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W dniach 7-17 czerwca odbyła się Mię-

dzyszkolna wymiana młodzieży. 

Uczniowie naszej szkoły pojechali do 

partnerskiego miasta Nettetal w zachod-

nich Niemczech. Szkołą goszczącą był 

Werner-Jeager-Gymnasium. 

 

więcej na str. 6» 

 

      

 

 

    

1 czerwca na placu Jana Pawła II 

czekały na dzieci najróżniejsze 

atrakcje – występy artystyczne i 

sportowe, popisy taneczne oraz za-

bawy zespołowe i turnieje. 
                                           więcej na str. 2» 

 

 

 

 

 

 
 

       
05 czerwca 20013 roku odbyła się wy-

cieczka zorganizowana przez Gimnazjum 

nr 1 w  Ełku. Hasłem przewodni było 

„Jedność w różnorodności. Szlakiem kul-

tur i religii po Białostocczyźnie”.  
                                            więcej na str. 5» 

 

     

 
W czwartek, 6 czerwca w szkolnej biblio-

tece odbył się finał Szkolnego Konkursu 

Poprawnej Polszczyzny " O pióro dyrek-

tora szkoły". To już 8. edycja tego kon-

kursu, który cieszy się dużą popularno-

ścią.                                     więcej na str. 4» 

 

 

 

 

 
»  Z mikrofonem wśród uczniów 

»  Co jest grane? 
»  Czarna strefa - biblioteka 
»  Kto, co, komu ? 

»  Rozrywka 
»  Bo to przecież jego święto 
»  Wakacyjny horoskop 

»  Nasze gimnazjum z myślą o   
   najmłodszych 

»  Czekają nas ogromne zmiany 
»  Mecz nauczyciele – uczniowie 
»  Nasze miasto – nasze szkoły 

»  Eksplozja słońca 
»  XBOX ONE 

» Ciasto „Trociniak” 
 

 

 
 
W ramach projektu Nasze Pasje finan-

sowanego z budżetu miasta Ełk pt.: 

„Sposób na nudę”  uczniowie Gimna-

zjum nr 1 w Ełku po raz kolejny mogli 

wziąć udział w zajęciach pozalekcyj-

nych…                             więcej na str. 5» 

Z niemieckimi  
rówieśnikami 

Jedność w  
różnorodności 

Były konkursy  
i quizy 

 

 
 

 

Ponadto w numerze „O pióro  

dyrektora  szko ły”  

 

Nasze pasje 
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W dniach 17 maja – 8 czerwca miały 

miejsce jak co roku Ełckie Dni Ro-

dziny. W ramach tych oto obchodów 

zorganizowana grupa z klasy 3 G 

wraz z panią Haliną Gątowską przy-

gotowała krótkie przedstawienie uka-

zujące schemat rodziny dawniej i 

dziś. Spektakl powstał głównie z my-

ślą o najmłodszych, to do nich chce-

my trafić, pokazać im, jak ważny jest 

szacunek w rodzinie – mówią dziew-

czyny z kl. 3 G. Uczennice naszej 

szkoły gościły głównie w przedszko-

lach i szkołach podstawowych. Dzie-

ciaki były zachwycone spektaklem, 

który momentami miał komiczną 

formę, co ułatwiło maluchom zrozu-

mieć przesłanie. Zadowolenia z wy-

stępu nie ukrywał również dyrektor 

naszego gimnazjum, który bardzo 

wspiera tego typu przedsięwzięcia.  

Przedstawienie- to oczywiście nie 

jedna atrakcja w ramach obchodów 

Dni Rodziny. Wokaliści ze szkolnego 

zespołu „Pryma”, jako prezent na 

Dzień Matki, wystąpili w Kościele 

Metodystów, śpiewając rodzicom 

oraz przyjaciołom. 

 

W Ełku odbył się także koncert Arki 

Noego, festyn w Parku Solidarności 

oraz miejskie dyktando o rodzinie, 

które pisali również nasi gimnazjali-

ści. Natomiast 1 czerwca Plac Jana 

Pawła II zamienił się w ogromny 

plac zabaw. Przez cały dzień hucznie 

obchodzony był VIII Ogólnopolski 

Festyn Rodzinny, zorganizowany 

przez Caritas Diecezji Ełckiej i Urząd 

Miasta w Ełku.   
Agata i Monika 

 

 

 

 

1 czerwca na placu Jana Pawła II 

czekały na dzieci najróżniejsze atrak-

cje – występy artystyczne i sportowe, 

popisy taneczne oraz zabawy zespo-

łowe i turnieje. Niewątpliwie naj-

młodszym najbardziej przypadły do 

gustu dmuchane zjeżdżalnie, zamki i 

trampoliny, z kolei starszym dzie-

ciom podobał się tor zabaw przygo-

towany przez uczniów i nauczycieli 

naszej szkoły. Rzuty do kosza, ma-

lowanie twarzy, chodzenie na szczu-

dłach czy popisy ogniomistrzów – to 

tylko niektóre z wielu konkurencji. 

Na scenie prowadzone były konkursy 

i quizy, które przeplatane były śpie-

wem i rozmowami. I jak co roku, tak 

i tym razem, transmisję z tych ob-

chodów ełczanie mogli śledzić w 

programie TVP 2 „Pytanie na śnia-

danie”. 

 

 
 

Przedstawiciele Komendy Powiato-

wej Policji oraz Komendy Powiato-

wej Państwowej Straży Pożarnej w 

Ełku zorganizowali pokazy sprzętu 

policyjnego i strażackiego. Już po raz 

ósmy partner strategiczny -

"Biedronka" – przekazał dzieciom 

paczki, a spośród karnetów zostały 

wylosowane dodatkowe nagrody. 

Wieczorem rozpoczął się program 

dla młodzieży i dorosłych – koncert 

gwiazd z kraju i z zagranicy. Celem 

zorganizowania festynu rodzinnego 

przez Caritas było podkreślenie roli i 

znaczenia rodziny we współczesnym 

świecie. Myślę, że dzięki takim wy-

darzeniom wzmacniane są więzy 

rodzinne, a dzieci i dorośli zachęcani  

są do wspólnego spędzania wolnego 

czasu. Mam nadzieję, że będzie coraz 

więcej takich festynów w naszym 

mieście. 

 

 

 

 

 

Dzień Dziecka w różnych krajach 

obchodzony jest w innych terminach 

i odmienny sposób. Zawsze jednak 

najważniejszą osobą w tym dniu bez 

względu na wszystko jest mały czło-

wiek, bo to przecież jego święto. 

Przez Organizację Narodów Zjedno-

czonych dzień ten obchodzony jest 

20 listopada pod nazwą Powszechny 

Dzień Dziecka. Wtedy to przypada 

również  rocznica uchwalenia Dekla-

racji Praw Dziecka oraz Konwencji o 

Prawach Dziecka. 

W Japonii natomiast Dzień Dziecka 

obchodzony jest dwa razy: 5 maja - 

Kodomono i 3 marca – Hinamatsuri. 

5 maja, który był wcześnie Dniem 

Chłopaka, Japończycy wywieszają 

przed domami papierowe karpie o 

nazwie Koinobori albo Satsukinobo-

ri. Natomiast 3 marca  obchodzony 

jest również Dzień Lalek. 

W Turcji Dzień Dziecka nosi nazwę 

Narodowy Dzień Suwerenności i 

Dzień Dzieci, który obchodzony jest 

23 kwietnia. W tym dniu Turcy świę-

tują również Dzień Niepodległości. 

Na zlecenie Instytucji Ochrony 

Dziecka w 1929 r. powstał Dzień 

Dziecka.  

BYŁY KONKURSY I QUIZY Nasze gimnazjum - z 

myślą o najmłodszych 

BO TO PRZECIEŻ JEGO 

ŚWIĘTO 
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W Polsce ten dzień obchodzimy, co 

wie każde polskie dziecko, 1 czerwca 

pod nazwą Międzynarodowy Dzień 

Dziecka. To zazwyczaj dzień, w któ-

rym uczniowie wraz ze swoimi na-

uczycielami wychodzą ze szkoły, aby 

świętować i wspólnie się bawić. A w 

domu czeka ich w tym dniu mnóstwo 

niespodzianek przygotowanych przez 

rodziców. 

Lecz niezależnie od daty i miejsca 

najważniejsze jest, aby dzieci były 

szczęśliwe. 

 
 

 

 

 

 

Koniec roku szkolnego tuż-tuż.  

Dziesięć miesięcy intensywnej pracy 

już prawie za nami. Czekamy z nie-

cierpliwością na ostatni dzwonek. 

My szkołę zostawimy za sobą na dwa 

miesiące, ale szkoła będzie tętnić 

życiem, choć bez nas. Po wakacjach 

czekają nas ogromne zmiany, o które 

zapytaliśmy pana dyrektora. 

 

Gimzetka: Słyszałyśmy, że w szkole 

mają pojawić się szafki na książki i 

osobiste rzeczy. Czy może nam Pan 

uchylić rąbka tajemnicy?  

 

Dyrektor: Przewiduję, iż szafki będą 

znajdowały się na każdej wolnej 

przestrzeni, która jest w zasięgu mo-

nitoringu. Jednak jeżeli ktoś nie bę-

dzie zainteresowany takim  rozwią-

zaniem, to znajdziemy jakieś po-

mieszczenie, ale nie możemy zagwa-

rantować, że okrycia będą  

bezpieczne. Na pewno szatnia w do-

tychczasowym miejscu nie może już 

funkcjonować. 

 

G: A co może nam Pan powiedzieć o 

budującej się sali gimnastycznej ? 

 

D: Budowa idzie zgodnie z planem. 

W przyszłym roku szkolnym nastąpi 

jej otwarcie i będą już się tam mogły 

odbywać zajęcia. Stara sala gimna-

styczna zostanie podzielona na trzy 

części. Po środku będzie korytarz         

prowadzący do nowej sali gimna-

stycznej, a po bokach powstaną dwie 

małe sale fitness. 

 

G: Jakie są pańskie plany na przy-

szłość? Czy planuje Pan jeszcze ja-

kieś zmiany poza szafkami? 

 

D: Jasne, mam kilka pomysłów. Na 

wolnej przestrzeni przed nową salą 

gimnastyczną powstanie dziedziniec. 

Będzie tam nieco zieleni i kilka mur-

ków, na których uczniowie będą mo-

gli spędzać przerwy. Poza tym głów-

ne wejście będzie się znajdowało z 

tyłu szkoły. Mam nadzieję, że począ-

tek roku będzie mógł odbyć się na 

tym dziedzińcu. Chciałbym też, aby 

w każdej sali znajdował się  kompu-

ter,  by nauczyciele mogli szybko 

uaktualniać dziennik elektroniczny, 

który także mam w planach. Myślę 

też nad oddzielnym pomieszczeniem 

dla samorządu szkolnego. 
 

G: I ostatnie pytanie: Jak podsumo-

wałby Pan bieżący rok szkolny? 
 

D: Jednym słowem- masakra 

(śmiech). Oczywiście był on trudny, 

bo dla mnie pierwszy, a dla trzecio-

klasistów ostatni. Najgorsze są spóź-

nienia uczniów, którzy robią zamie-

szanie, wchodząc do klasy już po 

dzwonku. Dużo było też skarg na 

osoby palące papierosy. Jednak zaw-

sze mogło być gorzej. 
 

G: Dziękujemy za udzielenie wywia-

du. 

 

D: Dziękuję. 

 

   . 

 

 

05 czerwca 20013 roku odbyła się 

wycieczka zorganizowana przez 

Gimnazjum nr 1 w  Ełku. Hasłem 

przewodni było „Jedność w różno-

rodności. Szlakiem kultur i religii po 

Białostocczyźnie”. Pierwszym eta-

pem były miejsca związane z religią 

 
 katolicką. Sanktuarium w Świętej 

Wodzie, gdzie znajduje się obraz 

Matki Boskiej Bolesnej oraz kościół 

Świętego Antoniego w Sokółce z 

kaplicą Bożego Ciała. Złożyliśmy 

również wizytę w muzeum regional-

nym w Sokółce, gdzie zapoznaliśmy 

się z historią miasta, tragicznymi 

dziejami Żydów oraz tragedią Pola-

ków wywożonych na Syberię po 

wkroczeniu wojsk Radzieckich na 

tereny Polski we wrześniu 1939 roku. 

Poznaliśmy również zabytki związa-

ne z Tatarami zamieszkujących zie-

mie sokólskie. 

  
 

CZEKAJĄ NAS 
OGROMNE ZMIANY 

JEDNOŚĆ W 

RÓŻNORODNOŚCI 
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Następnie pojechaliśmy do Bohonik. 

Tam znajduje się meczet,  po którym 

oprowadzał nas duchowny muzuł-

mański Imamem.  

Kolejnym etapem był Supraśl, w 

którym znajduje się monastyr, czyli 

Klasztor Męski Zwiastowania NMP. 

Usłyszeliśmy ciekawą historię cer-

kwi, jak i podziwialiśmy jej architek-

turę i wspaniały ikonostas. 

Nie obyło się bez wizyty w Centrum 

Handlowym „Biała” w Białymstoku. 

Ostatnim etapem wycieczki był Ty-

kocin- miejscowość, w której przed 

wojną było ponad 90% ludności ży-

dowskiej. Obejrzeliśmy tam starą 

synagogę oraz dawną karczmę ży-

dowską, w której obecnie mieści się 

muzeum. Na znajdującym się tam 

fortepianie zagrała nasza koleżanka 

Zuzia Olszewska. 

 

 
Polecam wszystkim takie wycieczki, 

które pozwalają nam na poznanie 

naszej przeszłości, tradycji, kultury  

oraz ludzi mieszkających w naszym 

kraju. 

 

 
W czwartek, 6 czerwca w szkolnej 

bibliotece odbył się finał Szkolnego 

Konkursu Poprawnej Polszczyzny " 

O pióro dyrektora szkoły". To już 8. 

edycja tego konkursu, który cieszy 

się dużą popularnością.  Po zmaga-

niach pisemnych w pierwszym eta-

pie, do drugiego zakwalifikowało się 

dziesięcioro najlepszych.  

2. etap przypominał w formie znany 

wszystkim telewizyjny teleturniej 

„Jeden z dziesięciu”. W ostatecznym 

rozstrzygnięciu konkursu wzięło 

udział 10 najlepszych uczniów naszej  

 
 

szkoły, zarówno z klas 1 jak i 3.  

W jury zasiadły: pani Bożenna Du-

dzińska, pani Teresa Ardzińska oraz 

Dyrektor Szkoły, pan Janusz Sama-

row. Natomiast stroną techniczną 

konkursu  zajęła się pani Katarzyna 

Łukaszewicz wraz z panią Dorotą 

Duroł. Uczniowie zmagali się ze so-

bą w wielu konkurencjach, zarówno 

w zagadnieniach dotyczących form 

gramatycznych, jak i na przykład 

synonimów czy związków frazeolo-

gicznych. Dużym problemem okaza-

ły się zagadnienia z gwary młodzie-

żowej, w której to uczestnicy musieli 

zamienić wyrażenia gwary młodzie-

żowej na odpowiedniki ogólnopol-

skie. 

 

 
 

Po zaciętej walce w czołowej trójce 

znaleźli się : Agata Karpienia z klasy 

3G oraz Tomasz Ruchlewicz i Patry-

cja Cybulska z klasy 1C. Ostatecznie 

zwycięzcą została Patrycja, która z 

rąk pana dyrektora otrzymał warto-

ściowe pióro zasponsorowane przez 

samego pana dyrektora Janusza Sa-

marowa. Wszystkim uczestnikom 

serdecznie gratulujemy i zachęcamy 

do brania udziału w kolejnych edy-

cjach konkursu w następnych latach! 

 

 
 

 

 

W dniu 19.05.2013 r. w Zespole 

Szkół nr 2 w Ełku, odbył się Mecz 

Towarzyski w piłkę siatkową pomię-

dzy Nauczycielami a Uczniami na-

szej szkoły. Spotkanie to odbyło się 

w ramach projektu edukacyjnego 

„Nie taki Nauczyciel straszny...”. 

Projekt prowadzony przez panią 

Magdalenę Kukiełko, a w całości 

został przeprowadzony przez 

uczniów klasy IIb: 

 

·         Możejko Natalię 

 

·         Dorobe Julię 

 

·         Januszkiewicz Justynę 

 

·         Kozikowską Aleksandrę 

 

·         Gudana Kacpra 

 

·         Woźnickiego Piotra 

 

 Sam mecz stał się już u nas tradycją, 

gdyż to już po raz ósmy do wspólnej 

rywalizacji stanęli uczniowie i na-

uczyciele naszego Gimnazjum.  

 

 
 Tym razem lepsi okazali się nauczy-

ciele 3:1, a wyniki z poszczególnych 

setów przedstawiły się następująco:  

 

 I. 25 – 11 dla nauczycieli 

 

 II. 25 – 10 dla nauczycieli 

 

 III. 25 – 11 dla uczniów 

 

 IV. 25 – 17 dla nauczycieli 

" O PIÓRO DYREKTORA SZKOŁY" 

MECZ NAUCZYCIELE - 

UCZNIOWIE 
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Zarówno dla biorących udział w me-

czu jak i kibiców najciekawszy oka-

zał się piąty set,  w którym to w każ-

dej z drużyn uczestniczyło po trzech 

uczniów i trzech nauczycieli.  

W tym miejscu pozwolimy sobie 

wymienić nazwiska uczniów i 

uczennic, którzy z chęcią! 

zaangażowali się w tą rywalizację: 

Majewska Aurelia Ib. Cichocki 

Grzegorz IIIg, Jankowska MonikaIb               

Dziatkowski Dawid, IIIg Jóżwicka 

Joanna Ib, Jakowanis Paweł IIIg, 

Jakubiec Angelika IIa, Wesołowski 

Rafał IIIg, Jakoniuk Aleksandra Ib         

, Woźnicki Przemek IIIg, Romotow-

ska Zuzanna If, Znorowski Damian 

IIIg.  

 

 
 

Natomiast honoru nauczycieli dziel-

nie bronili: 

p. Czesława Markowska, nauczyciel 

matematyki, p. Halina Gątowska, 

nauczyciel religii, p. Anna Buchnow-

ska, nauczyciel fizyki, p. Piotr Pen-

kiewicz, nauczyciel języka angiel-

skiego, p. Elżbieta Jeżewska, na-

uczyciel wychowania fizycznego, p. 

Małgorzata Urbanowicz, nauczyciel 

wychowania fizycznego, p. Adriana 

Lewandowska, nauczyciel wychowa-

nia fizycznego, p. Piotr Górski, na-

uczyciel wychowania fizycznego, p. 

Dariusz Trzaskowski, nauczyciel 

wychowania fizycznego, p. Sławomir 

Skorupa, nauczyciel wychowania 

fizycznego, p. Magdalena Kukiełko, 

sędzia główny meczu. 

Podziękowanie składamy zawodni-

kom jak i kibicom za sportowe za-

chowanie i grę  fair play.  

Do zobaczenia w kolejnej rywaliza-

cji. 
 

 

 

 

W ramach projektu Nasze Pasje fi-

nansowanego z budżetu miasta Ełk 

pt.: „Sposób na nudę”  uczniowie 

Gimnazjum nr 1 w Ełku po raz kolej-

ny mogli wziąć udział w zajęciach 

pozalekcyjnych zaproponowanych 

przez panią Małgorzatę Urbanowicz. 

 Projekt ten skierowany był do 

wszystkich chętnych, którzy chcą 

aktywnie spędzać wolny czas oraz 

poznać różne formy aktywności ru-

chowej jakim jest nordic walking 

oraz jazda na rowerze.  

 

Uczniowie skorzystali z bardzo cie-

kawej formy kultury fizycznej i re-

kreacji, ponieważ rower zyskał 

ogromną popularność w związku z 

powstaniem na terenie naszego mia-

sta wielu ścieżek rowerowych. 

Uczniowie podczas zajęć poznali 

przepisy ruchu drogowego  i zasady 

poruszania się po szlakach turystycz-

nych , jednocześnie poznawali geo-

grafię najbliższej okolicy. Poznali 

nowy sposób na aktywność fizyczną 

jakim jest, nordic walking , który jest 

bardzo atrakcyjną formą wypoczynku 

i rekreacji.  

 

 

 

Wycieczki wdrożyły uczniów do 

poszanowania środowiska naturalne-

go, zaszczepiły w nich pasję tury-

styczną i uświadomiły, jak w atrak-

cyjny sposób można spędzić czas 

wolny również w gronie rodzinnym. 

Na zakończenie projektu zostało zor-

ganizowane ognisko integracyjne dla 

młodzieży, która brała udział w wy-

cieczkach.  W sumie w zajęciach 

rekreacyjnych wzięło udział 86 

uczniów. 

 

Po zakończeniu projektu zorganizowa-

ny został konkurs plastyczny pod na-

zwą „Ekologiczne impresje”, w któ-

rym    

 
 

I miejsce zajęła Urszula Guz z klasy Ic, 

NASZE PASJE 
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II miejsce Monika Dąbrowska z klasy IIId , 

 

 
 

III miejsce Magdalena Urwan z klasy Ic. 

 

 

 

 

 

 

Międzyszkolna wymiana  

młodzieży 

„Języki obce naszą  

przyszłością. 

Fremdsprachen – unsere  

Zukunft” 

 

W dniach 7-17 czerwca odbyła się 

Międzyszkolna wymiana młodzieży. 

Uczniowie naszej szkoły pojechali do 

partnerskiego miasta Nettetal w za-

chodnich Niemczech. Szkołą gosz-

czącą był Werner-Jeager-

Gymnasium. 

Nasza młodzież mieszkała u rodzin,  

gdzie szlifowała język niemiecki i 

nawiązywała znajomości ze swoimi 

niemieckimi rówieśnikami. Ucznio-

wie zobaczyli jak wyglądają lekcje w 

niemieckich szkołach, poznali trady-

cje i zwyczaje panujące w Niem-

czech. 

 

Poznali także uroki miasteczka Net-

tetal i odwiedzili Kolonię i Brukselę. 

W Kolonii zwiedzili katedrę koloń-

ską i Muzeum Czekolady, natomiast 

w Brukseli zwiedzili starówkę, udali 

się z wizytą do Parlamentu Europej-

skiego i Parlamentarium, gdzie do-

wiedzieli się wiele ciekawych rzeczy 

o Unii Europejskiej i krajach człon-

kowskich. W stolicy Belgii odwiedzi-

li także Mini Europa Park, gdzie 

znajdowały się najsławniejsze bu-

dowle Europy pomniejszone w skali 

1:25.  

 

Znajdowały się tam m.in. Big Ben,  

Wieża Eiffla, Łuk Triumfalny, We-

zuwiusz a także Dwór Artusa I po-

mnik Solidarności. W trakcie całego 

wydarzenia odbyło się kilka spotkań 

integracyjnych m. in młodzież gości-

ła na śniadaniu u burmistrza miasta 

Nettetal p. Christiana Wagnere . 

Młodzież, mimo bariery językowej, 

dogadywała się z rówieśnikami i 

świetnie się z nimi bawiła. Razem z 

ich niemieckimi gospodarzami utkali 

4 obrazy: 2 z nich zawisły w naszym 

gimnazjum a 2 pozostałe zostały w 

Niemczech. Dzieła powstały w Mu-

zeum Tekstylnym. 

 

Gdy nadszedł dzień odjazdu wszyscy 

byli przygnębieni. Nikt nie chciał 

opuszczać Nettetal. Każdy jednak 

podtrzymywał się myślą, że ucznio-

wie z Niemiec odwiedzą Ełk już we 

wrześniu. W drodze powrotnej od-

wiedzili tropikalny park rozrywki 

Tropical Islands. Tam mogli popły-

wać w basenach, pochodzić po Lesie 

Tropikalnym, podziwiać żywe rośli-

ny lub odpocząć na leżakach przed 

długą drogą do domu. 

Cały projekt dofinansowany został ze 

środków Polsko – Niemieckiej 

Współpracy Młodzieży. 
 

Z  NIEMIECKIMI 

RÓWIEŚNIKAMI 
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Wakacje tuż - tuż ... Na pewno każdy 

z nas zaczyna snuć plany na dwa 

miesiące odpoczynku od szkoły! Stąd 

też pytanie: "Jak zamierzasz spędzić 

wakacje?"  

W te wakacje lecę na Islandię. Nie 

mogę doczekać się tych wszystkich, 

pięknych widoków... Cieszę się rów-

nież z tego, że trochę bliżej poznam 

kulturę tamtejszych ludzi. Oczywiście 

będę też czekała na listy osób przyję-

tych do liceum, a z tym wiąże się wie-

le stresu. 

Weronika  

Jadę na dwutygodniowe kolonie nad 

Wisłę. Gdy wrócę z koloni, resztę 

czasu spędzę w Ełku, ale sądzę, że nie 

będę się nudzić. Spędzę więcej czasu 

z rodziną i z przyjaciółmi. 

Monika 

Jak co roku wyjeżdżam na wieś, bar-

dzo dobrze się tam czuję. Odwiedzę 

rodzinę. Planuję także zrobić duże 

zakupy :) No i oczywiście będę cho-

dziła z przyjaciółmi na plażę. 

Natalia 

W tym roku planuję wyjechać do 

przyjaciela, który mieszka we Wro-

cławiu. Spędzę tam trochę czasu, 

więc na pewno pozwiedzamy to mia-

sto. Potem jadę do Holandii :) 

Łukasz 

W te wakacje, razem z przyjaciółmi 

chcemy brać aktywny udział we 

wszystkich imprezach organizowa-

nych w Ełku, tj. koncerty na Plaży 

Miejskiej. Spotkania z przyjaciółmi 

to nieodłączny element wakacji, więc  

będziemy spotykać się kiedy tylko 

będzie to możliwe, no i oczywiście 

plaża! :) 

Iga 

W wakacje lecę do Stanów Zjedno-

czonych :) Spędzę również czas u 

babci, będę spotykała się z przyja-

ciółmi i planuję uczestniczyć w im-

prezach organizowanych w Ełku . 

Ania 

W tym roku wyjeżdżam do Niemiec, 

na pewno trochę tam pozwiedzam i 

wypocznę :) 

Michalina 

W wakacje jadę nad morze. Resztę 

czasu spędzę w Ełku. Nie będę się 

nudzić, ponieważ mam nadzieję, że 

moi znajomi i ja zorganizujemy czas 

tak, by zawsze znalazło się coś do 

roboty ;) 

Monika 

Jadę nad morze. Na pewno będę spo-

tykał się z przyjaciółmi, zaplanujemy 

wspólne wypady na miasto. Jeśli bę-

dę się nudził,  to będę grał na kompu-

terze :D a poza tym, w planach mam 

wyjazd do Grajewa ;) 

Michał 

                                 Aneta i Kinga ;D 

Nasze miasto, nasze 
szkoły – międzynarodo-

wy projekt naszego  
gimnazjum. 

 
Młodzież naszego gimnazjum wzięła 

udział w międzynarodowym projek-

cie organizowanym przez Polsko-

Niemiecką Współpracę Młodzieży 

Jugendwerk w Warszawie. Wyko-

nawcami  projektu "Unsere Stadt, 

unsere Schulen - Nasze miasto, nasze 

szkoły"  

była grupa 14 uczniów wraz z na-

uczycielami języka niemieckiego p. 

Mariolą Kondracką i p.Agnieszką 

Zadroga. Zaplanowana została akcja 

informacyjna i prezentacja nt. miasta, 

Gimnazjum nr 1 oraz Zespołu Pań-

stwowych Szkół Muzycznych w Eł-

ku, która odbyła się dnia 13 czerwca  

2013 r. w Werner-Jaeger Gimnazjum 

w Nettetal. Były to film DVD nakrę-

cony przez uczniów (Michał Zadroga 

kl. II a, Maciej Zadroga kl. III g) 

promujący nasze miasto, zawody 

balonowe i formy spędzania wolnego 

czasu, prezentacja multimedialna 

dotycząca naszej szkoły oraz film 

DVD dotyczący szkoły muzycznej. 

Wszystkie pokazy przygotowane 

zostały z niemieckimi napisami lub 

niemieckim lektorem, w rolą którego 

wcieliła się Gabrysia Zadroga kl. II a. 

Młodzież niemiecka z zaciekawie-

niem i uwagą obejrzała prezentacje i 

filmy. Potem nastąpiła dyskusja na 

temat „Co nas dzieli, co nas łączy”. 

Młodzież niemiecka, która oglądała 

pokaz przyjedzie do naszej szkoły we 

wrześniu 2013 r. Prezentacje będzie 

można zobaczyć także w naszej szko-

le i na naszej stronie internetowej. 

 

 

  Z mikrofonem 
wśród uczniów 
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LIPIEC 
 

Pacific Rim 

 

Nasza planeta zostaje zaatakowana 

przez silne i potężne kreatury, które 

są w stanie zrównać z ziemią wszyst-

ko, co staje im na drodze. Ostatnim 

ratunkiem dla ludzi są ogromne robo-

ty, za sterami których siedzą ludzie. 

Tylko one są w stanie zniszczyć 

monstra.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Czas na miłość 

 

Portia Nathan, kierowniczka działu 

rekrutacji na Uniwersytecie Prince-

ton, odwiedza szkołę średnią, którą 

„rządzi” jej były kolega ze studiów, 

zawsze wyluzowany John Pressman. 

Kobieta otrzymuje od niego wstrzą-

sającą wiadomość  - jego utalento-

wany, jednak lekko „olewający 

wszystko” uczeń, Jeremiah, może 

być jej synem, którego kiedyś oddała 

do adopcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy Portia zacznie naginać swoje 

zasady i narażać żywot, by odnaleźć 

szczęście i  miłość, o której nigdy nie 

marzyła? 

SIERPIEŃ 
 

- Kick-Ass 2,  
 
- Stories We Tell,  
 
- Raj: nadzieja,  
 
- Sztanga i Cash,  
 
- Sztuka znikania, 
 

 

 

 

 

Pogoda na miłość (One Tree Hill) 
 

Serial opowiada o losach dwóch 

przyrodnich braci: Nathana - gwiaz-

dy szkolnej drużyny koszykówki 

wychowującego się w najbogatszej 

rodzinie w mieście oraz Lucasa - 

cichego samotnika, jedynaka miesz-

kającego z ciężko pracującą matką. 

Starali się trzymać z daleka od siebie, 

ale los postanowił inaczej włączając 

Lucasa do drużyny Nathana... Nagle 

okazuje się, że mają ze sobą wiele 

wspólnego. 

Czarna strefa – 
biblioteka 

 

Czytelnictwo klas za 

pierwszy semestr roku 

szkolnego 2012/2013 
 

1a 5.0 2a 6.0 3a 2.0 

1b 5.5 2b 3.8 3c 2.4 

1c 6.1 2c 5.0 3d 3.3 

1d 4.1 2d 2.9 3e 1.8 

1e 3.7 2e 4.7 3f 2.0 

1f 6.8 2f 6.2 3g 2.2 
 

Najlepsi czytelnicy 
1. miejsce Monika Czerwińska kl. 

3d, przeczytała 33 książki 

2. miejsce Zuzanna Olszewska kl. 2f, 

przeczytała 29 książek 

3. miejsce Joanna Frylich kl. 2f, 

przeczytała 24 książki 

4. miejsce Aleksandra Waszkiewicz 

kl. 2c, przeczytała 23 książki 

5. miejsce Magdalena Mieczkowska 

kl. 1a, przeczytała 22 książki 
 

POLECAMY 
Moim zdaniem najlepszymi książ-

kami na lato są książki lekkie, ale 

zarazem wciągające. 

Takie, które  zaabsorbują Cię do tego 

stopnia, że Twoje myśli będą stale 

uciekać w ich stronę. Serią książek, 

które spełniają te warunki są: Igrzy-

ska Śmierci, Ulysses Moore oraz Ba-

śniobór. Dostępne są również audio-

booki, których można słuchać, jadąc 

rowerem, na rolkach, na desce oraz 

podczas opalania, właściwie wszę-

dzie. Są to książki zarówno dla 

dziewczyn, jak i dla chłopców. Moż-

na też wrócić do książek oraz auto-

rów popularnych za czasów naszych 

rodziców np.: Krystyna Siesicka, 

Alfred Szklarski oraz Małgorzata 

Musierowicz. Osobom, które są zain-

teresowane książkami o początkach 

Ameryki, czasach gorączki złota i 

odkryciach proponuję starszych auto-

rów. 

TASIEMCE 

C O  J E S T  G R A N E  



 

 

 

Gimzetka                                                   Nr 5 maj/czerwiec 2013                                                  str. 9 

 
 
 

Składniki: 

- paczka biszkoptów 

- sernik na zimno (najlepiej firmy Tesco) 

- 500-600ml schłodzonego mleka 

- 4 agrestowe galaretki 

- 4 jabłka 

- 100g wiórek kokosowych 

- 1 łyżka masła 

Sposób przygotowania: 

- 4 galaretki rozpuścić w 7 szklankach 

gorącej, przygotowanej wody 

- biszkopty ułożyć na dno blaszki wlać 

NIEWIELKĄ ilość rozpuszczonej gala-

retki i odstawić do stężenia. 

- obrane jabłka potarkować na tarce o 

grubych oczkach, rozłożyć na blaszce z 

wcześniej przygotowanymi biszkoptami, 

zalać resztą galaretki  i ostawić do stęże-

nia 

 - sernik na zimno przygotować według 

przepisu z opakowania i rozłożyć na 

wcześniej przygotowanej zastygniętej 

warstwie 

- na patelni podgrzać masło i dodać do 

niego wiórki kokosowe (smażyć je, aż 

będą miały złocisto-brązowy kolor, 

przypominający trociny) 

- lekko ostudzone wiórki rozsypać na 

ciasto. 

 

 

 

 

 

21 maja Microsoft pokazał światu 

swoją nową konsolę, jednak nie 

można powiedzieć, że została ona 

ciepło przyjęta. Dowiedz się dlacze-

go. 

21 maja był ważnym dniem dla fa-

nów konsol Microsoftu, ale wielu z 

nich przeżyło wtedy wielkie rozcza-

rowanie. Po pierwsze podczas pre-

zentacji zostały zaprezentowane tyl-

ko dwie nowe gry, plus kilka gier 

sportowych i nowy trailer kolejnej 

części Call of Duty. Tylko, że konfe-

rencja trwała godzinę. Co więc zajęło 

pozostały czas? Lwią część prezenta-

cji zajęło powtarzanie, że z pomocą 

nowej konsoli będziemy mogli oglą-

dać telewizję. Wywarło to naśmie-

wanie się internautów, że drugi de-

koder im nie potrzebny. Oczywiście 

przedstawiono również nową konso-

lę, która wzbudziła jednak sporo kon-

trowersji. Sam wygląd porównywal-

ny jest do magnetowidu, ale to nie-

stety najmniejszy problem. Aby móc 

ją w ogóle aktywować, będziemy 

musieli być stale podpięci do Interne-

tu, a uruchomić nowego ixa będzie-

my mogli tylko za pomocą następcy 

kinecta (całe szczęście dołączanego 

do każdego zestawu, choć większość 

graczy uważa, że tylko niepotrzebnie  

podniesie cenę nowej konsoli).  

Krytykowane jest również to, że każ-

dą grę trzeba będzie zainstalować na 

twardym dysku, a w każdym pudełku 

oprócz płyty znajdzie się karteczka z 

kodem umożliwiającą tę czynność. 

Co więc gdy wykorzystamy kod? 

Będziemy musieli zapłacić tyle co za 

nową grę! Parametry konsoli prezen-

tują się podobnie jak u konkurencji, 

możecie je zobaczyć poniżej. 

 

Konsola zbudowana została w 64-

bitowej architekturze, wyposażona w 

napęd Blu-ray (Sony może wznosić 

tryumfalne pieśni), USB 3.0, 500 

gigowy dysk twardy i podobnie jak 

PlayStation 4 zaoferuje deweloperom 

8 GB pamięci RAM. 

 

Jak widzicie nasze zdanie na temat 

nowej konsoli z pewnością nie jest 

pozytywne. Jedyne plusy całej pre-

zentacji, to naszym zdaniem napraw-

dę dobry, ulepszony pad i powstanie 

mnóstwa nowych internetowych 

memów o nowym xboxie. 

 

 

 
 

Damian, Paweł i Michał. 

Ciasto „Trociniak” 
 

XBOX ONE 
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R E B U S Y  
 

1. 
 

    + K    

T   fon                     N = w 

 

         
Dy                    ospad 

 

                                                        
drzew= n 

 

2. 

 

     
ST                   oc=a 

 

     
ower=chia             R 

   

 

     + A 
 

K R Z Y Ż Ó W K A  
 

 

1. Film o Dzikim Zachodzie. 
2. Dziecięcy film. 
3. Film przedstawiający fakty. 
4. Film z krasnoludami i elfami. 
5. Film o codzienności. 
6. Film z intrygą, trzymający widza w 

napięciu, z zaskakującymi zwrotami 
akcji. 

7. Film wywołujący napięcie, niepew-
ność i tajemniczość.  

 

 

 

 

 

Nadmierne przebywanie  na 

słońcu jest szkodliwe. Ma ono ko-

rzystny wpływ pod warunkiem roz-

sądnego i umiejętnego korzystania z 

jego dobrodziejstw. Słońce pełni bar-

dzo ważną rolę, wszyscy je uwiel-

biamy, ponieważ ma istotny i pozy-

tywny wpływ na samopoczucie. 

Ponadto promienie słoneczne biorą 

udział w syntezie witaminy D, która 

pełni ważną funkcję w procesach 

wzrostu i zapobieganiu krzywicy. 

Ale nie należy przesadzać ze    >>> 

słońcem... parę minut dziennie wy-

starczy, aby w pełni wykorzystać 

jego dobroczynny wpływ. W sytuacji 

nadmiernej i długotrwałej ekspozycji 

słońce stanowi prawdziwe zagrożenie 

dla skóry. W przypadku nadmiernej 

ekspozycji na słońce, promienie ul-

trafioletowe (UVA i UVB) mogą 

spowodować poważne uszkodzenia: 

 oparzenia słoneczne, a nawet 

poparzenia skóry, 

 zwiększenie liczby pieprzy-

ków i wzrost ryzyka wystą-

pienia czerniaka złośliwego, 

 starzenie się skóry, 

 raka skóry. 

Piękna opalenizna wymaga więc pie-

lęgnacji.  

Rodzaje ochrony skóry 

 Najbardziej popularne i 

skuteczne są filtry, które 

chronią nas przed 

promieniami UV. 

  Odpowiednia odzież. 

Należy pamiętać też o odpowiedniej 

ochronie oczu. Do tego oczywiście 

najlepsze są okulary przeciwsłonecz-

ne z odpowiednimi szkłami. 

 

 

 

  

 

 

ROZRYWKA 

E K S P L O Z J A  
S Ł O Ń C A  
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Mama pyta się swego synka:  

- Jasiu, jak się czujesz w szkole?  

- Jak na komisariacie: ciągle mnie 

wypytują, a ja o niczym nie wiem. 

 
Panie władzo! Szybko! Tam za ro-

giem ulicy... - wołają dwaj zadyszani 

chłopcy do przechodzącego policjan-

ta. 

- Co się stało? 

- Tam... nasz nauczyciel... 

- Wypadek?! 

- Nie... on nieprawidłowo zaparko-

wał! 

 
Ojciec pyta Adasia:  

- Co robiliście dziś na matematyce?  

- Szukaliśmy wspólnego mianowni-

ka.  

- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w 

szkole, też szukaliśmy wspólnego 

mianownika! Że też nikt go do tej 

pory nie znalazł... 

 
Na lekcji pani mówi do Jasia:  

- Jasiu zamknij okno, bo zimno na 

dworze.  

- A pani myśli, że jak zamknę okno, 

to na dworze zrobi się cieplej?  

                             
Dzwoni Jasiu do nauczycielki:  

- Proszę zwolnić Jasia z lekcji.  

- A kto mówi?  

- Moja mama! 

 
Słoń zdenerwowany wali głową w 

drzewo, aż drzewo się trzęsie. W 

końcu jedna z mrówek spada mu na 

kark, a druga do niej z góry:                                              

-Uduś Go uduś! 

 
- Witaj Czerwony Kapturku - mówi 

wilk.  

- Pierożków Ci z babcią przynio-

słem.  

- Oj, dziękuję, jakie pyszne! A z 

czym one są?  

- Przecież powiedziałem, że z babcią. 

 
 

Lecą dwie jaskółki. Jedna do drugiej: 

-Ty, będzie chyba padać. 

Na to druga: 

-Skąd wiesz? 

-Bo się ludzie na nas gapią. 

 
Idą dwa koty przez pustynię. 

Jeden nagle mówi: 

-Ej, stary. Nie ogarniam tej kuwety. 

Nauczycielka do Jasia: 

- Przyznaj się, ściągałeś od Małgosi! 

- Skąd pani to wie? 

- Bo obok ostatniego pytania ona 

napisała: "nie wiem", a ty napisałeś: 

"ja też". 

 
Jaś do nieprzytomności zakochany 

jest w Małgosi: 

– Małgosiu, co powinienem Ci dać, 

żeby móc Cię pocałować? 

– Chyba narkozę... 

 

 
Jaś pyta dziadka: 

- Dziadku, czy leciałeś już samolo-

tem? 

- Tak. 

- A bałeś się? 

- Tylko za pierwszym razem. 

- A później? 

- Później już nie latałem 

 

 

 

 

Treści prezentowane przez gazetkę 

są wyrazem indywidualnych przeko-

nań autorów. Redakcja ingeruje je-

dynie w przypadku poważniejszych 

naruszeń zasad ortografii, gramatyki 

i dobrych obyczajów. Jeżeli macie 

sugestie dotyczące artykułów, chce-

cie się czymś podzielić, a może ma-

cie ochotę współpracować z nami, 

piszcie na podany niżej adres mailo-

wy:   

gimzetka@interia.eu 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Koziorożec - Ten czas będzie wy-

magał od ciebie wielu wyrzeczeń i 

starań. Staniesz się poważniejszą i 

dojrzalszą osobą, lecz nie zapominaj 

o zabawie, którą zapewni ci nowo-

poznany przyjaciel spod znaku bliź-

niąt.  

 

Wodnik - Wakacje nie zapowiadają 

się ciekawie. Twoje problemy nara-

stać będą w szybkim tempie. Ponad-

to na swojej drodze spotkasz fałszy-

wą osobę spod znaku raka.  

 

Ryby - W te wakacje przydarzy ci 

się niemiły wypadek. Lepiej uważaj 

na sporty letnie, gdyż najprawdopo-

dobniej złamiesz nogę. Lecz nie za-

łamuj się, spotkasz radosną osobę 

spod znaku panny, dzięki której za-

pomnisz o kontuzji. 

 
 

Baran - Nie bądź rozkojarzony. 

Przez to możesz w najbliższym cza-

sie zgubić swoje pieniądze lub tele-

fon. A dobra wiadomość jest taka, że 

w wakacje dostaniesz wystrzałowy 

prezent od bliskiej osoby. 

 

Byk – Wakacje zapowiadają się cie-

kawie. Dobrze wypoczniesz w gronie 

swoich przyjaciół, lecz nie przesa-

dzaj z zabawą, gdyż możesz mieć 

przez to duże problemy i  możesz 

żałować swoich decyzji. 

 

Bliźnięta - to będą udane wakacje. 

Osoby samotne być może wreszcie w 

tym roku zdecydują się na odważ-

niejsze działania - wakacyjne podró-

że to dobra okazja by poznać kogoś 

na stałe. 

 

Rak - Wakacje będą spokojne i nie 

wydarzy się nic specjalnego dlatego, 

że większość czasu będziesz spędzać 

przed komputerem, zamiast cieszyć 

 się z pięknej pogody i wolnego od  
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Kto, co, komu :D ? 
- Pozdrowienia dla Ady Lenart z 1c 
 

- Pozdrowionka dla Kingi, Magdy, 

Ady, Nes z 1c 
 

- Pozdrowionka dla Zuzki z 1c 

 

- Pozderki dla Natki :* 

 

- Pozdrawiam Natę i Karolę z 1c 

 

- Pozdrawiam kochanego Kacpra z 

2f- Kuba Poniatowski 

 

- Pozdrowienia dla Mausa od - _ 

 

- Pozdrawiamy 1a a szczególnie Ru-

skiego i Kalego 

 

- Pozdrawiam pędzla :) 

 

- Pozdrawiam Damiana z 3f. Jesteś 

przystojniakiem   

        J. 

- Dziewczyny i chłopaki z 3gt po-

zdrawiają budynia z 2f! całuski :* 

 

- Pozdrowienia dla Piotrka Urbano-

wicza od Eryka 

 

- Pozdrawiam Kowalsona i Pałker-

sona 
 

- Pozdrowienia dla Izy, Justyny, 

Kamili, Oli, Izy, Julki, Natali, Ali. 
 

- Pozdrowienia dla wychowawczyni 

2d od klasy 
 

- Pozdrawiam panią Kulbacką i Ju-

stynkę, Krystiana, Sandrę, Kasię.       

      Natalia 
 

- Chciałbym pozdrowić fszystkih 

óczniuf klas drógihi tszecih     Ja 

- Pozdrawiam Aurelke, Olę, Zuzię 

Monikę – Sandra 

 

- Pozdro dla 2b i demona ze złama-

nym nosem. pozdro Rokczoł 

 
Pozdrawiam wszystkie Caski z NA-

szej szkoły        Pan. B. 

- Pozdrawiam Kacpra i Olę K. 

Szczęścia zakochańce 

 

- Pozdrawiamy panią Dudzińską i 

kochamy ją 3a 

 

- Pozdrowienia dla Lck, Alka, De-

mona, Piotrusia, Krychy, Danona, 

Adamka i Żwirka 

 

- Pozdrowienia dla P. Małgorzaty 

Urbanowicz       1f 

 

- Pozdrawiam Gabrysię Zadrogę   

XD  :) 

 

- Pozdrowienia dla całej klasy 1d     

 Ps. Jesteście super! 

 

- Pozdro dla Szychy Twoje mordzik-

sy 

 

- Panią Ewę Awramik! i Bartka R. i 

Pędzla i Gąskę :) 

 

- Pozdrawiam Aśkę Cz. Julitę K. 

Browarka od Nati :* 

 

- Pozdrowienia dla Asi, Browara, 

Domy, Natalki D. Od Julitki. Buź-

ka:) 

 

- Serdecznie Pozdrawiamy Naszych 

Kochanych Nauczycieli i prosimy o 

piąteczki 3g 

 

- Pozdrawiam Katarzynę Ostaszew-

ską. Oraz klasę 3d i Panią Sobotkie-

wicz 

 

- Pozdrowionka dla Gontarka ;) i 

Maciusia z 3f 

 
 

- Pozdrowienia dla wszystkich 

uczniów. Życzymy udanych wakacji 

szkoły. 

   

Lew - Będą to jedne z lepszych wa-

kacji. Dostaniesz drogi prezent na 

swoje urodziny od rodziców. Jednak 

na drugi dzień czeka cię przykra 

wiadomość, bądź przygotowany. 

 

Panna - Wakacje spędzisz ciekawie, 

najprawdopodobniej nad morzem lub 

nad jeziorem. Nie przesadzaj z opa-

laniem. Pod koniec wakacji poznasz 

swoją drugą połówkę. Będzie to twój 

prezent na urodziny. 

 

Waga - Nie zaprzątaj sobie głowy 

kłopotami, lecz skup się na czerpaniu 

radości z wakacji. Nie zdążysz wy-

począć, a one już się zaczną koń-

czyć. Za to kolejny rok szkolny 

przyniesie ci dużo sukcesów. 

 

Skorpion - Czeka Cię wyjazd, który 

mocno poprawi twoje samopoczucie 

fizyczne i psychiczne. Spędzisz wie-

le niezapomnianych i cudownych 

chwil. 

 

Strzelec - Okres letni będzie bardzo 

optymistyczny i radosny. Częste 

przebywanie na słońcu ukoi twoje 

nerwy i przyniesie ci wiele szczęścia, 

radości i uśmiech na twarzy. 
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