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Strzała Amora

Cieplejszy wieje wiatr

Jak wszyscy dobrze wiemy 14 lutego to
Dzień Zakochanych. Od zawsze hucznie
obchodzony w naszej szkole. Tegoroczne Walentynki spędziliśmy przy miłej…

Jak wiesz idzie wiosna i przyroda budzi się do życia. Zacznie
się robić tak pięknie, optymistycznie, ciepło i wesoło. Nadejdzie czas zmian, więc nie bój
się wyzwań.
więcej na str. 2»

Polacy nie zawiedli
To już niemal polska tradycja! Już
od 19 lat pokazujemy solidarność z
ludźmi chorymi i potrzebującymi,
wspierając Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka.
W tym roku za zebrane pieniądze
został zakupiony sprzęt do ratowania dzieci ze schorzeniami nerek.
więcej na str. 2»

Agresja w szkole

więcej na str. 2»

Ponadto w numerze
» Z mikrofonem wśród uczniów
» Co jest grane?!
» Czarna strefa - biblioteka
» Kto, co, komu ?
» Bank kawałów
» Krzyżówki
» Muzyki moc
» Fotografia na śniegu
» Razem zawsze lepiej
»Miedzygimnazjalny Konkurs
Piosenki Niemieckojęzycznej
» Zagadki
» Dzień Kobiet

Gimzetka

W styczniu przeprowadziliśmy
ankietę wśród uczniów na temat
agresji w szkole. Zadaliśmy im
kilka pytań m.in. czy byli
świadkami przemocy i czy czują
się bezpiecznie w szkole? Wiemy, że wiele jest ofiar przemocy.
więcej na str. 3»

Konkurs rozstrzygnięty
W poprzednim numerze ogłosiliśmy
konkurs fotograficzny. Mieliście za
zadnie wykonad zdjęcie zimowego
pejzażu. Ku naszemu zaskoczeniu nadeszło mnóstwo fotografii…
więcej na str. 4»
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Cieplejszy wieje wiatr

Strzała
Amora

symbolizować dostatek w nadchodzącym roku.

Jak wiesz idzie wiosna i przyroda Ten dzień jest także dniem wabudzi się do życia.
garowicza !
Zacznie się robić tak pięknie, opty- Zabawa z Marzanną jest świetną
mistycznie, ciepło i wesoło.
okazją do wyjścia ze szkoły.
Nadejdzie czas zmian, więc nie bój Często także pretekstem do wasię wyzwań.
garowania bez zgody nauczycieWiosną kwitnie miłość, może i dla li, którzy zwykle wagarowanie
Ciebie los przygotował niespo- 21 marca traktują z większym
dziankę.
pobłażaniem, niż wagary w inne

Jak wszyscy dobrze wiemy 14 lutego to
Dzieo Zakochanych. Od zawsze hucznie
obchodzony w naszej szkole. Tegoroczne

Już niedługo nadejdą ciepłe długie dni roku szkolnego.
spacery, pełne cudownego krajobrazu, jakie daje nam nasze miasto.

Walentynki spędziliśmy przy miłej muzyce Wiosna ma także swoją tradycję,
podczas przerw, co wprawiło wszystkich w jaką jest topienie Marzanny.
odświętny nastrój. Niektórych uczniów

"Wiosna ! cieplejszy wieje wiatr
Wiosna ! znów nam ubyło lat
Wiosna, wiosna w koło,
rozkwitły bzy !

strzała Amora trafiła w samo serce dzięki
pozdrowieniom płynącym z głębi serca,

Śpiewa skowronek nam nami

które można było wysład za pośrednictwem

Drzewa strzeliły pąkami

Samorządu Uczniowskiego. Amorki roznosi-

Wszystko kwitnie w koło

ły miłosne kartki, na które wszyscy czekali z

i ja, i Ty [...]”

niecierpliwością.

Skaldowie
21 marca obrzęd ten charakteryzuje
się ubieraniem kukły w pstrokate
kolory ( takie jak żółty, zielony,
pomarańczowy itp )
Marzanny podpala się, a następnie
To z pewnością nie był zwykły dzieo dla
naszej szkoły. Miłosna atmosfera unosiła się
w powietrzu, a wszędzie można było do-

wrzuca do pobliskiej rzeki. Obecnie
to głównie zabawa

dzieci i mło-

dzieży.

strzec zakochane pary. Walentynki 2011 Dawniej ludzie wierzyli, że obrzęd
zdecydowanie możemy zaliczyd do udanych! topienia kukły przyspieszy nadej-

ście wiosny, a także ma
Gabriela Ozorowska

Gimzetka
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pomóc osobie poszkodowa-

Międzygimnazjalny
Konkurs Piosenki
Niemieckojęzycznej

nej. Osoby dotknięte lub obrażone są słabsze i wrażliwsze. 22% uczniów niestety

Już od pięciu lat nasza szkoła organizuje konkurs piosenki niemieckojęzycznej. W tym roku będzie to już 6.
jego

edycja.

Międzygimnazjalny

Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej odbędzie się 5 maja 2011 roku w
sali nr 38 w Gimnazjum nr 1 w Ełku.
Konkurs ten odbywać się będzie w
dwóch kategoriach: solo i w duecie.
Wezmą w nim udział uczniowie z

W styczniu przeprowadziliśmy padła ofiarą przemocy.
ankietę wśród uczniów na temat
agresji w szkole. Zadaliśmy im
kilka pytań m.in. czy byli świadkami przemocy i czy czują się
bezpiecznie w szkole? Wiemy,
że wiele jest ofiar przemocy. Dużo słyszy się o tym w telewizji,
czytamy też na ten temat w gazetach i w Internecie.

gimnazjów z Ełku i powiatu ełckiego.

goś dorosłego, np. rodziców,
pedagoga szkolnego itd. Sa-

sze gimnazjum, mają prawo do zgłonieograniczonej

żemy poprosić o pomoc korodzeństwo, nauczycieli albo

Organizatorzy, w tym wypadku naszenia

W takich przypadkach mo-

dzę, że najlepiej jest unikać

liczby

osób, które niewłaściwie się

uczniów. Serdecznie zapraszamy do

zachowują i które nie paso-

wzięcia udziału w tym konkursie.

wałyby do naszego otocznia.
Szczegółowych informacji udzielają Z przeprowadzonych badań wyNa
koniec
zapytaliśmy
nauczyciele języka niemieckiego.
nika, że 80% uczniów naszej
uczniów czy czują sie bezKonkurs organizowany w ramach szkoły było świadkami przemopieczni w szkole. Wynik był
projektu edukacyjnego klas drugich.

Gimzetka

Paulo Coelho

Człowieka tak bardzo pochłaniają
myśli i plany na przyszłość, że
przypomina sobie o życiu dopiero
wtedy, gdy jego dni na ziemi są
policzone. Ale wówczas na
wszystko jest już za późno.

Człowieka

Teksty

Sylwia Pajewska kl. II B

cy. Przemoc to nie tylko bicie, pozytywny, bo wyniósł aż
popychanie i kopanie ale także 82%.
upokarzanie i obrażanie. Większość z nich boi się sprzeciwić,
ponieważ mogą być straszone
lub szantażowane. Aż 92% naszych kolegów i koleżanek potrafiłoby zareagować w sytuacji
agresji. Wskazuje na to, że są
odważni, ponieważ w niektórych
przypadkach zaczynamy panikować i nie jesteśmy w stanie >>
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Fotografia na śniegu

Wydaje się, że więcej światła nie jest
Ci potrzebne jednak światło z lampy

Jak robid dobre zdjęcia zimą? Na te błyskowej niejako równoważy ja-

Konkurs
rozstrzygnięty

pytanie znajdziesz odpowiedź wła- snośd pochodzącą ze śniegu, wypeł- W poprzednim numerze ogłosiliśmy
konkurs fotograficzny. Mieliście za zaśnie tu. Bardzo ważne jest ustawie- nia ciemne miejsca i dzięki temu dnie wykonad zdjęcie zimowego pejzażu.
nie bilansu bieli. Często zdjęcia ro- umożliwia zrobienie dobrego zdję- Ku naszemu zaskoczeniu nadeszło mnó-

stwo fotografii, ale jak to bywa zwycięz-

bione zimą wychodzą bardzo ciemne cia. Musisz też zwrócid uwagę na ca musi byd jeden.
Wygrała Karolina Sigiel z klasy II e.
lub w tonie niebieskim. Żeby tego kontrast i kolor. Kolory przebłyskująSerdecznie gratulujemy!!!

uniknąd jest na to sposób np. Nie- ce między bielą śniegu stanowią ja- Nagroda to bilet do kina.
które aparaty mają tryb ustawiania sny akcent na jednostajnym tle zitrybu "fotografowania na śniegu ". W mowe fotografii. Warto też spojrzed
takim aparacie odpowiednia pręd- na sporty zimowe takie jak jazda na
kośd migawki ma wyrównad biel i nartach czy na snowboardzie lub
warunki. Drugą ważną rzeczą jest sankach. Są one doskonałym temaoświetlenie. Zimą słooce pada pod tem do zdjęd. Nie przegap okazji by
innym kątem i wczesnym rankiem je uchwycid.
lub późnym popołudniem można
uzyskad niesamowite warunki do
fotografowania.

I miejsce Karolina Sigiel IIe

Oto jak masz to zrobić: Wiele aparatów cyfrowych ma tryb robienia
zdjęd w ruchu. Jeżeli twój aparat nie
ma takiej opcji ustaw szybkośd migawki na 1/200s lub więcej a osiągniesz ten sam efekt. Ostatnie i też
bardzo ważne to: Dbaj o swój sprzęt!
Zima może byd wyczerpująca dla
twojego

aparatu.

Chroo

II miejsce Agata Zalewska IIIa

aparat

Lecz robienie zdjęd w takich warun- przed wilgocią a gdy zamierzasz rokach nie jest łatwe. Biel od śniegu bid zdjęcia na mrozie najpierw połóż
odbija światło i może się to skooczyd aparat w pobliżu okna, aby przyzwyzbyt mocnym naświetleniem zdjęd. czaił się do obniżenia temperatury.
Oznacza to zły obraz i mniej szczegó- Dzięki tym wskazówkom zrobisz
łów. Żeby zdjęcie było dobrze oświe- wspaniałe zdjęcie zimowego pejza- III miejsce Eliza Jastrzębska IIb
tlone trzeba włączyd lampę błysko- żu.
wą.

Źródło: www.tipy.pl
Beata Cieśluk

Gimzetka
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Razem zawsze
lepiej!

Jasełka zakończyły się wypowiedzią dyrektora, który jak
co roku składał nam świąteczne życzenia.

21.12.2010 roku w na-

Ada Kłopotowska i Ewa Szmidt

szej szkole pod czujnym okiem

ZAGDKI

pani Haliny Gątowskiej i księdza Karola Sokołowskiego odbyły się jasełka.

1. Jak długo trwała Wojna Stuletnia?

Posługując się tylko dodawaniem,

mienie uczniom, że każdy po- 2. Który kraj robi kapelusze Panama?
pełnia błędy, ale ważne jest,

napisz liczbę 28 przy pomocy pięciu

Ich celem było uświado-

dwójek, a liczbę 1000 przy pomocy

wybiera 3. Z jakiego zwierzęcia robi się cat- ośmiu ósemek.
właściwą drogę, a życie staje gut?
że

potem

człowiek

się prostsze-powiedziała pani
Halina Gątowska.

4. W jakim miesiącu Rosjanie obchodzą rocznicę Rewolucji Październikowej?

W sklepie Człowiek kupił 4 towary.
Zauważył, że kasjer zamiast dodać

5. Z włosów którego zwierzęcia zro- ich ceny do siebie pomnożył je i wyszło mu 7,11 zł. Gdy zwrócił uwagę
biona jest szczotka wielbłądzia?
kasjerowi, że ceny artykułów należy
6. Nazwa Wysp Kanaryjskich pocho- dodać kasjer dodał do siebie ceny
dzi od nazwy którego zwierzęcia?
W

świąteczny

nastrój

wprowadzał nas również ze-

7. Jak miał na imię król Jerzy VI?

towarów i znów wyszło mu 7,11 zł.
Ile kosztowały poszczególne produkty ?

spół "Pryma" pod opieką pani 8. Jakiego koloru jest zięba purpuroEwy Awramik. Aktorzy naszej wa?
szkoły starali się, aby jasełka
wypadły, jak zaplanowali. Wi-

9. Skąd pochodzi chiński agrest?

drogą. Gdy dotarł do rozstaju dróg

dzowie nagrodzili ich gromkimi

10. Jakiego koloru jest
brawami oraz aplauzem na skrzynka w samolocie?
stojąco. Na końcu wszyscy razem śpiewali kolędy.

czarna spotkał tam bliźniaków, o których
wiedział tylko tyle, że jeden zawsze
mówi prawdę, a drugi zawsze kłamie.
Aby się dowiedzieć o drogę wędro-

Przedstawienie wypadło,

wiec zadał tylko jedno pytanie. Jakie

jak zaplanowaliśmy - powie-

było to pytanie ?

działa uczenia z klasy III "e".

Gimzetka

Pewien mędrzec szedł nieznaną mu

Odpowiedzi na str. 9

Nr 2 luty/marzec 2011

str. 5

Polacy nie
zawiedli

V Finał miał miejsce 5 stycznia 1997 XVI Finał, nazwany "Finałem z
roku - był poświęcony ratowaniu dzieci głową", odbył się 13 stycznia 2008
z chorobami serca.
r. i poświęcony był dzieciom ze
schorzeniami laryngologicznymi.
VI Finał, poświęcony ratowaniu życia
dzieci poszkodowanych w wypadkach XVII Finał WOŚP odbył się 11
miał miejsce 4 stycznia 1998r.
stycznia 2009 roku i poświęcony
był wczesnej diagnostyce dzieci z
VII Finał - 10 stycznia 1999r. - Orkie- chorobami nowotworowymi.
stra grała dla ratowania życia nowordkom.
XVIII Finał WOŚP odbył się 10
stycznia 2010 r. po raz drugi poKolejny, VIII Finał poświęcony rato- święcony dla dzieci z chorobami
waniu życia dzieci z chorobami nerek, onkologicznymi – na doposażenie
miał miejsce 9 stycznia 2000 roku.
klinik onkologicznych w sprzęt
IX Finał, poświęcony diagnostyce nowo- wysokospecjalistyczny.
rodków i niemowląt.

To już niemal polska tradycja! Już od
19 lat pokazujemy solidarność z
ludźmi chorymi i potrzebującymi,
wspierając Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. W
tym roku za zebrane pieniądze został
zakupiony sprzęt do ratowania dzieci
ze schorzeniami nerek. Nic dziwnego, że Polacy nie zawiedli i wrzucili
do puszek WOŚP miliony złotych!
W tym roku udało zebrać ponad 37
mln złotych.
Odrobina historii: W 1992 roku
podczas festiwalu w Jarocinie odbył
Po X Finale, poświęconemu ratowaniu
się półfinał Orkiestry.
życia dzieci z wadami wrodzonymi, a w
.
szczególności leczeniu operacyjnemu
noworodków i niemowląt.

XI Finał, który poświęciliśmy zakupowi
sprzętu medycznego dla oddziałów niemowlęcych i dzieci młodszych.
W czasie XII Finału, którego celem po
raz drugi był zakup sprzętu medycznego
dla oddziałów niemowlęcych i dzieci
młodszych.

Gimzetka
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Mikołaj Gogol

Nigdy nie jesteśmy tak
biedni, aby nie stać nas było
na udzielenie pomocy bliźniemu.

II Finał odbył się 2 stycznia 1994 XIV Finał, w którym zbieraliśmy pieroku - poświęcony był pomocy szpi- niądze dla ratowania życia dzieci potalom noworodkowym.
szkodowanych w wypadkach, w tym na
naukę pierwszej pomocy.
III Finał odbył się 8 stycznia 1995
roku - zbieraliśmy pieniądze na za- Tematem XV Finału po raz drugi było
kup sprzętu dla klinik onkologicz- ratowanie życia dzieci poszkodowanych
nych.
w wypadkach i nauka pierwszej pomocy.
Zbiórka, która odbyła się w dniu 14
IV Finał odbył się 7 stycznia 1996 stycznia 2007 r.
roku i poświęcony był ratowaniu
życia dzieci, które uległy wypadkom.

Teksty

Pierwszy Finał odbył się 3 stycznia Na cel XIII Finału, czyli na nowoczesne
1993r. i był poświęcony chorobom metody diagnostyki i leczenia w neonaSerdecznie dziękujemy za waszą
serca.
tologii i pediatrii.
pomoc i wielkie serce!!!

POLECAMY

"Uczeń Czarnoksiężnika" opowia- "Bestia" to film opowiadający o
nastoletnim Kyle'u Kingstonie, na
da o chłopcu, który przez przypadek
którego został rzucony zły urok.
zostaje wciągnięty do świata, który Stało się to podczas spotkania ze
przechodzi jego najśmielsze oczeki- swoją znajomą Kendre, która zmieniła życie Kyle'a. Teraz znajduje się
wania.
w trudnej sytuacji, ponieważ musi
znaleźć kogoś, kto pokocha go w
ciągu roku.
Czy bohater znajdzie tę miłość?
Czy minie zły urok?
ZAPRASZAMY DO KIN!!!
Rafał Parzych

MISTRZOWSKIE
WARSZTATY TANECZNE
KRUKA & BLACHY W
EŁKU
Bardzo dawno temu, najpotężniejszy
czarownik w historii, Merlin, miał
trójkę uczniów. Baltazar, Weronika i
Horvath nie tylko świetnie się spisywali jako studenci, ale także jako
dzielni

wojownicy.

Niestety

zmierzch Merlina był bliski. Najpotężniejsza czarownica, a zarazem
największy wróg Merlina-Morganaprzeciągnęła na swoją stronę jednego z uczniów Merlina, Weronikę. W

Cezary Krukowski Kruk i Wojciech
Blaszko Blacha- to duet tancerzy i
beatboxerów. Wspólnie tańczą od
1993roku, prowadzą szkołę tańca i
sędziują na zawodach tanecznych.
Finaliści programu ,,MamTalent’’.
Jeden z nich poprowadzi zajęcia z
Poppingu - Kruk, drugi z Lockingu Blacha.

kinowe

KWIECIEŃ
„Roommate”- horror USA 2010,
8.04.2011
„Agent XXL3”- komedia USA
2011, 29.04.2011
MAJ
„Woda dla słoni”- dramat USA
2011, 6.05.2011
„Delfin Plum”- animacja Brazylia
2009, 20.05.2011
„Hanna”- dramat
27.05.2011

USA

2011,
Klaudia

Co słychać w ECK ?
26 i 27 marca 2011 r.

Spektakl „Podróż sentymentalna”
to wędrówka przez życie, jakiej doświadczyła sama autorka piosenek Agnieszka Osiecka, i w tak piękny
sposób zamknęła ją w swojej twórczości. Twórczości o tyle ważnej, że
Style tańca;
miała wpływ na całe pokolenia słuPopping – jest stylem tańca powsta- chaczy, ale również na twórców i
łym we Fresno w stanie Kalifornia
poetów. Piosenki, takie jak: „Zielono
będący mieszanką stylów tańca funk mi”, „Ludzkie gadanie”, „Byle nie o
miłości”, znane są wszystkim. Móoraz ulicznego. Polega on na
szybkim spinaniu i rozluźnianiu wią o rzeczach i uczuciach ważnych dla każdego...
mięśni, tzw. Pop.

wyniku spisku czarownik umiera, Locking – Styl tańca ulicznego.
Zrodził się w klubach tanecznych w
natomiast ukochana Baltazara, We- Los Angeles w połowie lat 70. Cały
ronika zostaje zamknięta razem z taniec składa się z około 25 figur i
kroków precyzyjnie nazywanych i
Morganą. Baltazar, posiadając moc wykonywanych .
niestarzenia się, wędruje po świecie,
Zajęcia z finalistami programu
aby znaleźć dziecko proroctwa: ‘’Mam Talent’’ odbyły się 19 i 20
pierwszego Merlinczyka, który bę- marca 2011roku w Szkole Artystycznej w Ełku w godz. 11.00 –
dzie w stanie pokonać Morganę.
15.00

Gimzetka

Premiery
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25 marca 2011 r.

Spóźniona miłość, czyli wyznania
starego belfra to wzruszająca, ale
jednocześnie pełna humoru opowieść o miłości belfra do Heleny.
Sentymentalna podróż w przeszłość
aż do połowy lat 70. Wrodzona nieśmiałość stanęła na przeszkodzie
wyznaniu uczuć Helenie w czasach
młodości...
Patrycja Pruszyńska

str. 7

Czarna strefa – biblioteka
Czytelnictwo klas w styczniu 2011 roku

Klasy I
IA- 0,3
IB- 0,4
IC- 0,5
ID- 0,4
IE- 0,4
IF- 0,4
IG- 0,3

Klasy II
IIA- 0,4
IIB- 0,8
IIC- 0,3
IID- 0,3
IIE- 0,5
IIF- 0,8

Kalendarz
imprez
29.03- Eliminacje do festiwalu Engish
Song godz. 9.00 ECK

Klasy III
IIIA- 0,4
IIIB- 0,2
IIIC- 0,3
IIID- 0,2
IIIE- 0,2
IIIF- 0,2
IIIG- 0,5

1.04- finał Engish Song godz. 13.00
ECK
14.03- Warsztaty Emila Mankiewicza
godz. 16.00 Szkoła Artystyczna
25.03- II etap szkolnego konkursu
Ortograficznego
28.04- Targi Edukacyjne godz. 10.0012.00 ECK

Najlepszy czytelnik:
1. Suwalski Jakub - kl. III b

28.o4. – Szkolny konkurs O pióro
Dyrektora Szkoły

Najczęściej czytane książki:

5.05- Miedzy Gimnazjalny konkurs
Piosenki Niemieckojęzycznej

"My, dzieci z dworca ZOO"

6.05- koncert O.S.T.R około godziny 19.00 bilety: 25/30 zł. ECK

Christiane miała 12 lat, gdy zaczęła
palić haszysz, opowiada też o próbie

6.05- Powiatowy Miedzy Gimnazjalny Konkurs Ortograficzny

z LSD. Niedługi czas potem w oto-

21.05- Turniej Tańca Towarzyskiego
o Puchar Prezydenta Miasta Ełk ECK

czeniu popularnej dyskoteki Sound
miała pierwszy kontakt z heroiną.

25.05- Przegląd zespołów Teatralnych
ECK

Relacja Christiane pokazuje, do jakich poświęceń i czynów (prostytu-

27.05-29.05 – Mistrzostwa Pływających Modeli Redukcyjnych

cja i kradzieże) zdolni są ludzie uzależnieni fizycznie od narkotyku, aby

29.05- Mieszane Sztafetowe Biegi
Przełajowe

zdobyć pieniądze na kolejną "działkę"... Jak myślicie, czy Christiane poradzi sobie z nałogiem?
Jeżeli jesteście ciekawi, zachęcam do przeczytania ;).

30.05-31.05 – Eliminacje do Złotej
Nutki ECK
5.06- Koncert finalistów Złotej Nutki

Klaudia
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Z mikrofonem wśród
uczniów

Przeprowadziliśmy w szkole sondę
na temat ulubionych wykonawców i
ich utworów. Wyniki mówią same za
siebie.
Według naszych uczniów, najlepszą
piosenką jest utwór Wodzionka
a najlepszym wykonawcą Eminem.

Szkolna Top Lista
1. Lady Gaga-Born This Way
2. Katy Perry- Firework
3. Rihanna- Who’s That Chick
4. Kamil Bedarek- Każdego

Dnia

Odpowiedzi do
zagadek
1. 116 lat
2. Ekwador
3. Z owiec i koni
4. W listopadzie
5. Z wiewiórki
6. Od psów
7. Albert
8. Szkarłatnego
9. Z Nowej Zelandii
10. Pomarańczowa
22+2+2+2=28
888+88+8+8+8=1000
3,16 zł , 1,20 zł , 1,25 zł , 1,50 zł
Którą drogę pokazałby twój brat?

Dzień Kobiet jest to święto ob11.03.2011r. odbyły się II Otwarte Mi- chodzone 8 marca, które zostało
strzostwa Szkół Gimnazjalnych na ustanowione w 1910 roku. Jego
celem jest wyraz szacunku dla
Ergometrze Wioślarskim.
ofiar walki o równouprawnienie
Gimnazjum nr 1 w Ełku zdobyło
kobiet. W tym dniu mężczyźni
1 miejsce w klasyfikacji generalnej obdarowują najbliższe sobie koszkół gimnazjalnych. W kategorii naj- biety kwiatami i podarunkami
oraz składają im życzenia. Święlepszy zawodnik 1 miejsce zdobył Ma- to te jest oficjalnym świętem w
teusz Nawrocki, wśród dziewcząt naj- Albanii, Algierii, Armenii, Azerlepsza była Marta Korzun, 2 miejsce bejdżanie, Białorusi, Bośni i
Hercegowinie, Brazylii, Burkina
zdobyła Kinga Korzun, a 3 miejsce
Faso, Kamerunie, Chinach, KuAleksandra Bogdaniuk.
bie, Włoszech, Laosie, Kazachstanie, Kirgistanie, Macedonii,
Mołdawii, Mongolii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Tadżykistanie, Ukrainie, Uzbekistanie, Wietnamie i Zambii.
Tegoroczny Dzień Kobiet obchodzony był również w naszej
szkole.
Panie
nauczycielki
otrzymały podarunki, a uczennice zostały obdarowane przez
kolegów i Pana Dyrektora masą
ciepłych i optymistycznych życzeń.

WYJAŚNIĄTKO

12.03.2011r. miejsce miały Mistrzostwa
Województwa warmińsko-mazurskiego

na Ergometrze Wioślarskim. Z gimna- Treści prezentowane przez gazetkę są wyrazem indywidualnych

zjum nr w Ełku reprezentujący MOS Ełk przekonań autorów. Redakcja ingewystartowali Darek Siedlecki oraz Pa- ruje jedynie w przypadku poważ-

niejszych naruszeń zasad ortogragramatyki
i dobrych obyczajów.
w sztafecie. W indywidualnie w katego- Jeżeli macie sugestie dotyczące
rii Juniorek Młodszych 2 miejsce zajęła artykułów, chcecie się czymś podzielić, a może macie ochotę
Marta Korzun, a 3 Kinga Korzun.
współpracować z nami, piszcie na
podany niżej adres emaliowy:

tryk Gąsiorowicz, zdobywając 3 miejsce fii,

Gratulujemy!!;)
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MUZYKI MOC
Nie do wiary!
Najnowszy teledysk Rihanny, nakręcony
do utworu S&M, został zakazany w 11
krajach. W klipie można zobaczyć m.in.
Pereza Hiltona, prowadzonego na smyczy.
Lady Gaga-11.02.2011r mogliśmy usłyszeć
pierwszy
singiel Born
This
Way pochodzący z nowego albumu artystki, o tym samym tytule.

Nagrody Grammy 2011
Nagrody Grammy − przyznawane corocznie przez amerykańską Narodową Akademię Sztuki i Techniki
Rejestracji,
honorują
wyróżniające się osiągnięcia w muzyce. Ceremonie rozdania nagród uświetniają występy cenionych artystów, zaś sama
Grammy uważana jest poniekąd za muzycznego Oscara.
Rozdanie Nagród Grammyn odbyły się
13.02.2011r.
- Album Roku: Arcade Fire - The Suburbs
- Najlepsze Wykonanie - Pop (artystka): Lady Gaga - Bad Romance
- Najlepsze Wykonanie - Pop (artysta):
Bruno Mars - Just The Way You Are

Historia Grammy

Rock, czyli coś co już było

Pierwsze nagrody Grammy zostały rozdane w 1958 roku, a rok później ceremonia była częściowo transmitowana w
telewizji, w programie Sunday Showcase NBC. Do 1971 roku gale odbywały się
zarówno w Los Angeles, jak i w Nowym
Jorku, przez co artyści mogli decydować,
gdzie będą obecni. Prawa do emitowania ceremonii zakupił Pierre Cossette,
który zorganizował pierwszą całościową
transmisję na żywo w telewizji. W 1973
roku prawa te nabyła telewizja CBS, a
gale zaczęły odbywać się w Nashville. W
odpowiedzi na to, konkurencyjna ABC
zapoczątkowała American Music
Awards.
53. ceremonia rozdania nagród Grammy
odbyła się 13 lutego 2011 roku w Staples Center w Los Angeles i była transmitowana przez CBS.

W sobotę 12 lutego 2011r w Poznaniu
odbył się kolejny koncert z cyklu Rock In
Arena.

Trofeum

Nie dawno jeden z zespołów mogliśmy
zobaczyć także i w Ełku na deskach
sceny
Ełckiego
Centrum
Kultury
29.01.2011 wystąpił wspaniały zespół
Coma

Aktualne trofeum, czyli pozłacany gramofon, wytwarzane jest ekskluzywnie w
Johnstown, w stanie Ohio. Każda statuetka jest ręcznie robiona i identyczna. W
1990 roku zmieniony został oryginalny
projekt Grammy; delikatna, tradycyjna
struktura materiału zastąpiona została
mocniejszymi stopami metalu, aby uniknąć uszkodzeń. Jednocześnie trofeum
stało się większe oraz cięższe. Każda
statuetka jest składana część po części,
a na końcu pokrywana złotą platyną.

W Arenie wystąpili najważniejsze formacje na polskiej rockowej scenie: Myslovitz, Coma, Strachy Na Lachy, Acid
Drinkers, Happy Pills oraz Neony.

- Najlepsze Wykonanie - Pop (zespół):
Train - Hey, Soul Sister
- Najlepszy Album - Pop: Lady Gaga The Fame Monster
- Najlepszy Utwór - Rock: Neil Young Angry World
- Najlepszy Album - Rock: Muse - The
Resistance

To bez wątpienia jeden z najważniejszych polskich zespołów rockowych XXI
wieku. Wokalista formacji Piotr Rogucki
uznawany jest ponadto za jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci na
polskiej scenie rockowej.

- Najlepszy Utwór - R&B: John Legend
& The Roots - Shine
- Najlepszy Album - R&B: John Legend
& The Roots - Wake Up!
- Najlepszy Utwór - Rap: Jay-Z and
Alicia Keys - Empire State Of Mind

źródła:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Grammy
http://audio.com.pl/muzyka/rock-in-arena2011:1

- Najlepszy Album - Rap: Eminem Recovery
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Bank kawałów

KRZYŻÓWKI

Czym się różni gangster od nauczyciela???
Gangster mówi:
- To jest napad!!!
A nauczyciel mówi:
- To jest sprawdzian!!!

☻☻☻☻☻☻
Przybiega dziecko na stację benzynowš z
kanistrem:
- Dziesięć litrów benzyny, szybko !
- Co jest ? Pali się ?
- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa.

☻☻☻☻☻☻
Co to jest szkoła...
SZKOŁA : Społeczny Zakład Karno- Opiekuńczy Łączący Analfabetów

☻☻☻☻☻☻
Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz chętnie w zdaniu "Uczniowie chętnie wracajš do szkoły po
wakacjach"?
Zgłasza się Jasiu:
- Kłamstwem, Panie profesorze.

☻☻☻☻☻☻
Na zakończenie roku szkolnego dyrektor
zwraca się do uczniów.
- Życzę wam przyjemnych wakacji, zdrowia
i żebyście we wrześniu wrócili mądrzejsi.
- Nawzajem - odpowiada młodzież.

☻☻☻☻☻☻
Mama pyta sie swego synka:
- Jasiu, jak się czujesz w szkole?
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja nic nie wiem.
☻☻☻☻☻☻
Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi
ze szkoły.
- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy.
- Dlaczego?
- Nie musisz kupować książek na przyszły
rok - zostaję w tej samej klasie

.

☻☻☻☻☻☻
Rafał
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Kto, co, komu :D ?
Pozdrawiam całą klasę II F. To nic, że
mamy przypał. Damy radę!
Śliwosko
Pozdrowienia dla Julci z I b, Gały, Natali,
Izy, Moniki i Ulki.
od Malutkiej ;*

Pozdrowienia dla dziewczyn z klasy II a.
Ewki, Laury, sexi Darci, Miriam, Aśki, Klaudii.
pozdrawia KINA =D
Pozdrawiam gorąco moje wariatki Ochmę,
Jagłosie, Natalkę, Monię, Izę, Radzia. Kocham Was Wariaty !

Pozdro dla najfajniejszej kl. II ,,a" x33 oraz
wychowawcy p. Piotra Penkiewicza :**
Dziewczyny: Ewa, Pchełka,
Monia, Laura, Dorota, Marta, Kornelka
Pozdrawiam mego kochanego wychowawcę pana Krzysztofa Maksymowicza!
Paulina Podbielska, Urszula Patruś, Rafał
Parzych

Pozdrawiam moje niunie kochane:
Nene, Nane, Żabcie, Barbi, Olę, Kingę i zwariowaną Sandrę....!! kocham... :* i Julię!
Kasia
Pozdrowienia dla całego Teamu Fast
and Angel
Davidek i Gruby
Pozdrowienia dla Ewy, Laury, Marty,
Pchełki Lenka z 3c :* oraz Piotra
Penkiewicza
Pozdrawiamy naszego super wychowawcę Piotra Penkiewicza
Dziewczyny z 2a :-)
Pozdrowienia dla superniuniek Asiczki, Karoliny i Klaudii
xD Marta :-)
Pozdrowienia dla Ani, Asi, Izy, Edyty i
Oli z 2f
Chciałabym pozdrowić Olę Bogdaniuk z 3 ,,e" =)
Pozdrawiam moje niunie :)
Martę M. , Karolinę M. , Magdę M. ,
Polile <3
Pozdrowienia dla Putina pseudonim
blondi
II a

Pozdrawiam kartacza z 2 ,,c"
Pozdrowienia dla dziewczyn z 3g.
Paula
Buziaki Mordeczki z 3G.
KC. Oluśka <3
NIUNIA :D

Pozdrowienia dla Ewy Ostaszewskiej
i jej chłopaka Damiana Gross.
Buziaczki Monika Iwińska

Pozdrowienia dla Izabelki S. z 2F od
Muta

Pozdrawiam Ankę i Karolinę z 2c

Pozdrowienia dla Męczaka z klasy 3.

Pozdrowienia dla klasy 2 B zwłaszcza dla
Sylwestra i Ewy.
Pozdrawiam klasę 3 F i Olę Bogdaniuk.

Gimzetka

Pozdrawiam Adolfinę Kłopotowską i Sepucha!
Ewkę Szmidt. <3
Sida ;*
Pozdrowienia dla Putina z 2a. cała 2a :D
Pozdrawiam wszystkie dziewczyny z I D.
Pozdrawiam całą klasę I ,,f'' i nauczycielkę panią Mentel- Dąbrowską.
Sto lat Grzesiek z I G.
Pozdrowienia dla Julci z 1b, Natalki, Izy,
Moniki i Malutkiej mego skarba
od Ulci.
Pozdrawiam pana Trzaskowskiego i całą
klasę III ,,d''
Pozdrowienia do Krzyśka i Mateusza dla
Pauliny i Uli
3F VIP
Pozdrowienia dla Asi <3 , Marty, Ani, Oli i
Edyty z kl. II f oraz dla Natalki, Dominiki
<3 oraz Olki z II b.
Pozdrowienia dla p. Darka Trzaskowskiego
Dziewczyny z II ,,f''
Pozdrawiam Ochmę, Samoę, Izę, Radka,
Śliwę i Natalę.
Kocham Cię Natala - Mateusz

Pozdrawiam Radka i Emila z I D i
Asię z I B

Pozdrawiam serdecznie wszystkich z kl.
2c.
Ania

Pozdrowienia dla Ani, Marty, Izy, Oli, Edyty
;)
Od Asi :)

Pozdrawiam Sidę, Adę z 2b i Izę z 3e. I
całą klasę 2b.

Dla najukochańszych dziewczyn Izie,
Monice, Malutkiej :D oraz całej klasie
II f. Natalia
Redakcja

Pozdrawiam GaGę z 3F. Jej kochany.

STOPKA REDAKCYJNA

Redakcja: Paulina Leszczewska, Klaudia Majewska, Rafał Parzych,
Aleksandra Olendzka, Paulina Podbielska, Ula Patruś,
Gabrysia Ozorowska, Maja Surażyńska, Patrycja Pruszyńska
Dominika Adeszko, Beata Cieśluk, Ewa Szmidt, Sylwia Pajewska
Ada Kłopotowska, Ada Kowalska. Katarzyna Kapliński.
Opiekunowie gazetki: Barbara Kiluk – Dońkowska, Katarzyna Łukszewicz.

Nr 2 luty/marzec 2011

str. 12

