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Nie myślała, że wygra

Bieg z jajkiem

14 września w naszej szkole odbyły się
wybory do samorządu uczniowskiego.
W tym roku w głosowaniu na przewodniczącego szkoły mogliśmy wybierać między trzema uczennicami: Katarzyną Hołubowicz, Joanną Jagłowską i
Klaudią Zubrzycką.

Tegoroczne otrzęsiny odbyły się 24
września 2011 roku w Centrum Edukacji Ekologicznej. Wzięło w nich
udział sześć klas pierwszych wraz z
opiekunami i organizatorami tego spotkania.
więcej na str. 3»

Kilka skeczy o
tematyce szkolnej
14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej sala gimnastyczna
Gimnazjum nr 1 w Ełku wypełniona
była nauczycielami, pracownikami
szkoły oraz uczniami. Tego dnia
więcej na str. 2» każdy nauczyciel … więcej na str. 5»

Pogodny dzień

Pomoc sztucznej inteligencji
Ponadto w numerze
» Z mikrofonem wśród uczniów
» Co jest grane?!
» Sport to zdrowie
» Coś na jesień
» Czarna strefa - biblioteka
» Kto, co, komu ?
» Krzyżówka
» Rebusy
» Bank kawałów
» Pomoc sztucznej inteligencji
» Za poświęcony czas
» Muzyki moc

Gimzetka

21. czerwca pogodny dzień dawał oznaki zbliżającego się lata.
Zapowiadało to również koniec
roku szkolnego trzecich klas.
Uroczystość miała miejsce w
Ełckim Centrum Kultury.

W tym artykule chcieliśmy przedstawić Wam nowinki technologiczne,
które mogą przydać się w wielu sytuacjach. Pierwszy artykuł skierowany jest do maniaków...
więcej na str. 3»
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Pogodny dzień
21. czerwca pogodny dzień dawał
oznaki zbliżającego się lata. Zapowiadało to również koniec roku szkolnego
trzecich klas. Uroczystość miała miejsce w Ełckim Centrum Kultury. Na
początku odbyło się uroczyste powitanie wszystkich obecnych oraz wręcze-

Ciekawym szczegółem przygotowanym przez uczniów dla dyrekcji
był tron w postaci siedzeń samo-

było dostrzec plakaty zachęcające do
zagłosowania na którąś z dziewcząt.
Zwyciężczynią została Joanna Jagłowska z klasy IIIf. Zapytana, jak

nie świadectw i nagród naszym absolwentom. Następnie przyszedł czas na
część artystyczną, przedstawioną przez

chodowych. Wszystkich zachwyciły zarówno występy, jak i przemowa przewodniczącej

samorządu.

Obecni dobrze się bawili w tym się czuje i co zamierza zmienić w
dniu i doświadczyli wielu pozy- naszej szkole, mówi z uśmiechem :
tywnych emocji. Życzymy naszym „Czuję się dobrze i oczywiście barabsolwentom sukcesów na dalszej dzo się cieszę. Szczerze mówiąc, nie
myślałam, że wygram. W szkole

drodze nauki!
Adriana Łochowska

nie tylko trzecioklasistów, ale także

Nie myślała,
że wygra

innych uczniów naszej szkoły. Na scenie widzieliśmy wiele ciekawych ukła-

mam zamiar zorganizować

więcej

dyskotek oraz bal na koniec III klasy”.
Gratulujemy i trzymamy Asię za

dów tanecznych przygotowanych przez 14 września w naszej szkole odby- słowo!
p. Elżbietę Jeżewską i p. Katarzynę ły

się

wybory

do

samorządu

Łukaszewicz oraz przedstawienie koła uczniowskiego. W tym roku w gło-

Ada i Ada

KTO, CO KOMU?

przewodniczącego Jeżeli chcecie przesłać komuś pozdrowienia, złożyć życzenia z okazji
szkoły mogliśmy wybierać między
Kamila Kulbacka.
urodzin, imienin lub innych okazji,
Wystąpili również wokaliści oraz chó- trzema uczennicami: Katarzyną piszcie i wysyłajcie na e-maila gazetki:
rek pod kierownictwem p. Ewy Awra- Hołubowicz, Joanną Jagłowską i
gimzetka@interia.eu
Klaudią Zubrzycką. Rywalizacja Teksty zostaną opublikowane w
mik
kolejnych numerach gazetki.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> była zacięta. W całej szkole można
więcej na stronie 12»
teatralnego, którego opiekunem była p. sowaniu

Gimzetka

na
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Bieg z jajkiem

Pomoc sztucznej
inteligencji

Tegoroczne otrzęsiny odbyły się
24 września 2011 roku w Centrum
Edukacji Ekologicznej. Wzięło w
nich udział sześć klas pierwszych
wraz z opiekunami i organizatorami
tego spotkania. Uczniowie mieli za
zadanie przebrać się za postacie z Zabawę zakończył quiz geograficzbaśni lub książek wcześniej wylo- ny. Po podsumowaniu punktów okasowanych. Między innymi pojawiła zało się, że zwycięską klasą jest 1F,
która będzie miała okazję poprowadzić otrzęsiny w przyszłym roku.
Ola i Iz

W

tym

artykule

chcieliśmy

przedstawić Wam nowinki technologiczne, które mogą przydadzą się w wielu sytuacjach.
Pierwszy artykuł

skierowany

jest do maniaków filmowania.
Przedstawiamy trzy ukryte kamery.

się klasa przebrana za postać Myszki Miki, Smerfy, Harry’ego Pottera,
Teletubisie , Pszczółkę Maję.
W jury zasiedli uczniowie oraz Dyrektor naszego gimnazjum.

Jedną z pierwszych konkurencji było,, wieszanie śrubek różnej wielkości na naprężonym sznurku’’. Kolejną były „krzesła”, w których można
było pochwalić się sprytem oraz
szybkością. W tej konkurencji wygrała Aleksandra Lendo. Następną
częścią sobotniej rozrywki był ,,bieg
z jajkiem na łyżce”. Udział brały po
dwie osoby z klasy, które miały za- W naszym zestawieniu najlepiej wypadło urządzenie firmy Mediawiązane sznurówki . Nie obyło się Tech, natomiast najgorzej kamera v2.0.
bez upadków oraz rozbitych jajek. >> Użytkownicy nie polecają tego urządzenia.
Damian i Michał

Gimzetka
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Kilka skeczy o
tematyce szkolnej

p. J. Sobotkiewicz i p. A. Kuczyńskiego, natomiast klasy trze-

Za poświęcony czas

cie p. A. Kuligowskiego oraz p. 12 października w Ełckim Cen-

14 października z okazji Dnia T. Roszkowską. Pod koniec uro- trum Kultury odbyły się uroczyEdukacji Narodowej sala gimna-

stości z okazji Dnia Edukacji Na-

styczna Gimnazjum nr 1 w Ełku

rodowej. Wzięło w nich udział

wypełniona była nauczycielami,

wielu

dyrektorów,

nauczycieli,

pracowników obsługi oraz urzędników. Wręczono nagrody dla

czystości zabrzmiało kilka piosenek zaśpiewanych przez solistów:
Agatę Karpienię, Rafała Wróbpracownikami

szkoły

oraz

uczniami. Tego dnia każdy na-

wybranych placówek oraz przed-

uczyciel usłyszał miłe życzenia i

siębiorstw za wyniki uzyskane

otrzymał kwiaty z okazji swego

podczas współpracy z dziećmi

święta. Podczas uroczystego ape-

oraz młodzieżą. Gościnnie wystą-

lu nauczyciele obejrzeli przedsta-

pił zespół Last Friday oraz Ełcki

wienie - kilka skeczy o tematyce
szkolnej – w wykonaniu uczniów
klas I i II po d opieką p. Tamary
Sieradzkiej. Ogłoszono także wy-

lewskiego i Michała Tyszkiewicza. Podczas apelu śpiewał rów-

Teatr
spektakl

Tańca,

przedstawiając

muzyczno-taneczny.

nież chór szkolny, którym dyrygowała p. E. Awramik.

bianych nauczycieli. Klasy pierwsze wybrały p. E. Awramik i p.
D. Trzaskowskiego, klasy drugie>

Gimzetka

Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą. Jest
to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej
sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie
zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym
zdmuchnięta świeczka.
Albert Einstein

niki konkursu na najbardziej lu-

Teksty

Paulina i Alicja

Prezydent miasta Ełk serdecznie
pogratulował nagrodzonym pracownikom szkół oraz placówek
za czas poświęcony na kształcenie młodych pokoleń. Cała uroczystość zakończyła się podziękowaniem i wręczeniem dyplomów wyróżnionym osobom.
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Ola

Coś na jesień

ekotorby na zakupy. Wyglądają o niebo lepiej i dzięki
nim dbamy o środowisko.
Ideał !!!
Na perłowo! Nie ma znaczenia, z czego są wykona- Płyta ma charakter specyficzny,
ne. Jeśli nie naśladują pereł,
gdyż nie sposób jej wrzucić do
to niech mają ich kształt i
„jednego worka”. Jest to połączeniech będzie ich dużo!
Włosy w duecie z kokardą!
Zwykła plastikowa opaska
nabierze charakteru, gdy
zawiążesz na niej wstążkę.
Dzięki temu prostemu zabiegowi będziesz mieć stylową
ozdobę za grosze!

Pora kolorowych liści,
wspaniałych pejzaży,
nawet zepsutych parasoli.
Ludzie zaglądają przez okna,
cieszą się
słońcem
deszczem
tęczą
jesienią.
Już pierwszy śnieg
na szczytach gór...
W kącie parasol płacze
po deszczu
to jesień

nie rocka z popem oraz elementami folku. Teksty piosenek są na
pozór bez większej głębi, ale to
jednak tylko pozory. Ten album
ukazuje niesamowitą metamorfozę
Brodki. Wokalistka stała się kobietą ,,z pazurem’’, można rzec, że
odnalazła ,,swoje ja’’. Wygląda
wspaniale i wszystko wskazuje na
to, że również tak się czuje. Zmieniła się też pod względem muzycznym. Wcześniejsze utwory
Moniki niczym się nie wyróżniały,
jak zwyczajne melodie z radia.
Teraz udowodniła, że stać ją na

Skarpetki rządzą-! Do niedawna noszone do eleganckich butów były totalnym obciachem. Teraz robią za stylowy dodatek. Najmodniejsze
są te kolorowe i z aplikacjami.
Ola

Postaw na kolor ! Kolorowe, nieprzezroczyste rajstopy to hit jesieni! Mogą być ze
srebrną nitką, ale najważTo już rok!
niejsze, by dawały po
oczach! Nic lepiej nie pod- 20 września 2011 r. minął rok od
kreśli zgrabnych nóg niż
wydania, jak dotąd najnowszej i
neonowe barwy!

MUZYKI MOC

najlepszej płyty Moniki Brodki.
Eko na zakupy ! Plastikowe ,,Granda’’, bo tak nazywa się ten
reklamówki
wychodzą
z album, przyniósł wokalistce wiele
użytku. Prawdziwe trendset- sukcesów oraz spore grono nowych fanów.
>>>
terki noszą kolorowe

Gimzetka

więcej, chociaż czekamy na kolejne owoce jej pracy. Najpopularniejszymi piosenkami z tej płyty
są ,,Saute’’, ,,Krzyżówka Dnia’’
oraz tytułowa ,,Granda’’. Utwory
bardzo miło jest odsłuchać w
deszczowe wieczory, jak i pełne
energii dni. Tym, którzy jeszcze
nie mieli okazji posłuchać owej
płyty, gorąco polecamy zrobić to
jak najszybciej.
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Z mikrofonem wśród
uczniów

Dni otwarte szkoły
artystycznej

Sport to zdrowie !

Taniec, muzyka, a może teatr?

Oto grafik zajęć poza lekcyjFotografia,
ceramika
czy
plastyTym razem zapytaliśmy uczniów
nych na które, można uczęsznaszej szkoły, jakie filmy polecają na ka. A może Fabryka Zabaw albo czać na sali gimnastycznej:
długie jesienne wieczory. Propozycji
było wiele, ale my wybraliśmy na- filcowanie na mokro? Spośród Poniedziałek: 1430 - 1600 piłka
szym zdaniem najciekawsze:
tych i wielu innych zajęć można siatkowa dziewczyn.
"O północy w Paryżu"
Aleksandra klasa III B

Wtorek: 1430 - 1600 piłka siatkowa chłopców.
było wybierać dla siebie oraz dla Środa: 14 - 16
"1920 Bitwa Warszawska"
Ewa klasa III B swoich dzieci. Dnia 15-17 wrze- kowa dziewczyn.
30

00

piłka koszy-

śnia odbyły się zajęcia otwarte w
szkole artystycznej. Można było
potańczyć w rytmie hip hop,
Dance hall, Latino, Street Dance,
Nowoczesny, Salsa, Zumba oraz

"Sala samobójców"

Tańca Towarzyskiego i klasycz- Sobota: 1000 - 1130 wioślarstwo
nego. Uczestnik zajęć Iza Soko- ( MOS ).
Ada klasa II G łowska twierdzi że; taniec jest Poniedziałek, środa, piątek:
00

00

"Harry Potter Insygnia Śmierci"
świetną forma zabawy i sportu. 15 - 16 piłka nożna dziewczyn i chłopców.
Aleksandra klasa III F

Można poznać wiele technik oraz

"Gamer"
Karolina klasa III E

przy okazji spalić kilka kalorii. „
Polecam to wszystkim którzy,
lubią dobrą zabawę”. O zajęciach
można dowiedzieć się więcej nawww.szarte.pl lub w sekretariacie Zapisy i informacje u kadry nauczycieli wychowania fizyczszkoły artystycznej.
Ola
nego.

Gimzetka
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''Przed Świtem''
Opowiada o wampirach, wilkołakach
oraz ludziach. Czwarta i najbardziej
wyczekiwana część cyklu ''Zmierzch''.
Odkrywa sekrety wielkiej miłości Belli
i Edwarda. Odkąd zakochała się w
wampirze, jej życie przypomina sen,

tajemnicze
postacie,
próbując promujący został zatytułowany
schwytać Nathana jednym wyjściem ,,Halloween event''.
będzie dla niego ucieczka. Czy uda
Z całego serca polecam ten semu się uciec? Czy dowie się, kim rial.
naprawdę jest? Odpowiedź poznacie
Gossip Girl
po obejrzeniu tego filmu.

JUŻ W KINACH!!
Zuza

TASIEMCE
Pretty Little Liars
Alison, Aria, Hanna, Emily i Spencer
to najlepsze przyjaciółki, popularna
grupa w Rosewood High School.
Podczas nocowania zorganizowanego przez jedną z dziewczyn znika
który czasem zmienia się w koszmar. Alison, przewodnicząca paczki.
Rozdarta pomiędzy Edwardem, które- Przez cały rok nie ma nowych wiamu oddała serce, a wilkołakiem Jaco- domości w sprawie zaginięcia
bem, z którym łączy ją tajemniczo silna
więź. Dociera wreszcie do punktu
podjęcia ostatecznej decyzji. Czy stanie
się częścią kuszącego, lecz mrocznego
świata nieśmiertelnych, czy jednak pozostanie człowiekiem?

PREMIERA FILMU JUŻ W
LISTOPADZIE!!!

Akcja serialu odbywa się w Nowym Yorku. Serena, Blair, Chuck,
Nate i Dan to główni bohaterowie
oraz także największe ofiary plotek, które rozgłaszane są przez
osobę o nieznanej tożsamości. Nikt
nie wie, kto jest ich twórcą. Plotka-

ra opisuje skandaliczne życie
uczniów prywatnej szkoły na
Upper East Side. ,,Więc strzeżcie
się, widzę wszystko, jestem wszędzie. XOXO Gossip GIrl''. Ostatnio
ukazał się najnowszy odcinek piątego sezonu! Fani są pozytywnie
zaskoczeni.
Agnieszka

''Porwanie''
Film opowiada o chłopaku (Nathon
Harper), który dokonuje zaskakującego
odkrycia. Znajduje swoje zdjęcie na
stronie poświęconej zaginionym osobom. Jego zwyczaje życie w jednej
chwili traci sens. Próbując ustalić, kim
naprawdę jest, chłopak przekonuje się ,
że nic nie jest takie, jak mu się wydawało. W momencie, w którym do gry
wmiesza się policja, agenci rządu i >>>

Gimzetka

dziewczyny. W końcu znajdują jej
ciało, przez co śledztwo w sprawie
zaginięcia nastolatki zmienia się w
dochodzenie w sprawie morderstwa.
Dziewczyny zaczynają dostawać
wiadomości od nieznanego numeru,
który za każdym razem podpisuje się
,,A''. Każda z nich dostaje wiadomość związaną z sekretami, o których wiedziała jedynie Alison. Teraz
przyjaciółki starają się dociec, kim
jest "A" i jak dowiedział się o ich
sekretach. Wkrótce na ekrany wejdzie nowa seria, a odcinek
>>>

Ełckie Centrum
Kultury
Działalność Ełckiego Centrum
Kultury została zauważona na
forum wojewódzkim. Dowodem
jest odznaka „Zasłużony dla
Kultury Polskiej", którą 5 września 2011 roku z rąk wojewody
warmińsko-mazurskiego odebrała Beata Makuch, dyrektor ECK.
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utworu – na adres Organizatora
do pokoju nr 36 (nr telefonu 87
621 52 45) do dnia 10 listopada
4-16 listopada 2011 r. - KINO ECK
2011 do godz. 16:00. Regulamin
Pracownicy korporacji Polish Lody i
i
katra
zgloszeniowa
do
wybrani klienci firmy trafiają do ma- pobrania na stronie:
www.eck.elk.pl
lowniczo położonego kompleksu hote-

Wyjazd integracyjny

Teatr 30 Minut
w połączeniu Fredry
i Mrożka

Płetwiaści ko-ko-koneserzy drobiu
będą łowić na lądzie i siać postrach
w nadmorskich kurnikach, korzystajac z rybokopa - machiny kroczącej skonstruowanej przez łebskiego głowonoga Doktora Mackensteina (Jerzy Kryszak).

5, 6 listopada 2011 r ECK
lowego, aby pod wodzą ambitnego, Dlaczego razem? Piotr Witaszczyk
choć fajtłapowatego dyrektora kadr proponuje odejście od prezentowania
(Tomasz Kot) zacieśniać zawodowe kilku jednoaktówek Mrożka w rawięzi i świętować sukcesy lidera branży mach jednego spektaklu i decyduje
lodziarskiej. Życie spłata im złośliwego się na inscenizację wyłącznie "Zafigla, gdy prezes korporacji (Jan Frycz) bawy" w zaskakującym połączeniu
zostanie omyłkowo zameldowany w jej z utworem Fredry „Świeczka zgajednym pokoju z ponętną modelką (Ka- sła”. W wyniku tego otrzymujemy Jednak pierzaści kandydaci na
tarzyna Glinka) i przebojowym dzien- możliwość porównania teatru kla- prowiant nie pozostaną dłużni i
sycznego i współczesnego.

przygotują płetwiastym kilka jajcarskich niespodzianek. Bo nie ma

EPKA – zgłoszenia

Gimzetka

nic gorszego, niż wkurzona kura!
Kiedy wielokrotna miss kurnika
Kokosza Nell znajdzie się w zasięgu paszczy żarłocznego Szczeny,
do kontrataku ruszą zaprawieni w
walkach kogutów mistrzowie kura-

MNIAM!

te Kurczak Norris, Kurambo i Ku-

5-6 listopada 2011 r. KINO ECK

kurychu. Bo kurczaki nie płaczą!

Smakowite opowieści żółwicy Magdy, zachwalającej specjały kuchni
„nadwodnego”

świata,

wywołają

bulgot w żołądkach podwodnych
stworzeń i sprawią, że para rekinów
– Szczena (Piotr Fronczewski) i mały
Olo (Marcin Hycnar) – poczuje smaka na kurczaka.

>>>
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Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie
zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś.
Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle
pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij,
odkrywaj.
Mark Twain

Ełckie Centrum Kultury proponuje
grupie
młodych,
ambitnych
twórców możliwość pokazania się
przed ełcką publicznością i chce
dać szansę aby ich dokonania
zostały zauważone. Taki przegląd
sceny muzycznej pozwoli zdobyć
wiedzę
na
temat
lokalnej
aktywności
artystycznej,
bez
podziałów
tematycznych
i
ograniczeń komercyjnych. Do
udziału w Przeglądzie zaprasza
zespoły amatorskie, które nie
mają
podpisanego
kontraktu
płytowego oraz głównym źródłem
utrzymania członków zespołu nie
jest muzyka. Warunkiem udziału
w przeglądzie jest dostarczenie
wypełnionej karty zgłoszenia wraz
z materiałem demonstracyjnym
zespołu – nagrania utworów na
nośniku CD lub DVD i tekstów >>

Teksty

nikarzem (Tomasz Karolak).
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Czarna strefa – biblioteka
Czytelnictwo klas wrzesień, październik 2011 roku
KLASY I
IA – 1,0
IB – 0,3
IC – 1,1
ID – 0,1
IE – 0,5
IF – 0,6

KLASY II
IIA – 0,5
IIB – 0,5
IIC – 0,9
IID - 0,8
IIE - 0,5
IIF – 1,0
IIG – 0,4

KLASY III
IIIA – 0,3
IIIB – 0,4
IIIC – 0,2
IIID – 0,3
IIIE – 0,5
IIIF – 0,6

Metro 2033

się, że cała jego wyprawa jest pozbawiona sensu.
W końcu staje przed wyborem: czy jest sens iść
dalej?
Ocena: 9/10
Książka jest wciągająca, ciekawa i trudno się od
niej oderwać.
Autor: Dmitrij Głuchowski
Gatunek: Fantastyka postapokalityczna
Pierwszy wydawca polski: Insignis Media
Ciekawostki:

Książka opowiada o ludziach, którzy przeżyli wojnę atomową.

- książkę można legalnie pobrać ze strony:
Niemal cała akcja rozgrywa się w moskiewskim metrze (najhttp://metro2033.pl/metro2033/fragmenty/metrowiększym na świecie schronie przeciwatomowym, mogącym
2033.-pelny-tekst-do-pobrania./,
pełnić funkcję podziemnego miasta), na którego stacjach i w
przejściach mieszkają ludzie. Dzięki sprawnym działaniom - na podstawie książki powstała gra o tym samym
obrony cywilnej sieć metra udało się uchronić przed skażeniem tytule,
promieniotwórczym – niemal na wszystkich stacjach zamknięto - książka posiada kontynuację o nazwie: metro
hermetyczne wrota, aktywowano filtry przeciwradiacyjne i 2034.
oczyszczające wodę. Jedynie połowa stacji jest zaludniona –
niektóre zostały porzucone, wiele zostało strawionych przez pożary bądź odciętych w wyniku zawalenia się tuneli. Są też stacje
zdobyte przez istoty zamieszkujące powierzchnię. Mieszkańcy
metra żywią się tym, co zdołają wyhodować w tunelach – przede
wszystkim grzybami nie potrzebującymi do rozwoju światła słonecznego. Pod ziemią hodowane są też świnie i inne zwierzęta.
Wiele stacji jest zaopatrywanych w elektryczność poprzez różnego typu generatory, jednak w związku z ich niską mocą, często działa jedynie słabe, awaryjne oświetlenie. Większość
przedmiotów codziennego użytku (z wyjątkiem tych, które od
początku znajdowały się w metrze), a także broń, lekarstwa, paliwo itp. jest dostarczana przez licznych stalkerów, którzy udają
się na powierzchnię, by przeszukiwać zrujnowane miasto. W
podziemnym świecie funkcjonuje handel – uniwersalną walutą
są naboje. Potrzebne są one do walki z mutantami. Bohater
książki, Artem, aby ocalić swoją stację, jest zmuszony do wyprawy na drugi koniec metra, podczas której pokonuje liczne
niebezpieczeństwa i poznaje nowe społeczności, które powstały
po wojnie. Im dłużej szedł, im więcej poznawał światopoglądów, tym bardziej przekonywał >

Gimzetka
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ROZRYWKA

KRZYŻÓWKA

Rebus I;

LEŃ

ANO
Pytania:

KAMI

Rebus II;

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1 września 2011r. zaczął się?
Co roku we wrześniu pierwsze klasy Gimnazjum mają?
Pani Ewa Awramik uczy nas?
W gimnazjum można zdawad kartę …..?
Gdzie znajduje się Statua Wolności?
Program ,którym posługujemy się na informatyce w tworzeniu dokumentów tekstowych?
7. Na lekcji informatyki uczymy się obsługi?
8. Przedmiot zajmujący się badaniem życia to...?
Ania

Rebus III.

K

WYJAŚNIĄTKO
Treści prezentowane przez gazetkę

WCZYNKA

są wyrazem indywidualnych przekonań autorów. Redakcja ingeruje je-

JA

BINA

dynie w przypadku poważniejszych
naruszeń zasad ortografii, gramatyki
i dobrych obyczajów.
Jeżeli macie sugestie dotyczące arKO

KO

tykułów, chcecie się czymś podzielić,
a może macie ochotę współpracować z nami, piszcie na podany niżej
adres emaliowy:

gimzetka@interia.eu
BANA

K

Marlena

Gimzetka

Odpowiedzi do rebusów i krzyżówki
na str. 12
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Bank kawałów
☻☻☻☻☻☻
Jasiu pod koniec roku przychodzi do
domu.
Tata się go pyta:
- Jasiu, gdzie masz świadectwo?
- Pożyczyłem koledze bo chciał nastraszyć rodziców.

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

☻☻☻☻☻☻
Dzwoni blondynka na pogotowie:
- Mój mąż połknął igłę.
Kobieta, która odebrała telefon mówi:
- Za kilka minut u pani będziemy.
Po kilku minutach blondynka znowu
dzwoni na pogotowie:
- Już nie trzeba przyjeżdżać, znalazłam drugą.

☻☻☻☻☻☻

☻☻☻☻☻☻

Jasiu wraca ze szkoły a tata do niego
mówi:
- Znowu zgubiłeś klucze od domu?
- Nie martw się tato, tym razem przyczepiłem kartkę z naszym adresem.

Jasio napisał na tablicy:
"Fczoraj byłem f szkole".
Pani pyta innego ucznia:
- Czy Twój kolega dobrze napisał to
zdanie?
- Jasne, że nie. Przecież wczoraj
była niedziela!

☻☻☻☻☻☻
Uczeń pyta się nauczyciela:
- Co mi pan napisał pod moim wypracowaniem bo nie mogę przeczytać?
- Napisałem "Pisz wyraźniej"
☻☻☻☻☻☻
Jasiu chwali się Sebastianowi co dostał
na urodziny:
- Sebastianie zgadnij co dostałem na urodziny?
- Nie, nie wiem co?
- Trąbkę, ona jest super!
- Mówiłeś, że dostaniesz coś lepszego
niż trąbkę.
- Ale ona jest super, dzięki niej zarabiam
10 zł dziennie.
- W jaki sposób?
- Tata daje mi żebym przestał trąbić.

☻☻☻☻☻☻

☻☻☻☻☻☻

Wchodzi babcia do autobusu i
pyta kierowcę:
- Synku chcesz orzeszka?
- Poproszę.
Na drugi dzień to samo, kierowca
dostał orzeszka, ale mówi do
babci:
- To niech pani też zje.
- Chłopcze, ja już nie mam zębów.
Trzeci dzień znowu:
- Synku chcesz orzeszka?
Kierowca zaciekawiony pyta:
- Babciu, a skąd masz takie dobre
orzeszki?
- Z Toffifee...

Mąż siedzi przy komputerze, za jego
plecami żona.
Żona mówi:
- Puść mnie na chwilkę, teraz ja
sobie poserfuję po internecie.
- Moja droga... Czy ja Ci wyrywam
gąbkę z ręki, jak zmywasz naczynia?!

☻☻☻☻☻☻

☻☻☻☻☻☻

☻☻☻☻☻☻
Do Nowaków przyjechała w odwiedziny babcia:
- Wnusiu, dobrze się chowasz? pyta.
- Staram się-wzdycha Pawełek. Ale
mama i tak zawsze mnie znajdzie i
wykąpie...

Przychodzi Jaś do ojca i mówi:
- Tato, ja ożenię się z moją babcią.
- Synu, nie możesz ożenić się z
moją matką
- A Ty z moją to mogłeś?
☻☻☻☻☻☻
☻☻☻☻☻☻

Gimzetka
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Kto, co, komu :D ?

Pozdrawiam Nasute ,Łępicką z 1 e, Pozdro dla całej 1F i Mileny z 1 F.
Czarusia, Chmiela z 1 f, Aleksandra
Ferenc i Ize Hanc 1 a.
Dla Enrico od siostry Kingi.

Pozdro dla Żwirka ,od Dudka.

Pozdrawiam Natalke Deczewską, Pozdrowionka Asi z 3F, Patki i Juke
Adriana Kaple, Adama, Ole Lendo,
Pozdrowionka dla mojej elity: Jagłosi Julite, Natalke, Michała, Rybe, Do- z 1 e
, Misi , Śliwci , Natali ,Izy , Moni , minike, Aleksandre Ferenc, Ize Hanc Pozdro dla Mariolki Breczko.
Ochmy… Wasza Samancia.
1 a, Czarka, Chmiela-Magda 1a
Pozdrowienia dla Łucji , Paulinki ,
Pozdro dla Mnie i mojego Radka z 3f Pozdrawiam Weronikę D.,T,Martę , Klaudii-Madguśka
, Kocham Cię! J.K.
Paulę 2f i 2d
Dla całej Klasy 2 c.
Pozdrowienia dla Marioli Dąbrow- Pozdrowienia dla Mateusza z 1 f
skiej, Ani Baranaskiej od Huberta
Dla Marty i Ani od Ochmy.
Haponika.
Pozdro dla Ani z 1 c życzy Mateusz
Dla Całej 2c oraz pani Bogumiły
Pozdrowienia NatalI , Izy, Julii z 1d i Pozdrowienia dla Ani Urynowicz z Gos i Elżbiety Burby.
Oli z 1c i Kamili z 1e.
1c Looof ju.
Pozdro dla Kochanej Sandrusi , AnPozdro Kamila B. 1e.
Pozdrowionka dla Żanetki, Kami, geliki , Ulci –Julia
Pozdrowionka dla Michasia Breczko , Olci, Miśki, kardajny z 2f.
Dla Kingi , Kamili , Pauliny –Żaba.
mojego przyjaciela od zabawy w berPozdro
dla
Wery
T.Z
2
f,
Enrica
z
ka.
Pozdro dla Biebera z 1 a.
3b.
Pozdrowienia Oli Makowskiej z kl.2c
Dla Mamuśki i Wiki, od córci Mar- Pozdrowionka dla Olci Ferenc.
. Kocham cię Misiu.
mar
Pozdrowienia dla Izabelli Hanc.
Pozdro dla Izy,Oli ,Eli , Oli P., z
Pozdrowienia dla Ani ze sklepiku i Dla Całej 1 a od Izy i Oli.
1b.Julcia.
całej 3c.
Pozdro Ludzi z 1 g.
Pozdrowienia dla całej Redakcji od
Pozdrowienia dla Kukli , Ryśki , Opiekuna
Pozdrowienia dla Angeliki Miszty Śliwki , Mańka , Nike , Domci , An,klasy 2d(Dziewczyn).
drzeja , Agatki i Pawła.
Serdeczne podziękowania dla
Pozdrowienia dla Damiana Lewadow- Pozdro dla Szalonej Anny Meyer.
pani Tamary Sieradzkiej za
skiego i Osy. Emil.
fachową pomoc polonistyczną
Dla
Karolci
od
Breczka.Kotek.
w walce z naszymi tekstami.
Pozdrowienia dla Oli z 2f, Żanety
Redakcja
,Karoliny, Eweliny, Pumbusia ,misi.
Dla Lucka z 1 b od Patryka.
Pozdrowienia dla Oli ,Ewki ,Kami
,Karoliny ,z 2 f i dla Rodzia z 2 d od Pozdrowienia dla Lenki Kowal z 1b.
Rozwiązania do
Pozdrowienia dla Oli Bielskiej, MaŻanety.
dy Piwko, Seby Malinowskiego , krzyżówki i rebusów
Pozdro dla Maciusia i Damiana z 1 a i Krychy, Julki, Joanny Podgórskiej
Buszmana z 2 f.
,całej 1 b od dziewczyn z 1 b.
Krzyżówka - Rozrywka
Pozdrowienia dla Radka z 2 g.
Pozdrowienia
Szkolnej.

dla

Ekipy

Dla Julki z 2e.
Gazetki

Pozdro dla Emoska.
Pozdrowienia dla Miśki z 1a, Natalki
Kasi i Darii z 1 f.
Dla Ady z 2 g.

Gimzetka

Rebus I – Jesień
Rebus II – Otrzęsiny
Rebus III – Dzień Nauczyciela

STOPKA REDAKCYJNA

Redakcja: Aleksandra Olendzka, Ada Kowalska, Ada Kłopotowska,
Marlena Albo, Anna Miezianko, Monika Żywalewska, Agata Karpienia,
Ada Łochowska, Zuzia Grochowska, Agnieszka Kocińska, Iza Hanc,
Ala Szmagierewska, Paulina Kosiorek, Ola Ferenc, Michał Zadroga
Damian Woronowicz, Paulina Klapa, Paweł Połajkowski, Paweł Kowalski
Opiekun gazetki: Barbara Kiluk – Dońkowska.
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