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Cieszył się dużym
zainteresowaniem

Czuli lekki stres
12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku uczniowie trzecich klas gimnazjum przystąpili
do egzaminów gimnazjalnych: humanistycznego- sprawdzającego wiedzę z
języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i sztuki, matematycznoprzyrodniczego- sprawdzającego wiedzę
z matematyki, geografii, chemii, biologii
i fizyki oraz językowego.

5 maja 2011r. o godzinie 16:00 w Gimnazjum nr 1 w Ełku odbył się VI Międzygimnazjalny Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej. Konkurs odbył się pod patronatem Prezydenta Miasta Ełku i Starosty
Powiatu Ełckiego. Konkurs zorganizowały
nauczycielki języka niemieckiego tj. p.
Marzanna Wyrwas i p. Agnieszka Zadroga.
więcej na str. 5»

O pióro
Dyrektora Szkoły
29 kwietnia w naszym gimnazjum odbył się 2. etap konkursu
"O pióro Dyrektora Szkoły". W
swej formie przypominał znany
telewizyjny teleturniej "Jeden z
dziesięciu". W tym roku konkurs
przebiegał pod hasłem: "Jak cię
słyszą, tak cię traktują".

więcej na str. 2»

Sala samobójców

Ponadto w numerze
» Co jest grane?!
» Czarna strefa - biblioteka
» Kto, co, komu ?
» Bank kawałów
» Rebusy
» Wolne od zajęć
» Zagadki
» Dobra Wola
» Mamo tato nie mów do mnie
lecz ze mną rozmawiaj
» Szkoła tańca „Iskra”
» Trasa nie była łatwa

Gimzetka

więcej na str. 4»

Mroczna opowieść o depresji, braku
akceptacji, nieumiejętności radzenia
sobie z własnym “ja”
więcej na str. 3»

Nie mają łatwego
dzieciństwa
W związku z projektem edukacyjnym grupa uczniów z naszej szkoły
w składzie: Joanna Żółtek, Olga
Pawłowska, Dominika Sokołowska,
Izabela Świder i Klaudia Wilińska z
klasy II e podjęła się pomocy dzieciom w świetlicy środowiskowej.
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Czuli lekki stres

Wolne od zajęć

odpowiadali: O humanistyczny
się nie martwię, a matematycz-

12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku ny... - jakoś dam radę - mówi
21 marca odbył się pierwszy dzień wiouczniowie trzecich klas gimnazjum Kasia
sny, nasi gimnazjaliści mieli okazję udać
przystąpili do egzaminów gimnasię do Ełckiego Centrum Kultury na niezjalnych:
humanistycznego
samowity spektakl kółka teatralnego
sprawdzającego wiedzę z języka
uczniów naszej szkoły.
polskiego, historii, wiedzy o społeMogliśmy także usłyszeć głosy naszej
czeństwie i sztuki, matematycznoszkoły przygotowane przez p. Ewę
przyrodniczego - sprawdzającego
Awramik, m.in Marysię Paśnikowską,
wiedzę z matematyki, geografii,
Urszulę Niedźwiecką, Michała Tyszkiechemii, biologii i fizyki oraz języwicza i wielu innych.
kowego. Z każdego z trzech testów Czuję lekki stres, ale to jak zawPubliczność również miała szansę na
można uzyskać maksymalnie 50 sze przed ważniejszymi testami.
zaprezentowanie się na scenie z włapkt., a łączna ich ilość wraz z punk- Myślę, że będzie dobrze. - wysnym utworem.
tami za oceny i dodatkowe osią- powiada się Ania
gnięcia określi, do jakiej szkoły Co ma być, to będzie, więc się
trzecioklasiści nie przejmuję i nie stresuję. zostaną przyjęci. Egzaminy rozpo- dopowiada Kuba
czynały się punktualnie o godzinie Niestety po egzaminach nie było
9:00. Humanistyczny i matematycz- już w nich tyle opanowania.
ponadgimnazjalnej

no-przyrodniczy trwały po 120 mi- To był koszmar, humanistyczny masakra! - mówi Ula. MatJednym z odważnych był Patryk Klepa- nut, a językowy 90 minut.
przyr całkiem nieźle, ale humadło, który niesamowicie zaśpiewał piosenkę pt. " Jesteś szalona".

nistyczny...

W tym dniu uczniowie Naszego gimna-

dużo historii - powiedziała Ola.

zjum nie mieli zajęć lekcyjnych i z chę-

Cała redakcja gazetki szkolnej

cią udali się na tę imprezę.

oczywiście trzymała za wszyst-

Wszyscy wspaniale się bawili i choć na

kich uczniów naszego gimna-

moment

zjum kciuki, a teraz życzymy

zapomnieli

o

obowiązkach

zdecydowanie

za

szkolnych.

jak największej liczby punktów.

Po przedstawieniu każdy mógł kontynu-

Wyniki egzaminu mają się uka-

ować tradycję i utopić Marzannę.

Uczniowie naszego gimnazjum po-

Myślę, że uczniowie czekają z niecier- deszli do sprawdzianów ze spokopliwością na wiosnę 2012 w naszej szko- jem. Zapytani przed pierwszym egle :)

Gimzetka

MARLENA BUKOWSKA

zać już w czerwcu!
Ada Kulikowska

zaminem, czy są zestresowani, >>>
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języka, gwary młodzieżowej, Chłopiec cierpi na poraże-

O pióro Dyrektora
Szkoły

już

nie tylko w rozmowie z nie mózgowe.

koleżanką

czy

kolegą,

ale

29 kwietnia w naszym gimna- również w oficjalnych sytuzjum odbył się 2. etap konkursu acjach. Musimy pamiętać, że
"O pióro Dyrektora Szkoły". W używanie

poprawnej

polsz-

swej formie przypominał znany czyzny jest bardzo istotne.
telewizyjny teleturniej "Jeden z Jeżeli chcemy być traktowani
dziesięciu". W tym roku konkurs poważnie i z dużym szacun-

Wraz z mamą Haliną od-

przebiegał pod hasłem: "Jak cię kiem, musimy posługiwać się wiedzili nas już dwukrotsłyszą, tak cię traktują". Nad piękną polszczyzną, bowiem: nie. Pierwszy apel o pomoc
przez
kon- "Jak cię słyszą, tak cię trak- zorganizowany
ucznia naszej szkoły Makursu czuwać będą panie organi- tują".
teusza Dmochowskiego ze
zatorki tego konkursu: p. mgr
Tegorocznym
zwycięzcą wsparciem
pani
Ewy
Teresa Ardzińska, p. mgr Dorota
został Michał Romanowski z Awramik odbył się na sali
Duroł oraz p. mgr Katarzyna Łuklasy 2b, który otrzymał pió- gimnastycznej w formie
kaszewicz.
ro ufundowane przez dyrekto- występu młodych ludzi
ra szkoły Artura Jamrożka. przedstawiających jeden ze
prawidłowym

przebiegiem

Drugie i trzecie miejsce zajęli: stylów tanecznych C-walk.
Jakub Wierzchoń z klasy 3e Dzięki wszystkim uczniom
oraz Mateusz Sosiński z oraz nauczycielom zebrano
klasy 2b, którzy otrzymali 1200
zł.
Rehabilitacja
Sprawne posługiwanie się języ- "Przewodnik po Krainie EGO. Maćka kosztuję 2000 zł,
kiem jest niezwykle ważną umie- Wszystkim uczestnikom ser- lecz dobra wola wszystkich
jętnością, szczególnie dziś, gdy decznie gratulujemy!
dominuje kultura medialna. Czę-

odciążyła choć w połowie
Klaudia

sto my, czyli młodzież porozumiewamy się na co dzień za pomocą komputera, telefonów komórkowych,

używając

bardzo

oszczędnego słownictwa, skrótów
myślowych i mnóstwa zapożyczeń
z obcych języków. To powoduje,
że nasz język staje się bardzo
ubogi. Używamy potocznego >>>

Gimzetka

koszty leczenia. Każdy z
nas powinien nabrać tro-

21 marca 2011 roku w Ełckim Centrum Kultury odbył
sie spektakl z okazji pierwszego dnia wiosny w ramach,
którego zorganizowana została zbiórka pieniędzy na rzecz
9 letniego Macieja Sztejtera.>

chę refleksji do tego co
ma, a ma bardzo wiele
ZDROWIE. Jest ono najcenniejszym darem, więc
pielęgnujmy je i wspierajmy tych, którym go zabrakło.
Paulina Leszczewska
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Mamo tato nie mów do
mnie, lecz ze mną
rozmawiaj

Doskonale zaprezentowali, się w Kilaka słówczęści literackiej, jak i plastycznej.
Maja Syrazyńska, Adam Klapadło,
Marta Milewska i Bartek Rutkowski

Nie dawno ruszyła nowa ogólnopol- to uczniowie, którzy znakomicie
ska akcja „Cała Polska rozmawia z sprawdzili się w roli poetów i napisadziećmi”, której inicjatorką i organi- li wspaniałe wierszę, a oto one.
zatorem była Pani Poseł na Sejm RP Miedzy odrzuceniem a miłością,
Mówiłaś mi mamo..
Kryje się nie jedna tajemnica.
Pierwszym etapem akcji był konkurs Nie potrzebuję mieć wszystkiego co najlepsze, tato…
plastyczno-literacki „Mamo, Tato, nie mów do mnie, lecz ze mną rozmanie mów do mnie, lecz ze mną roz- wiaj.

Lidia Staroń.

mawiaj”, który miał na celu pomóc Mamo, tato moim marzeniem,
jest rozmowa z Wami.
To ona tak długo do mnie idzie
a rodzicom stworzyć okazję do po- i dojść nie potrafi.

dzieciom „przemówić” do rodziców,

znania

i

zrozumienia

niezwykle Zależy mi na niej,
skomplikowanego świata, w którym tak samo jak na Was.

Więc stwórzmy ją razem
i bądźmy jednością o jakiej marzę.

żyją ich pociechy.
Każdy z doświadczenia wie, że nie

Dziś jest tak samo jak wczoraj,

zawsze potrafił dogadać się ze swo- dziś znów do mnie mówcie.

Instynktownie wyczuwam, że to nie roz-

imi rodzicami. Często

mając pro- mowa,
blem, nie mogliśmy zwrócić się z że znów na mnie krzyczycie.

nim do rodziców, ponieważ oni byli Jesteście dla mnie drogowskazem,
jasnym światełkiem w tunelu.

zajęci swoją pracą, a nam nie po- Liczę się z każdym waszym zdaniem.
święcali wystarczająco dużo uwagi. dlatego pokażcie, że również kochacie.
Ten konkurs z pewnością nauczył Ukażmy sobie miłość
rodziców rozmowy z dziećmi i wyja- i porozmawiajmy ze sobą.
śnił, że nie należy traktować ich

Rozmawiając jednocześnie
bądźmy również sobą.

krótki dialog
jak tam w szkole
czy ze zdrowiem
jak u ryby
bez wymówek
braku czasu
a własnych chęci
bez niesmaku
pytać przecież każdy
może

Maja Surażyńska
Klasa III a
Opiekun pani K. Mierzniewska

ADAM KLEPADŁO
Klasa III d
Opiekun: pani K. Łukaszewicz

Mamo, tato nie mów do mnie

śląc, że prezenty i upominki załatwią lecz ze mną rozmawiaj.
sprawę. A każdy wie, że nie to w bo ona była i musi być.
życiu jest najważniejsze.
W tym konkursie wzięli udział, także

zgrzyt zębami
gdy przechodzą
nawet trochę
w dół nie spojrzą
priorytetem
przejście obok
choćby krótkie
ciepłe słowo
płacz tu
nie ma już
znaczenia
kły do wyostrzenia

Bo bez rozmowy trudno jest żyć,

Poczucia Waszego ciepła,

rodziców, o po przytulenie się do siebie.

czym dorośli często zapominają my-

ostatni w kolejce
tyle, że
chce jeszcze
kapkę poleżeć
klisze rodzinne
pod blaskiem księżyca
zalać łzami
obojętność śpi parami

zachwyt
gdy przez zamek
klucz przechodzi
szansa
że dzień
w którym
Bóg pozwolił
mi otworzyć oczy
stanie się proroczy
łatwowierni prorocy.

przedmiotowo, bo najważniejsze dla Chcę prawdziwej szczerej rozmowy,
każdego dziecka jest częste okazy- bycia blisko siebie.
wanie miłości przez

- zbawieniem
Arka Noego Małego
stały bywalec
bezludnej wyspy
sam buduje sobie łódź
marzeniami sięga
tylko czterech dłoni
i nie po to żeby
mu pomogły

uczniowie z naszego gimnazjum.

Gimzetka
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przez

Cieszył się dużym
zainteresowaniem

MARTA MILEWKSA
Klasa II a
Opiekun: K. Łukaszewicz

przez

Gdy mówisz do mnie, jak grochem o
ścianę,
echem odbija się wszystko.
Jesteśmy coraz dalej od siebie,
a powinniśmy być blisko...
……………………………………………

2011r.

godzinie

16:00

w

Gimnazjum nr 1 w Ełku odbył się VI
Międzygimnazjalny

Konkurs

Piosenki

Niemieckojęzycznej. Konkurs odbył się
pod patronatem Prezydenta Miasta Ełku
i Starosty Powiatu Ełckiego. Konkurs
zorganizowały

Chciałam z Tobą normalnie rozmawiać,
ale chyba nie umiem…

o

nauczycielki

języka

niemieckiego tj. p. Marzanna Wyrwas i
p. Agnieszka Zadroga.

Bo my coraz częściej do siebie mówimy,
a nie rozmawiamy…
BARTEK RUTKOWSKI
Klasa I a
Opiekun: pani Bożenna Dudzińska

Pogadajmy dziś spokojnie.
I o Tobie, no i o mnie.
Czy dzień zmęczy Cię okropnie?

wręcze-

Starostwo

Powiatowe

i

Urząd

wyłoniono

następujących

laure-

atów:

Kategoria I (soliści)
I miejsce – Ilona Suchocka - Gimnazjum nr 3 w Ełku, klasa 1; przygotowanie p. Anna Humienna
II

miejsce

–

Wiktoria

Popielarz

–

Gimnazjum nr 4 w Ełku, klasa 2; przygotowanie p. Anna Milewska
III miejsce – Sara Świątkowska – Gim-

Na konkurs przybyli także zaproszeni

I widzę mamo, że jest między nami
coraz większa i głębsza granica,
którą na co dzień wciąż powiększamy.

i

Miasta. Spośród wszystkich uczestników

maja

jury

niem atrakcyjnych nagród ufundowanych

„Nie mów, lecz rozmawiaj”
5

przewodniczącą

goście:

nazjum nr 1 w Ełku, klasa 2; przygotowanie p. Marzanna Wyrwas.

P. Artur Urbański – zastępca Prezydenta Miasta Ełku
P. Barbara Kott – inspektor Wydziału

Kategoria II (duety)
I

miejsce

–

Kinga

Ostrowska,

Dawid

Bołtryk – Gimnazjum nr 1 w Ełku, kla-

Edukacji Miasta Ełku

sa 1; przygotowanie p. Agnieszka Za-

W jury zasiadły następujące osoby:
P. Małgorzata Michałowska – dyrektor

droga

Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych
w Ełku, a także przewodnicząca jury
P. Ewa Kukuć – nauczyciel języka niemieckiego i muzyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku
P. Piotr Karpienia – muzyk, wokalista.

Jak tam w szkole Twoje stopnie?
Czy uśmiechu nie za mało?

Wyróżnienie – Patrycja Januszkiewicz,

Smakowało Ci kakao?

Kinga Skoczyńska – ZSS w Woszczelach,
klasa

1;

przygotowanie

A znajomi, koleżanki?

Adasiewicz

Śmiechy, żarty i chachanki

Konkurs

był

p.

zorganizowany

Agnieszka
w

ramach

projektu edukacyjnego klas IIb i IIe.

i dowcipy i kawały

Miał on na celu poszerzenie umiejęt-

rozbawiony był kram cały?

ności

językowych

uczniów,

zainteresowaniem. W konkursie wzięli

Konkurs

udział uczniowie z ełckich gimnazjów,

przeszedł

Na promocje dziś trafiłaś?

a także uczniowie z Gimnazjum w Wosz-

nr 1 w Ełku i jest organizowany co

Mamo, raczej przepłaciłaś.

czelach

rok. Miejmy nadzieję, że jak dotych-

W pracy było całkiem miło.

utwory

i

Pisanicy.

znanych

Wykonywali

niemieckich

oni

wokali-

Dziś na pizze mam ochotę.

stów. Po zaprezentowaniu swoich umie-

Zdrowy obiad może potem.

jętności jury udało się na obrady, a

Może spacer? Słońce świeci.

już

będzie

do

samodzielność.

Niemieckojęzycznej
historii

cieszył

się

on

coraz

większym zainteresowaniem.

przerwy obejrzeli prezentację multimedialną, przygotowaną przez uczenni-

My Cię Mamo tez, no proste.

ce

gimnazjum,

dotyczącą

wszystkich

odbytych już konkursów piosenki niemieckojęzycznej. Na wszystkich czekał
także

słodki

poczęstunek

oraz

pokaz

tańca street dance. Konkurs zakończył

Sara Świątkowska

się uroczystym ogłoszeniem wyników >>

Gimzetka

Gimnazjum

uczestnicy wraz z opiekunami w czasie

Jak ja kocham moje dzieci.
Nasze rozmowy nie muszą być ostre

czas

Piosenki

i

także

W tym roku konkurs cieszył się dużym

A to rano odpaliło?

twórczość

a

rozwijał
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powinny byd płynne i zawierad dużo
figur akrobatycznych. Na bardzo małych
powierzchniach są skomplikowane układy , dlatego ten taniec wydaje się byd
Nareszcie! W Ełku 30 marca została taki ciekawy i interesujący.
otwarta największa Szkoła Taoca Zachęcam do taoca!

Szkoła Tańca
„Iskra”

,,Iskra". W naszym mieście uczą hip
hopu. Właścicielem tej szkoły jest
Michał Szuba. Pierwsze zajęcia były

Beata Cieśluk

Najlepsi polscy
tancerze

bezpłatne i przybyło na nie ponad Po raz trzeci w naszym turystycznym
170 osób! A miejsc było tylko 30. Z mieście Ełk gościliśmy najlepszych tannaszej szkoły jest tam duża liczba cerzy z różnych stron Polski. III Ogólnouczniów. Reszta to licealiści lub
ucznowie innych szkół gimnazjalnych. Na pierwszych bezpłatnych
zajęciach instruktorka pokazała cho-

Augustowa, Krakowa oraz Warsza-

reografię hip hopu, jest trudna do

wy. W rywalizacji wzięły udział pary

opanowania, ale wszystkiego można

wszystkich klas tanecznych. Tance-

się nauczyd! Zaawansowani tancerze

rze zaprezentowali swe umiejętno-

później występują w programach

ści w taocach standardowych ta-

tanecznych w telewizji, na koncer-

kich jak: quickstep, tango, walc

ziorna. Tancerze reprezentowali światowy poziom taoca towarzyskiego w

kaoskich jak: cha-cha, paso doble,
samba, rumba i jive. Galę poprowadziła była tancerka Iwona Pavlovid oraz Danuta Niemczynowicz.

Więcej na temat tej szkoły można wielu dyscyplinach. Sędziowie byli susię

na

stronie rowi i wymagający wobec wykonawców

www.iskra-taniec.pl Hip hop jest startujących w odmiennych stylach taouznawany za taniec nowoczesny ca. Najlepszy uczestnik otrzymał Puchar
zapoczątkowany

przez

Afro- Prezydenta Miasta Ełk. W rywalizacji

amerykanów i Latynosów. Powstał wzięło udział ponad 200 par z 40 klubów
na początku lat siedemdziesiątcyh tanecznych z całego kraju, m.in. z Łodzi,
XX wieku. W hip hopie ruchy >>>

Gimzetka

Białegostoku, Ostrołęki, Olsztyna, >>>
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Pokoju 1 styczeń 2002

widowiskowo-sportowej na osiedlu Je-

>>>latynoamery-

Orędzie na XXXV Światowy Dzień

19 marca 2011r. w nowoczesnej hali

oraz w taocach

ści bez przebaczenia”

Puchar Prezydenta Miasta Ełku odbył się

wiedeoski, walc angielski, fokstrot

dliwości, nie ma sprawiedliwo-

konkursach.

polski Turniej Taoca Towarzyskiego o

„Nie ma pokoju bez sprawie-

tach z gwiazdami i różnego typu

U wybrzeży Ameryki Południowej, na zachowanie tradycji wielkanocnej.
wyspie Rapa Nui znanej jako Wyspa Muszą zatem wrócić na wyspę i stoWielkanocna, pod wielkim posągiem czyć historyczną bitwę, której celem

Ełckie Centrum
Kultury

przedstawiającym głowę znajduje się jest uratowanie ukochanych Świąt
najwspanialsza fabryka słodyczy. Przez Wielkanocnych. Czy dla E.B. i Freda
trzysta sześćdziesiąt pięć dni w roku uda się uratować święta?
Wielkanocny Zając dowodzi zespołem
zajączków i pisklaków, który przygo-

Sala Samobójców

W tym roku Ełk zarażać będzie
humorem od 27 do 30 lipca. Oznacza to, że nie może w tych dniach
zabraknąć ani jednego miłośnika

dobrego dowcipu. Na MULATCE
towuje wypełnione łakociami koszyczki Nowy film Jana Komasy to mroczna
zagoszczą gwiazdy sceny kabaredostarczane dzieciom na całym świecie opowieść o depresji, braku akceptatowej oraz świata telewizji. To już
w wielkanocny poranek. W przeddzień cji, nieumiejętności radzenia sobie z
17
MAZURSKIE
LAT
O
przekazania przez ojca nadzoru nad własnym “ja” - słowem o każdym
KABARETOWE, co oznacza, że
fabryką w ręce następcy - E.B., zają- nastolatku. I jak każdy nastolatek,
konkursowe zmagania młodych
czek postanawia udać się do Hollywo- główny bohater, Dominik Santorski,
przeżywa koszmar braku porozumie- kabaretów uświetniać będą wienia z rodzicami, którzy są ciągle za- czorne występy znanych i lubiabiegani. Brak akceptacji rówieśni- nych kabareciarzy.
ków wpędza Dominika w depresję, z
którą nie jest w stanie sobie poradzić.

Festiwal Folkloru TĘCZA 2011

Zamknięty w swoim pokoju kontak- Już po raz ósmy rusza Międzynatuje się tylko z wirtualnymi znajo- rodowy Festiwal Folkloru Dzieci i
od, aby zrealizować swoje marzenie i
zostać perkusistą. W Hollywood poznaje Freda, którego niedawno wylano z
pracy i, który poszukuje teraz nowego
sposobu na życie. Fred sam jest po

mymi. Razem tworzą małą społecz- Młodzieży TĘCZA . Odbędzie się
ność zwaną “salą samobójców”. on od 24 do 26 czerwca 2011 roku.
Największy wpływ na wrażliwego W tym roku zatańczą dla nas zeDominika ma Sylwia , której naj- społy z Turcji, Włoch, Senegalu,
większym marzeniem jest się zabić.

Rumunii, Litwy i Polski. Będzie
folklorystycznie, pięknie, koloro-

przejściach, jednak nakręcony przez

wo, i przede wszystkim wesoło.

E.B. postanawia udzielić mu pomocy. A

Dotychczas prezentacje dzieci i

tymczasem na Wyspie Wielkanocnej po

młodzieży odbywały się na scenie

zniknięciu E.B. władzę w fabryce

plenerowej

przejmuje przerośnięty kurczak Carlos,

za

EŁCKIM

CENTRUM KULTURY . Jak bę-

który chce wykorzystać okazję do cał-

dzie w tym roku, dowiemy się już

kowitego zawładnięcia produkcją sło-

niebawem.

dyczy. Ostatecznie okazuje się, że Fred

Maja Surażyńska

i E.B. są jedyną nadzieją na >>>

Gimzetka
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Czarna strefa – biblioteka
Czytelnictwo klas w lutym i marcu 2011 roku
KLASY I
IA 1,6
IB 0,5
IC 0,8
ID 0,7
IE 0,7
IF 0,5
IG 0,5

KLASY II
IIA 0,6
IIB 0,4
IIC 0,4
IID 0,6
IIE 0,5
IIF 1,1

KLASY III
IIIA 1,3
IIIB 0,3
IIIC 0,5
IIID 0,2
IIIE 0,5
IIIF 0,5
IIIG 0,4

KLASY I
IA 1,0
IB 0,8
IC 0,5
ID 0,8
IE 0,8
IF 0,6
IG 0,5

KLASY II
IIA 0,5
IIB 1,1
IIC 0,8
IID 0,4
IIE 1,3
IIF 1,0

KLASY III
IIIA 0,6
IIIB 0,3
IIIC 0,4
IIID 0,3
IIIE 0,7
IIIF 0,3
IIIG 0,4

POLECANE KSIĄŻKI:
1. „Rok Wieloryba”- Ewa Baniecka
2. „Z kim płaczą gwiazdy?”- Ewa Barańska
3. „Uczta o północy”- Midnight Feast
4. „Słońce w kałuży”- Ewa Nowacka
Najnowsza książka Ewy Banieckiej,
autorki głośnej powieści dla młodzieży
"Jośka. Pamiętnik maturzystki". Wera,
wielbicielka szalonych lat osiemdziesitych, rok po maturze powraca pamięcią
do czasów liceum. Na tle klasowych
przeciętniaków wyróżniała się wówczas
paczka przyjaciół: romantyczny brzydal
Konrad, hiphopowiec Zibi, Madlen "mhroooczna" przedstawicielka subkultury emo, a także Patrycja, ekspert w
dziedzinie angelologii. Był także Krzyś
i Maro, których łączyło coś więcej niż
przyjaźń...Wera snuje wspomnienia dotyczące wspólnych imprezowych szaleństw, artystycznych poczynań oraz nieustannych potyczek z rasowymi belframi. Pierwsze miłości i pierwsze
tragedie bohaterów dodatkowo nadają opowieści niepowtarzalny
słodko-gorzki smak. Autorka maluje barwny obraz młodzieży
licealnej, dotykając przy tym spraw ważnych i trudnych, takich
jak zawiedzione nadzieje, brak akceptacji czy śmiertelna choroba. Współczesny młodzieżowy język oraz świetny styl sprawiają, że książka nie tylko wzruszy, ale przede wszystkim rozbawi
czytelnika do łez.

Gimzetka

Teatralne Warsztaty Mistrzowskie
Waldemar Obłoza jest znanym i wybitnym polskim aktorem. Absolwent
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Znany swojej
szerokiej publiczności jako Roman Hoffer z serialu ,,Na Wspólnej’’ .
Gościł w naszym mieście 4 i 5 marca 2011 roku w
Szkole Artystycznej.
Warsztaty teatralne były przede wszystkim stworzone dla nauczycieli i
młodzieży, którzy chcieli pogłębić swoją wiedzę
na temat aktorstwa.
W programie warsztatów dla młodzieży znajdowały się;
•zajęcia pantomimiczne, rozgrzewka ruchowa,
proste etiudy
kształtujące świadomość ciała i wyobraźnię ruchową;
•praca nad głosem i wymową;
•emocje na scenie, ich rola w kształtowaniu przekazu aktorskiego;
•elementarne etiudy aktorskie;
•aktorska analiza tekstu;
•praca nad rolą;
•praca w grupie, dialog sceniczny, partner na scenie.
W programie warsztatów dla nauczycieli znajdowały się;
•dobór repertuaru dla teatrów młodzieżowych;
•praca z młodzieżą nad integracją, otwartością i
kreatywnością;
•ćwiczenia zwiększające świadomość ciała i ruchu
na scenie;
•praca nad głosem i wymową;
•etiudy i ćwiczenia kształtujące wyobraźnię sceniczną;
•indywidualna praca z uczniem (monodramy,
konkursy recytatorskie);
•analiza tekstu na użytek sceny;
•próby w teatrze młodzieżowym.
Jak twierdzi sama młodzież, najwspanialsze jest
to, że ludzie w takim
mieście jak Ełk również mają szansę rozwijać
swoje zainteresowania
aktorskie, przy pomocy tak znanych i cenionych
polskich aktorów jak
Waldemar Obłoza. Miejmy nadzieję, że takie
warsztaty jak te, odbędą się w naszym mieście
jeszcze nie raz.
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Nie mają łatwego
dzieciństwa
W związku z projektem edukacyjnym
grupa uczniów z naszej szkoły w skła-

Trasa nie była
łatwa
29.03.2011r. odbyły się Mieszane Szta-

HTML dla
zielonych

dzie: Joanna Żółtek, Olga Pawłowska,

fetowe Biegi Przełajowe. Uczestnicy Jesteś "zielony/zielona"... ale nic się

Dominika Sokołowska, Izabela Świder i

nie martw. Jeśli koniecznie chcesz
"zmienić kolor", przeczytaj umieszczony poniżej tekst. Pozwoli Ci on, stworzyć Twoją pierwszą stronę internetową, nawet w ciągu jednego dnia. Jeśli
uważasz, że pisanie stron w języku
HTML jest dla Ciebie "czarną magią",
a sama strona jest jakimś tajemniczym
i bardzo skomplikowanym dokumentem, to się mylisz. Napisanie krótkiej
strony internetowej jest prostsze niż Ci
się wydaje. Zatem nie trać już czasu
na wymówki typu: "Ja się niczego nie
nauczę!" i tym podobne, bo to nieprawda.

Klaudia Wilińska z klasy II e podjęła się
pomocy dzieciom w świetlicy środowiskowej. Podzieliły się na dwie grupy i
uczęszczały do świetlicy dwa razy w

naszego gimnazjum zmagali się z własnymi słabościami i przeciwnościami
losu. Zawodnicy wypowiadali się, iż trasa

tygodniu na kilka godzin. W czasie zajęć
w świetlicy pomagały dzieciom w lekcjach oraz bawiły się z nimi. Postanowiliśmy przedstawić wam plan dnia takiej
świetlicy. Od około 11:00 dzieci zaczynają zbierać się w świetlicy.

nie była łatwa, lecz warunki pogodowe
były odpowiednie do biegów. Gimnazjum nr 1 w Ełku zajęło II miejsce w
Około godziny 14 przychodzili uczniowie
z naszej szkoły. O godzinie 15:00 wszyscy razem odmawiają modlitwę, po której dzieci wraz z wolontariuszami nakrywają do stołu, po czym razem zasiadają
do obiadu. Następnie nasze uczennice
pomagały dzieciom odrabiać lekcje i
bawiły się z nimi w różne gry i zabawy.

klasyfikacji szkół gimnazjalnych. Dziewczęta wykazały wielką determinacje i

Co jest potrzebne, żeby napisać stronę
internetową? Teoretycznie może to
być dowolny edytor tekstu, no i oczywiście
dobre
chęci.
Dokument
(X)HTML, czyli (Extensible) Hypertext
Markup Language - (Rozszerzalny)
Hipertekstowy Język Oznaczania, jest
po prostu plikiem tekstowym, gdzie
wpisujemy wszystkie polecenia, dotyczące formatowania tekstu, wstawiania
grafiki i inne. Lecz pisanie strony w
zwykłym edytorze tekstu, byłoby bardzo uciążliwe. Dlatego powstało wiele
wyspecjalizowanych edytorów, które
ułatwią, przyspieszą i uprzyjemnią
Twoją pracę. Poniżej znajdziesz listę
popularnych edytorów HTML.

wolę walki, biegnąc 5x800m. Wsród ♣ Pajączek

♣ CoreEditor

uczestniczek były nasze uczennice: Kin- ♣ Ager Web Edytor

♣ EdHTML

ga Korzun, Aleksandra Bogdaniuk, Eliza
Dzieci ze świetlicy nie mają łatwego
♣ Edytor Znaczników HTML -ezHTML
dzieciństwa. Często powodem są trudne
sytuacje w ich domach. Przez czas,
który spędzili z dziećmi uczniowie zobaczyli, jak bardzo potrzebują one bliskości. Dziewczyny zżyły się bardzo z niektórymi dzieciakami. Jak mówią uczennice: wszystkie dzieci były wspaniałe,
potrafiły okazać nam wiele miłości i po-

Jastrzębska, Marta Korzun, Paulina ♣ kED

♣ PSPad
Błaszczyk. Chłopcy pobiegli 5x1000m, ♣ Web Edit
byli to: Mateusz Nawrocki, Daniel Dwo- Stronę WWW tworzy się podobnie jak
jakowski, Patryk Przekopski, Łukasz Wesołowski, Artur Wesołowski.

magały jeśli poprosiłyśmy je o to. To
naprawdę wspaniałe dzieciaki.

Gimzetka
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zwykły dokument tekstowy: po otwarciu edytora HTML, należy wybrać
opcję z menu: Plik/Nowy (lub File/New). Teraz można już zacząć pisanie strony. Jednak ponieważ dokument HTML nie jest całkowicie zwykłym plikiem tekstowym (zawiera hipertekst, osadzone obrazki i musi być
poprawnie wyświetlany w różnych
systemach operacyjnych na całym >>>
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świecie), dlatego wymyślono specjalny
szablon dokumentu HTML, który powinien być przestrzegany.

Szablon dokumentu HTML

Jeśli chcemy umieścić na stronie WWW
zwykły tekst, możemy wpisać go bezpośrednio z klawiatury - w miejsce właściwej treści dokumentu. Nie trzeba przy
tym stosować żadnych dodatkowych
poleceń. Należy jednak pamiętać, że
przeglądarka internetowa automatycznie
zawinie wszystkie wiersze, dlatego w
edytorze HTML tekst możemy wpisywać
dowolnie, np. po wpisaniu:
To jest zwykły tekst...
To jest zwykły tekst...
To jest zwykły tekst...
To jest zwykły tekst...
Na ekranie otrzymamy:
To jest zwykły tekst... To jest zwykły
tekst... To jest zwykły tekst...
Poza zwykłym tekstem, na stronę możesz wprowadzić znaczniki (tzw. tagi).
Znacznik jest to specjalny tekst, umieszczony w nawiasach ostrych, np.: <b>.
Jest on częścią składni języka HTML i
pozwala sterować wyglądem strony.
Dzięki niemu możesz np. ustalić kolor
tła, rodzaj formatowania tekstu, wstawić
obrazek czy tabelę itd. Znacznik nie jest
widoczny na ekranie, widoczne są tylko
efekty jego działania (np. wstawienie
obrazka).
Istnieją znaczniki otwierające (np.: <b>)
oraz zamykające (np.: </b>). Zauważ, że
znacznik zamykający rozpoczyna się
ukośnikiem (czyli znakiem: "/") i ma taką
samą nazwę jak otwierający. Pomiędzy
znacznikami otwierającym i zamykającym może znaleźć się jakiś tekst, który
chcemy np. poddać formatowaniu (w tym
przypadku będzie to wytłuszczenie tekstu), np.:
<b>
Ten tekst zostanie wytłuszczony.
</b>
Znacznik otwierający musi znaleźć się
zawsze przed znacznikiem zamykającym (co jest chyba dosyć logiczne - nie
można zamknąć jeszcze nie otwartych
drzwi ani otworzyć nie zamkniętych).
Należy również pamiętać, że prawie
każdy znacznik (poza nielicznymi wyjątkami) trzeba zamknąć za pomocą odpowiedniego znacznika zamykającego, co
oznacza, że nie można zapominać o
wstawianiu znaczników zamykających!
W języku HTML nie ma żadnego znaczenia jakimi literami wpisujemy znaczniki, np. znacznik <html> możemy równie dobrze wpisać tak: <hTmL>. >>>

Gimzetka

Znacznik (<br />) stosuje się gdy chcemy natychmiastowo zakończyć linię.
Zapytasz zapewne: Po co go stosować,
nie można po prostu nacisnąć Enter i
przenieść kursor tekstowy do następnej
linii? Otóż nie można. Przeglądarka internetowa ignoruje wszelkie znaki przejścia do następnej linii za pomocą klawisza Enter (ignoruje również postawienie
obok siebie więcej niż jednej spacji). Na
przykład jeśli wpiszesz w edytorze taki
tekst:
To jest pierwsza linia...
a to jest druga linia.
w przeglądarce pojawi się:
To jest pierwsza linia... a to jest druga
linia.
Linia zostanie zakończona automatycznie tylko wtedy, gdy podany tekst będzie
zbyt długi, aby zmieścić się w jednym
wierszu. Jeśli jednak koniecznie chcemy
natychmiast zakończyć linię, możemy to
zrobić, stawiając w miejscu gdzie ma być
ona zakończona, znacznik <br />. Np.
wpisanie w edytorze:
To jest pierwsza linia...<br />
a to jest druga linia.
spowoduje wyświetlenie tekstu:
To jest pierwsza linia...
a to jest druga linia.
Jeśli postawisz obok siebie więcej niż
jeden znacznik <br />, możesz "zejść"
kilka linijek niżej,
A oto kilka przydatnych znaczników:
<b>Tu wpisz tekst</b>
Znacznik ten pozwala pogrubić część >>
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tekstu (ang. "bold"), który się wewnątrz
niego znajduje.
<i>Tu wpisz tekst</i>
Pozwala napisać tekst pismem pochylonym, czyli kursywą (ang. "italic").
<u>Tu wpisz tekst</u>
Pozwala podkreślić fragment tekstu
(ang. "underline").
<font size="n">Tu wpisz tekst</font>

gdzie jako "n" należy wpisać wartość
od 1 (czcionka najmniejsza) do 7
(czcionka największa).
<font
color="kolor">Tu
wpisz
tekst</font>
gdzie jako "kolor" wpisujemy w języku
angielskim interesujący nas kolor.
<font
face="rodzaj">Tu
wpisz
tekst</font>
gdzie zamiast rodzaj, należy wpisać
rodzaje czcionek.
(ciąg dalszy w następnym numerze)

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 emaliowy:

gimzetka@interia.eu
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ROZRYWKA

Bank kawałów
Zdenerwowany nauczyciel historii móRebus I;
wi do dyrektora szkoły:
- Ech, ta I H! Nie wytrzymam z tymi
baranami! Pytam ich, kto wziął
Bastylię, a oni krzyczą, że to nie oni!
- Niech się pan tak nie denerwuje uspokaja dyrektor - może to rzeczywiście ktoś z innej klasy.
☻☻☻☻☻☻
Ojciec pyta syna:
- Co robiliście dziś na matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w Rebus II ;
szkole, też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też nikt go do tej pory nie
znalazł...
☻☻☻☻☻☻
- Jak brzmi liczba mnoga od rzeczownika "niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!
☻☻☻☻☻☻
Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem
obok klasy, z której słychać straszny
wrzask. Wpada, łapie za rękaw najgłośniej wrzeszczącego, wyciąga go na
korytarz i stawia w kącie.
Po chwili z klasy wychodzi kolejnych
trzech młodzianów, którzy pytają:
- Czy możemy już iść do domu?
- A z jakiej racji?
- No...przecież skoro nasz nowy pan od
matematyki stoi w kącie, to chyba lekcji nie będzie, prawda?

Zagadka I
Ten, kto to zrobił to i sprzedał, ten kto to kupił tego nie miał, a ten, co to
miał tego nie widział. Co to takiego…………………………..?
Zagadka II
- Co jest długie na 18 cm i każda kobieta ma to chętnie w rękach………?

Czego życzymy Wam w wakacje??

☻☻☻☻☻☻
Nauczycielka pyta chłopca:
- Dlaczego znowu nie było Kamila na
chemii?
- Bo widzi pani, to taki proces chemiczny - wyparował.
☻☻☻☻☻☻
- Czym się różni trumna od długopisu?
- Wkładem
☻☻☻☻☻

Gimzetka

Odpowiedzi do zagadek i rebusów na str. 12
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Kto, co, komu :D ?
Pozdrowienia dla naszej kochanej Pani
Eli Burby i Pani Bogumiły Gos

Pozdro dla spiętego.
KLASA 3E chłopcy
Pozdrowienia dla kochanej Lojki i
Izy

Pozdro dla klasy Ic

Pozdrawiam Kingę Kozikowskš
Żanete Kumkowskš
i całš klase IF
Ola
Pozdrawiam moje kochane
przyjaciułki Izę i Natalę=*

Pozdrowienia dla klasy 2F =)
Pozdrowienia dla Kuby, Krychy,
Szymona z IIId i dla Pumby, Adama z
Ic
KUMEK
Pozdro dla kochanego edzika od
Klaudi, Ani, Karoliny, Pauliny,
Dominika, Mar Mar, Hipisa, Izki,
Ząbka, Franka i reszty klasy Ie
Pozdrowienia dla :
Ewki, Mirki, Moni, Klaudi, Asi, Natali,
Marty od Kiny
Pozdro dla Lasi, Jagłosi, Ochmy, Izy,
Natali, Moniki i Śliwki
Misia:)
Pozdrowienia dla Pani Haliny
Gątowskiej od kl. IIa
Pozdrowiemia dla klasy IIa
Pozdro dla Kumka, Suli, Pumby
Pozdrawiam Karoline Hałań z IIa
szaloną Aśkę =)
Pozdrawiam moje dziewczyny z IIa
Pozdrawiam wszystkie słodziaki,
Śliwkę, Jagłosie, Ochmę, Misię, Monie,
Izę, Michała
Samancia
Pozdrowienia dla Samołci, Stachury,
Ochmusia, Śliweczki, Borusi, Kruksy i
Janka od Jagłosi

Pozdrawiam całš klasę If, a w
szczegulności naszą
wychowawczynię
Piotudek If

Pozdrawiam klase 1F
UFO

Pozdrowienia dla moich lasek :
Nanu, Zabcia, Pauli, Adelinka,
Pozdrowienia sla Enia, Nat,
Dianu, Moje kochane Kicze :*
Monia! ZORDONA, Oli, HOLKI i
KACZUSIA z IIb
Pozdrowienia dla Mesjasza z Ic
DZIEWCZYNKY
Dla kochanego Patryka Trytko
Mavida Pozdrawiamy naszš kochana
wychowawczynię. Życzymy zdrówka
Pozdrowienia dla Czesiulki od
i udanej przyszłej klasy IIIa
Tomka M. 3D
Pozdrawiam Radzia z 2f
buzialki:*
Gorące pozdrowienia dla Em;* ,
Naty:* , z 3f i dla kochanej Asi z
2a buziaczki;***
Olcia z 3e
Pozdrowienia dla całej klasy IIa i
wychowawcy

Pozdrowienia dla Bena , Pedra,
Darid, i Ridga
George

Pozdrawiamy Anię z klasy 1 f

Gimzetka

Pozdhawiam sehdecznie ludzi, którzy
mnie kochajš. Ja też ich kocham.
Pozdhawiam Sała
Moje pozdrowienia sš słit.
Pozdrawiam wszystkich i kube.
Oliwka

Odpowiedzi do
zagadek i rebusów
Rebus I – Kalkulator
Rebus II – Ceramika
Zagadka I - Trumna
Zagadka II – 100 zł
Czego życzymy wam na wakacje? –
Ciekawych wycieczek, dobrego wypoczynku, wesołej zabawy.

Pozdro dla dziewczyn z IIa!
Dla Ewy, Manty, Koznela, Pchły itd!;*
Pozdrownienia dla pani Joli
Chrzanowskiej i pana Piotra
Penkiewicza – są państwo dla mnie
wzorem
Maja Surażyńska

Pozdrowienia dla kochanej Julitki,
Magdy, Barbi, Żabki, Adeliny, Pauli i
wszystkich o których zapomniałam
oraz III c Anika
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