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8 maja w naszej szkole po raz ósmy od-

był się Międzygimnazjalny Konkurs Pio-

senki Niemieckojęzycznej. Zaintereso-

wanie było dość duże. Wystąpili ucznio-

wie z wielu szkół naszego miasta i jego 

okolic.  Uczestnicy wystąpili w dwóch 

kategoriach: duety i soliści. W pierwszej 

kategorii wygrała Patrycja Januszkie-

wicz, klasa III, z …..            więcej na str. 4» 
                 

 

 

      

21 marca obchodziliśmy szkolny  

Dzień Talentów. O godzinie 12:00 w 

ECK mogliśmy podziwiać popisy 

naszych kolegów. Spotkanie rozpo-

czął Pan Zbyszek Pawlak, niezwykły 

podróżnik, który opowiedział nam o 

swoich przygodach.    więcej na str. 3»  

 

 

 
 

 

Nie wiem, czy było to śmieszne, zabaw-

ne, czy tragiczne. Kiedyś zacząłem odpy-

tywać z ostatniego tematu lekcji. Oczywi-

ście nikt nie był przygotowany. Miałem 

wielkie pretensje do uczniów. Już chcia-

łem wystawiać oceny niedostateczne, kie-

dy zorientowałem się, że pytam z tematu, 

którego jeszcze nie omawialiśmy. 
                                                      więcej na str. 6» 

 

     

18 marca nasza szkoła gościła w Radiu 

Bayer FM. Audycji radiowej o naszym 

gimnazjum mógł posłuchać każdy kto 

włączył częstotliwość 90,7. 
                                                     więcej na str. 3» 

 

 

 

 

 
 

» Z mikrofonem wśród uczniów 

» Co jest grane? 
» Czarna strefa - biblioteka 

» Kto, co, komu ? 
» Rozrywka 
» Wybory wolontariusza roku 

» Zagadki 
» Przepisy 
» Kącik piękna 

» Międzyszkolna wymiana mło-
dzieży 

» Zaprezentowali wysoki poziom 
» Playstation 4 

 

 
 
EuroWeek - Szkoła Liderów to specjali-

styczny obóz edukacyjny oparty na meto-

dach stosowanych w Unii Europejskiej. 

Jego celem jest rozwój najcenniejszych 

obecnie umiejętności społecznych- pracy 

w grupie, kierowania, prowadzenia pre-

zentacji.                              więcej na str. 5» 

Z A D B A L I  O  M I Ł Ą  
A T M O S F E R Ę  

I NAGLE SZOK 

 
 

 

NASI TAM BYLI 
 

 

Ponadto w numerze 

Człowiek musi uczyć 

się całe życie 

 
 

 

SZKOŁA NA ANTENIE 
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Jak co roku, od wielu lat, również w 

tym roku szkolnym na terenie Porad-

ni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Ełku 01 marca 2013 roku odbyły się 

„Wybory Wolontariusza” ogłoszone 

przez Fundację „ Świat na TAK”. Z 

inicjatywy fundacji na terenie 200 

miast Polski wybierano laureata kon-

kursu „ Ośmiu Wspaniałych” (w na-

wiązaniu do westernu p.t. „ Siedmiu 

wspaniałych” -gdy tak niewielu mo-

gło TAK wiele”). 

W Ełku wybory odbywały się pod 

patronatem Starostwa Powiatowego i 

z udziałem jego przedstawicieli. 

W tegorocznej edycji uczestniczyli 

również uczniowie naszej szkoły: 

1. Paulina Baluta 

2. Paulina Kosiorek 

3. Karolina Rusin 

4. Agnieszka Kocińska 

5. Weronika Szynkowska 

6. Zuzanna Grochowska 

7. Monika Żywalewska 

8. Barbara Piotrowska 

9. Adriana Łochowska 

 

Zgodnie z regulaminem Konkursu w 

komisji musi zasiadać psycholog , 

którym była p. Ewa Osowska pra-

cownik poradni, autorka „Karty oce-

ny pracy i postawy kandydata”. We-

dług niej dokonywano, w trakcie 

rozmowy z uczestnikiem, oceny dzia-

łalności wolontariusza . Zgodnie z 

paragrafem 26 i 27 Regulaminu 

Konkursu należą oni do grona do-

brych uczniów, wolnych od nałogów, 

zainteresowanych działaniami służą-

cymi zapobieganiu agresji i przemo-

cy w szkole, bezinteresownie udzie-

lających pomocy, wyróżniających się 

empatią i wrażliwością na potrzeby 

innych. W trakcie trwania indywidu-

alnego spotkania wolontariusza z 

komisją konkursową pozostali 

uczestnicy wyborów  brali udział w 

warsztacie prowadzonym przez do-

radcę zawodowego poradni- Krysty-

nę Olszewską oraz pedagoga Martę 

Czuper.  

 

Tegorocznym laureatem finału kon-

kursu został, podobnie jak w roku 

ubiegłym, uczeń ZS nr 2 w Ełku - 

Damian Kosmala - wolontariusz od 4 

lat. Uczestniczy on w akcjach orga-

nizowanych w Oratorium, Międzyna-

rodowym Wolontariacie Misyjnym  

„Don Bosco”, w Wolontariackim 

Ośrodku Wsparcia oraz Stowarzy-

szeniu „ Młodzi Demokraci”. W 

szkole ma opinię osoby, która zawsze 

chętna jest do pracy na rzecz innych ,  

umie połączyć działalność charyta-

tywna  z pracą społeczną i nauką. 

To on reprezentować będzie ełckich 

wolontariuszy na ogólnopolskim spo-

tkaniu w Rzeszowie. Gratulujemy. 

Gratulacje należą się również zdo-

bywczyniom I i II miejsca w kon-

kursie uczennicom Gimnazjum nr 

1 w Ełku: Adrianie Łochowskiej i 

Paulinie Balucie. 

 

Obie dziewczęta między innymi or-

ganizują festyny z okazji Dnia 

Dziecka inicjowane przez Caritas 

Diecezji Ełckiej, uczestniczą w ak-

cjach wolontariatu współpracującego 

z fundacjami „ Tesco Dzieciom”,       

„ Dziewczynka z zapałkami”, działa-

ją w prywatnym wolontariacie na 

rzecz Ełckiego Centrum Kultury. 

Dlaczego wybór komisji dotyczył 

tych dwóch uczennic ? Ich motywa-

cja szczególnie przekonała komisję 

co do prawdziwości i szczerości in-

tencji towarzyszących ciężkiej pracy 

wolontariusza. Ale wybór był na-

prawdę trudny!!!! 

 

Wybory Wolontariusza  
Roku 2012 
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21 marca obchodziliśmy szkolny  

Dzień Talentów. O godzinie 12:00 w 

ECK mogliśmy podziwiać popisy 

naszych kolegów. Spotkanie rozpo-

czął Pan Zbyszek Pawlak, niezwykły 

podróżnik, który opowiedział nam o 

swoich przygodach. 

 

Następnie na scenie pojawili się 

uczniowie Zespołu Państwowych 

Szkół Muzycznych, którzy zadziwili 

wszystkich swoimi zdolnościami 

muzycznymi.  Swoje wokalne talenty 

zaprezentowali  także:  Aleksandra 

Wierzchoń, Paulina Błaszczyk, Alek-

sandra Zembrzuska, Ola Niczewska, 

Asia Frylich, Natalia Dytłow i Agata 

Karpienia. Nie mogło zabraknąć wy-

stępu koła teatralnego Kameleon, 

które przedstawiło zabawne obchody 

przybycia wiosny.  

Tego dnia mogliśmy poznać cały 

skład gazetki szkolnej, który na co 

dzień pracuje po zajęciach szkolnych  

niezauważony, a efekty ich ciężkiej 

pracy można dopiero poznać podczas 

lektury gazetek szkolnych. Z dużym 

zainteresowaniem spotkało się koło 

fizyczne prowadzone przez panią 

Annę Buchnowską. Członkowie koła 

przedstawili bardzo interesujące do-

świadczenia. "Umysły ścisłe" utwier-

dziły nas w przekonaniu, że fizyka i 

chemia mogą być przyjemnymi i 

interesującymi naukami. I nagle 

szok!!! Występ Karola Stryjew-

skiego z klasy I b- początkującego 

iluzjonisty. Jego magiczne sztuczki 

oczarowały nas.  

Na zakończenie odczytane zostały 

nazwiska osób, które swym zacho-

waniem, zaangażowaniem, postawą 

zasługują na podziw i szacunek. Tę 

ciekawą imprezę poprowadziła prze-

wodnicząca Samorządu Uczniow-

skiego Jolanta Mejcz. 

Nauczyciele organizujący to:   p. 

Kamila Kulbacka -Trzaskowska, p. 

Katarzyna Łukaszewicz, p. Agniesz-

ka Zadroga, p. Ewa Awramik, p. Ur-

szula Paszkowska,  p. Barbara Kiluk-

Dońkowska oraz p. Anna Buchnow-

ska.                                                            

***********                         Jola i Gabi                       

 

 

 

 

 

18 marca i 15 kwietnia nasza szkoła 

gościła w Radiu Bayer FM. Audycji 

radiowej o naszym gimnazjum mógł 

posłuchać każdy kto włączył często-

tliwość 90,7. 

Cztery uczennice z klasy pierwszej: 

Karolina Żylińska, Zuzia Wysocka, 

Natalia Naruszewicz, Patrycja Cy-

bulska pod opieką pani Katarzyny 

Łukaszewicz podjęły się roli spike-

rek. Opowiadały one o wszystkim, co 

się w naszej szkole wydarzyło   lub 

wydarzy w ciągu tego roku szkolne-

go. Audycja zaczęła się od informacji 

o zmianie składu dyrekcji. Kolejnym 

punktem był opis otrzęsin zorgani-

zowanych przez klasę 2F wraz z wy-

chowawcą. Dziewczyny opowiadały 

o kółkach zainteresowań i o Samo-

rządzie Uczniowskim. Nie zabrakło 

wywiadów z nauczycielami, przed-

stawicielami SU, przewodniczącą 

samorządu-Jolą Mejcz, z chętnymi 

do udzielenia wywiadu i podzielenia 

się swoją opinią uczniami, a nawet z 

Panem Dyrektorem.  

Zapraszamy wszystkich do słuchania 

kolejnych audycji. 

 

Karolina i Zuzia 

I nagle szok! 
 
 

 

SZKOŁA NA 
ANTENIE 
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8 marca w Bibliotece Miejskiej w 

Ełku odbyło się spotkanie z młodą 

modelką – Krystyną Giergiel. 

Uczestnicy reprezentowali różne 

grupy wiekowe, obecni byli zarówno 

gimnazjaliści jak i osoby dorosłe. 

Zadziwiające było to, że publiczność 

nie składała się wyłącznie z kobiet. 

Na widowni można było dostrzec 

sporą liczbę panów.  

 

Krystyna jest bardzo młodą osobą, 

która już w wieku osiemnastu lat 

sama zarabia na swoje utrzymanie. 

Podczas wywiadu opowiadała o po-

czątkach pracy w modelingu, o swo-

ich podróżach do innych krajów. 

Tłumaczyła zebranym, jak trudno 

przygotować się do matury, spędza-

jąc nawet pół roku za granicą. Pró-

bowała przedstawić zarówno plusy 

jak i minusy swojej pracy. Zaprezen-

towała także chodzenie po wybiegu. 

Modelka odpowiadała na wszystkie 

pytania zadawane przez publiczność 

oraz dziennikarzy. Rozmowa nie była 

nudna i monotonna, bo poruszano 

sprawy, związane nie tylko z mode-

lingiem. Krystyna okazała się bardzo 

miłą i zabawną osobą, z dystansem 

do siebie. Swoim zachowaniem po-

kazała, że nie wszystkie modelki są, 

jak mówią stereotypy, zapatrzone w 

siebie.  

Myślę, że ten Dzień Kobiet można  

uznać za naprawdę udany. Wszyscy 

liczymy na to, że w Ełku będzie or-

ganizowane coraz więcej takich spo-

tkań i coraz więcej modelek, będzie 

odwiedzać nasze miasto.   

W. i K.  

 

 

28 lutego w Ełckim Centrum Kultury 

odbyły się eliminacje do jubileuszo-

wego X Konkursu Piosenki Angiel-

skiej ,,English Song’’. Uczniowie 

szkół gimnazjalnych i ponadgimna-

zjalnych rywalizowali ze sobą o po-

szczególne miejsca. Konkurencja 

była niemała, jednak w pierwszej 

kategorii, do finału zakwalifikowało 

się 8 osób, w tym uczestniczka naszej 

szkoły – Agata Karpienia, która za-

śpiewała „There was a whisper” 

Bang Gang. Gimnazjum nr 1 repre-

zentowała również Joanna Frylich, z 

piosenkę The Cranberries ,,Zombie”. 

Natomiast w drugiej kategorii do 

finału udało się przejść 7 osobom. 

Finał konkursu odbył się 18 kwietnia, 

również w Ełckim Centrum Kultury. 

Uczestnicy zaprezentowali wysoki 

poziom. Można było usłyszeć pio-

senki takich artystów jak Florence 

and the Machine, Selah Sue oraz wie-

lu innych. Podczas finału nastąpiło 

rozstrzygnięcie konkursu Great An-

niversaries, na najlepszą prezentację 

multimedialną w języku angielskim, 

organizowanym przez MODN. W 

czasie ,,English Song’’ zaśpiewała 

znana wszystkim ełczanom, wielo-

krotna laureatka tego konkursu, zdol-

na wokalistka – Patrycja Makowska. 

 
 Jury, w składzie: Bożena Urban, 

Dorota Kawałko oraz Daniel Szejda, 

po dłuższych obradach, postanowiło 

przyznać: w kategorii gimnazjów: 

I miejsce: Agata Karpienia,    >>> 

Gimnazjum nr 1 w Ełku 

II miejsce: nie przyznano 

III miejsce: ex aequo: Paulina Tysz-

ka, Gimnazjum nr 2 w Ełku,  

Karolina Pisowacka, Publiczne Gim-

nazjum w Prostkach 

oraz w kategorii szkoły ponadgimna-

zjalnych: 

I miejsce – Paulina Zajkowska, I 

Liceum Ogólnokształcące w Ełku 

II miejsce - Sylwia Cieniewicz, Ze-

spół Szkół Nr 2 w Ełku 

III miejsce - Marcin Szleter, Zespół 

Szkół Nr 3 w Ełku 

Agata Karpienia, z piosenką Seven 

Devils z repertuaru Florence and the 

Machine, wyśpiewała także Nagrodę 

Publiczności. 

 

 

 

6 marca, w Zespole Szkół Samorzą-

dowych w Ełku, odbył się Konkurs 

Optymistycznej Piosenki Angielskiej 

,,Don’t Worry, Sing Happy!”.  

 
To już druga edycja tego konkursu. 

Uczestnicy byli podzieleni na dwie 

kategorie. Z pierwszej najlepsza oka-

zała się Natalia Albo ze Szkoły Pod-

stawowej Sportowej nr 6 w Ełku, zaś 

z drugiej, zeszłoroczna zwyciężczyni 

– Karolina Pisowacka z Publicznego 

Gimnazjum w Prostkach. Jury w 

składzie: Marcin Pyciak, Janusz Gar-

licki oraz Tomasz Dorf, bezsprzecz-

nie stwierdzili, że wybór był trudny. 

Nasze gimnazjum reprezentowały: 

Joanna Frylich, Paulina Błaszczyk, 

Aleksandra Wierzchoń, Aurelia Ma-

jewska i Wiktoria Ginter. Nagrodę 

publiczności otrzymał zespół Romb-

sox z ZSS w Ełku. 

Agata i Monika 

Nie wszystkie modelki  
zapatrzone są w siebie 

 
 

 

Zaprezentowali wysoki 
poziom 

 
 

 

, , D o n ’ t  W o r r y ,   

S i n g  H a p p y ! ”  
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EUROPEJSKIE FORUM 

MŁODZIEŻY  

Uczniowie naszej szkoły (większość 

stanowił Samorząd Uczniowski) 

wraz z opiekunkami panią Kamilą 

Kulbacką- Trzaskowską i panią Ur-

szulą Paszkowską spędzili tydzień 

(14-18 kwietnia 2013 r.) na obozie 

szkoleniowym EuroWeek- Szkoła 

Liderów, który zorganizowany został 

w pięknej górskiej miejscowości- 

Długopole Dolne w pobliżu Bystrzy-

cy Kłodzkiej. 

EuroWeek- Szkoła Liderów to spe-

cjalistyczny obóz edukacyjny oparty 

na metodach stosowanych w Unii 

Europejskiej. Jego celem jest rozwój 

najcenniejszych obecnie umiejętności 

społecznych- pracy w grupie, kiero-

wania, prowadzenia prezentacji.  

Europejskie Forum Młodzieży pod-

czas uroczystej Gali Wolontariatu, 

która odbyła się 1 grudnia 2011 r. w 

Warszawie zostało wyróżnione i na-

grodzone przez prezydenta RP Bro-

nisława Komorowskiego. Wyróżnie-

nie zostało przyznane jako wyraz 

szczególnego uznania za pracę i ak-

tywne realizowanie postulatów Euro-

pejskiego Roku Wolontariatu oraz 

priorytetów Komisji Europejskiej i 

Narodowej Agencji Programu „Mło-

dzież w działaniu” w ramach Euro-

pejskiego Wolontariatu. 

 Program organizowany jest przy 

współpracy z Urzędem Marszałkow-

skim we Wrocławiu, Together Euro-

pe, Ministerstwem Edukacji Naro-

dowej, Ministerstwem Spraw Zagra-

nicznych, Ministerstwem Gospodar-

ki, Ministerstwem Pracy i Polityki 

Społecznej, Akademią Morską w >> 

Szczecinie, przedstawicielami konsu-

latów, ambasad oraz  parlamentarzy-

stów europejskich.  

 Zajęcia prowadzone były w znacznej 

mierze w języku angielskim przez 

szkoleniowców i zagranicznych wo-

lontariuszy Europejskiego Forum 

Młodzieży. Poznaliśmy  wspaniałych 

ludzi z Turcji, Rumunii, Niemiec, 

Indonezji, Gruzji, Dominikany, Sło-

wenii, Łotwy, Austrii  i Ukrainy. Z 

pewnością był to dla wszystkich 

uczestników swoisty szok kulturowy.  

 

W ramach relaksu zostaliśmy zapro-

szeni do Galerii Zapałek w Bystrzycy 

Kłodziej i zwiedzaliśmy piękne mia-

steczko Kłodzko (zwane małą Pragą).  

Każdy uczestnik otrzymał certyfikat 

uczestnictwa w szkoleniu, a opiekun-

ki podziękowanie za pomoc przy 

organizacji obozu. 

Nasza podróż trwała 13 godzin w 

jedną stronę, ale nikt z pewnością nie 

żałuje nawet chwili spędzonej w tym 

przeuroczym miejscu. Dodatkowym 

atutem była piękna pogoda, która 

towarzyszyła nam przez cały pobyt 

(20-25’C).  

Spędziliśmy bardzo udany i owocny 

tydzień. 

Projekt współfinansowany przez 

Unię Europejską 

Więcej informacji na stronie 

www.efm.org.pl 

 
W dniach 7-17 czerwca 2013 odbę-

dzie się Szkolna Wymiana Młodzie-

ży pt: „Języki obce naszą przyszło-

ścią.- Fremdsprachen – unsere Zu-

kunft”. 

Na wymianę pojadą uczniowie z klas 

IIId, IIIe, IIIf, IIIg, IIa, IIb, Ie, Ib. 

Łącznie 15 osób, których umiejętno-

ści posługiwania się językiem obcym 

umożliwiają im płynną komunikację. 

Uczniowie będą pod opieką germani-

stów: p. Marioli Kondrackiej, p. 

Agnieszki Zadroga. Cała grupa re-

prezentować będzie naszą szkołę i 

miasto pod kierownictwem dyrektora 

szkoły p. Janusza Samarow. 

Szkołą goszczącą naszych uczniów 

będzie Werner-Jaeger-Gymnasium w 

partnerskim mieście Nettetal.  

Młodzież będzie mieszkała u rodzin i 

codziennie uczestniczyła w zajęciach 

lekcyjnych wspólnie z uczniami nie-

mieckiej szkoły. W programie znaj-

dzie się również poznanie  miasta 

Nettetal i okolic, wycieczka do Ko-

lonii i Dorenburga, gdzie zwiedzimy 

muzeum czekolady i zabawek, wy-

cieczka rowerowa, wspólne roz-

grywki sportowe, wspólna realizacja 

projektu z grupą niemiecką, udział w 

zajęciach szkolnej orkiestry, grill 

oraz inne atrakcje przygotowane 

przez gospodarzy. Rewizyta grupy 

niemieckiej odbędzie się w naszym 

mieście w terminie 22-28 września 

b.r. 

Projekt  dofinansowany jest przez 

Polsko-Niemiecką Współpracę Mło-

dzieży – Jugendwerk.  

 

NASI TAM BYLI MIĘDZYSZKOLNA 
WYMIANA MŁODZIEŻY 
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W poprzednich wydaniach gazetki 

szkolnej wszyscy mieli okazję prze-

czytać wywiad z dyrekcją naszej 

szkoły oraz panią Ewą Awramik. 

Tym razem postanowiliśmy prze-

prowadzić wywiad z nauczycielem, 

która pracuje w tej szkole 20 lat.  
Jaką miał Pan ocenę z historii, gdy 

chodził Pan do szkoły? 

Kiedy byłem w waszym wieku, nie było 

gimnazjów, tylko ośmioklasowe szkoły 

podstawowe oraz cztero- i pięcioletnie 

szkoły średnie. Skala ocen mieściła się 

od dwójki do piątki. Tzw. podstawówce 

otrzymałem czwórkę, a w liceum piątkę. 

 Ile lat pracuje Pan w szkole? 

W szkole pracuję już dwadzieścia lat, 

czyli więcej niż wy macie teraz. 

Czy mógłby Pan opowiedzieć naj-

śmieszniejszą historię, jaka wydarzyła 

się na Pana lekcji? 

Nie wiem, czy było to śmieszne, zabaw-

ne, czy tragiczne. Kiedyś zacząłem odpy-

tywać z ostatniego tematu lekcji. Oczy-

wiście nikt nie był przygotowany. Mia-

łem wielkie pretensje do uczniów. Już 

chciałem wystawiać oceny niedostatecz-

ne, kiedy zorientowałem się, że pytam z 

tematu, którego jeszcze nie omawiali-

śmy. 

 Jak czuje się Pan, ucząc w naszej 

szkole? 

W naszej szkole czuję się dobrze. Mam 

wspaniałe koleżanki i kolegów, na któ-

rych mogę liczyć. Mam uczniów, którzy 

kończąc szkołę, odniosą w życiu sukces i 

będą szczęśliwi. Taką mam nadzieję. 

 Zawsze chciał Pan być nauczycielem 

historii i wos-u?  

Nie zawsze. Decyzję podjąłem po zakoń-

czeniu studiów. 

Czy chciałby Pan uczyć jakiegoś inne-

go przedmiotu?   

 W tej chwili uczę historii, wiedzy o spo-

łeczeństwie oraz edukacji dla         >>> 

bezpieczeństwa. To chyba wystarczy. 

Czy pamięta Pan swoje pierwsze lek-

cje? Jak zachowywali się uczniowie? 

Pamiętam swoje pierwsze lekcje. Przy-

stępowałem do pracy z dużą energią. Nie 

miałem problemów z tego powodu, że 

byłem "młodym" nauczycielem. A 

uczniowie zachowywali się tak jak dzi-

siaj. Może byli bardziej sumienni, kultu-

ralni, a może tylko mi się wydaje.  

 

Czy są osoby lub klasy, które Pan do-

brze zapamiętał? 

Przez cały okres pracy miałem dużo 

uczniów i klas. Miło wspominam wielu. 

Po latach zapominamy, co było złe. Po-

zostają w pamięci tylko dobre i przyjem-

ne chwile. 

Czy w ciągu tych wielu lat bardzo 

zmienił się Pana sposób nauczania 

bądź podejście do dzieci|? 

Wszystko wokół nas ulega przeobraże-

niom. Stałe jest to, że człowiek musi 

uczyć się całe życie. Powinniśmy cały 

czas rozwijać się i zmieniać na lepsze. 

Czy od zawsze interesował się Pan 

historią? 
 

Tak. Historią interesowałem się, od kie-

dy pamiętam. Historia to wszystko, co 

było, co przeżyliśmy i co przeżyli nasi 

przodkowie. Jak można się tym nie inte-

resować? 

Co się Panu najbardziej podoba w 

szkole? 

Ferie i wakacje. To oczywiście żart. 

Najbardziej podobają mi się momenty, w 

których widzę, że moja i wasza ciężka 

praca przynosi efekty w poznaniu i zdo-

byciu wiedzy. Wiedzy, która przyda wam 

się w życiu. 

Co ceni Pan sobie w uczniach? 

Przede wszystkim cenię wytrwałość, 

pracowitość i sumienność. Przecież od 

tego zależą wasze przyszłe sukcesy. 

Czy w dzieciństwie był to Pana wyma-

rzony zawód? 

W dzieciństwie nie myślałem, że będę 

nauczycielem. Kiedy moje pokolenie było 

dziećmi, wszyscy chcieli być żołnierzami, 

strażakami, dobrymi piłkarzami (  w 

latach 70 - tych polska reprezentacja 

odnosiła sukcesy). To były takie dziecię-

ce marzenia. 

1 maja – Ogólnopolskie Święto Kaszan-

ki, Międzynarodowe Święto Pracy, Mię-

dzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi 

Pracy 

2 maja – Święto Polskiej Flagi, Dzień 

Polonii i Polaków za Granicą 

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego 

Maja , Dzień Słońca, Dzień bez kompu-

tera, Dzień Chorych na Astmę i Alergię 

4 maja – Międzynarodowy Dzień Stra-

żaka, Dzień Hutnika, Dzień Kominiarza, 

Dzień Garncarza, Dzień Piekarza, Mię-

dzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen  

5 maja – Międzynarodowy Dzień Po-

łożnika, Dzień Europy, Dzień Godności 

Osoby z Niepełnosprawnością Intelektu-

alną, Dzień Leśnika i Drzewiarza (Pol-

ska) 

6 maja – Święto Gwardii Szwajcarskiej 

(Watykan)  

7 maja –, Dzień Radia (Rosja)  

8 maja – Dzień Zwycięstwa, Dzień Bi-

bliotekarza i Bibliotek 

9 maja – Dzień Niepodległości Rumunii 

10 maja – Dzień Pracownika Gospodar-

ki Komunalnej, 

12 maja – Światowy Dzień Ptaków Wę-

drownych 

13 maja – Światowy Dzień Chorego 

14 maja – Dzień Farmaceuty 

15 maja – Święto Polskiej Muzyki i 

Plastyki, Dzień Niezapominajki, Dzień   

Człowiek musi uczyć 
się całe życie 

KALENDARZ ŚWIĄT 
NIETYPOWYCH 
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bez Samochodu, Dzień Geja, Międzyna-

rodowy Dzień Rodziny 

16 maja – Dzień Straży Granicznej 

17 maja – Międzynarodowy Dzień Te-

lekomunikacji 

18 maja – Międzynarodowy Dzień Mu-

zeów 

19 maja – Dzień Mycia Samochodów, 

Międzynarodowy Dzień Rysowania 

Mahometa, Międzynarodowy Dzień 

Pamięci ofiar AIDS  

20 maja – Międzynarodowy Dzień Pły-

nów do Mycia Naczyń 

21 maja – Światowy Dzień Rozwoju 

Kulturalnego, Światowy Dzień Kosmo-

su, Dzień Strażaka 

22 maja – Dzień Praw Zwierząt, Dzień 

Pac-Mana 

23 maja – Dzień Spedytora, Światowy 

Dzień Środków Społecznego Przekazu  

24 maja – Dzień Cyrylicy, Europejski 

Dzień Parków Narodowych 

25 maja – Dzień Stemplarza, Piwowara, 

Dzień Mleka, Dzień Ręcznika, Między-

narodowy Dzień Dzieci Zaginionych, 

Dzień działacza Kultury i Drukarza  

26 maja - Dzień Matki, Dzień Gruzji 

27 maja – Dzień Samorządu Terytorial-

nego 

28 maja – Dzień Bez Prezerwatywy 

29 maja – Dzień Działacza Kultury 

30 maja – Dzień Bez Stanika 

31 maja – Dzień Pracownika Przemysłu 

Spożywczego, Dzień Bociana Białego, 

Światowy Dzień bez Tytoniu (dawniej 

obchodzony 7 kwietnia) 

8 maja w naszej szkole po raz ósmy 

odbył się Międzygimnazjalny Kon-

kurs Piosenki Niemieckojęzycznej. 

Zainteresowanie było dość duże. 

Wystąpili uczniowie ze szkół nasze-

go miasta, ale także z okolic. Uczest-

nicy wystąpili w dwóch kategoriach: 

duety i soliści. W pierwszej kategorii 

wygrała Patrycja Januszkiewicz, kla-

sa III, z Zespołu Szkół Samorządo-

wych w Woszczelach, która >>>> 

wykonała piosenkę "Sterben fur 

dich" z repertuaru La Fee. 

 

II miejsce zajęła uczennica naszego 

gimnazjum, Wiktoria Ginter, 

uczennica kl Ib.  

W kategorii drugiej wygrały Julia 

Kruszewka i Estera Ławrukajtys, 

klasa II, z Gimnazjum nr 3 im. Kar-

dynała Stefana Wyszyńskiego, które 

wykonały piosenkę zespołu Eisblume 

pod tytułem "Fur immer". II miejsce 

zajęły uczennice naszej szkoły, Zu-

zia Awramik i Aleksandra Saro-

siek z kl. Ic. 

 

W składzie jury byli: pan Daniel 

Szejda, pani Ewa Kukuć i przewod-

nicząca jury, pani Małgorzata Micha-

łowska. 

Organizatorzy zadbali o miłą atmos-

ferę i już teraz zapraszają na przy-

szłoroczną edycję konkursu. 

 Kinga 

ZAGADKA 1. 

 Czterech chłopców urządziło wyści-

gi. 

 - W jakiej kolejności przybyliście do 

mety ?- spytał Jacek kolegów. 

 - Nie przybyłem ostatni - powiedział 

Artur.  

- Ja wyprzedziłem Janka - odrzekł 

Karol. 

- Tak, lecz Janek przybiegł przed 

Arturem - powiedział Staszek. 

- Aha, to już wiem, kto z was zajął 

pierwsze miejsce w tym wyścigu! - 

odparł po chwili namysłu Jacek "ła-

migłowa". 

Pytanie: Kto był zwycięzcą biegu? 
 

ZAGADKA 2. 

Miłośnika rozrywek umysłowych, o 

którym wiedziano, że posiada ro-

dzeństwo, zapytano, ile ma sióstr i 

braci. Zapytany bez chwili namysłu 

odparł: 

- Mam tyle sióstr ilu braci, lecz każda 

z moich sióstr ma dwa razy mniej 

sióstr niż braci. 

Pytanie: Ile sióstr i braci miał nasz 

miłośnik rozrywek umysłowych? 
 

ZAGADKA 3. 

Pewna dziewczynka z zainteresowa-

niem obserwowała pewien przed-

miot. Trwało to przez 4 godziny. Na 

początku lewa strona przedmiotu 

była cieńsza od prawej, a po upływie 

czasu lewa strona była grubsza od 

strony prawej. 

Pytanie: Co robiła dziewczynka? 
 

ZAGADKA 4. 

W koszyku jest sześć jabłek. W jaki 

sposób można je rozdać sześciorgu 

dzieciom, aby każde z nich dostało 

po jednym jabłku i by jedno zostało 

w koszyku? 

 
ODPOWIEDZI !!! 

 

ZAGADKA NR 1 - Zwycięzcą biegu był Karol. 

ZAGADKA NR 2 -  Miłośnik rozrywek miał 3 

siostry i 3 braci. 

ZAGADKA NR 3 - Dziewczyna czytała książkę. 

ZAGADKA NR 4 - Pięciorgu dzieciom dajemy 

po jednym jabłku, a szóstemu wręczamy jabłko w 

koszyku. 

ZAGADKI 

ZADBALI O MIŁĄ 
ATMOSFERĘ 
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Czarna strefa – 
biblioteka 

 

Czytelnictwo klas  

marzec- kwiecień 2013 
 

1a 0,5 2a 0,5 3a 0,1 

1b 1,0 2b 0,2 3c 0,2 

1c 0,4 2c 0,3 3d 0,3 

1d 0,5 2d 0,2 3e 0,2 

1e 0,1 2e 0,3 3f 0,2 

1f 0,8 2f 0,7 3g 0,2 
 

POLECAMY 

 
‘’W  dżungli podświadomości’’ 

Beata Pawlikowska 
Przez trzydzieści lat obserwowałam 

mój umysł. Czym jest podświado-

mość? Jak działa? Jaki ma na mnie 

wpływ? Skąd się bierze samotność, 

kłamstwa i zdrady? Dlaczego zako-

chiwałam się w niewłaściwych face-

tach? Skąd brały się uczucia i myśli, 

których nie chciałam mieć? I czy to 

można zmienić? Robiłam ekspery-

menty, uczyłam się na własnych błę-

dach i naprawiałam swoją duszę. 

Teraz już wiem. To co myślisz i to co 

robisz, czy jesteś zdrowy, czy chory, 

czy jesteś szczęśliwy czy nie 

- to wszystko zależy od twojej pod-

świadomości. A ja ci wyjaśnię jak to 

działa i jak to można zmienić. 

Beata Pawlikowska 

 

„Oślepiający nóż’’ 

Weeks Brent 

 
Gavin Guile umiera. Myślał, że zo-

stało mu jeszcze pięć lat – teraz ma 

mniej niż rok. Z pięćdziesięcioma 

tysiącami uchodźców, synem z nie-

prawego łoża i byłą narzeczoną, któ-

ra być może poznała jego najmrocz-

niejszy sekret, kłopoty otaczają go ze 

wszystkich stron. Cała magia na 

świecie wyrywa się spod kontroli i 

grozi zniszczeniem Siedmiu Satrapii. 

Najgorsze, że odradzają się starzy 

bogowie, a ich armia koloraków jest 

niepokonana. Jedynym wybawieniem 

może być brat, któremu Gavin skradł 

szesnaście lat temu wolność i życie. 

Każde światło rzuca cień. Każdy cień 

skrywa tajemnicę. Każda tajemnica 

błyszczy w świetle. 

 
                                                                                                                                            

źródło: Empik.com 

Ola 

 

 

 

 

 

1. Regeneracja końcówek:  
Na 10 minut przed każdym myciem 
włosów wetrzyj w końce kilka kropel 
oliwy z oliwek. 

2. Gęstsze, grubsze, szybciej 
rosnące włosy: 

składniki: 

- ¼ drożdży, 
- sok z 1 cytryny, 
- 1 łyżeczka oliwy z oliwek, 
- żółtko z jajka, 
- szklanka wody (lub mleka), 
* można też dodać olejek rycy-
nowy lub naftę  

Wszystkie składniki mieszamy ze 
sobą, a następnie nakładamy na wło-
sy na około jedną godzinę (najlepiej 
po nałożeniu maski okryć włosy fo-
liową reklamówką i ręcznikiem). Po 
upływie wskazanego czasu – umyć 
włosy. 

3. Maseczka regenerująca: 
składniki: 
- 100 ml miodu 
- oliwa z oliwek 
Miód wymieszaj z kilkoma łyżkami 
oliwy. Maskę rozprowadź na wilgot-
nych włosach. Owiń głowę folią i od-
czekaj 30 minut. Po upływie wskaza-
nego czasu umyj głowę szamponem. 
Większość maseczek najlepiej działa 
na krótkie włosy. Dłuższe natomiast 
lepiej odżywiać od wewnątrz. 

 

 

 

PRZEPIS NA PYSZNĄ SAŁATKĘ 

Z MAKARONEM : 

Składniki: 

250 g makaronu Farfalle (kokardki) 

100 g gotowego pesto z bazylii 

150 g sera fety 

pomidorki koktajlowe  

świeża bazylia 

pieprz, sól 

Wykonanie: Makaron ugotować w 

osolonej wodzie, gotować około 6 

minut. Odsączyć i gorący wymieszać 

z pesto, dodać kawałki sera oraz 

przekrojone na pół pomidorki. Do-

prawić do smaku. Podawać natych-

miast ze świeżą bazylią również 

można dodać oliwki.   Smacznego ! 

 

 

REGENERACJA 
WŁOSÓW 

PRZEZ ŻOŁĄDEK 
DO SERCA 
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Iron man 3 

 
Robert Downey Jr. Powraca w roli 

miliardera i genialnego wynalazcy 

Tony’ego Starka w trzeciej części 

historii ze świata Marvela – „Iron 

Man 3”. Świat Tony’ego Starka legł 

w gruzach w skutek podstępnych 

działań jednego z jego najpotężniej-

szych wrogów. W poszukiwaniu ze-

msty Stark wyrusza w podróż, która 

wystawi na próbę siłę jego charakteru 

i ducha walki. Przyparty do muru, 

znów może polegać wyłącznie na 

swojej pomysłowości i instynkcie. 

Wkrótce odkrywa odpowiedź na od 

dawna nurtujące go pytanie: czy to 

zbroja czyni superbohatera?  
 

 
 

 

Układ Zamknięty 
 

Historia inspirowana prawdziwymi 

wydarzeniami. Porażająca opowieść 

o trójce biznesmenów, którzy stali się 

celem intrygi skorumpowanych 

urzędników państwowych – prokura-

tora (Janusz Gajos w kolejnej wiel-

kiej roli) oraz naczelnika urzędu 

skarbowego (Kazimierz Kaczor). 

W obsadzie, między innymi: Prze-

mysław Sadowski („Sęp”), Urszula 

Grabowska („Świadek koronny”), 

Magdalena Kumorek („80 milio-

nów”). Autorem zdjęć jest Piotr >>> 

 

 

 

 
 

Sobociński jr („Drogówka”, „Róża”). 

Piosenkę tytułową, promującą film, 

wykonuje zespół Kult. 

Inspiracją dla scenarzystów "Układu 

zamkniętego", Michała S. Pruskiego i 

Mirosława Piepki (twórców scenariu-

sza głośnego i chwalonego za realizm 

dramatu Antoniego Krauzego "Czar-

ny czwartek. Janek Wiśniewski 

padł", uhonorowanego Specjalną 

Nagrodą Jury FPFF w Gdyni) była 

prawdziwa historia biznesmenów, 

zmagających się z zarzutami stawia-

nymi przez prokuraturę oraz urząd 

skarbowy. Wszyscy trafili do aresztu, 

a ich firmę doprowadzono do upad-

ku. Sprawy prowadzone przeciwko 

nim zostały po latach umorzone z 

powodu braku znamion przestępstwa, 

a przedsiębiorcy otrzymali symbo-

liczne zadośćuczynienia. 

 

 

 

 

 

The following 
 

FBI ogłasza, że obecnie w Stanach 

Zjednoczonych działa około 300 se-

ryjnych morderców. Jeden z nich, Joe 

Carroll (James Purefoy), były wykła-

dowca literatury, skazany za serię >> 

 

 

 

mordów na studentkach uniwersyte-

tu, zbiegł z celi śmierci i przy pomo-

cy wydajnej technologii tworzy kult 

zrzeszający seryjnych morderców z 

całego kraju. FBI zwraca się o pomoc 

do agenta już na emeryturze - Ryana 

Hardy'ego (Kevin Bacon), który 

dziewięć lat wcześniej przyczynił się 

do jego schwytania. Nie jest on jed-

nak już tym samym człowiekiem - 

poprzednia pogoń za Carrollem po-

zostawiła głębokie rysy na jego psy-

chice. 
 

 

 

Anatomia Prawdy 

 
Dr Megan Hunt należy do grupy 

światowej sławy neurochirurgów. 

Jednak wskutek obrażeń doznanych 

w wypadku samochodowym, musi 

zakończyć pracę na sali operacyjnej. 

Zaczyna wykorzystywać swoją wie-

dzę pracując jako lekarz sądowy. Do 

rozwiązywania zagadek kryminal-

nych często stosuje dziwne metody, 

które nie zawsze podobają się jej 

przełożonym, zwłaszcza, że kobieta 

nie ma pod tym względem żadnych 

granic. 

 
Agnieszka i Zuzia 

C O  J E S T  G R A N E  

TASIEMCE 
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KRZYŻÓWKA 

 

 

1. Leży w centrum Europy. Sąsiaduje m. in. z Niemcami. 

2. Jest stolicą jednego z województw na południu naszego kraju. 

3. Stolica USA. 

4. W centrum miasta znajduje się gigantyczna karuzela. 

5. Znajduje się tam najwyższy budynek świata. Azja. 

6. Zimowa stolica Polski. 

7. Stolica kraju sąsiadującego z Polską. 

8. Stolica Grecji. 

9. Stolica Chin. 

10. Znajduje się tam m. in. Wawel. 

 

 

 

W dzisiejszym artykule piszemy o 

nowej Konsoli od Sony. 

Jest to Playstation 4, które zostało 

zaprezentowane 20 lutego 2013 na 

Playstatoon Metting.  

Specyfikacja techniczna 

Konsola została oparta na architektu-

rze procesora x86-64.  

Będzie wyposażona w 8 GB pamię-

ci RAM typu GDDR5. Bedzie posia-

dał napęd Blue-ray. Dodatkowo bę-

dzie posiadać porty komunikacyj-

ne USB 3.0, Bluetooth 2.1, kartę sie-

ciową w standardzie 802.11n, złą-

cze HDMI oraz wyjścia audio. W 

konsoli wbudowany został we-

wnętrzny dysk twardy. 

Pad 

Nowy pad będzie nazywał się DualS-

hock 4. W porównaniu do pada z >>> 

 
 

PS3 będzie posiadał nowe gałki ana-

logowe i dodano znajdujący sie po-

między nimi panel dotykowy, przy-

cisk share, gniazdo słuchawkowe 

jack 3,5mm i "light bar" który  bę-

dzie odczytywał położenie pada.  
Damian i Paweł. 

ROZRYWKA 

PLAYSTATION 4 
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Jasiu przychodzi ze szkoły do domu i 

mówi: 

- Cześć mamo. 

- Jasiu, jak się czujesz w szkole? 

- Jak na komisariacie! Ciągle mnie 

pytają, a ja o niczym nie wiem. 
 

 

Jaś jest na kolonii. 

Dostaje list, w którym rodzice napi-

sali: 

"Oto twoje 50 zł., o które prosiłeś. 

P.S. 50 zł. pisze się z jednym zerem, 

a nie z dwoma." 
 

 

Raz jeden głupi pisał list. 

Pyta go drugi głupi: 

- Do kogo ten list? 

- Do mnie. 

- A co tam piszesz? 

- Nie wiem, bo go jeszcze nie otrzy-

małem. 
 

 

Siedzą dwie blondynki w parku i 

jedna mówi: 

-Wiesz, co to znaczy "I don't know"? 

Druga się odzywa: 

-Nie wiem. Sprawdź w słowniku. 

-Słownik też nie wie. 
 

 

Dlaczego w "Titanicu" obsadzili w 

głównej roli Di Caprio? 

Bo Chuck Norris by wszystkich ura-

tował. 
 

 

 

Przychodzi blondynka do pizzerii. 

Sprzedawca pyta: 

- Pokroić na 6 czy na 12 kawałków? 

- Na 6, bo 12 to ja nie zjem! 
 
 

Policja zrobiła obławę. 

Zamknęli dla ruchu jedną ulicę i 

przesłuchiwali przechodniów. 

- Pana zawód! 

- Księgowy.... 

- Następny! 

- Krawcowa... 

- Następny! 

- A ja...chodzę tak sobie od latarni do 

latarni. 

- Pisz! Elektryk! 
 

 

Jak nazywa się chiński piłkarz? 

Kiwa Jakotako 
 

 

Właściciel psa dzwoni do hodowcy:  

- Kupiłem od pana wczoraj psa i 

chciałem się upewnić, czy on na 

pewno jest wierny.  

- Mogę za to poręczyć. Sprzedałem 

go już trzy razy i trzy razy do mnie 

wrócił. 
 

 

W piaskownicy matka zauważa, że 

dziecko coś żuje.  

- Co masz w buzi?  

- Mięsko  

- A skąd?  

- Przypełzło 
 

Jaś pyta dziadka: 

- Dziadku, czy leciałeś już samolo-

tem? 

- Tak. 

- A bałeś się? 

- Tylko za pierwszym razem. 

- A później? 

- Później już nie latałem. 

 

 

 

Baran 

Wiosna to coś dla ciebie! W tym 

miesiącu staraj się wywiązywać ze 

wszystkich powierzonych ci obo-

wiązków. Zastanów się trzy razy 

zanim podejmiesz jakąkolwiek decy-

zje. Zabraknie ci energii do pracy, ale 

przy odrobinie sprytu i dzięki pomo-

cy życzliwych osób dasz sobie radę. 

Najlepszy dzień dla ciebie to 23 

kwietnia. Najbardziej sprzyjający 

znak: Skorpion. 

Byk 

Zarezerwuj swój czas dla przyjaciół. 

Być może ktoś będzie potrzebował 

twojej pomocy. Pod koniec miesiąca 

twoja cierpliwość zostanie wysta-

wiona na próbę. Nie daj się sprowo-

kować do kłótni. Najlepszy dzień: 30 

kwietnia. Najbardziej sprzyjający 

znak: Strzelec. 

 

Bliźnięta 

Znów masz kłopoty z podejmowa-

niem decyzji. Każdą sprawę musisz 

najpierw naświetlić z wszystkich 

stron i pogadać z kilkoma osobami. 

Co nie jest dobre dla ciebie.  Nie 

poddawaj się zbyt łatwo, staraj się 

doprowadzać sprawy do końca. Nie 

przegap okazji do nawiązania no-

wych znajomości. Najlepszy dzień: 

25 kwietnia. Najbardziej sprzyjający 

znak: Waga. 

 

Rak 

Będziesz szybciej kojarzyć fakty i 

zapamiętywać. Wykorzystaj ten czas. 

Refleks i poczucie humoru pomoże ci 

odnaleźć w każdej sytuacji. Nie po-

zwól zbyć się wymówkami, domagaj 

się wyjaśnienia spraw do końca! Naj-

lepszy dzień dla ciebie: 4 maja. Naj-

bardziej sprzyjający znak: Kozioro-

żec. 

 

Lew 

Przeziębienie pokrzyżuje ci plany. 

Gdy coś cie zirytuje, nie udawaj, że 

nic się nie stało, bo tak niczego nie 

zmienisz. Kiedy dotrą do ciebie plot-

ki na twój temat, po prostu je zigno-

ruj. Szczęśliwy dzień: 1 maja. Naj-

bardziej sprzyjający znak:  Bliźnięta. 

 

Panna 

Zwracaj szczególną uwagę na to co 

mówisz, twoje słowa mogą kogoś 

urazić. Najlepiej w tym miesiącu 

także rozplanować wydatki. Najlep-

szy dzień 26 kwietnia. Najbardziej 

sprzyjający znak: Rak. 

 

Waga 

Nie narzekaj na samotność tylko za-

cznij coś robić. Uporządkuj swoje 

życie i nie podejmuj pochopnych  >> 

Bank kawałów 

WIESZCZBA 
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decyzji. I pamiętaj, że najlepszą 

obroną przed złośliwością jest ser-

deczny uśmiech. Najlepszy dzień: 24 

kwietnia. Najbardziej sprzyjający 

znak: Wodnik. 

 

Skorpion 

Staraj się nie ulegać zazdrości, bo 

jest zupełnie bezpodstawna! Nie 

wstydź prosić o pomoc w sytuacjach, 

w których będziesz mieć problem. 

Najlepszy dzień: 29 kwietnia. Naj-

bardziej sprzyjający znak: Panna 

 

Strzelec 

Przy realizacji ważnych planów za-

stosuj taktykę małych kroków. Staraj 

się być dla siebie asertywny. Skup się 

na swoim zdrowiu. I pamiętaj, że w 

trudnych chwilach możesz liczyć na 

rodzinę i przyjaciół. Najlepszy dzień: 

5 maja. Najbardziej sprzyjający znak: 

Ryby. 

 

Koziorożec 

Naucz się zawierać kompromis, w 

ten sposób osiągniesz dużo więcej. 

W tym miesiącu zdecyduj się na 

zmiany. Nabierzesz również ochoty 

na spotkania z przyjaciółmi, których 

ostatnio zaniedbałeś. Najlepszy 

dzień: 2 maja. Najbardziej sprzyjają-

cy znak: Byk. 

 

Wodnik: 

Będziesz cieszyć się życiem i do-

strzegać jego dobre strony. To dobry 

czas na rozwiązywanie konfliktów. 

W tym miesiącu wsłuchaj się w po-

trzeby swojego organizmu. Najlepszy 

dzień:  22 kwietnia. Najbardziej 

sprzyjający znak: Rak. 

 

 

Ryby: 

Pierwsze mocne promienie słońca 

zmobilizują cię do częstych wypa-

dów do znajomych.  Będziesz w su-

per humorze. Promienna i radosna 

poradzisz sobie z każdym wyzwa-

niem. Szczęśliwy dzień: 3 maja. Naj-

bardziej sprzyjający znak: Baran 
 

Kto, co, komu :D ? 

 

- Pozdrawiam Kubusia Poniatow-

skiego. Całą 3F 

 

- Pozdrawiam Sandrę i Kaśkę z I F 

oraz Krystiana, Justynę i Natalię 

 

- Pozdrawiam Kingę Nasutę, Micha-

linę Hiera, Andrzeja, Dudusia. Bu-

ziaczki od dziewczyn z II C 

 

- Pozdrawiam nauczycieli 

 

- Pozdrowienia dla Martyny, Natalki, 

Agaty, Gabi, Zuzi, Pauliny, Oli, San-

dry. Weronika 

- Pozdrowienia dla Plazmy z II D 

 

- Pozdrawiam Ufa 

 

- Pozdrawiam całą szkołę. Dawid II c 

 

- Pozdrowienia dla Pędzla 

 

- Pozdro od Rudego dla I F 

 

- Pozdrawiam Marka, Pędzla, An-

drzeja, i Sida :) 

 

- Pozdrawiam Olę i Zuzię z 1F i Au-

relkę i Monikę z 1 b. 

-Pozdrowienia dla całej cudownej 

klasy 1b oraz wszystkiego dobrego z 

okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. 

Wychowawczyni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranking pięciu  

najciekawszych stron  

internetowych: 

 

1.Nonsensopedia - satyryczny portal 

internetowy, założony w 2005 roku 

przez polski oddział Wikii. Portal ma na 

celu parodiować każdemu dobrze znaną 

wikipedię i pokazywać Internet ze stro-

ny, której nikt nie znał. 

nonsensopedia.wikia.com 

 
2.Demotywatory - Nie sztuka coś zoba-

czyć. Sztuka to właściwie uchwycić. Na 

tej stronie dostępne są tysiące zdjęć, 

które zdumiewają, bawią, smucą, czasa-

mi wręcz przerażają. 

demotywatory.pl 

 
3.Ocen Liceum - Serwis powstał z my-

ślą o osobach, które szukają dla siebie 

odpowiedniego liceum. Znajdziemy tu 

opinie uczniów na temat konkretnych 

placówek w całej Polsce i statystyki z 

poprzedniego roku określające liczbę 

uczniów i nauczycieli. 

ocenliceum.pl 

 
4.4Chan - Jeśli zabłądziliśmy w Interne-

cie, to prawdopodobnie dotarliśmy tutaj 

- do jego kolebki. To właśnie stąd po-

chodzą wszystkie internetowe żarty i 

dowcipy. Niestety serwis ma też nie 

przyjemną stronę - sekcję B mającą na 

celu obrzydzić i onieśmielić każdego 

potencjalnego użytkownika. 

4chan.org 

 
5.Szperus - Gimnazjalisto! – oto baza 

materiałów edukacyjnych stworzona 

właśnie dla ciebie. Szperus, jako część 

Wirtualnej Polski, chce być pierwszym 

polskim serwisem przechowującym ma-

teriały dydaktyczne w formie linków, 

dokumentów, plików audio oraz wideo. 

szperus.pl 
Michał 
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