: imiona
dziewczyn na jednej kartce
a imiona chłopców na drugiej.
Potem dziewczyna przychodzi
i bierze szpilkę, i przekłuwa
z czystej strony kartkę z imionami chłopców tak, żeby nie
widziała. I to imię chłopca, co
je przekłuje ten chłopak, którego imię przekłuwa, to z chłopcem o takim imieniu wyjdzie
za mąż.
I tak samo z chłopcami, tylko,
że przekłuwają kartkę z imieniem dziewczyn.
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Kasia i Karolina

str. 2

Naszej odporności nie sprzyjają:

Groźne wirusy
atakują

-przesiadywanie przed telewizorem
i komputerem,

- jej przeciwnikami są również
Grypa jest chorobą sezonową. Zna- używki, tytoń, alkohol, nadużywanie
czący jej wzrost zachorowań obser- leków w tym antybiotyków i niektówujemy od września do kwietnia. rych leków hormonalnych,
Groźne wirusy atakują częściej właśnie wtedy, gdy za oknem panuje - wrogami odporności są: stres, konjesienna plucha i jest zimno, a także flikty i nadmierna eksploatacja napodczas wiosennych roztopów. We- szych możliwości fizycznych i intedług obserwacji z poprzednich lat lektualnych,
szczyt sezonu epidemiologicznego
przypada na luty i marzec.
- warto też wspomnieć o właściwej
higienie, która jest ważnym elementem dbania o zdrowie.
Wirusy są wśród nas.
Zmienne warunki atmosferyczne
wręcz sprzyjają zachorowaniom.
Wiele osób nie przywiązuje wagi np.
do ubrania. Rano biegniemy do codziennych zajęć nie zawsze odpowiednio ubrani, bez szalika i czapki,
jest nam zimno i to wystarcza, żeby
wychłodzić organizm, co z kolei
sprzyja osłabieniu naturalnej odporności organizmu i w efekcie przyczynia się do złapania przeziębienia
czy grypy. Ważne też jest, aby nie
lekceważyć skutków przechładzania
organizmu.

Jak walczyć?
Aby skutecznie walczyć z wszędobylskimi mikroorganizmami, powinniśmy dbać o swój układ odpornościowy, a w razie potrzeby wspomagać jego działanie z zewnątrz. Od
dawna znana jest rola witaminy C
i wspomagającej jej rutyny.

Warto też pomyśleć o poprawie
kondycji organizmu. Kąpiele morskie, spacery po lesie, zdrowa żywność, a w pogotowiu suplementy
diety, ułatwiające odbudowę odporDla naszej odporności korzystnymi ności.
elementami stylu i sposobu życia są:
Zatem każdy z nas, we własnym
-racjonalne odżywianie,
zakresie, sporo może zrobić dla własnego zdrowia.
-dostosowanie do warunków zewnętrznych ubiór (na cebulkę),
Grypa to choroba zakaźna wywoływana przez wyjątkowo zamienne
i zjadliwe wirusy. Przenoszone są
one drogą kropelkową, czyli w wydzielinie z dróg oddechowych podczas kaszlu, kichania, a nawet zwykłej rozmowy.

Objawy w niepowikłanej grypie
trwają 2-3 dni, po czym stopniowo
ustępują. Przedłużanie się tych objawów świadczy o powikłaniach.
Grypa osłabia odporność organizmu,
często jest początkiem długich zmagań z wtórnymi zakażeniami bakteryjnymi. Nawet, jeśli organizm jest
silny, a układ odpornościowy sprawny, i tak po grypie może spotkać nas
zapalenie płuc, oskrzeli, ucha środkowego lub zatok.
Człowiek dorosły chory na grypę
zaraża innych zwykle przez 5-7 dni.
Dzieci, a także osoby dorosłe z upośledzoną odpornością, mogą wydalać materiał zakaźny przez kilka tygodni, także w okresie bezobjawowym. Stąd praktycznie nie sposób
ustrzec kontaktu z wirusem.
Ochrona przed grypą
Dlatego aby chronić się nie tylko
przed grypą, ale i innymi pospolitymi infekcjami, należy o siebie po
prostu dbać.
Podstawowe zalecenia:
- Należy unikać w miarę możliwości
miejsc oraz osób mogących być źródłem zakażenia np. centra handlowe,
kina, teatry, zgromadzenia publiczne, wtedy jesteśmy narażeni na atak
całej mieszaniny wirusów i bakterii.
Dodatkowym źródłem zagrożenia
jest klimatyzacja, która -gdy nie jest
regularnie czyszczona-może być
siedliskiem bardzo groźnych bakterii.
- Jeżeli kontakt z osobą chorą jest
konieczny, to starajmy się zachować
jak największy odstęp, min. 1 metr.
Nie powinniśmy również całować
się, a nawet podawać ręki.

Łatwy sposób przenoszenia wirusa
powoduje, że grypa może w pioru- Osoba kaszląca i kichająca powinna
nującym tempie dopaść duże skupi- zakrywać usta i nos chusteczką higieniczną, którą następnie wyrzuca.
ska ludzi.
>>>

Gimzetka
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str. 3

- Nie powinniśmy korzystać wspólnie z osobą chorą z przedmiotów Aby ustrzec się przed grypą należy:
codziennego użytku, takich jak naczynia, sztućce, przybory toaletowe. - myć ręce przez 20-30nsekund mydłem pod bieżącą, ciepłą wodą,
- Osoba zainfekowana, zarówno do- a także między palcami, wielokrotrosła jak i dziecko, powinna trzymać nie w ciągu dnia;
swoje przybory toaletowe od przyborów pozostałych członków rodzi- - unikać dotykania błon śluzowych
ny.
ust, oczu i nosa;
- Ważnym elementem profilaktyki są
- Należy pamiętać też o częstym szczepienia. Dla niektórych osóbwietrzeniu pomieszczeń, w których szczególnie małych dzieci i osób
a podeszłym wieku, szczególnie obprzebywa osoba chora.
ciążonych przewlekłymi chorobami
oraz dla pracowników służby zdrowia niezwykle ważne są szczepienia
przeciw grypie.

- zachować odległość(1-2 metry) od
innych osób podczas kichania i kasłania;
- umyć ręce pod bieżącą wodą po
kasłaniu lub kichaniu
- w przypadku braku jednorazowych
chusteczek higienicznych kichać
i kasłać w rękaw w okolicy łokcia,
a nie w dłonie;
- unikać kontaktu z osobami, które
kichają i kaszlą;
- spędzać wolny czas na świeżym
powietrzu; - wietrzyć pokój 3-4 razy
dziennie każdorazowo przez 10 min.

- Musimy też stale pamiętać o zachowaniu jak najlepszej higieny
osobistej.
Najważniejszą
czynnością
jest
oczywiście czyste i dokładne mycie - Zanim zdecydujesz się na szczepienie, należy zasięgnąć rady lekarąk ciepłą wodą z mydłem.
rza, by stwierdzić czy nie ma do tego
przeciwwskazań. Warto też wiedzieć, że szczepionka nie chroni
przed innymi wirusami, niż wirus
grypy, czyli nie chroni przed najczęściej występującymi wirusami wywołującymi przeziębienie.

Przed umyciem rąk nie należy dotykać oczu, nosa ani ust. Jeżeli w czasie kaszlu lub kichania zakrywamy
usta i nos dłońmi, to powinniśmy je
niezwłocznie umyć.
>>>
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- w przypadku wystąpienia objawów
grypy, poinformować o swoim stanie
zdrowia rodziców lub opiekunów,
którzy skontaktują się z lekarzem
rodzinnym. Jeżeli uda się nam dostosować do powyższych wskazówek, zdrowo odżywiać, oraz zachować właściwą higienę ta mamy szansę na zachowanie zdrowia przez całą
zimę.
Paulina Szczerba

- Nie zapominajmy o zdrowym stylu
życia: systematyczna aktywność
fizyczna, odpowiednio zaplanowany
odpoczynek.- niezbędny dla sprawnego funkcjonowania naszego organizmu.Pamiętajmy również o odpowiedniej diecie zawierającej dużo
owoców i warzyw, a także wypijaniu
minimum 1,5 litra płynów na dobę.
>>>
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str. 4

Szkoda, że
mikołajki są raz w
roku !!!

Dziękujemy

wspaniałemu raz w 1993 oraz w 2003, po emisji dokumentu Living with Mi-

Mikołajowi, bo jego zasługą chael Jackson, jednak w 2005
jest, że wszyscy bardzo miło został uniewinniony z wszystwspominamy
dzień.

ten

kich zarzutów. W listopadzie

wyjątkowy 2006 Michael Jackson sprzedał
Gabrysia ;

W naszej szkole chyba mamy bardzo dobre układy z Mikołajem, ponieważ, jak co roku, tak
i tym razem zawitał do nas. Jest to
dobry znak, świadczący o tym, że
byliśmy grzeczni i zasłużyliśmy na
prezenty.
7 grudnia każdy z uczniów
mógł przyjść do szkoły w ubraniu z
mikołajkowym akcentem. Dzięki
temu nauczyciele patrzyli na nas
łaskawszym okiem. Mikołajkowy
Samorząd

Uczniowski

zbierał

świąteczne kartki z życzeniami,

King of Pop

które każdy mógł wysłać w ra- Michael Joseph Jackson – urodzony
mach prezentu. Mikołaj wraz ze w Gary w stanie Indiana 29 sierpnia

1958r. urodził się czarnoskóry arty-

swoimi elfami krążyli po szkole sta, którego kariera i życie osobiste

stały się ważną częścią kultury ma-

i rozdawali życzenia oraz słodko- sowej ostatnich czterech dekad.
ści nauczycielom. Przerwy umilały Karierę muzyczną rozpoczął w wieku
świąteczne

Karolina Nicole

7 lat, jako wokalista rodzinnego ze-

piosenki puszczane społu The Jackson 5. Pełną karierę

przez radiowęzeł.

Gimzetka

ponad 750 mln egzemplarzy płyt
na świecie, jednak według najnowszych danych potwierdzona
sprzedaż płyt Jacksona (wliczając The Jackson 5) to 250 mln
albumów, 150 mln singli oraz 15
mln plików muzycznych. Oba
wyniki czynią go jednym z najlepiej sprzedających się artystów
wszech czasów.
Michael Jackson cierpiał na bielactwo nabyte! Gdy na jego ciele
zaczęło pojawiać się coraz więcej białych plam, zdecydował się
na depigmentację. Jego skóra,
pozbawiona melaniny, musiała
być chroniona przed promieniami słonecznymi – stąd kapelusze,
maski i rękawiczki, które nosił.
Artysta zmarł 25 czerwca 2009
w wieku 50 lat, wskutek nagłego
zatrzymania akcji serca.
Na
zawsze zapamiętamy go, jako
wspaniałego artystę, perfekcyjnego tancerza, niezwykle skromnego o niebiańskim głosie mężczyznę. Jego muzyka i taniec
będą wieczne. Król Popu na
zawsze pozostanie w naszych
sercach.

solową artysta rozpoczął w 1979, zaś
jej szczyt przypadł na moment, kiedy
zapoczątkował swoje rewolucyjne
podejście do teledysków, nagrywając
wideoklip do piosenki Thriller z 1983
roku, którego światowa sprzedaż wynosi ponad 100 mln egzemplarzy. Po
Thrillerze Jackson wydawał kolejne
albumy osiągające wysokie pozycje
na listach przebojów i sprzedaży: Bad
(1987), Dangerous (1991), HIStory
(1995) oraz Invincible (2001). Artysta
został dwukrotnie oskarżony o molestowanie
>>>
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str. 5

Wszystkim zwycięzcom serdecznie
gratulujemy i życzymy sukcesów
w etapie wojewódzkim!!!

chemia
matematyka
biologia

geografia
język angielski

Imię i Nazwisko
Piotr Walędzik
Patrycja Joanna Paczkowska
Jacek Kaczan
Arkadiusz Bielski
Jakub Suwalski
Jakub Czapla
Aleksandra Baranowska
Tomasz Tarasiewicz
Dawid Gruszycki
Monika Paszkowska
Bartosz Koprowski
Katarzyna Kaplińska
Patrycja Paczkowska
Piotr Walędzik
Karolina Wszeborowska

Klasa
3c
3c

Nauczyciel przygotowujący
Teresa Roszkowska
Andrzej Kuczyński

28 pkt. / 72%
70 pkt./ 70%

3c
3c
2b
3c
2b
3c
2e
3c
2b
1f
3c
3c
3c

Andrzej Kuczyński
Joanna Sobotkiewicz
Teresa Mikiewicz
Joanna Sobotkiewicz
Teresa Mikiewicz
Wioletta Paczkowska
Wioletta Paczkowska
Wioletta Paczkowska
Jolanta Chrzanowska
Elżbieta Januszewicz
Piotr Penkiewicz
Piotr Penkiewicz
Piotr Penkiewicz

70 pkt./ 70%
40 pkt./ 80%
40 pkt./ 80%
36 pkt./ 72%
36 pkt./ 72%
52 pkt./ 84%
50pkt./ 81%
45 pkt./ 73%
34 pkt./ 89%
33 pkt./ 87%
33 pkt./ 87%
30 pkt./ 79%
27 pkt./ 71%
Martyna Sobotko

Wszystkie substancje wchodzące w skład
wyrobów tytoniowych przyczyniają się do
znacznego obniżenia sprawności fizycznej
i umysłowej palącego. W nałogu tytoniowym najgorsze jest to, że palacz szkodzi
nie tylko sobie, lecz także ludziom ze swojego otoczenia.
Dym z papierosa jest bowiem wdychany
przez osoby, które znajdują się w otoczeniu
palacza (czyli palenie bierne).
BIERNE PALENIEniesie więc za
sobą identyczne skutki zdrowotne, co aktywne palenie papierosów. Mózgu jest największe.
>>>
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Powoduje nieżyt oskrzeli, zapalenie płuc,
zapalenie migdałków podniebiennych,
zapalenie zatok obocznych nosa, wysiękowe zapalenie ucha, obturacyjne zapalenie oskrzeli i astmę oskrzelową.
Wypalanie każdego papierosa wiąże się
z natychmiastowym wzrostem ciśnienia
tętniczego i przyspieszeniem akcji serca.
Efekt ten jest szczególnie wyraźny podczas
palenia papierosa w godzinach porannych,
kiedy ryzyko wystąpienia zawału serca
i udaru
DLACZEGO WARTO RZUCIĆ PALENIE?
Gdy rzucisz palenie to:
-zmniejszysz ryzyko wystąpienia zawału
mięśniowego i udaru mózgowego już
w pierwszym roku od zaniechania nałogu.
W ciągu 5 lat ryzyko to będzie porównywalne z ryzykiem u osób, które nigdy nie paliły
papierosów,
-poprawisz kondycję fizyczną. Zapomnisz,
co to poranny kaszel, rzadziej będziesz
chorował na infekcje dróg oddechowych.
Wczesne rzucenie palenia jest podstawowym warunkiem przywrócenia dobrego stanu zdrowia i minimalizacji szkodliwych skutków nałogu. Przecież każdy papieros zabiera 3 minuty życia, a regularne palenie
papierosa skraca życie o około 5 lat.

Teksty

Mogą uszkodzić każdy narząd
Palenie tytoniu jest obecnie jedną z głównych przyczyn wielu chorób a także śmierci.
Dzisiaj po papierosa sięga coraz więcej
młodych ludzi. Substancje zawarte w dymie
tytoniowym mogą uszkodzić każdy narząd
w naszym organizmie.
W SKŁAD PAPIEROSA WCHODZĄ:
-ołów-zakłóca działanie enzymów,
-arsen-uszkadza skórę, wątrobę i płuca
(trucizna, składnik chemicznych środków
bojowych),
-kadm-wywołuje nowotwory (silnie trujący
metal),
-substancje smoliste -blokują naczynia krwionośne.
SUBSTANCJE NAJBARDZIEJ TRUJĄCE
TO:
- tlenek węgla-utrudnia oddychanie,
powoduje nowotwory i choroby serca,
- nikotyna-zwęża naczynia krwionośne
i przyczynia się do nadciśnienia. Ma działanie rakotwórcze, a w dużych dawkach jest
śmiertelna. To właśnie nikotyna jest związkiem powodującym uzależnienie od tytoniu.

Pkt ./%

Z przemówienia do młodzieży,
Watykan, 2002 rok.

W ubiegłym miesiącu w naszej
szkole odbyło się aż siedem konkursów przedmiotowych. Były to konkursy z: j. polskiego, j. angielskie,
j. niemieckiego, chemii, biologii,
geografii oraz historii .Jedynie nieliczni mieli szczęście i zakwalifikowali się do dalszego etapu.
Oto poszczególny ranking uczestników konkursów

Przedmiot

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

Nieliczni mieli szczęście

WYJAŚNIĄTK
O
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:

Paulina Szczerba

gimzetka@interia.eu
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Z mikrofonem wśród
uczniów

Jak wszyscy dobrze wiemy, zbliżają się święta Bożego Narodzenia.
Nie byłyśmy pewni, czy wszyscy
wierzą w Św. Mikołaja, wiec zadałyśmy uczniom naszej szkoły dwa pytania. Na pierwsze (Czy wierzycie w
Św. Mikołaja?) większość osób odpowiedziała, że wierzy, ale aż 48%
uczniów była temu przeciwna.
Dowiedzieliśmy się także, co najbardziej lubicie w świętach Bożego
Narodzenia:

Najbardziej lubię wypatrywanie
pierwszej gwiazdki i zasiadanie do
stołu.
- Magda
Moim zdaniem najlepsze jest wigilijne jedzenie i picie herbatki u
babci na Konieczkach ;).
- Patrycja
PREZENTYYYY!!!
- Michał, Paweł, Łukasz
Ja najbardziej lubię oglądać film
"Kevin sam w domu"
- Daria
Kocham tę świąteczną atmosferę i
rodzinne siedzenie przy stole.

Najlepsze jest świąteczne jedzenie.
- Patryk
Prezenty. To jest to.
- Daniel
Nie lubię świąt…

- Paulina

Kochamy św. Mikołaja, który nas odwiedza i oczywiście zostawia prezenty
pod choinką!!!
Kasia i Ania
Najlepsze jest oczekiwanie na prezenty!
- Paula
Najbardziej lubię prezenty leżące pod
choinką i po prostu wszystkoooo!!
- Ada

Większość z Nas lubi święta Bożego
Narodzenia, lecz są także osoby, które nie przepadają za nimi z różnych
powodów. Najbardziej lubimy jedzenie
wigilijne, prezenty oraz rodzinną atmosferę. Uwielbiamy śpiewać Kolędy i
dawać prezenty.
W ten świąteczny czas Bożego Narodzenia, łamiąc się opłatkiem składamy życzenia: Wielu łask Bożych,
szczęścia, zdrowia, powodzenia,
Aby
wszystko
się
darzyło
W Nowym Roku lepiej było!
- Życzy redakcja!!!

Sylwia Harasim
Ania Kulikowska

Pomódlmy się w noc betlejemską,
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania
By wszystko nam się rozplątało,
Węzły, konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki
I oby w nas złośliwe jędze
Pozamieniały jak owieczki
A w oczach mądre łzy stanęły
Jak na choince barwnej świeczki
By anioł podarł każdy dramat
Aż do rozdziału ostatniego
Kładąc na serce pogmatwane
Jak na osiołka-kompres śniegu
Aby się wszystko uprościło,
Było zwyczajne, proste sobie,
By szpak pstrokaty, zagrypiony
Fikał koziołki nam na grobie.
Aby wątpiący się rozpłakał
Na cud czekając w swej kolejce,
A Matka Boska cichych, ufnych,
Jak ciepły pled wzięła na ręce.

- Julka

Ks. Jan Twardowski

Najbardziej lubię, gdy cała moja
rodzina jest wtedy w komplecie
- Marta
Uwielbiam, gdy mój pies o północy
mówi ludzkim głosem.
- Michalina

Gimzetka
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Czarna strefa – biblioteka
Czytelnictwo klas w listopadzie 2009 roku
A
B
C
D
E
F
G

Klasy I
1
0,7
0,7
0,3
0,3
0,7

Klasy II
0,4
1
0,5
0,8
0,4
1,4
0,7

Klasy III
0,6
0,6
1
1
1,3
1,2
1,1

(Wyniki podane są w średniej czytanych książek na jedną osobę z danej
klasy)

Najlepsi czytelnicy:
1.Ostapkiewicz Klaudia
2. Suwalski Jakub
3. Wilk Tomasz

- kl. I e
- kl. II b
- kl. II e

Najczęściej czytane książki:
Seria – Cherub
Robert Muchamore („Kurier”,” Ucieczka”, „Bojownicy”, „Świadek”, „Sekta”)
Nowość- R. Muchamore „Gangster”
Nieznane przygody Mikołajka, który w tym roku obchodzi swoje 50 urodziny
Największy książkowy psotnik skończył 50 lat, ale nie zamierza przechodzić na wcześniejszą emeryturę - oświadczyła córka jednego z twórców
jego przygód. Anne Goscinny gościła w Polsce z okazji wydania 10 niepublikowanych dotąd historyjek urwisa - "Nieznanych przygód Mikołajka".
"Nieznane przygody Mikołajka" Anne Goscinny odnalazła po śmierci
swojego ojca. O ich istnieniu nie wiedział do niedawna nawet ilustrator
książeczek Jean-Jacques Sempe. Tomik zawiera także pierwsze opowiadanie o Mikołajku, które ukazało się 50 lat temu, 29 marca 1959 r., w regionalnym dzienniku "Sud-Ouest Dimanche".
Anne Goscinny odwiedziła Polskę w związku z promocją nowego tomu
przygód Mikołajka. Mikołajek jest częścią mojego życia, opowiadania
o nim to była jedyna książka ojca, którą czytałam jeszcze przed jego
śmiercią - mówiła podczas spotkania z wielbicielami Mikołajka, Anne Goscinny. Jak mówiła, najbliższą jej postacią z opowiadań o Mikołajku jest
matka chłopca. Wiem, co znaczy wychowywać dziecko i ile trudu to kosztuje - zaznaczyła z uśmiechem.
We Francji z okazji jubileuszu Mikołajka spekulowano, kim byłby jako 50latek. Anne Goscinny powiedziała, że Mikołajek "w ogóle się nie starzeje i nie zamierza przechodzić na wcześniejszą emeryturę". Poza tym
świetnie radzi sobie z kryzysem gospodarczym, mimo że jest papierowym
bohaterem - dodała córka pisarza.

Gimzetka

Przy okazji mikołajkowego
jubileuszu warto wspomnieć, że
Polska jest jedynym krajem, która
ma swoją wersję przygód Mikołajka. To opublikowana w 1986 roku
w nielegalnym wówczas wydawnictwie Rytm książka "Mikołajek w
szkole PRL-u" Maryny Miklaszewskiej. Jedyna książeczka dla
dzieci, która ukazała się w drugim
obiegu - zaznacza autorka i dodaje:
- Polska wersja Mikołajka to właściwie pastisz pierwowzoru. Wszystko
na kartki, kilometrowe kolejki, założony podsłuch... Świat opisywany
przez Miklaszewską oparty jest na
autentycznych relacjach jej syna ze
szkoły, po wprowadzeniu stanu wojennego.
Przygody francuskiego Mikołajka
i jego kolegów - Alcesta, Godfryda,
Kleofasa, Euzebiusza i Ananiasza niedługo będzie też można zobaczyć w kinach. Film wyreżyserował
twórca "Zakochanego Szekspira"
Laurent Tirard, a w rolę Mikołajka
wcielił się 9-letni Maxime Godart.
Film w polskich kinach pojawi się
4 grudnia.
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Cichy wróg
- czyli uzależnienie nieletnich od hazardu

Możemy pochwalić się nie tylko dobrą kondycją

Uzależnienia od hazardu nie można lekW tym roku szkolnym nasza szkoła brała udział w wielu zawoceważyć. Zaczyna się niewinnie – od kilku
dach
sportowych
Możemy pochwalić się nie tylko dobrą kondycją nawrzuconych monet. Potem przychodzą
marzenia o wielkich wygranych, więc ro- szych zawodników, jak i osiągnięciami, jakie zdobyliśmy, ciężko na nie
sną stawki, a z nimi najczęściej długi. pracując.
Skończyć się może nawet tragedią.
CZTERY
FAZY
ROZWOJU Oto następujące zawody w 2009 roku:

2.faza strat - stawiając na wysokie zakłady,
naraża się na wysokie straty; wysokie pożyczki i próby odgrywania się, a w przypadkach powodzenia wygrane idą na spłaty długów; hazardzista gra kosztem pracy (szkoły)
i domu, kłamie i zaczyna ukrywać swoje uzależnienie; unika wierzycieli i cały czas wierzy,
że wkrótce nastąpi kolejna "wielka wygrana";
3.faza desperacji - separacja od rodziny
i przyjaciół;
niepowodzenie
w
szkole
i narastające długi powodują panikę; presja
wierzycieli popycha często ku przestępstwom;
te obciążenia
prowadzą
z kolei
do psychicznego wyczerpania, pojawiają się
wyrzuty sumienia, poczucie winy, bezradność
i depresja;
4.faza utraty nadziei – zawalenie szkoły;
poczucie beznadziejności, myśli i/lub próby
samobójcze; zostają wówczas 4 wyjścia:
ucieczka w uzależnienie od alkoholu lub leków, więzienie, śmierć (samobójstwo lub
z ręki
wierzycieli)
albo
zwrócenie się
po pomoc.

02.09.2009-Mistrzostwa Ełku w piłce siatkowej dziewcząt (IV miejsce),
09.09.2009-Mistrzostwa Ełku w piłce siatkowej chłopców (III miejsce),
13.09.2009-Mistrzostwa Ełku w koszykówce dziewcząt (I miejsce).
PAŻDZIERNIK:
07.10.2009- Mistrzostwa Ełku w piłce ręcznej dziewcząt (II miejsce),
07.10.2009- Turniej piłki siatkowej dziewcząt z okazji Jubileuszu Gimnazjum nr 1, 2 i 3 ( III miejsce),
08.10.2009- Turniej piłki nożnej chłopców z okazji Jubileuszu Gimnazjum nr 1, 2 i 3 ( I miejsce).
LISTOPAD:
03.11.2009- Turniej piłki ręcznej chłopców ( III miejsce),
04.11.2009- Turniej piłki ręcznej dziewcząt ( II miejsce),
06.11.2009- Turniej piłki nożnej halowej chłopców ( I miejsce),
17.22.2009- Mistrzostwa Ełku w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców ( III miejsce),
18.11.2009- Mistrzostwa Rejonowe chłopców w koszykówce w Wilkasach ( I miejsce).
Uczniowie z naszej szkoły brali udział również w Biegu Papieskim,
który odbył się 11.09.2009. Poświęcony był uczczeniu minionej 30.
rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II, a także oddaniu Hołdu Ojcu Świętemu, który był miłośnikiem dzieci i młodzieży.
Z naszej szkoły w Biegu Papieskim brało udział około 50 zawodników, dla których celem było przypomnieniem nauk Jana Pawła II aktu-

Jakie są cechy osoby uzależnionej od alnych do dzisiaj.
hazardu?:

Teksty

1. Niezdolności i niechęć, aby zaakceptować
rzeczywistość. Stąd ucieczka do świata marzeń, świata związanego z hazardem.
2. Niepewność emocjonalna. Uzależnieni od
hazardu mówią, że czują się szczęśliwi tylko
wtedy,
kiedy
grają.
3. Niedojrzałość. Chęć posiadania wszystkich
najlepszych rzeczy z życia bez żadnego wysiłku ze swojej strony.

Z przemówienia do młodzieży,
St. Louis, USA, 1999 rok.

1.faza zwycięstw - granie okazjonalne,
fantazjowanie na temat wielkich wygranych,
duże wygrane powodujące coraz silniejsze
pobudzenie, coraz częstsze zakłady i coraz
wyższe stawki; człowiek zaczyna wierzyć
w to, że będzie zawsze wygrywać, a w przypadku osiągnięcia "wielkiej wygranej" dąży
do jej powtórzenia (nieuzasadniony optymizm),
coraz
częściej
ryzykując
coraz to większe kwoty;

WRZESIEŃ:

Modlitwa łączy nas bezpośrednio z Bogiem w nieustannym dialogu miłości.

UZALEŻNIENIA OD HAZARDU:

Jaksonówka

Karolina Karwowska

Gimzetka
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Już święta …
Boże Narodzenie jest świętem
upamiętniającym narodziny Jezusa
Chrystusa.
Przypada na 25 grudnia (wg kalendarza
gregoriańskiego). Poprzedzone jest
okresem trzytygodniowego oczekiwania, zwanego adwentem. Niektóre kościoły celebrują liturgię według kalendarza juliańskiego (kościoły wschodnie,
głównie prawosławny). Boże Narodzenia przypada wtedy na 7 stycznia.
W niektórych Kościołach chrześcijańskich święta Bożego Narodzenia zaczynają się od dnia poprzedzającego
rocznicę narodzin Jezusa - Wigilii
(wieczór 24 grudnia), zwanej w Polsce
Gwiazdką lub Godami. Obowiązuje
wtedy ścisły post. Zasiada się do uroczystej kolacji, czekając na pierwszą
gwiazdkę.
Polska liturgia kulinarna podaje,
że liczba gości powinna być parzysta
(plus jeden talerzyk dla osoby niespodziewanej). Według niektórych źródeł
liczba potraw powinna wynosić 12, zaś
w innych podkreśla się, że powinna być
nieparzysta.
O północy rozpoczyna się msza
zwana Pasterką. W Polsce święta są
obchodzone, jako święto gromadzące
wielu krewnych.
Typowymi atrybutami są: opłatek, kolędy, choinka, prezenty, Święty
Mikołaj, pierwsza gwiazdka, karp, makówki, barszcz, pierogi, piernik, kutia,
kompot.
Boże Narodzenie jest najpiękniejszym
świętem w Polsce.
Patrycja Pruszyńska

DO WYGRANIA TYDZIEŃ BEZ WKUWANIA

Przed Tobą krzyżówka. Sam zobacz, jaka jest prosta. UWAGA!!! Dzięki
niej może, choć na tydzień zapomnisz o ciągłym przepytywaniu z tylu
przedmiotów. To nie żart! Wystarczy rozwiązanie wraz z kuponem dostarczyć do opiekunek gazetki szkolnej pani Katarzyny Łukaszewicz lub
pani Barbary Kiluk- Dońkowskiej. Zwycięski kupon upoważnia Cię do
tygodniowych wczasów - nie będziesz pytany przez tydzień od momentu
losowania (nie dotyczy kartkówek i zapowiedzianych sprawdzianów).
Do dzieła!


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Robiony ze śniegu.
2. Ozdabiane drzewko.
3. Składane podczas świąt.
4. Pod nią się całujemy.
5. Wkładane pod obrus.
6. Rozdaje prezenty…
7. Ciepła, zrobiona przez babcię.
8. Okrągła ozdoba.
9. Spadająca z nieba.
10. Jest nią stroik.
11. Opiekował się Maryją.
12. Święty dzień.
13. Ciasto z makiem.
14. Miejsce narodzenia Jezus.
Jaksonówka
KUPON GIMZETKI
IMIĘ: .............................................
NAZWISKO: ....................................
KLASA: ...........................................
DOŁĄCZ DO KUPONU ROZWIAZANIE

Gimzetka

Nr 2 listopad /grudzień 2009

str. 10

KOLĘDY - Świąteczny Koncert
PREMIERA
(sobota)
godz. 19.00

Jeśli macie trochę wolnego czasu, ukryte talenty, pasje,
które chcecie rozwijać, to koniecznie odwiedźcie Ełckie
Centrum Kultury i Szkołę Artystyczną, które organizują dla
was wiele ciekawych zajęć.

20, 23, 28 grudnia 2009 r.

EŁckie Centrum Kultury:

19 grudnia 2009 r.

(niedziela, środa, poniedziałek)
zawsze o godz. 17.00 i 19.00

Zajęcia, które mogą Cię zainteresować:
1.Studio Sztuk Plastycznych:
- Zajęcia ceramiczne,
- Zajęcia modelarskie.

sala ZEBRA
Ełckiego Centrum Kultury
bilet: 13/16 zł
(przedsprzedaż / w dniu koncertu)

2. Studio Tańca:
-Taniec Współczesny,
Grudzień, a na zewnątrz buro i ponuro. Śnieg - Taniec Użytkowy,
w tym roku zapomniał o naszym miasteczku, - Mazurski Zespół Pieśni i Tańca Ełk
a o zbliżających się Świętach przypominają tylko
sklepowe dekoracje. W Ełckim Centrum Kultury, 3.Studio Muzyczne:
jak zawsze, grupa przyjaciół, pod okiem Ewy - Emisja głosu,
Awramik i Marcina Pyciaka, stara sie odnaleźć - Warsztaty perkusyjne.
świąteczną atmosferę we wspólnym aranżowaniu
znanych i mniej znanych kolęd oraz tworzeniu 4.Studio Foto-Film:
zupełnie nowych świątecznych piosenek. - Fotografia cyfrowa,
Już po raz szesnasty wszyscy mieszkańcy Ełku - Fotografia czarno-biała,
i okolic będą mogli poczuć ciepło i rodzinną at- - Warsztaty filmowe.
mosferę podczas kolędowych koncertów. Rozpalimy Was i rozmarzymy, tylko przyjdźcie i bądźcie z nami w ten wyjątkowy czas.
Wszystkich serdecznie i świątecznie zapraszamy.
1. Studio Sztuk Plastycznych:
- Studio Malarstwa i Rysunku - zajęcia plastyczne,
- Akademia Sztuk Pięknych - zajęcia plastyczne połączone
z historią sztuki,
- Papierowy świat cudowności - origami,
- Zdolne ręce - martwa natura w koralikach,
- Wyszywanie artystyczne,
- Szydełkowanie.

SzkoŁa Artystyczna:

Występują:
Ewa Awramik, Marcin Pyciak,
Ania Matulewicz, Gosia Kruczewska, Ania
Klejps, Ola Słyż, Kasia Wasilewska, Kaja Wasilewska, Marta Milewska,
Piotr Mikulski, Marcin Mulewski, Paweł Prostko,
Rafał Poniatowski, Wojtek Wrona, Piotr Karpienia, Kamil Szejda.
Scenografia: Asia Kaczyńska, Krzysztof Stolecki
Nagłośnienie: Mariusz Poniatowski

2.Studio Tańca:
- Break Dance,
- Hip Hop,
- Sreet Dance,
- Taniec Nowoczesny,
- Taniec Brzucha,
- Latin Reggaeton,
- Taniec Towarzyski.
3.Studio Teatralne:
- Teatr 30 Minut.
Serdecznie zapraszamy!

Gimzetka
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Studenci piją wino na korytarzu,
wten nadchodzi ksiądz...
- Co pijecie?
- Wodę, proszę księdza...
Nauczyciel na lekcji chemii omawia - Wodę, pokażcie... Przecież to
doświadczenie:
wino!
- A teraz patrzcie, jak ten niebieski - Cud! Cud! Ksiądz zamienił wodę
płyn zazieleni się na czerwono. :)
w wino!:)
☻☻☻☻☻☻
☻☻☻☻☻☻
Koniec roku szkolnego. Synek
Co to jest lekcja?
- Jest to dłuższy okres potrzebny do przychodzi ze szkoły.
przygotowania się na krótką przerwę. - Tato, ty to masz szczęście do pieniędzy!
☻☻☻☻☻☻
- Dlaczego?!
- Nie musisz kupować książek na
Matka pyta syna:
przyszły rok. Zostaję w tej samej
- Co przerabialiście dziś na chemii?
klasie. :)
Kornelia
- Materiały wybuchowe, mówi Jaś.
- Nauczycielka zadała coś do domu? Kto, co, komu :D ?
- Nie zdążyła... :)

Bank kawałów

Pozdrowienia dla: Rysia, Sokoła,
OW, Izy, Asi, Pasty, Patki, Podbiego, Deca, Drynka, Dzidka, Agaty,
Ziółka, Korneli, Kulki, Kingi Bubka, Pauliny z II b i całej klasy I e
Kola :)
Pozdro dla Gabrysi, Matiego, Szymona, Karoli, Bubu, Bartosza, Mikołaja i ANDRZEJA! z II B
od Gosi <3
Pozdrawiam Kolę, Agatę, Domę,
Podbiego, Rysia, Wyszynia, Necika,
Sebę, Deca i Michała.
Tysza :]

Pozdrawiamy naszą panią od francuskiego panią Ewę Mandziarz,
chcemy być takie jak ona i jeszcze
chciałbym pozdrowić Suchego i
Pozdrowienia dla Justyny, Monisi i Pucka i Kariny.
☻☻☻☻☻☻
Jowisi z II e!
Pozdrowienia dla - Laury, Polili,
Nauczyciel napisał w dzienniczku
Paulina Kinga, Maria Weronika Madzi, Sandry, Julitki... :* kocham
uczennicy:
Was Daria
"Pańska córka Zosia jest nieznośną Agata kl. I "d"
Damian Smażyk, Gładowski Przegadułą!"
Pozdrowienia
Nazajutrz dziewczynka przyniosła mek, Piętka Tomasz
Od Oli dla Kozi, Asi, Izki, Wyszywych. Teresę Roszkowską I "D"
dzienniczek z adnotacją ojca:
nia, Rysia, Deca, Podbiego, Domi"To pestka, gdyby pan słyszał jej
Od Błażeja dla Magdy Wlizło, niki, Asi z I f, Pasty, Ziółka, Kulki i
matkę!" :)
Klaudii Kuczyńskiej, Wyszynia, Rydza
☻☻☻☻☻☻
Rysi dla Koli, Pasty i całej klasy I e
Od Asi dla Izy, Oli, Koli, Rysia Asi
Siedzą dwaj uczniowie:
J., Pasty I dla Dominiki
- Wiesz, czasem ogarnia mnie ocho- Pozdrowienia od Klaudii dla Wiktorii Muszyńskiej I c, Kuby II e,
ta, żeby się pouczyć.
Koli, Rysia, Seby, Olgi, Izy, Asi, Dla całej I e
- I co wtedy robisz?
Kingi Jasińskiej, Patrycji, Wyszy- Doma :*
- Czekam, aż mi przejdzie! :)
nia i Donci z I e
Od Izy dla Oli, Aśki, Koli, Rysia,
☻☻☻☻☻☻
Pozdrawiam I A i szkołę I G
Wyszynia, Dominiki, Pasty, Deca,
Po roku studiów przyjeżdża do domu
Podbiego, Asi z I f, Tysia, Kulki,
Pozdro dla Rysi z I e. :)
studentka i woła:
Rydza, Patki
K. Wyszyński
- Mamo, mam chłopaka!
Od Decusia dla Podbiego, Rydzusia,
- Świetnie córeczko, a gdzie studiuPozdro dla klasy I e od Podbielaka Dzidka, Rysia, Koli, Oli i Karola.
je?
- Ależ mamo, on ma dopiero dwa
Ula i Paula
Ally Team (chłopaki 2 "a")
miesiące! :)
☻☻☻☻☻☻
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