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GAZETKA SZKOLNA REDAGOWANA PRZEZ UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W EŁKU

Bez względu na
datę w kalendarzu

Wszystko zależy od
charakteru i siły
W poprzednich wydaniach gazetki szkolnej wszyscy mieli okazję przeczytać
wywiad z dyrekcją naszej szkoły. Tym
razem postanowiliśmy przeprowadzić
wywiad z nauczycielką, która pracuje w
tej szkole od ponad 20 lat więcej na str. 2»

Walentynki – jest to święto zakochanych, które obchodzi się 14 lutego. Tego dnia w naszym gimnazjum
zorganizowaliśmy pocztę walentynkową ,,Amor”…

więcej na str. 4»

Najlepsi uczniowie z różnych
zakątków województwa
18 lutego br. w naszej szkole miał miejsce
wojewódzki etap konkursu organizowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

więcej na str. 5»

PRZECIEŻ TO MÓJ
WUJ OSKAR

Ponadto w numerze
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Z mikrofonem wśród uczniów
Co jest grane?
Czarna strefa - biblioteka
Kto, co, komu ?
Rozrywka
Naukowa wycieczka
Turniej językowy
Uderzył piorun
Muzyka na cztery głosy

Gimzetka

Oscara, uważanego za najważniejszą nagrodę na świecie, przyznaje się od 1928
roku. Jak głosi anegdota, projekt statuetki
naszkicował na serwetce pewien scenograf podczas jakiegoś bankietu będącego
wyjątkowo nudnym.
więcej na str. 5,6»
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Dziewczyny były
bezkonkurencyjne
Z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS,
odbył się szkolny konkurs na temat wiedzy o HIV/AIDS. Jego celem było promowanie…
więcej na str. 3
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Wszystko zależy od
charakteru i siły
W poprzednich wydaniach gazetki
szkolnej wszyscy mieli okazję przeczytać wywiad z dyrekcją naszej
szkoły. Tym razem postanowiliśmy
przeprowadzić wywiad z nauczycielką, która pracuje w tej szkole od ponad 20 lat - panią Ewą Awramik.

zrobi. We wcześniejszych latach pracowałam jeszcze więcej, to na pewno
zależy od charakteru i siły człowieka.
Pracowałam w Szkole Muzycznej, w
Domu Kultury. Był nawet czas, kiedy
pracowałam w Mazurskim Ośrodku
Doskonalenia Nauczycieli, śpiewałam w żeńskim zespole rockowym.
Oprócz tego śpiewałam na ślubach i
weselach, między innymi w słynnej
restauracji „Albatros”.

-Uczy pani muzyki, plastyki i prowadzi pani zajęcia artystyczne. Nauczanie, którego z tych przedmiotów
sprawia pani największą radość?

NAUKOWA WYCIECZKA

-Kiedy zaczęła się pani przygoda z
muzyką?

-Czy oprócz naszej szkoły i Ełckiego
Centrum Kultury pracuje pani gdzieś
jeszcze?
-Tak, uczę również w Szkole Podstawowej w Rękusach oraz jestem
radną w Urzędzie Miasta.
-Jak radzi sobie pani z pogodzeniem
tych wszystkich zajęć?
-Wychodzę z założenia, że im więcej
człowiek ma do zrobienia, tym więcej

Gimzetka

- Na pewno zajęcia ceramiczne, bo
można tam z gliny tworzyć cudowne
wazy, wazony, misy i figurki. Zabawa palcami to wspaniałe zajęcie. Na
te i inne bardzo ciekawe zajęcia
można zapisać się w Szkole Artystycznej. Osoby, które są zainteresowane aktywnym i artystycznym spędzaniem czasu, ofertę zajęć znajdą
na stronie ECK.
Karolina i Patrycja

- Lubię muzykę i plastykę, w zastępstwie za panią Barbarę Kiluk Dońkowską prowadziłam zajęcia
techniki w naszej szkole . Jednak to
muzyka od zawsze była moją największą pasją.

- Śpiewałam od szkoły podstawowej
w chórze szkolnym i kościelnym,
znajdowałam też czas na grę w koszykówkę, zajęcia koła teatralnego i
recytatorskiego(dlatego
średnio
umiem gotować : ).) Przez całe życie
byłam niespokojnym duchem. Bardzo lubiłam pracę w Domu Kultury,
gdzie byłam instruktorem muzycznym , moim „dziećmi” są Festiwal
Piosenki ZŁOTA NUTKA oraz
coroczne koncerty kolęd w różnych
stylach muzycznych (koncert w przyszłym roku będzie już 20 koncertem
!).

-Jakie zajęcia w ECK mogłaby pani
polecić?

-Czyli śpiewała pani rocka, piosenki
rozrywkowe i piosenki religijne. Jaki
obecnie jest pani ulubiony gatunek
muzyczny?
- Lubię rockowo-popowe kawałki,
rock symfoniczny, muzykę operową i
liryczne utwory, uwielbiam Chopina.

15 stycznia uczniowie naszego gimnazjum odwiedzili nowo powstały
Park Naukowo-Technologiczny w
Ełku, w którym mieli okazję obejrzeć
wystawę przygotowaną przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
Znajdowały się tam nietypowe eksponaty, na których można było przeprowadzić ciekawe doświadczenia
fizyczne, a także biologiczne. Nie
zabrakło także łamigłówek, które
wzbudziły duże zainteresowanie
wśród uczniów. Wisienką na torcie
był pokaz ,,Niskie temperatury”, z
wykorzystaniem ciekłego azotu, zostały przedstawione jego niesamowite właściwości.

-Czy czasem chciałaby pani coś
zmienić? Zamiast uczyć muzyki powrócić do śpiewania na scenie, tak
jak to pani robiła, gdy miała zespół?
- Szkoła to mój drugi dom. Będąc tu,
czuję, że to tu właśnie miałam się
znaleźć. Scena muzyczna jest cały
czas blisko, każde doświadczenie
uczy nas i zostają wspaniałe wspomnienia. Praca z młodzieżą daje mi
radość. Nigdy bym nie zamieniła tej
pracy na inną. Wątpliwości nachodzą mnie tylko czasem , gdy spotykam się z brakiem chęci współpracy
ze strony młodzież. Na szczęście są
to rzadkie przypadki .

Zwiedzenie
Parku
NaukowoTechnologicznego było bardzo interesującą, a także pouczającą wycieczką, a przy okazji niespodziewanym i miłym zwolnieniem z zajęć
lekcyjnych.
Agata i Monika
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TURNIEJ
JĘZYKOWY
15 stycznia w naszej szkole odbył się
Szkolny Turniej Językowy organizowany przez p. Wiolettę Rhodes. W
konkursie wzięło udział 9 czteroosobowych drużyn z klas 1-3.
Każda drużyna musiała zmierzyć się
z zadaniami dotyczącymi nie tylko
gramatyki, ale również głównych
zabytków Wielkiej Brytanii oraz historią tego państwa. Uczestnicy musieli wykazać się więc nie tylko znajomością słownictwa, ale i rozległą
wiedzą na temat geografii, ustroju
politycznego. Zwycięzcami okazała
się drużyna reprezentująca klasę 3A.
Drugie miejsce zajęła reprezentacja
klasy 2A, a trzecie ex aequo klasy 3D
oraz 2F.
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowanie przez wydawnictwo Macmillana. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

MUZYKA NA
CZTERY GŁOSY
Takiej audycji jeszcze nie było! W
poniedziałek 4 lutego odbył się koncert filharmonii, który zorganizowała
p. Ewa Awramik. Do naszej szkoły
zawitało 4 wykonawców, którzy
przyjechali aż z Filharmonii Podlaskiej. Artyści używali tylko i wyłącznie swoich głosów. W programie
mogliśmy usłyszeć utwory wybitnych kompozytorów (W.A Mozart Eine kleine Nachtmusik) oraz piosenki ludowe. Najciekawszym punktem
były jednak piosenki z kręgu muzyki
popularnej (Hallelujah z filmu Shrek,
The Lion Sleeps Tonight z filmu Król
Lew). Podczas wykonywania drugiego utworu artyści nie tylko śpiewali,
lecz także naśladowali odgłosy zwierząt. Wszystkie utworu były wykonane w taki sposób, że jeden głos
realizuje partie basu, drugi perkusji, a
dwa pozostałe głosy to melodia i
akompaniament. Audycja miała za
zadanie pokazać nam >>

Gimzetka

możliwości ludzkiego głosu. Myślę,
że cel został osiągnięty. Tak, jak i
podczas ostatniego pokazu filharmonii, wstęp kosztował 5 zł. Mimo konieczności kupna biletu, publiczność
stawiła się bardzo licznie. Po skończonym występie artyści zostali nagrodzeni głośnymi oklaskani. Większości widzów bardzo podobał się ten
nietypowy koncert. Z niecierpliwością czekamy na kolejną audycję,
która odbędzie się już wkrótce. Ciekawe, co nowego przygotują dla nas
wykonawcy…

Dziewczyny były
bezkonkurencyjne

Z okazji Światowego Dnia Walki z
AIDS odbył się szkolny konkurs na
temat wiedzy o HIV/AIDS. Jego celem było promowanie zdrowego stylu życia, poszerzenie wiedzy o
HIV/AIDS, poznanie ryzykownych
zachowań oraz zwrócenia uwagi na
problem nietolerancji wobec ludzi
zakażonych i chorych. Organizatorem etapu szkolnego była pani Joanna Sobotkiewicz. Wzięło w nim
Wiktoria Sokołowska i Katarzyna Pilcicka
udział 14 osób. Najlepsze wyniki
Karolina Lewandowska III
UDERZYŁ PIORUN osiągnęły:
G, Aneta Bendarowicz III D ,Anna
Kilka dni temu mogliśmy usłyszeć Olszewska III A, Dalia Pycz II F.
jak papież ogłasza swoją abdykację,
która ma odbyć się 28 lutego 2013
roku. Dla jednych było to zaskoczenie, inni się tym nie przejęli. Wróćmy jednak do sedna sprawy. Benedykt XVI ogłosił, że powodem tego Osoby te wzięły udział w XIII Mięzdarzenia jest jego podeszły wiek, dzygimnazjalnym Konkursie Wiedzy
o HIV/AIDS i uzależnieniach, któreoraz
stan
go organizatorem było Gimnazjum nr
4 w Ełku. Nasi uczniowie wykazali
zdrowia. Do
się ogromną wiedzą i zajęli czołowe
końca jednak
miejsca: 1. miejsce: Karolina Lewandowska III G, 3. miejsce: Anna Olnie wiemy,
szewska III A, 4. miejsce: Aneta
co nakłoniło
Bendarowicz III D, 5. miejsce: Dalia
Pycz II F
papieża
do
W klasyfikacji drużynowej dziewtak szokujączyny były bezkonkurencyjne i zdobyły 1. miejsce. 12 lutego w Urzęcej decyzji.
dzie Miasta odbyło się uroczyste
Ponadto, w dniu gdy ogłosił on swą podsumowanie konkursu. Pan prezyabdykację, w bazylikę uderzył pio- dent wręczył cenne nagrody.
run, co można uznać za rzecz bardzo
niezwykłą. Jednak bycie papieżem to
duża odpowiedzialność i widocznie
Benedykt XVI uznał, iż nie jest w
stanie dłużej pełnić tej funkcji.
Zuzia i Klaudia
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Bez względu na
datę w kalendarzu
Walentynki – jest to święto zakocha-

Chociaż nie używam Ace
Ani ubrań od Versace
W piłkę nie gram jak Gadocha
To nad życie Ciebie Kocham ! 

3. Przepisy na zdrowe i pyszne jedzenie - świeży i interesujący dział.
Każdy w domu, po szkole mógłby
spróbować swych sił w kuchni i po-

nych, które obchodzi się 14 lutego.

Ada i Paulina

Tego dnia w naszym gimnazjum zor-

Z mikrofonem
wśród uczniów

ganizowaliśmy pocztę walentynkową
,,Amor” – uczniowie zbierali po-

dzielić się z nami swoimi wynikami.
4. Dział : "Czy wiesz, że..." - mógłby cieszyć się niemałym zainteresowaniem!

zdrowienia, które były odczytywane

5. Nowinki o gwiazdach – dział, w
przez radiolę pod koniec kilku lekcji. W tym numerze wpadłyśmy na poktórym dziewczyny poczułyby się
Ponadto przerwy umilała wszystkim mysł, aby uczniowie naszej szkoły
jak ryby w wodzie.
romantyczna muzyka, która wpra- wyciągnęli "pomocną dłoń" w stronę
6. Adresy, ciekawych, nowych i
wiała każdego w miły nastrój. Chyba Gimzetki. Wiadomo, że każdy z nas
przydatnych stron internetowych można zgodnie przyznać, że tego- ma inne zainteresowania, słucha insposób na nudę, gdy wydaje się nam,
roczne walentynki możemy zaliczyć nej muzyki, ma swój indywidualny
styl ubioru, więc trudno jest trafić w że prześledziliśmy już cały Internet.
do całkiem udanych 
gust wszystkich jednocześnie. Pyta- 7. Lista przebojów - sposób na ponie nie było proste, ponieważ wyma- dzielenie się z innymi swoimi propogało pomysłowości i kreatywności, zycjami muzycznymi.
jednak niektórzy uczniowie znako- 8. Kocha, czy nie kocha? Czyli horomicie dali sobie z nim radę, a w sku- skopy - kolejny sposób na nudę.
tek tego zostałyśmy zasypane górą 9. Zagadki na logikę - na pewno każbardzo ciekawych pomysłów : )

dy z nas kiedyś już o nich słyszał, nie
raz daliśmy przyłapać się na tych,

Jednak pamiętajmy także o tym, że

uczucia powinnyśmy okazywać swo- Co zrobić, by nasza Gimzetka była mogłoby się zdawać bardzo prostych.
im najbliższym zawsze- bez względu bardziej ciekawa, by więcej osób 10. Kalendarz świąt nietypowych na datę w kalendarzu. Walentynki to mogło znaleźć w niej "coś" dla sie- najbliższe nietypowe święta, jakie
po prostu jeden z wielu dni w roku, bie?
gdy z wielu ust padają piękne słowa :

nas czekają.
11. Top 10 ze stron internetowych tj.

kwejk.pl , demotywatory.pl - tak na
,,Kocham Cię”. Przecież żadna kart- OTO PROPOZYCJE!
ka czy nawet najwspanialszy podaru- 1. Gazetka powinna być reklamowa- poprawienie humoru.
nek nie zastąpi nikomu tego, co daje na na stronie naszej szkoły, jeszcze 12. Kącik urody - domowe sposoby
bliskość osoby, na której nam na- przed wydaniem, tak by każdy mógł
prawdę zależy 
widzieć, co będzie mógł zobaczyć w
Choć nie jestem milionerem,
nowym numerze.
Choć nie jeżdżę land roverem,
2. Wywiady z nauczycielami - to coś,
Chociaż rzadko pijam whisky,
co mogłoby zainteresować uczniów.
nie wyglądam jak Olbrychski,

Gimzetka
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na pielęgnację skóry, włosów, paznokci.
Mamy nadzieję, że już w następnym
numerze uda się nam zrealizować
część nowych pomysłów. Aneta i Kinga
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Najlepsi uczniowie z różnych
zakątków województwa

18 lutego br. w naszej szkole miał
miejsce wojewódzki etap konkursu
organizowanego przez WarmińskoMazurskiego Kuratora Oświaty.
Wśród 28 gimnazjalistów oraz 15
uczniów szkół podstawowych znaleźli się również nasi gimnazjaliści. Były nimi dwie uczennice:
· Karolina Lewandowska z kl. 3 g
· Anna Karwowska z kl. 3 a,
obie przygotowywane przez p. Bożennę Dudzińską.

ŚWIETNIE
SIĘ BAWILI

kustoszką biblioteki Akademii Filmowej. Podobno gdy zobaczyła figurkę, krzyknęła: „Przecież to mój
wuj Oscar!”

Oscary 2013
W tym roku wręczenie nagród odbyło się 24 lutego. Statuetki rozdawane
są w 24 kategoriach. Najwięcej nominacji, w 12 kategoriach, zdobył
film „Lincoln”. Laureatów Oscarów
wybierają

członkowie

Amerykań-

skiej Akademii Filmowej zrzeszającej amerykańskich filmowców różnych profesji (ok. 6000 osób). Nominacje mogą otrzymać tylko te filmy,
Gabi i Iza

PRZECIEŻ TO MÓJ
WUJ OSKAR

które w poprzednim roku kalendarzowym były wyświetlane w kinach
Los Angeles.
W tym roku nie

nagrodę na świecie, przyznaje się od ma polskich akcentów w Osca1928 roku. Jak głosi anegdota, projekt statuetki naszkicował na serwet- rach. Film „Lince pewien scenograf podczas jakie-

coln” był fawo-

goś bankietu będącego wyjątkowo rytem Oscarów z
powodu
najnudnym.
Statuetka przedstawia rycerza trzy- większej ilości
mającego oburącz miecz krzyżowców. Postać stoi na postumencie

Foto. Źródło: www.radio5.com.pl

Gimzetka

tego cienką warstwą złota.

uchodzi Margaret Herrick będąca

Oscara, uważanego za najważniejszą

Wyniki będą znane za około 2 tygodnie. Nagrodą dla laureatów konkursu będzie zwolnienie z egzaminu
gimnazjalnego z części dotyczącej
wiedzy polonistycznej i sprawdzianu
kompetencji w przypadku szóstoklasistów. Mocno trzymamy kciuki za
naszą reprezentację.

Oscar wykonany jest z brązu pokry-

Walentynki to oficjalnie święto za- Ciekawa jest także historia wiążąca
kochanych, ale w praktyce jest zusię z powstaniem nazwy Oscar.
pełnie inaczej, bo przecież każda
okazja jest dobra do świętowania.
Za pomysłodawczynię tej nazwy

Z tej okazji w naszej szkole 12 lutego
odbyła się dyskoteka. Co prawda nie
przyszło na nią zbyt wiele osób, ale
było widać, że ci, którzy przyszli,
świetnie się bawili.
Test składał się z tekstów źródłowych, pytań otwartych i zamkniętych
oraz krótkiej formy wypowiedzi pisemnej. -W jednym miejscu z zagadnieniami z języka polskiego zmagali
się najlepsi uczniowie z różnych zakątków województwa - powiedziała
Małgorzata Burba, przewodnicząca
zespołu nadzorującego konkurs. Test nie należał do najłatwiejszych –
tak oceniali test uczniowie.

zwieńczonym rolką taśmy filmowej.

nominacji lecz został zdetronizowany
przez „Życie Pi 3D”. Kategorie w
których rozdano statuetki >>>
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1. Najlepszy film: Operacja Argo

21.

Najlepszy

krótkometrażowy obsługujący specjalne 12 cm dyski
optyczne wysokiej gęstości (25 GB

2. Najlepszy aktor pierwszoplano- film dokumentalny: Inocente
wy: Daniel Day-Lewis

22. Najlepszy montaż: Operacja na warstwę)[13] oraz 12 cm dyski

3. Najlepsza aktorka pierwszopla- Argo
nowa: Jennifer Lawrence

optyczne systemu Wii. Wii U nie jest

23. Najlepszy montaż dźwięku: kompatybilne z dyskami Gamecube.

4. Najlepszy aktor drugoplanowy: Wróg numer jeden

Konsola posiada nowy kontroler o

24. Najlepszy pełnometrażowy film nazwie Gamepad Wii U jest on wy-

Christoph Waltz

5. Najlepsza aktorka drugoplano- dokumentalny: Sugar Man

posażony w dotykowy ekran LCD o

wa: Anne Hathaway

przekątnej 6,2 cala o raz kamerkę.

6. Najlepszy reżyser: Ang Lee
7. Najlepszy scenariusz oryginalny:
Django

Nintendo WiiU
a XBOX 720

Konsola jest także kompatybilna z
kontrolerem z Wii

W dzisiejszym artykule chcieli by-

8. Najlepszy scenariusz adaptowa- śmy przedstawić nowe konsole, które
ny: Operacja Argo

są już w sprzedaży (Nintendo WiiU)

9. Najlepszy film nieanglojęzyczny: lub będą sprzedawane w najbliższym
Miłość

czasie (XBOX 720).

10. Najlepsza charakteryzacja: Les Na pierwszy ogień idzie WiiU
Miserables Nędznicy

- Bazujący na IBM PowerPC 750

11. Najlepsza muzyka oryginalna: trzyrdzeniowy procesor "Espresso"
Życie Pi 3D

taktowany zegarem 1.24 GHz

12. Najlepsza piosenka: "Skyfall", - Pamięć RAM Łącznie 2 GB, skławyk. Adele

dające się z czterech 512 MB (4 Gb)

13. Najlepsza scenografia: Lincoln

kości DDR3-1600 DRAM o przepu-

14. Najlepsze efekty specjalne: Ży- stowości 12.8 GB/s,z czego 1 GB
cie Pi 3D

zarezerwowany jest dla systemu ope-

15. Najlepsze kostiumy: Anna Ka- racyjnego
renina

- Pamięć masowa: 8 GB (dla wersji

16. Najlepsze zdjęcia: Życie Pi 3D

Basic) i 32 GB (dla wersji Deluxe

17. Najlepszy długometrażowy film (USA)/Premium
animowany: Merida Waleczna

(Europa))

XBOX 720 Jego dokładna specyfikacja jeszcze nie jest pewna ale na
pewno będzie posiadać:
- 8-rdzeniowy procesor x64 od firmy
AMD, taktowany zegarem 1.6 GHz,
- 8 GB pamięci RAM DDR3,
- napęd Blu-ray o prędkości 6x, odczytujący 50 GB dyski,
- HDMI 1.4a,
- 802.11 a/b/n/g Wi-Fi,
Damian i Michał

- USB 3.0.

we-

wnętrznej pamięci typu Flash, roz-

18. Najlepszy dźwięk: Les Misera- szerzalnej przy pomocy kart SD, port
bles Nędznicy
19.

Najlepszy

obsługuje karty SDHC do 32 GB (w
krótkometrażowy trybie

film aktorski: Curfew
20.

Najlepszy

oraz

poprzez

port USB obsługujący dyski twarde

krótkometrażowy do 2 TB (tylko tryb Wii U )

film animowany: Paperman

Gimzetka

Wii)

- Szczelinowy napęd optyczny >>>
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Czarna strefa –
biblioteka
Czytelnictwo klas za
pierwszy semestr roku
szkolnego 2012/2013
1a
1b
1c
1d
1e
1f

3,6
3,5
3,9
2,7
2,4
3,7

2a
2b
2c
2d
2e
2f

2,7
2,4
3,4
1,6
3,3
3,5

3a
3c
3d
3e
3f
3g

1,4
1,5
2,1
1,1
1,1
1,4

Alloma Gilbert –
Ocal mnie od złego

CZYTAĆ Z PREDKOSCIĄ
ŚWIATŁA

Opowieść o katuszach i męczarniach
dzieci adoptowanych przez fanatyczkę religijną. Ogromne cierpienie zadawane małym dzieciom każdego
dnia, ogrom kar, przemoc fizyczna i
psychiczna na porządku dziennym.
Szczera opowieść o cierpieniach jednej z ofiar Eunice.

Czy chciałbyś przeczytać grubą lekturę w godzinę? Jeśli poćwiczyłbyś
trochę, mógłbyś to zrobić.
Angielski psycholog Tony Buzan
opracował trening, który kilkakrotnie
zwiększa szybkość czytania i

zapa-

miętywania. Dzięki jego metodzie
każdy może nauczyć się czytać tekst

POLECAMY

w błyskawicznym tempie. Szybkie
czytanie polega na rozumieniu tekstu
od razu po ogarnięciu go wzrokiem.

Erich Segal – Doktorzy

Wystarczy rzut oka na cała stronę,

Kolorowa opowieść o dziejach ame-

aby mózg mógł odczytać treść słów.

rykańskich lekarzy. 1958 rok – W
Szkole

Medycznej

Jeśli zatem chcesz zostać mistrzem

Uniwerstytetu

szybkiego

Harvarda rozpoczyna naukę wielu

czasochłonnego powtarzania prze-

dzi. Wśród nich odnajdujemy Laurę,

czytanych słów w myślach. Pomoże

Barneya, Bennetta, Hanka oraz Setha. Będziemy towarzyszyli im przy
silna jest siła rasizmu dotykająca

Ola

BELIEVE TOUR

ci w tym ćwiczenie polegające na
zagłuszaniu myśli np. grzechotką.
Nie czytaj linijka po linijce. Musisz

każdego dnia czarnoskórego studenta 25 marca 2013 roku w Atlas Arenie
w Łodzi odbędzie się koncert Justina
–Bennetta oraz zobaczymy, jak na co
Biebera w ramach trasy koncertowej
dzień wygląda praca lekarzy.
Believe tour. Pomimo że trasa zawiera w nazwie tytuł najnowszej płyty
artysty, będzie śpiewał piosenki nie
tylko z niej. Tak więc jest szansa na
usłyszenie zarówno Beauty and a
beat jak Baby. Bilety oczywiście do
najtańszych nie należą, kosztują od
170 do 1000zł, do
czego dochodzą jeszcze różane pakiety VIPowskie. Poniżej zaprezentowanie sceny, na której będzie występował wokalista (oczywiście im
droższe miejsce, tym lepsze).

nauczyć się ogarniać jednym spojrzeniem jak najwięcej tekstu. Podczas czytania zatrzymuj wzrok na
jakimś słowie i próbuj odgadnąć, co
jest napisane w jego otoczeniu. Najlepiej używać jakiegoś wskaźnika i
wodzić za nim wzrokiem. W ten sposób unika się odruchowych, niepotrzebnych ruchów gałek ocznych.
Źródło: M. Szulc, A. Gorzałczyńska –Mróz,
Nauka o języku, Wydawnictwo M. Rożak

Paweł

Gimzetka

powinieneś

przede wszystkim zrezygnować z

zdolnych i ambitnych, młodych lu-

wzlotach i upadkach, odkryjemy, jak

czytania,
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C O

J E S T

G R A N E

jednak w piekło. Nad ranem słychać

Django
To amerykański film dramatyczny w
reżyserii Quentina Tarantino. Tytułowym bohaterem filmu jest Django,
niewolnik, który zostaje wyzwolony
przez niemieckiego dentystę - łowcę
głów dr. Schultza. On uczy go, każąc

ruchu. Chwilę później budynki, plaża Anka z pozoru przypomina typową
i ludzie zostają zmiecieni przez żonę i matkę. W pogoni za obowiązogromną falę tsunami. Wodą porywa kami zawodowymi oraz domowymi
wszystkich i wszystko. Wszystko z nie postrzegła, że do jej życia wkradła się pustka, a u boku jej męża An-

wyjątkiem nadziei..

drzeja pojawiła się nowa kobieta.

polować na złoczyńców. Razem wy-

Nagle nieoczekiwanie przychodzi ten

prawiają się po żonę Django, która

dzień, kiedy jej codzienność rozpada

jest niewolnicą bezwzględnego plantatora Calvina Candie.

Przepis na życie

wielki huk. Wszyscy zamarli w bez

się w drobny mak. Na szczęście u

Światowa

boku Anki jest jej nastoletnia córka

premiera filmu odbyła się 25 grudnia

Mania, przyjaciółka Pola i mama

2012, więc jest to nowy film!

Irena, które nie pozwolą jej płakać
nad rozlanym mlekiem. Przypadkiem

TASIEMCE
Justified
Głównym

Niemożliwe
Niezwykle poruszająca historia ro-

bohaterem

główna bohaterka zacznie pracować
w restauracji, odkrywając w sobie
pasję i talent do gotowania. Czy Anka, poznając sekrety kuchni, odnaj-

jest

agent

U.S. Marshal Raylan Givens, który

dzie drogę do własnego serca? Czy
znajdzie w końcu tego jedynego?

sprawuje sprawiedliwością według
własnych zasad. W rezultacie zosta-

dziny, która przeżyła jeden z naj- je przeniesiony do miasta, w któwiększych tragedii naszych czasów. rym dorastał, żeby zaprowadzić
Tajlandia, rok 2004. Maria i Henry tam porządek. Serial zadebiutował
wraz ze swoimi dziećmi postanawia- 16 marca 2010 roku w amerykańją spędzić święta Bożego Narodzenia
w samym sercu tropikalnego raju.
Luksusowy hotel położony w oto-

skiej stacji telewizyjnej FX oraz
kanadyjskiej- Super Channel. Miłego oglądania.

Zuzia i Agnieszka

The Walking Dead
12 lutego 2013 w Polsce (2 dni po
premierze

amerykańskiej)

rozpo-

czeniu wielu palm, pięknej plaży i

częto emisję kolejnych odcinków

błękitnego oceanu. Wydaje się, że

trzeciego

będą to cudowne święta co gwarantu-

serialu stacji telewizyjnej AMC, The

amerkańskiego

Walking Dead (w wolnym tłuma-

ją warunki. Lecz raj zamieni się >>

Gimzetka

sezonu

czeniu żywe trupy). Jest to więc >>

Nr 3 styczeń/luty 2013

str. 8

świetna okazja aby trochę o nim

inteligentnego partnera. A Ona (P.T.

opowiedzieć.

Publiczność) odwzajemnia się Kaba-

Głównym bohaterem TWD jest Rick

retowi z naddatkiem w trakcie Jego

Grimes, zastępca szeryfa, który za-

występów, szczelnie wypełniając sale

padł w śpiączkę po postrzeleniu pod-

koncertowe. 100 minut znakomitej

czas

uciekających

zabawy w trakcie, której aktorzy ro-

przestępców. Po przebudzeniu od-

bią wszystko, aby Widzowie chcieli

krywa, że świat został opanowany

się za jakiś czas na Ich spektaklu

przez zombie. Odnajduje żonę i syna,

zjawić ponownie.

zatrzymywania

przy okazji poznając nowych ludzi.
Z niektórymi się zaprzyjaźnia, z innymi musi walczyć.

KABARET POD
WYRWIGROSZEM

24 JARMARK
KAZIUKA

22 marca 2013 r. (piątek) o godz. Od 1 do 3 marca zagości w Ełku
17:30 i 20:00 w sali widowiskowej
handlowa aura Jarmarku Kaziuka.
Paweł Ełckiego Centrum Kultury będziemy
Tradycję tę podtrzymujemy w na-

Ełckie Centrum Kultury

ZEMSTA
9 marca 2013 r. o godz. 17:00 w Sali
widowiskowej ECK odbędzie się
premierę Zemsty Aleksandra Fredry.
(Pozostałe terminy - 10 marca, 13-14
kwietnia 2013 r.). Cena biletu - 15 zl
Tę historię zna chyba każdy, kto
uczęszczał do szkoły podstawowej.
Cześnik Raptusiewicz, Rejent Milczek, „pożeracz" kobiecych serc
Papkin i owdowiała Podstolina okazali się doskonale stworzonymi bohaterami tej znakomitej komedii Fredry. Spór o rękę Podstoliny, a raczej
jej własności, oraz wspaniały wątek
miłość Klary i Wacława .

Gimzetka

mogli zobaczyć kabaret pod Wyrwi- szym mieście już od 24 lat. Stragany
groszem. Cena bilet: 50 zł
rzemieślnicze oferują bardzo różnoKabaret pod Wyrwigroszem od lat rodne wyroby, poczynając od chleba,
zajmuje niezwykle ważną pozycję na a kończąc na palmach Wileńskich.
kabaretowej mapie Polski. W cza- Główne „centrum handlowe Kaziusach, gdy estradę w naszym kraju ka" odbędzie się 3 marca na Placu
opanowała tendencja skeczów i pio- Jana Pawła II .
senek "o niczym" - u "Wyrwigrosza" Goście specjalni: Andżelika Borys jest inaczej. Nie stara się zachęcać Prezes Związku Polaków na Białoruwidowni do bezmyślnego rechotu. Tu si w latach 2005 – 2010 oraz dr hab.
każdy numer ma swoją praprzyczynę Józef Maroszek - prof. Uw. B - Wyw celnej obserwacji obyczajowej, dział Historyczno-Socjologiczny.
bądź też w trafnym wypunktowaniu
słabych stron naszych politycznych
elitek. Artyści Kabaretu pod Wyrwigoszem traktują publiczność na zasadzie partnera i to jeszcze w dodatku
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Wchodzi babcia do autobusu i pyta
kierowcę:
- Synku, chcesz orzeszka?
- Poproszę.
Dlaczego blondynka pije kefir w su- Na drugi dzień to samo, kierowca
permarkecie?
dostał orzeszka, ale mówi do
Bo jest na nim napisane:
babci:
- Tu otwierać!
- To niech pani też zje.
- Chłopcze, ja już nie mam zębów.
☻
Trzeci dzień znowu:
- Synku, chcesz orzeszka?
Na dyskotece Jasio podchodzi do Kierowca zaciekawiony pyta:
siedzącej przy stole dziewczynki i - Babciu, a skąd masz takie dobre
pyta:
orzeszki?
- Zatańczysz?
- Z Toffifee...
- Tak, chętnie.
- To dobrze, bo nie mam gdzie
☻
usiąść.

Bank kawałów

☻

Niosą dwie blondynki bombę.
Jedna mówi:
- A jak bomba wybuchnie?
- Nie martw się... weźmiemy drugą!

Jasiu pyta się mamy:
- Mamo, czy to prawda, że naszymi
przodkami były małpy? Tatuś mi tak
☻
mówił.
- Nie wiem synku, czy to prawda, bo Jadą dwie blondynki na rowerach.
Twój tato nigdy mi nie mówił o swo- Po chwili jedna zatrzymuje się i wyjej rodzinie.
puszcza powietrze z kół.
Druga, widząc to, pyta się jej, co
☻
robi:
- Wypuszczam powietrze z kół, bo
Tato, kto to jest alkoholik? - pyta mam siodełko za wysoko.
Jasiu.
Druga schodzi z roweru i przekręca
-Widzisz te cztery drzewa? Alkoho- kierownicę i siodełko.
lik widzi osiem.
- A co ty robisz?
-Ale tato, tam są tylko dwa drzewa.
- Zawracam, nie będę jechała z taką
idiotką.
☻
☻
Na ławce leży pijak.
Podchodzi do niego 2 policjantów i Podchodzi blondynka do kiosku:
mówią:
-Poproszę bilet za złotówkę.
- Zapraszamy do poloneza
-Broszę bardzo.
A pijak:
-Ile płacę?
- Nie dziękuje, nie umiem tańczyć.

uśmiecha się nauczycielka.
- O nic. Po prostu sprawdzam, czy
ten system działa.
☻
Dwa duchy stoją przed cmentarzem i
patrzą na samochód:
- Jedziemy? - pyta jeden.
- Pewnie! - odpowiada drugi i znika
na chwilę.
Po chwili wraca z tablicą nagrobną.
- Po co ci to?
- Bez dokumentów nie wolno prowadzić.
☻
Mały mól pierwszy raz samodzielnie
wyleciał z szafy, zrobił rundkę i wrócił na płaszczyk.
Stary mól pyta:
- Jak poszło?
- Chyba dobrze, bo wszyscy klaskali.
☻
Tata mówi do Jasia:
- Ale jesteś brzydki
A Jasio mówi:
- Mam to po tobie.
☻
Wuefista każe dzieciom robić "rowerek".
Wszyscy wykonują ćwiczenie, tylko
Jasio położył się na plecach i trzyma
nieruchomo nogi w górze.
- A ty co?- pyta nauczyciel.
- A ja jadę z górki...
☻

Blondynka mówi blondynce:
- Wiesz co?
☻
- Co?
- Jeśli któreś z was chce o coś zapy- - Właśnie przed chwilą zadzwoniła moja
Mąż pyta żonę blondynkę:
tać, niech najpierw podniesie rękę - siostra i mówiła, że urodziło się jej
dziecko
- Kochanie, dlaczego masz jedną instruuje pani pierwszoklasistów.
skarpetkę zieloną, a drugą niebieską? Jedne z chłopców natychmiast pod- - Fajnie pogratuluj jej!
- Dobrze, ale nie powiedziała, czy to
- Nie wiem. A najdziwniejsze jest to, nosi rękę.
chłopczyk czy dziewczynka i teraz nie
że mam jeszcze jedną taką parę
- Słucham, o co chciałeś zapytać wiem, czy będę ciocią czy wujkiem.

☻

☻

Gimzetka

Nr 3 styczeń/luty 2013

str. 10

ROZRYWKA

NIE

R E B U S Y
1.

KRZYŻÓWKA

2.

+ RZU+
MIDOR

Ń=N

PRO

+
EŻ

NY=O

+

1. Przeciwieństwo wyżyn.

OR

O
2. Ochrania mózg w razie wypadku lub uderzenia.

3.
NA=IE

3. Masa cząsteczkowa pierwiastków chemicznych.

ST=NE

4. Żywe skamieniałości.
5. Osoby przybywające do obcego kraju.

TRÓJ

NAR 6. Jest ich wiele na tablicy Mendelejewa.

O=Ą + ÓW

I

7. Znajduje się w słupach wysokiego napięcia.
8. ... ekologiczna.

O

9. Dział fizyki zajmujący się opisem ruchu
ciał będących pod wpływem jakiejś siły.
10. Klimat Polski to umiarkowany ciepły ...

A=K

Gimzetka
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Vincent van Gogh
ścia, czasem wbrew własnemu.

bie, jest pragnieniem przede wszystkim jej szczę

zaborczości, jest skierowaniem się ku drugiej oso-

uczuciem. Miłość jest zaprzeczeniem egoizmu,

komuś odejść, nawet jeśli darzy się go wielkim

Kochać to także umieć się rozstać. Umieć pozwolić

L + ACH

Gdy siądziecie na ławie
zebrani społem,
cz

BAŁW=D + CH

TEKSTY

K 11. Dzięki temu procesowi dwutlenek węgla
zamienia się w tlen.
12. Odparowanie, np. wody z roztworu wody
z solą, aby została sól.
13. Nauka zajmująca się badaniem ruchu
ciał.
14. Składa się z kości biodrowej, kulszowej i
łonowej.
15. Jedna z prac wykonywanych na wsi.
16. Naczynie laboratoryjne.
17. Fale mogą być elektryczne, magnetyczne
lub ...
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Kto, co, komu :D ?

- Pozdrawiam całą klasę III F

- Pozdrowienia dla Gabrysi, Zuzi, - Pozdrowienia dla Pauliny od GibieOli, Agaty, Weroniki, Martyny z I F
go
- Pozdrowienia dla Pani Haliny Gą- - Pozdrawiam Pieluchę- tajemnicza
towskiej i dla klasy II D od Justyny ;) ruda wielbicielka
- Pozdrawiam Kingę, Pyśke, Adę i - Pozdrowienia dla ukochanych
Magdę z I C
przyjaciółek z III D dla Moniki Cz. i
Kasi O.
- Pozdrawiam Karwowską i Tabalugę ! <3
- Gorące pozdrowienia dla I C
-Pozdrawiam Białą, Julię, Kaśkę, - Pozdrawiam Czerwe z III D dużo
Olę, Izkę, i całą I A :)
szczęścia, miłości, bo pieniędzy Ci
nie brakuje:)
- Pozdro dla ziomeczków z I A
- Pozdrowienia dla Hermionki, An- Pozdrowienia dla Kleo, Julity, An- geliki i Sandry i inne osoby z III D .
ki, Guśki, Olki, Iwana, Pani Trza- KOCHAM!
skowskiej i chłopaków z 2 C
- Pozdrowienia dla dwóch krejzoli
Mariki i Angeliki. Wasza Paula :D

- Pozdro dla klas I !

WYJAŚNIĄTKO

- Pozdrowienia dla Zuzi, Kasi, Oli,
Agaty, Martyny, Gabi i Pauliny z I F
- Pozdrowienia dla Sandry i Angeli- Kocham was!
Treści prezentowane przez gazetkę są
ki
wyrazem indywidualnych przekonań
- Pozdrawiamy cały skład redakcji
- Szalone kissy dla Karasia z oce- gazetki szkolnej Gimzetka
autorów. Redakcja ingeruje jedynie
anu:)
w przypadku poważniejszych naru- Pozdrowienia dla całego grona pe- Pozdro dla Adka i Żelaza od Da- dagogicznego
szeń zasad ortografii, gramatyki i
nona!
dobrych obyczajów. Jeżeli macie
- Pozdrawiam p. Dariusza Trzaskow- Pozdrowienia dla Czerwy i kocha- skiego i p. Sławomira Skorupę
sugestie dotyczące artykułów, chcenej Kasi:)
cie się czymś podzielić, a może ma- Pozdrowienia dla P. Markowskiej
cie ochotę współpracować z nami,
od Pieluchy! :D
piszcie na podany niżej adres mailo- Pozdrowienia dla Pani Dudzińskiej
wy:
od ulubieńców z Klasy 3 E z drugiej
ławki ;D
gimzetka@interia.eu
- Pozdro dla Kuby od Kasi z I c
- Pozdrawiamy Karasia naszą rybcie
- Pozdrowienia dla Aurelii, Asi,
Wiktorii, Oli, Kini, Moniki, Martyny,
Gabrysi, Agacie, Weronice i Sandry
z I F i I B. Zuzia i Ola

Gimzetka
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Redakcja: Monika Żywalewska, Agata Karpienia, Ada Łochowska
Zuzia Grochowska, Agnieszka Kocinska, Paulina Kosiorek, Ola Ferenc,
Michał Zadroga, Damian Woronowicz, Iza Wielgat, Paweł Kowalski,
Gabrysia Zadroga, Kinga Krupa, Dominika Piasecka, Patrycja Cybulska,
Karolina Żylińska, Zuza Wysocka, Klaudia Pankratiew, Angelika Bagińska,
Julia
Andruszkiewicz,
Sandra
Wiśniewska,
Aneta
Bendarowicz,
Kinga Ostrowska, Katarzyna Gorajewska.
Opiekunowie gazetki: Barbara Kiluk – Dońkowska, Katarzyna Łukaszewicz.
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