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Nie myślałem o
pierwszej trójce

W DUŻEJ SKARPECIE

Piotr Karpienia to znany wszystkim ełczanom, i nie tylko, niezwykle utalentowany
wokalista. Jego występy w telewizyjnym
show ,,Mam talent" pozytywnie zaskoczyły
widzów programu, przyjaciół Piotra i mieszkańców miasta. Odcinki z ełckim muzykiem
przyniosły wiele pytań nurtujących zapewne
nas wszystkich. W tym oto wywiadzie dowiecie się, jak ocenia swój pobyt w ,,Mam talent''
oraz jakie ma plany na przyszłość

więcej na str. 2»
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Nazwa mikołajki pojawiła się w
czasach komunizmu, na określenie miłej tradycji obdarowywania
się 6 grudnia, ale z pominięciem
samego świętego. Dziś nazwa ta
określa zwyczaj wymieniania się
drobnymi prezentami z wcześniejszym losowaniem "swojego
mikołajka" czy "swojej mikołajki"
więcej na str. 3»

MANGA
Manga pochodzi z Japonii. We
współczesnych czasach oznacza
japoński komiks. Jest ona robiona
najczęściej tylko w dwóch kolorach: czarnym i białym, ew. kolorowa może być okładka lub kilka
pierwszych stron. Na większość
mang odpowiada Anime, czyli rodzaj japońskiej bajki. Powstaje ona
najczęściej, kiedy owa manga cieszy się powodzeniem na rynku.
więcej na str. 9 »

TASIEMCE
Po niemal półtora wieku Stefan
Salvatore (wampir) powraca do
swojego rodzinnego miasteczka.
Poznaje tam Elenę. Jej twarz do
złudzenia przypomina wampirzycę, która uczyniła go nocnym
łowcą. Do miasteczka powraca
również brat Stefana - Damon.
Niezwykły plan, który Damon
wprowadza w życie, odkrywa …
więcej na str. 7 »
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Dla chłopczyka
i dziewczynki
Witaminy, skrobia, cukry, węglowodany, białka itd. są bardzo istotne w
naszym organizmie, a szczególnie w
wieku dorastania. Zadbaj, by w Twoim organizmie ich nie zabrakło.

więcej na str. 10»
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Wróżby zbiorowe
30 listopada, jak co roku, odbyły się andrzejki. Jest to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada. Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były dla niezamężnych dziewcząt.
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, zaś współcześnie przekształciły się w niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież obojga
płci.
Wróżby zbiorowe: 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

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; dziewczęta ustawiały się w koło i
wpuszczały do środka gąsiora z
zawiązanymi oczami; dziewczyna,
do której gąsior najpierw podszedł
(albo skubnął) – jako pierwsza
miała wyjść za mąż. Dziewczyny
kładły na ławie placki posmarowane tłuszczem i sprowadzały
psa; ta, której placek został najpierw zjedzony jako pierwsza
miała wyjść za mąż. Uczestnicy
zabawy pisali imiona na dwóch
kartkach: imiona dziewczyn na
jednej, a chłopców na drugiej.
Potem dziewczyna przekłuwała z
czystej strony kartkę z imionami
chłopców tak, by ich nie widzieć.
Dziewczyna miała potem wyjść za
mąż za chłopca, którego imię
przekłuła. Chłopcy natomiast
przekłuwali kartkę z imionami
dziewczyn.

Nie myślałem
o pierwszej trójce

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;

Piotr Karpienia to znany wszystkim
ełczanom, i nie tylko, niezwykle utalentowany wokalista. Jego występy w
telewizyjnym show ,,Mam talent"
pozytywnie zaskoczyły widzów programu, przyjaciół Piotra i mieszkańców miasta. Odcinki z ełckim muzykiem przyniosły wiele pytań nurtujących zapewne nas wszystkich. W tym
oto wywiadzie dowiecie się, jak ocenia swój pobyt w ,,Mam talent'' oraz
jakie ma plany na przyszłość.

Piotrze, zająłeś 2. miejsce w IV
edycji programu ,,Mam talent". Jak
się czułeś, kiedy usłyszałeś, że
jesteś w pierwszej trójce najbardziej utalentowanych uczestników
tego show?
Byłem bardzo szczęśliwy. Nie myślałem o pierwszej trójce. Chciałem być
w finale, ale drugie miejsce to pełne
zaskoczenie. Myślę, że zasłużyłem.
Jak traktowałeś udział w tym programie? Na luzie czy może jednak
bardzo poważnie?
Udział w programie traktowałem
bardzo poważnie, ale bez przesadnego napinania się. Chciałem dobrze
wypaść i udało się. Wiele lat robię to,
co robię, i to pozwoliło dobrze zaprezentować się publiczności.
Czym kierowałeś się, wybierając
piosenki do kolejnych odcinków?
Wielu ludzi było zdziwionych, że w
finale pokazałeś się bez swojej
ukochanej gitary.
Wybór piosenek to skomplikowana i
stresująca procedura. Nie miałem
decydującego głosu, to raczej wynik
kompromisu. Ostatnia piosenka była
wybrana tak, żeby zerwać z wizerunkiem rockmana, wolę spokojniejsze
klimaty, taka też będzie płyta i stąd
kreacja w finale.
Nawiązała się jakaś więź z innymi
uczestnikami czy była to czysta
rywalizacja?
Nie było ani rywalizacji, ani więzi, po
prostu zwykła znajomość. Marta i
Kacper to bardzo fajni ludzie, zresztą
reszta też. Klimat na zapleczu był
bardzo miły.
Jak bardzo zmieniło się Twoje
życie po udziale w tym programie?
Twoja kariera na pewno nabrała
tempa. Mimo tego często będziesz
odwiedzał Ełk i swoich tutejszych
przyjaciół z branży?
Zmiana jest oczywiście na plus. Więcej koncertów i znajomości, a to pomaga, o to właśnie chodziło. Mieszkam nadal w Ełku, a do stolicy jeżdżę, kiedy muszę.

>>>

Gimzetka
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Jakie są Twoje plany na przyszłość związane z muzyką?

Jak co roku 6 grudnia w naszej
szkole odbyły się mikołajki. Po
szkole chodził św. Mikołaj, który
Chcę jak najszybciej wydać płytę i zostać w
showbiznesie, jeżeli zdrowie i chęci na to zawitał do każdej klasy by wręczyć rózgi nauczycielom.
pozwolą.
Życzymy powodzenia! Bardzo dziękujemy
za rozmowę!
Ja również. Dziękuję też wszystkim, którzy
na mnie głosowali. Pozdrawiam.

Natomiast na uczniów czekało
wiele atrakcji. Na przerwach
można było usłyszeć świąteczne
piosenki oraz przesłać życzenia,
które potem były odczytywane
przez
radiowęzeł.

W DUŻEJ SKARPECIE

Gimzetka

Wigilia Bożego Narodzenia
Wigilia to wieczór 24 grudnia, poprzedzający Boże Narodzenie. Punktem kulminacyjnym dnia jest uroczysta kolacja, do której tradycja nakazywała zasiadać po pojawieniu się
na niebie pierwszej gwiazdki, na
pamiątkę
gwiazdy
prowadzącej Trzech Króli do stajenki.
Polska literatura kulinarna podaje, że
liczba gości w czasie wieczerzy wigilijnej powinna być parzysta (plus
jeden talerz dla
nieobecnych/zmarłych/niespodziewanych
przybyszów/Dzieciątka). Natomiast
nie ma zgodności co do liczby potraw: według niektórych źródeł powinna ona wynosić 12, zaś w innych
podkreśla się, że winna być nieparzysta.

Każdy uczeń mógł ubrać się na
czerwono z okazji tego wyjątkowego dnia. W szkole panował
iście świąteczny nastrój, który
udzielał się nawet największym
smutasom.

Nr 2 listopad /grudzień 2011

Karol Dickens

Myślę o każdych zbliżających się
dniach Bożego Narodzenia - niezależnie od czci, jaka budzi w nas sama
nazwa tych świąt oraz ich istota, jeśli
sprawy te w ogóle dadzą się rozdzielić
- jako o dniach błogich, dniach przepełnionych dobrocią, duchem miłosierdzia, dniach radosnych.

Pasterka

Teksty

Nazwa mikołajki pojawiła się w czasach
komunizmu, na określenie miłej tradycji
obdarowywania się 6 grudnia, ale z pominięciem samego świętego. Dziś nazwa
ta określa zwyczaj wymieniania się
drobnymi prezentami z wcześniejszym
losowaniem "swojego mikołajka" czy
"swojej mikołajki" .W nocy z 5 grudnia
na 6 grudnia podkłada się prezenty pod
poduszkę, w buciku lub umieszcza się je
w dużej skarpecie. Istnieje wiele legend
związanych z tym zwyczajem. Jedna z
nich, zapewne o anglosaskim rodowodzie, mówi, że 6 grudnia wczesnym rankiem, kiedy jeszcze wszystkie dzieci

Święta, święta…

W nocy, najczęściej o północy, w
kościołach rzymskokatolickich rozpoczyna się uroczysta msza zwana Pasterką. Następny dzień (25
grudnia) jest nazywany Bożym Narodzeniem, a 26 grudnia to w Polsce
drugi dzień świąt obchodzony na
pamiątkę św. Szczepana, pierwszego męczennika za wiarę chrześcijańską. Kolorem liturgicznym w okresie
Bożego Narodzenia jest kolor biały.
W krajach o tradycji katolickiej, prawosławnej i protestanckiej pierwszy
dzień Bożego Narodzenia

str. 3

jest dniem wolnym od pracy. W większości
krajów (w tym w Polsce) wolny od pracy jest
również drugi dzień Bożego Narodzenia (w
Wielkiej Brytanii zwany Boxing Day).

wspólnie cała rodzina w dzień wigilijny. W krajach znajdujących się pod
wpływem tradycji angielskiej i amerykańskiej drzewko ubiera się wcześniej.



Papierowe łańcuchy przypominały o zniewoleniu grzechem, ale
np. w okresach rozbiorów miały
wymowę politycznych okowów.
Zaś w ludowej tradycji niektórych
regionów Polski uważano, że
łańcuchy wzmacniają rodzinne
więzi oraz chronią dom przed
kłopotami.



Dzwonki oznaczają dobre nowiny
i radosne wydarzenia.



Anioły mają opiekować się domem.



Jemioła. Ten symbol przybył do
nas z Anglii. Pod jemiołą całują
się zakochani oraz skłócone ze
sobą osoby. Pęk jemioły należy
trzymać w domu do następnych
świąt.



Samo żywe drzewko stało się w
chrześcijaństwie
symbolem
Chrystusa jako źródła życia.

Atrybuty Bożego Narodzenia
W Polsce typowymi atrybutami tych świąt są:


opłatek



kolędy



choinka, a często i szopka bożonarodzeniowa



prezenty



postać obdarowująca dzieci i dorosłych
prezentami: zazwyczaj rolę tę pełni fikcyjny Święty Mikołaj (którego pierwowzorem była jednak autentyczna postać), ale
w zależności od regionu może być
to: Dzieciątko (Górny Śląsk), Aniołek
(Galicja)
lub Gwiazdor (Wielkopolska, Kujawy, Po
morze). Wśród Polaków na Kresach
Wschodnich może być to także Dziadek
Mróz.



(pierwsza) gwiazdka



karp



makówki



barszcz z uszkami.



pierogi z grzybami



piernik



kutia



kompot z suszonych owoców

Symbolika
Symbolika ozdób choinkowych, jak i
samego drzewka, ma swe korzenie w
tradycji ludowej, częściowo wyrosłej
też na gruncie biblijnym:




Oświetlenie choinki broniło dostępu złym mocom, a także miało
odwrócić nieżyczliwe spojrzenia
ludzi (zły urok). W chrześcijańskiej symbolice religijnej wskazywało natomiast na Chrystusa,
który
według
tych
wierzeń miał być światłem dla pogan.



Jabłka zawieszane na gałązkach
symbolizowały biblijny owoc, którym kuszeni byli Adam i Ewa.
Później zastąpiono je małymi rajskimi jabłuszkami. Pierwotnie zapewnić miały zdrowie i urodę.



Orzechy, zawijane w sreberka,
nieść miały dobrobyt i siłę. >>>

Ozdoby
Dawnymi, tradycyjnymi zdobieniami choinkowymi były ciastka, pierniczki (wypiekane
często w kształcie serc), orzechy, małe,
czerwone tzw. rajskie jabłuszka, własnoręcznie wykonywane w czasie adwentu ozdoby z
bibuły, kolorowych papierów, piórek, wydmuszek, słomy i źdźbeł traw, kłosów zbóż itp.
Na gałązkach w wieczór wigilijny zapalano
świeczki i tzw. zimne ognie. Współcześnie, w
zależności od kraju, ubiera się je nieco inaczej. Dekoruje się choinkę bombkami, cukierkami, papierowymi ozdobami (jak dawniej), srebrnymi i złotymi włosami anielskimi.
W większości krajów drzewko ubiera

Gimzetka

Gwiazda
Betlejemska,
którą
umieszczano na szczycie drzewka od ubiegłego wieku, miała
pomagać w powrotach do domu
z dalekich stron.
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Prezent na święta dla nastolatka
Witamy, chcielibyśmy przedstawić porównanie trzech konsol do gier o których marzy nie jeden nastolatek
a są nimi: Xbox360, Playstation3 i Nintendo Wii.
Xbox360

Playstation3

Nintendo Wii

Producent

Microsoft

Sony

Nintendo

Dostępność gier

duża

duża

średnia

Procesor

Procesor: IBM Po- PowerPC 3.2 GHz prawdopodobnie
o
werPC Xenon trzy Cell Broadband En- szybkości 729 MHz
rdzenie
taktowane gine
zegarem 3,2 GHz

Karta Graficzna

ATI R500 (Xenos)

RSX 'Reality Synthesizer' 500 MHz,
256 MB GDDR3
650 MHz @ 1,3
GHz

Dysk Twardy

Odłączany
dysk
twardy o pojemności
60 GB, 120 GB oraz
250 GB w starych
modelach także 20
GB

w zależności od 512 MB pamięci flash
wersji dysk 40 GB, NAND
60 GB, 80 GB, 160 karty SD
GB 250 GB, 320 GB

Typy złącz

3/5 porty USB 2.0
1 port HDMI

porty USB 2.0 (w USB 2.0 x2
obecnie
produko- Adapter sieci lokalnej
wanych wersjach: 2
z przodu) Gigabit
Ethernet – 1 gniazdo HDMI

Dodatki do konsol

pilot, gitara, perkusja,
mikrofon, kierownica,
kontroler deskorolka,
Messanger Kit, Quick
Charge Kit, karta WiFi oraz kontroler ruchowy Kinect.

Playstation Move
pilot
kierownica
Tuner DVB-T
gitara (Guitar hero)

Nunchuk,
Wii Remote
I inne

Średnia cena rynkowa

1200zł
(najtańsza 1049zł)

1000zł

750zł
(najtańsza 565,00 zł)

ATI "Hollywood" GPU
wykonany w technologii 90 nm prawdopodobnie taktowany
na 243 MHz

Na następnej stronie znajdziecie zestawienie najlepszych gier na te konsole.
Michał i Daniel
>>>

Gimzetka
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Wii - The Legend of Zelda: Skyward

Polecane gry

Sword. Tam gracz wciela się w Linka,

Z mikrofonem wśród
uczniów

pochodzącego z niezwykłego miejsca
PS3 – Uncharted 3. Jest to gra, która

znanego jako Skyloft. Link, dorastają-

opowiada o Nathanie Drake, który

cy w spokoju i trudniący się standar- Jak co roku telewizja i kino oferują

podejmuje się znalezienia Iremu –

dowymi zajęciami, odkrywa pewnego nam na w święta maratony filmo-

legendarnego miasta na pustyni Ar-

dnia tytułowy miecz – potężną broń z we. Postanowiliśmy więc zapytać

Rab-al-Chali, według Koranu znisz-

zaklętą w jej wnętrzu postacią. Okazu- naszych uczniów o najlepszy film

czonego za sprzeciwienie się Bogu. Ta

je się, że poniżej Skyloft istnieje kraina na święta.

opowieść głównie koncentruje się na
relacjach Nate’a z jego przyjacielem
Victorem Sullivanem

zawładnięta przez siły zła. Dzięki mocy
Skyward Sword Link wyrusza w niezwykłą wędrówkę po obu krainach,

- „Kevin sam w domu”
Weronika Szynkowska z 2g

próbując dociec, co doprowadziło do - „Opowieść wigilijna”
ich podziału.
Jakub Żółkowski z 3f

XBOX 360 – Forza Motosport 4. Jest
to czwarta część gry wyścigowej. W
tej części mamy do dyspozycji aż 500

- „Listy do M.”

aut 50 producentów, między innymi

Zuzia Grochowska z 2g

Ferrari czy Bugatti. Zawiera 26 torów,
m. in. francuski tor Le Mans.

WYJAŚNIĄTKO

- „The last song”

Treści prezentowane przez gazetkę są poleca Paulina Kosiorek
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

Gimzetka
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List do M.
Film, w którym pogubieni
życiowo bohaterowie odkryją, że to, co ich spotkało
,to właśnie miłośd. W jeden
wyjątkowy dzieo w roku,
pięd kobiet i pięciu mężczyzn przekona się , że
przed miłością i świętami
nie da się uciec.

Jak ona to robi?
W długo oczekiwanej adaptacji światowego bestselleru Alison Pearson wciela się
w ambitną menadżer Kate
Reddy, która budzi podziw
przyjaciół i kolegów z pracy, sprawnie godząd bogate

życie rodzinne z zawrotną
karierą w biznesie. Gdy los

Gimzetka

karierą w biznesie. Gdy los kruchości życia, ale przede wszystkim o miłości, która przezwycięża
zetknie ją z uwodzicielskim wszystko.
Jackiem
Abelhammerem Piątego stycznia 2012 roku ukaże
nowy odcinek zatytułowany
(Pierce
Brosnan),
Kate się
„The New Deal”.
przyjdzie zmierzyd się z po- Fani już odliczają dni do premiery
kusą wielkich pieniędzy i na stronie vampirediaries.pl ! Dołącz do nich ;)
jeszcze większych namiętności, kosztem szczęścia u Desperate Housewives
boku dobrodusznego męża.
Gdzieś na przedmieściach USA żyją
obok siebie kobiety, których codzienną pracą jest zajmowanie się
domem.
Vampire Diaries
Na pierwszy rzut oka ich życie wydaje się doskonałe- jedna ma czwoPo niemal półtora wieku Stefan Salva- ro dzieci,
tore (wampir) powraca do swojego druga ma kochającego męża, jeszrodzinnego miasteczka. Poznaje tam cze inna jest modelką i ma mnóstwo
pieniędzy.
Elenę.
Jej twarz do złudzenia przypomina
wampirzycę, która uczyniła go nocnym łowcą. Do miasteczka powraca
również brat Stefana - Damon. Niezwykły plan, który Damon wprowadza w życie, odkrywa tajemnice
z przeszłości oraz pociąga za sobą
wiele ofiar, gdyż powiedzenie "dążyć
do celu po trupach" traktuje wyjątkowo dosłownie.
Oprócz Eleny, Stefana i Damona poznajemy również innych mieszkań- Jednak ich życie nie jest takie wyców, którzy z pozoru prowadzą zwy- śmienite, na jakie wygląda. Pewnekłe życie.
go dnia jedna z przyjaciółek - Mary
Alice, popełnia samobójstwo.
Pozostałe panie postanawiają odkryć mroczną tajemnicę ich zmarłej
koleżanki. Po pewnym czasie wychodzą na jaw informacje,
które nigdy nie miały ujrzeć światła
dziennego. Serial jest mieszanką
różnych gatunków telewizyjnych:
Jednak po upływie czasu można do- komedii, dramatu, kryminału
strzec też inne mroczne strony mia- i klasycznej opery mydlanej. Posteczka Mystic Falls, w którym toczy wstało aż osiem sezonów Desperate
się cała akcja... Vampire Diaries to Housewives, zatem jest co oglądać!
serial opowiadający o >>> nieśmier- ;)
Agnieszka i Zuzia
telności,

TASIEMCE
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Czarna strefa
– biblioteka
Co to jest manga?
Manga pochodzi z Japonii. We współczesnych czasach oznacza japoński komiks.
Jest ona robiona najczęściej tylko w
dwóch kolorach: czarnym i białym, ew.
kolorowa może być okładka lub kilka
pierwszych stron. Na większość mang
odpowiada Anime, czyli rodzaj japońskiej
bajki. Powstaje ona najczęściej, kiedy
owa manga cieszy się powodzeniem na
rynku. Często historie w niej są zmieniane, by odpowiadały większości rynku.
Manga jest głęboko respektowana zarówno jako forma sztuki, jak i popularna
literatura. Tak jak jej amerykański odpowiednik, manga była i jest krytykowana za zawartą w niej przemoc i podteksty seksualne, jednak nie ma oficjalnych
zakazów prawnych, które próbowałyby
limitować to, co może być rysowane w
mandze. Ta wolność pozwoliła artystom
rysować mangi dla każdej grupy wiekowej i na każdy temat.

Najpopularniejsze mangi:
Bleach: manga stworzona przez Tite
Kubo. W Japonii wydano 53 tomy, a w
Polsce 14. Nowe tomy ukazują się w
Japonii co 3 miesiące, w Polsce co miesiąc. Akcja anime ma miejsce w fikcyjnym, podtokijskim mieście, Karakura .
Opowiada o przygodach 15-letniego
ucznia, obdarzonego zdolnościami percepcji duchowej, Ichigo Kurosakiego i
jego towarzyszki, Rukii Kuchiki , która
pewnego dnia pojawia się w jego życiu.
Zaskoczona faktem, iż Ichigo potrafi ją
dostrzec, co dla przeciętnego śmiertelnika jest niemożliwe, tłumaczy, że
jest Shinigami (Bogiem Śmierci) i ściga
złe istoty zwane Hollow (z ang. Pusty).
Kurosaki nie wierzy w jej opowieść, dopóki chwilę później jego dom nie zostaje
zaatakowany przez jednego z Hollowów.
Rukia, starając się obronić jego rodzinę,
zostaje ranna i przekazuje Ichigo swoją

Gimzetka

moc, w wyniku czego staje się
on Zastępczym Shinigami. W ten
sposób rozpoczyna się przygoda Rukii z Ichigo. Początkowo fabuła skupia się przede wszystkim na stopniowym wprowadzaniu i przedstawianiu
głównych bohaterów, a także zapoznaniu widza z realiami świata. Rukia, nie mogąc wrócić do Soul Society z powodu utraty własnej mocy,
decyduje się pozostać w ciągłym kontakcie z chłopcem. W tym celu podszywa się pod uczennicę z jego klasy.
Jako stworzenie duchowe żaden Shinigami nie posiada materialnej powłoki, przez co zostaje zmuszona do
posłużenia się sztucznym ciałem.

siłą (potrafi udźwignąć samochód), a z biegiem czasu staje
coraz silniejszy i wraz z przyjaciółmi broni losów Ziemi, a nawet wszechświata.

Death
Note:
manga autorstwa Tsugumi Ōby. W
Polsce i Japonii zostało wydane
12 tomów. Death Note opowiada
historię genialnego licealisty
imieniem Light Yagami, który
znajduje tajemniczy notes upuszczony
przez shinigami Ryūka.
Notes ten posiada niesamowite
właściwości: wpisując do niego
imię oraz nazwisko osoby, której
twarz znamy, ta umiera w określonych przez nas okolicznoDragon
Ball:
man- ściach w ciągu 40 sekund.
ga i anime stworzone
przez Akirę
Toriyamę. W Japonii i w Polsce wydano 42 tomy. Głównym bohaterem Dragon Balla jest chłopiec z
ogonem imieniem Son Gokū, który
wraz z nowo poznaną przyjaciółką Bulmą wyrusza w podróż w poszukiwaniu tajemniczych Smoczych
Kul. Gdy zbierze się siedem kul, pojawia się smok – Shen Long (pol.
Boski Smok), który spełni jedno życzenie. Mimo iż od wielu lat nikt nie
zdołał zebrać wszystkich kul, w dalszych losach udaje się to. Son Gokū
już jako dziecko dysponuje potężną
\
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Jeśli w ciągu tych 40 sekund od zapisania imienia ofiary nie zostaną wpisane
okoliczności śmierci, osoba umrze na
zawał serca. Light dostrzega w tym szansę oczyszczenia świata ze wszelkiego
zła. Pod pseudonimem Kira (od angielskiego killer), który to nadali mu jego
zwolennicy, zaczyna wprowadzać swój
plan w życie. Na drodze staje mu jednak
tajemniczy L –
legendarny detektyw,
geniusz, postrzegający działania Kiry
jako zwykłe morderstwa.
One piece: manga i anime stworzone
przez Eiichiro Odę. W Japonii zostało
wydane 64 tomy, a w Polsce 8 tomów.
Nowe tomy ukazują się w Japonii co 3
miesiące,w Polsce co miesiąc. One Piece opowiada o przygodach pirackiej załogi Słomkowego Kapelusza Straw Hat
Pirates, której kapitanem jest Monkey D.
Luffy. Jego największym marzeniem jest
odnalezienie najwspanialszego skarbu
na świecie, One Piece, oraz stanie się
Królem Piratów. Historia rozpoczyna się
od zjedzenia (przez przypadek) przez
Luffiego diabelskiego owocu Gomu
Gomu no Mi, który zmienia jego ciało w
gumę.

Naruto: manga Masashiego Kishimoto.
W Japonii zostało wydane 58 tomów, a w
Polsce 51 tomów. Nowe tomy ukazują

się w Japonii co 3 miesiące, w Polsce
co miesiąc. Anime utrzymuje równowagę
pomiędzy dramatem,
a komedią, dodając do tego mnóstwo
akcji. Seria śledzi dojrzewanie i rozwijanie umiejętności Naruto i jego
przyjaciół, akcentując ich wzajemne
interakcje i wpływ przeszłości na ich
osobowości. Naruto odnajduje przyjaciół w Sasuke Uchiha i Sakurze
Haruno, dwojgu młodych ninja, którzy razem z nim zostali wybrani, by
utworzyć trzyosobową drużynę pod
dowództwem
doświadczonego nauczyciela Kakashiego Hatake.

Małą gwiazdkę przed świętami
Przyjmij proszę z życzeniami
Może spełni się marzenie
Białe Boże Narodzenie
Lub, gdy przyjdzie Ci ochota
Niech to będzie gwiazdka złota
Bo, gdy spada taka z nieba
Wtedy zawsze marzyc trzeba
No, a jeśli tak się zdarzy,
Że srebrzysta ci się marzy
Możesz także taką zdobyć
I choinkę nią ozdobić
Gwiazda, gwiazdce zamrugała
I choinka lśni już cała
Naszych marzeń jest spełnieniem
Bo jest piękna jak marzenie

Naruto zdobywa przyjaźń dziewięciu
innych geninów z jego byłej klasy,
których spotka ponownie w czasie egzaminu na chūnina. Bohaterowie rozwiną nowe umiejętności, poznają lepiej siebie i innych mieszkańców osady oraz przeżyją własne
przygody.

A pomarzyć czasem trzeba
Każdy pragnie gwiazdki z nieba.

Przykładowy sposób czytania oryginalnej mangi.

Gimzetka
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18 Koncert Świąteczny
Kolęda 18/18
Tegoroczne kolędy są już pełnoletnie – stąd
też tytuł – „18/18". Osiemnastu wykonaw-

świątecznego: Marcina Pyciaka i Ewę
Awramik. W tegorocznym koncercie po
raz pierwszy swoje umiejętności zapre-

Dla chłopczyka
i dziewczynki
Witaminy, skrobia, cukry, węglowo-

zentują: Agata Karpienia i Kacper Sze- dany, białka itd. są bardzo istotne
w naszym organizmie, a szczegól-

lążek – wokaliści, oraz Michał Jurczyk - nie w wieku dorastania. Zadbaj, by
ców na osiemnaste urodziny...Od tylu już lat
w Twoim organizmie ich nie zabrasaksofon i Jakub Szulc - skrzypce.
kło. Oto kilka rad, co powinieneś
grupa ełckich muzyków przygotowuje świąNa plakacie spoglądamy w niebo z na- robić i spożywać, by trzymać forteczny koncert kolęd, pastorałek i piosenek
mę. Bądź aktywny fizycznie – ruch
dzieją na siłę i błogosławieństwo dla
korzystnie wpływa na sprawność i
świątecznych, dzięki którym będzie nam
wszystkich na ten świąteczny i nowo- prawidłową sylwetkę. Owoce i wawszystkim bliżej do siebie. Artyści ponownie
rzywa powinno się spożywać 5
roczny czas. Czar dźwięków i energia razy dziennie. Jedną z porcji może
zadbają o wzruszenia i napełnienie energią,
zastąpić sok. Spożywaj produkty
płynąca z tegorocznego
zbożowe najlepiej z pełnego przepozytywnymi dźwiękami.
kolędowania niech się udzielą wszyst- miału. Ograniczaj spożycie tłuszPrzez 18 lat, co roku, każdy z przygotowaczów zwierzęcych na rzecz tłuszkim, którzy zechcą zawitać do Ełckiego czów roślinnych (w umiarkowanych
nych koncertów miał inny niepowtarzalny i
ilościach!). Jedz 3-4 porcje dziennie
Centrum Kultury.
produktów mlecznych, np. sery,
wyjątkowy klimat. Wykonawcy zaskakiwali
Jak zawsze możemy liczyć na pomoc i jogurty, kefiry, maślanka, mleko.
publiczność nowymi pomysłami. WystępoŻeby życie miało smaczek, raz
wsparcie wszystkich tych dobrych ludzi, jabłuszko, raz buraczek! Zadbaj,
wali tancerze, recytatorzy, bitbokserzy. W
którzy na ten - jak zwykle zbyt zabiega- by Twoja dieta nie była jednostajna,
wzbogacaj ją o orzechy, pestki słotym czasie szczególnie wspominamy bliny czas - wspierają nas pomocą, uśmie- necznika lub też dyni, ryby, owoce i
skich nam przyjaciół i twórców związanych
chem. Nasi przyjaciele – wierni fani, warzywa. Należy pić minimum 1,5
litra wody dziennie-nie doprowadź
z kolędowaniem w Ełckim Centrum Kultury mecenasi sztuki, pracownicy ECK oraz swego organizmu do stanu odwodJarka Fiebricha „Zebrę", Magdę Iwanicką,
nienia! Prawidłowa dieta nie musi
młodzież z Gimnazjum nr 1 w Ełku. To być niesmaczna, np. produkty taBożenkę Karolską, Jolę Sokołowską, Dorodzięki nim, po raz kolejny, będziemy kie, jak: ryby, mleko, owoce, warzywa, orzechy, zawierają witaminę
tę Herbst.
mogli wierzyć w Świętego Mikołaja i B1, która poprawia sprawność
Na tegoroczny koncert złożą się tzw. nieumysłową. Są też inne ,,zjadliwe”
dobrego ducha Świąt Bożego Narodze- produkty, według nastolatków pośmiertelne przeboje kolędowe z poprzedmagające np. w nauce. Takie włania.
ściwości ma witamina B12 zawarta
nich edycji oraz nowe autorskie utwory
w podrobach, rybach, serach i mleku. Witamina A dba o wzrok, a jej
źródłem są: żółto-pomarańczowe i
zielone warzywa, czyli: marchew,
brokuły, sałata, dynia czy też grejpfrut. Witamina H wpływa na stan
włosów, paznokci i skóry, w tę witaminę bogate są np.: jaja, masło,
mleko, orzechy. Witamina M działa
przeciwbólowo, a źródłem tej witaminy są: melony, morele, dynie,
pomarańcze, kiełki, ziarna, drożdże
i warzywa liściaste, np. sałata.
Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu
Gimzetki!

świąteczne Marcina Pyciaka. Usłyszycie
Państwo nietypowe brzmienia, ciekawe
aranżacje, instrumenty, które będą czarowały, wzruszały i zadziwiały swoimi możliwościami. Zaskoczy nas również wspaniała
scenografia autorstwa Bożeny WysockiejNowickiej – przy której powstawały pierwsze
kolędy.
Co roku wśród wykonawców pojawiają się
nowo odkryte talenty, „łowione" przez głównych sprawców zamieszania
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Ola i Iza

>>>
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Są święta Bożego Narodzenia.
Nagle Jasiu przychodzi do mamy i
mówi:
-Mamo,
choinka
się
pali.
☻☻☻☻☻☻
-Synku, nie mówi się "pali" tylko
"świeci".
Jak odróżnić gatunki niedźwiedzi Po chwili Jasiu znów przychodzi:
(metoda praktyczna).
-Mamo, a teraz firanka się świeci.
Najpierw trzeba znaleźć niedźwiedzia,
podejść do niego po cichutku i kopnąć
☻☻☻☻☻☻
go, oczywiście z całej siły.
Jak blondynka zabija karpia na
Następnie uciekamy i teraz:
1.Jeśli uciekamy, a niedźwiedź nas nie wigilię?
Topi go.
goni, to jest to miś pluszowy.
☻☻☻☻☻☻
2.Jeśli uciekamy na drzewo, a niedźwiedź wchodzi za nami, to jest to
niedźwiedź brunatny.
3.Jeśli uciekamy na drzewo, a niedźwiedź zaczyna nim trząść tak, że spadamy prosto w jego łapska, to jest to
niedźwiedź grizzly.
4.Jeśli uciekamy na drzewo, a niedźwiedź wspina się za nami, po drodze
zjadając liście, to jest to miś koala.
5.Jeśli uciekamy, a nigdzie nie ma
drzew, to jest to niedźwiedź polarny.
☻☻☻☻☻☻
☻☻☻☻☻☻

Bank kawałów

☻☻☻☻☻☻

Dzieci wybierają zawody aktorek,
piosenkarzy, strażaków, policjantów, itp.
Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać
Świętym Mikołajem.
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty?
pyta
nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku.
☻☻☻☻☻☻

Jak się przeżegna informatyk?
W imię komputera, Internetu i dysku - Szczęśliwego nowego Roku!
twardego ENTER!
Zwariowałeś,
w
lutym?
To
już
luty?
O
kurcze
,
jeszcze
nig☻☻☻☻☻☻
dy nie wracałem tak późno z sylweCo mówi bombka do bombki? stra... :D
Chyba nas powieszą.
☻☻☻☻☻☻

Zgaduj, zgadula
1. Gdy do Wigilii już wszystko
gotowe. Wisi kolorowa, okrągła i
szklana, od choinkowych lampek
rozgrzana.
2. Gałązki zielone igiełkami usiane ma to drzewko świąteczne,
przez dzieci kochane.
3. W święta grudniowe, gdy cały
dzień trzeba pościć, bardzo smakuje ta ryba, co mało ma ości.
4. Pod choinką po wigilijnej kolacji,z workiem na plecach wkracza
do akcji. Dzieciom rozdaje piękne
prezenty, zawsze jest miły i
uśmiechnięty.
5. W centralnym miejscu stołu
leży. Między siankiem i stosem
talerzy. Wśród karpia, stroika i
mazurka, nim się dzielą tata, mama
oraz córka.
6. Długim sznurem choinkę oplatają i ją pięknie oświetlają.
7. Co roku w grudniową noc,
wszystko ma czarodziejską moc.
Wtedy też Mikołaj Święty, rozdaje
dzieciom ...
8. Na samym wierzchołku ma ją
choineczka. To błyszcząca ... !
9. Co roku wyrusza w długą drogę.
Czerwoną ma czapę i długą białą
brodę. Wyraz twarzy uśmiechnięty.
Czy już wiecie, kto to taki ?
10.

☻

Inna

nazwa

pasterki

?

11. Miejscowość w województwie
podlaskim związana z imieniem Mikołaj

☻☻☻☻☻
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Wesołych Świąt!
Bez zmartwień,
Z barszczem, z grzybami,
z karpiem,
Z gościem, co niesie szczęście!
Czeka nań przecież miejsce.
Wesołych Świąt!
A w Święta,
Niech się snuje kolęda.
I gałązki świerkowe
Niech Wam pachną na
zdrowie.
Wesołych Świąt!
A z Gwiazdką! Pod świeczek łuną jasną
Życzcie sobie - najwięcej:
Zwykłego, ludzkiego
szczęścia

Kto, co, komu :D ?
-POZDROWIENIA DLA
KONRADA PIWKO
-Buziaki dla Oli, Żanety, Moniki,
Kamili i Marty z 2F
-pozdrowionka dla Jolki z 2E i kochanej Szynki z 2g
-Pozdrowienia dla p. Cz. Markowskiej. Kochamy Panią! klasa 3f

1. Bombka
2. Choinka
3. Karp
4. Święty Mikołaj
5. Opłatek
6. Lampki
7. Prezenty
8. Gwiazdeczka
9. Święty Mikołaj
10. Północka
11. Mikołajki

-Pozdrowienia dla Kwiatuszka od
Gwiazdeczki
-Pozdrowienie dla Kingi Nasuty, jej
przyjaciółki Nati, Browara, Domy,
Magdaleny, Gduli i wszystkich z Ib
od Natii:*
-Pozdrawiam Ochmę, Jagłosię, Misię, Natalę, Izę, Monikę, Śliwcię z
klasy 3F od Samoy

-Dla Fery i Moni:* z I,,a’’

-Gorące pozdrowienia i całuski dla
Kubusia z 3F.<3

-Pozdrowienia dla całej Redakcji
Gimzetki oraz Opiekuna

-Pozdrowienia dla Pakusia i Bunisia
z 3,,f’’

-Pozdro dla Justyny z 1b i Oli Lendo

-Pozdro dla Mart, Mesia i samego
siebie GONZO z 2E

-Pozdrowienia dla mojego Emoska.
Misiaczek:*.

-Pozdro dla 2F

- Pozdrowienia dla Moni i Fery z Ia
Misia

-Pozdrawiam Sarę Świątkowską i
redakcja „Gimzetki” całą klasę III,,e’’

Odpowiedzi do
zagadek

-Pozdrowienia dla pana od fizyki

-Pozdro Buszmenowi z 2f, Szymonkowi z 1a, Damiankowi z 1a i
Tajfunowi z 1f
-Całuski dla szczurka z Ib (Rumun
Ib)
-Pozdrowienia dla Oli, Moniki,
Kamili, Żanety i Karoliny z klasy
2,,f’’
-Pozdrowienia dla Szałkosia i Kamilka;*

-Pozdrowiena dla Oli K. z 1B
-Pozdro szkołę i Ewcię and Kasię
- Pozdrowienia dla pani Teresy
Roszkowskiej od całej klasy 3d
- Pozdrawiamy Mańka, Śliwkę,
Andrzeja, Domcie, Ryśkę, Pawło,
panią od informatyki, Marysię,
Kuczkę – Kinga i Weronika <3
- Pozdrowienia dla całej klasy 3c

Serdeczne podziękowania dla
pani Tamary Sieradzkiej za
fachową pomoc polonistyczną
w walce z naszymi tekstami.
redakcja „Gimzetki”

-Pozdrowienia dla Śliweczki, Misi,
Ochmy, Samołci oraz Kasi
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