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GAZETKA SZKOLNA REDAGOWANA PRZEZ UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W EŁKU

TA SALA JUŻ NIE STRASZY

OSTANIE RUBLE

Skrzypiąca, drewniana podłoga, sypiący się tynk, kilka klas na jednej
sali w czasie wychowania fizycznego... Na szczęście to już przeszłość!
Teraz mamy nową, dużą halę, która
już od progu zachwyca swoim rozmiarem i klimatem. więcej na str. 2»

W piątek, 4 października około godziny 11, spod naszej szkoły wyruszyła wycieczka do Ozierska w Obwodzie Kaliningradzkim. Wycieczka
była formą wymiany z młodzieżą z
Rosji.
więcej na str. 2»

TRZYMAJ FORMĘ
W roku szkolnym 2012/2013 przeprowadzono wśród uczniów klas 1. ankietę dotyczącą zdrowego stylu życia. Niestety
okazało się, że 50% z nich je śniadanie
czasami lub, że nie ma na to czasu! A
przecież to najważniejszy posiłek w ciągu
dnia!
więcej na str. 3»

PONADTO W NUMERZE
» Wydarzenia w pigułce
» Mieszkańcy danych krajów
» Co jest grane?
» Czarna strefa - biblioteka

McDONALD’S W EŁKU
Przy ul. 11 listopada i obwodnicy miasta
rozpocznie się budowa McDonald’sa.
Urząd Miasta informuje, że restauracja
może powstać już w połowie przyszłego
roku! Czekamy z niecierpliwością!

» Kto, co, komu ?

CZŁOWIEK Z NADZIEI

» Rozrywka

Jest to film zdobywcy Oscara Andrzeja
Wajdy. Przedstawia historię wielkich
przemian, które przetoczyły się nie tylko
przez zebrania partyjne, wiece i Okrągły
Stół, ale także przez jedno z mieszkań na
gdańskim osiedlu z wielkiej płyty. Reżyser, wdzierając się w prywatność, nawet
intymność związkowego przywódcy, próbuje uchwycić fenomen przemiany prostego, skupionego na codzienności człowieka w charyzmatycznego przywódcę.

» Bank kawałów
» Grand Theft Auto V
» Poławiacze śmieci
» Gdyby radia nie było
» Szkoła z sukcesami
» Zostań św. Mikołajem

Gimzetka

więcej na str. 5»
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Skrzypiąca, drewniana podłoga, sypiący się tynk, kilka klas na jeden sali
w czasie wychowania fizycznego...
Na szczęście to już przeszłość! Teraz
mamy nową, dużą halę, która już od
progu zachwyca swoim rozmiarem i
klimatem.

przedstawiając różne formy sportów,
taniec ze wstążkami, stepy wykonane przez absolwentki naszych szkół,
taniec towarzyski. Nowa hala podoba

PRZYBYLI
UCZNIOWIE

się chyba wszystkim, jest naprawdę W dniach 23-26.09.2013r. do naszegodna podziwu!- powiedział jeden z go gimnazjum przybyli uczniowie ze
uczniów naszego gimnazjum.
Foto. źródło: elk.wm.pl

OSTANIE RUBLE

szkoły Werner Jeanger Gymnasium
w Nettetal. Przez okres pobytu w
Ełku mieszkali w domach naszych
gimnazjalistów. Młodzież z Niemiec
mogła uczestniczyć w zajęciach
szkolnych, zwiedzić Ełk i poznać
„kawałek” polskiej kultury. Ponadto
wzięli udział w audycji radiowej,
podczas której opowiadali o wrażeniach związanych z wymianą. Ełk to

W piątek, 4 października około godziny 11 spod naszej szkoły wyruszyła wycieczka do Ozierska w Obwodzie Kaliningradzkim. Wycieczka była
formą wymiany z młodzieżą z Rosji.
Pierwszym punktem, zaraz po zjepiękne miasto. Ludzie są tu wspaniadzeniu pysznego tradycyjnego obiali. Bardzo mi się tu podoba - mówił
du, była gra intelektualna, która nie
jeden z uczniów z Nettetal.
lada wyzwanie nie tylko młodzieży z
Polski. Po tym ciężkim wysiłku umysłowym nadszedł czas na wysiłek
Uroczyście otwarto ją 20 września fizyczny. Całą sobotę zapełniła 232013 roku, jednak nie wszyscy mieli kilometrowa wycieczka oraz 8okazję ją wtedy zobaczyć ze względu kilometrowy spływ kajakowy.
na kameralny charakter uroczystości.
Na otwarcie przybyli dyrektorzy ełckich szkół, biskup, przedstawiciele
władz miasta, rodzice.

Pan prezydent Tomasz Andrukiewicz
w swoim wystąpieniu podkreślał zalety nowej inwestycji, po czym uroczyście został przekazany klucz do
hali dyrektorom Szkoły Podstawowej
nr 2 i Gimnazjum nr 1.

Spotkanie ubogacili uczniowie,
>>>

Gimzetka

Na koniec, jakby zajęć na dworze
było mało, uczniowie naszej szkoły
udali się do parku linowego, gdzie
jak sama nazwa wskazuje, przechodzili przez tory przeszkód na linach
na dość sporej wysokości. Bardziej
odważni mogli zjechać na linie nad
rzeką. Wieczorem, gdy zmęczenie
dopadło wszystkich, okazało się, że
to nie koniec niespodzianek. Mianowicie czekało na nich prawdziwe rosyjskie wesele. Ostatniego dnia wycieczki zajechali do supermarketu,
gdzie wydali ostatnie ruble na słodycze i rosyjskie przysmaki, z których
tylko część dojechała do domu...
Wycieczka była świetna, pełna humoru i niespodzianek. Uczniowie ze
zniecierpliwieniem czekają na kolejną
wycieczkę do Obwodu Kaliningradzkiego lub na rewizytę uczniów z
Ozierska w Ełku.
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Dodatkowo zorganizowano dla nich
wycieczkę do św. Lipki i mieli okazję
pojechać Ełcką Koleją Wąskotorową
do Sypitek, gdzie mogli skosztować
potraw na specjalnie przygotowanym
pikniku. To jednak nie koniec niespodzianek. Nasi uczniowie wykonali
przed gośćmi specjalną, nowoczesną
wersję „Czerwonego Kapturka” w
języku angielskim. Wszystkim się
bardzo spodobało. Nie obyło się także bez śpiewania i wspólnego koncertu finałowego w ECK-u. Po całej
imprezie wszyscy zjedli uroczystą
kolację w Szkole Artystycznej.
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To już VIII edycja ogólnopolskiego
programu „Trzymaj Formę”, którego
celem jest kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży
poprzez promocję zasad aktywnego
stylu życia i zbilansowanej diety.

orzechach oraz nasionach. Oto Jajecznica z papryką, pomidokilka przepisów na zdrowe śniadanie: rami
i
szczypiorkiem
Składniki:
Kanapka z polędwicą z indyka,
papryką i pomidorem
- jaja kurze – 2 sztuki
- papryka czerwona – 1/4 średniej
Składniki:
- papryka żółta – 1/4 średniej
- bułka pełnoziarnista z pestkami - pomidorki koktajlowe -5-6 małych
dyni
lub - 1 mały pomidor czerwony
- polędwica z indyka- duży plaster
- kromka chleba pełnoziarnistego
- papryka czerwona lub żółta
- szczypiorek – łyżeczka lub do woli
- pomidor -2 koktajlowe lub 2 śred- - szczypta soli do smaku
nie plastry pomidora czerwonego
- sałata do woli.
Przygotowanie:

W roku szkolnym 2012/2013 przeprowadzono wśród uczniów klas 1.
ankietę dotyczącą zdrowego stylu
życia. Niestety okazało się, że 50% z
nich je śniadanie czasami lub, że nie
ma na to czasu!
A przecież to najważniejszy posiłek w ciągu dnia.
To, co zjadamy rano, wpływa na
naszą aktywność, bystrość umysłu i
koncentrację oraz poprawia nastrój.
Pierwszy posiłek powinien dostarczać
tyle energii, abyśmy mieli siłę na
stawienie czoła nowym obowiązkom i
zadaniom. Osoby, które je jedzą, są
mniej podatne na depresję, milsze
dla otoczenia oraz odporniejsze na
stres i choroby, są nastawione do
życia bardziej optymistycznie niż inni
oraz mają lepsze wyniki w nauce.
Śniadanie powinno być drugim posiłkiem (po obiedzie) pod względem
wartości energetycznej w ciągu dnia.
Powinniśmy jeść produkty bogate w
białko i złożone węglowodany. Odradza się jedzenie rzeczy słodkich, które nas nasycą, ale szybko spowodują
powrót głodu.
Najlepsze będą: pełnoziarniste
pieczywo, płatki zbożowe, mleko, jajka, niskotłuszczowe jogurty naturalne, chude sery,
wędliny oraz warzywa. Nie zapominajmy również o owocach,

Gimzetka

Omlet z musli

Na małej patelni roztopić masło i
dodać pokrojoną w kosteczkę paprykę. Poddusić 1-2 minuty na małym
ogniu, wbić jajka i pokrojone pomidorki koktajlowe. Całość lekko wymieszać i zdjąć z ognia jak tylko zetnie się białko, a żółtko będzie jeszcze półpłynne. Jajecznicę posypać
drobno pokrojonym szczypiorkiem i
podać z kromką pieczywa pełnoziarnistego.

Składniki:
- jajka kurze – 2 sztuki
- mąka (najlepiej pełnoziarnista) – 2
łyżki
- musli – 3 łyżki
- szczypta soli
- szczypta proszku do pieczenia
- ulubiony dżem i owoce
- masło – 1 łyżeczka

GDYBY RADIA NIE BYŁO...

Przygotowanie:
Białka jajek ubijamy ze szczyptą soli
na sztywną pianę, dodajemy żółtka.
Dodajemy przesianą mąkę z proszkiem. Wszystko delikatnie mieszamy.
Na końcu dodajemy musli. Na patelni
rozpuszczamy masło i wlewamy ciasto. Smażymy z dwóch stron na złoty
kolor. Omlet podajemy posmarowany
dżemem i z owocami.
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Radio - czyli rozrywka i ważne informacje w jednym. Zastanówmy się,
co byłoby gdyby nie istniało. W tych
czasach, chociaż tak było i kiedyś,
najróżniejsze wiadomości są przekazywane przez stację radiowe. Kierowcy jadący nieznanymi trasami
właśnie od niech dowiadują się o
korkach czy innych utrudnieniach w
ruchu. Ludzie godzinami przesiadujący w pracy nie zawsze mają dostęp
do telewizji. Łatwiej natomiast o radio, dzięki któremu są cały czas na
bieżąco z wiadomościami, a poza
tym nie nudzą się, bo prezenterzy
dbają o bardzo dobrą muzykę w naszych odbiornikach. Możemy robić

str. 3

też wiele różnych rzeczy za jednym
zamachem, np. sprzątać i słuchać
muzyki. Odpowiedzmy zatem na pytanie, co byłoby, gdyby radio nie
istniało? Odpowiedź jest chyba prosta- życie byłoby nudniejsze. Nie
mielibyśmy sposobności słuchania
ulubionych audycji czy bycia na bieżąco z wiadomościami i plotkami.
Uczestnicy mogli odpocząć i posilić
się zasłużoną gorącą kiełbaską z
ogniska. To szkolne przedsięwzięcie
było okazją do bliższego poznania
się, zintegrowania. Uczniowie byli
usatysfakcjonowani pomocą środowisku. Młodzi ekolodzy spisali się na
medal.

Kenii, Szkocji, Japonii, Indii, Arabii
Saudyjskiej i Francji, bowiem zadaniem pierwszaków było przeobrażenie się w mieszkańców danych krajów. I oprócz tego uczniowie musieli
m.in.: zaśpiewać piosenkę, odpowiedzieć na kilka pytań, zaprezentować
wylosowany kraj oraz wziąć udział w
zabawnych konkurencjach sportowych. Podczas otrzęsin pierwszaki
mogły się lepiej poznać i wzmocnić
klasowe więzy. Nad całą imprezą
pieczę sprawowały panie z Samorządu Uczniowskiego oraz reprezentanci
naszego gimnazjum. Otrzęsiny odbyły się w miłej i spokojnej atmosferze.
Wszyscy zgodnie stwierdzili, że impreza była bardzo udana.

MIESZKAŃCY DANYCH
KRAJÓW
POŁAWIACZE ŚMIECI
Jak co rok, tak również i w tym, nasza szkoła z pełnym zaangażowaniem uczestniczyła w tej szczytnej
akcji. Sprzątanie odbyło się 25
września i wzięły w nim udział dwie
klasy: 1A i 3F, pod opieką nauczycieli : p. Andrzeja Kuczyńskiego,
p. Barbary Kiluk – Dońkowskiej, p.
Jolanty Ratuszny oraz p. Małgorzaty
Urbanowicz. Uczniowie zaopatrzeni
w worki i rękawiczki dzielnie stawiali
czoła górom śmieci, wśród których
można było znaleźć takie „skarby”
jak: fotel, komputer, drzwiczki od
lodówki czy PS1 . Drogę zaczęliśmy
od os. Konieczki następnie przeszliśmy
obok
ul.
Słonecznej.

10 października w Centrum Edukacji
Ekologicznej w Ełku nie zabrakło
śmiechu, radości i dobrej zabawy,
którą uczniowie naszego gimnazjum
tak bardzo sobie cenią. A było to
możliwe za sprawą otrzęsin klas
pierwszych, na które wszyscy tak Zwycięzcą została klasa 1c, która za
długo czekaliśmy.
rok w nagrodę zorganizuje otrzęsiny
nowo przybyłym pierwszakom. Mamy
nadzieję, że impreza będzie równie
ciekawa i dobrze zorganizowana jak
tegoroczna. A drugo- i trzecioklasiści
nieobecni podczas otrzęsin mogą
żałować. Ominęła ich zabawna i wesoła impreza, która na długo pozostanie w naszych pamięciach.

BEZ OBAW
15 i 16 października uczniowie klas:
2c, 2f, 1b i 1f wraz z opiekunkami p.
Katarzyną Mentel - Dąbrowską, p.
Joanna Sobotkiewicz oraz p. Anną
Buchnowską odwiedzili Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w
Ełku - Stacja Uzdatniania Wody.

Pierwszaki przebrane w barwne stroje brały udział w konkurencjach
przygotowanych przez klasę 2c oraz
Po sprzątnięciu okolic Szpitala Wojich wychowawczynię p. Jolantę
skowego udaliśmy się do Centrum
Chrzanowską. W jednym miejscu
Edukacji Ekologicznej, gdzie czekała
mogliśmy zobaczyć reprezentantów
na nas miła niespodzianka. >>

Gimzetka
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Celem wycieczki było podniesienie
świadomości młodzieży na temat
znaczenia wody na Ziemi, zaszczepienie potrzeby ochrony wód oraz
popularyzowanie postaw proekologicznych.
Uczniowie mieli możliwość poznania
procesów technologicznych, które
towarzyszą uzdatnianiu wody, dzięki
czemu spełnia ona wszystkie standardy europejskie. Dowiedzieli się
też, że wodę, którą mamy w naszych
kranach, możemy bez obaw pić nawet bez przegotowania.
Wśród atrakcji były także: degustacja wody oraz rozrywki sportowe na
wesoło.
Na zakończenie każdy uczestnik
otrzymał upominek z logo przedsiębiorstwa.

SZKOŁA Z SUKCESAMI
Mało kto wie, że w naszej szkole
uczy się wielu wspaniałych i utalentowanych sportowców. Zaczynając
od wakacji 2013 roku, możemy pochwalić się naszym złotym medalistą
Mistrzostw Polski w kategorii młodzików w wioślarstwie-Adamem Sinochą. Adam pokonał wielu przeciwników. Zawody te odbyły się na początku sierpnia. Medal z nich przywiozła także uczennica Klaudia Pankratiew, wywalczając brązowy medal

zawodów przywiozła dwa srebra: z
jedynki oraz z wcześniej wymienionego debla wraz z Olgą Szczawińską.
Teraz przenosimy się do kategorii
biegowej. W październiku odbyły się
zawody przełajowe, międzyszkolne
kategorii

gimnazjum.

Chłopcy

w

pięknym stylu „wybiegli” 3. miejsce.
Każdy z 10 uczniów musiał przebiec
dystans 1500m. Liczyła się tutaj
przede wszystkim świadomość, że
biegnie się nie tylko dla siebie, ale i
dla drużyny.

na łódce podwójnej (deblu) wraz z
uczennicą Gimnazjum nr 4 -Olgą
Szczawińską. Jeśli chodzi o tę kategorię sportową, to nie koniec sukcesów! We wrześniu w Warszawie odbyły się zawody makroregionowe

WYBORY DO ZARZĄDU
SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO
Wybory do Zarządu Samorządu
Uczniowskiego Gimnazjum nr 1 odbyły się 28 października 2013 roku w
sali nr 11. Głos można było oddać
podczas 3, 4, i 5 przerwy między
lekcjami. Spośród 7 Kandydatów:
- Angelika Miszta,
- Julia Dąbkowska,
- Weronika Śliwowska,
- Michał Zadroga,
- Angelika Konopko,
- Gabrysia Zadroga
- Aleksandra Wierzchoń.
Uczniowie poprzez głosowanie wyłonili 4-osobowy zarząd. Przewodniczącą Zarządu Samorządu Uczniowskiego została Angelika Miszta, jej
zastępczynią jest Julia Dąbkowska,
sekretarzem została Weronika Śliwowska, a skarbnikiem samorządu
- Aleksandra Wierzchoń.
Serdecznie Gratulujemy Zwycięzcom!!!

Gimzetka

Wiele zawodów czeka nas już wkrótrównież w najmłodszej kategorii wie- ce i naszym szkolnym sportowcom
kowej. Stamtąd także przywieziono życzymy udanej rywalizacji i wielu
osiągnięć!
do Ełku kilka „krążków”. Obsada
chłopców składająca się z: Adama
Sinochy,

Szymona

Piekarskiego,

Oskara Rosińskiego, Kuby Przekopa
oraz sterniczki Wiktorii Święcińskiej
okazała się być numerem jeden!

WYDARZENIA W PIGUŁCE
Ełczanie ruszcie kuper!
W niedzielę 13 października odbył się
Test Coopera, gdzie każdy mógł
sprawdzić swoją formę fizyczną i
ocenić ją zgodnie z międzynarodową
normą. Zdjęcia z Testu Coopera możecie zobaczyć na:
www.mosir.elk.com.pl
Tydzień Dobrych Uczynków
Do 11 października trwał Tydzień

Oskar do zdobytego złota wywalczył Dobrych Uczynków, gdzie mieszkańsobie również brązowy medal na com Ełku rozdawane były ciepłe pojedynce. Klaudia Pankratiew z tych
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siłki. Wszystko organizował Caritas
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Diecezji Ełckiej. Namiot żywności stał
w parku. Akcja odbywa się co roku.

lenistwa, który przyprawiony jest

BYŁO UROCZYŚCIE
Uroczyste zakończenie roku szkolne-

Powstała Młodzieżowa Rada
Powiatu Ełckiego.

go 2012/2013 odbyło się 27 czerwca
w Ełckim Centrum Kultury. Obecne

odrobiną niepewnośc, co przyniesie
kolejny rok szkolny. Pan dyrektor
wraz

z p. Katarzyną Łukaszewicz

starali się zachęcić absolwentów na-

szego gimnazjum do odważnego i
We wrześniu odbyły się wybory we było całe grono pedagogiczne naszej
przemyślanego wyboru szkół ponadwszystkich ełckich szkołach ponad- szkoły, rodzice niektórych uczniów
gimnazjalnych, co będzie rzutowało
gimnazjalnych. Młodzież ma repre- no i oczywiście sami uczniowie. Na
na ich późniejsze wejście w dorozentować nie tylko swoje placówki, scenie wyróżnieni zostali absolwenci
słość. Miłej atmosfery dopełniły
ale powinna wypowiadać się w spra- oraz Ci, którzy swoją wytężoną prautwory wykonywane przez zespół
wach ważnych dla wszystkich cą, zasłużyli na biało - czerwony pawokalno - instrumentalny p. Ewy
uczniów. W czwartek 24 październi- sek na świadectwie. Część z uczniów
Awramik oraz solistów. Niejednemu
ka, podczas pierwszej sesji, młodzi otrzymała nagrody za inne osiągniężegnanemu i żegnającemu zakręciła
członkowie rady złożyli ślubowanie. cia, np. sportowe oraz osoby działasię łza w oku, jak to zwykle bywa
Został również wybrany przewodni- jące w wielu organizacjach takich
przy pożegnaniach.
czący i wiceprzewodniczący.
jak: Fundacja „Dziewczynka z zapałkami” czy Oratorium im. św. Jana
Czeka nas przebudowa dworca
PKP

Bosco. Nie zapominajmy o laureatach konkursów przedmiotowych,

W ramach przedsięwzięcia planowa- dzięki którym wzrasta ranga naszej
na jest m.in. wymiana wszystkich szkoły. W podzięce za cierpliwe znoinstalacji w budynku, włącznie z szenie naszych humorów belfrowie
ogrzewaniem, wymiana okien, mo- zostali zasypani niezliczoną liczbą
dernizacja dachu, wykonanie nowych kwiatów.
podłóg, wykonanie nowej elewacji

Z mikrofonem
wśród uczniów

oraz podjazdów dla niepełnosprawnych. Będzie więcej parkingów oraz

Rok szkolny 2013/ 2014 przyniósł do

system monitoringu w celu poprawy

naszej szkoły ze sobą wiele zmian.

bezpieczeństwa podróżnych.
Jan Paweł II patronem Ełku?

Zapytaliśmy
Zakończenie roku szkolnego - koniec

więc uczniów naszej

szkoły, co sądzą o tych nowościach.

Trwa zbieranie głosów pod projek- czy początek? Z jednej strony kończą
GIMZETKA: Czy możecie zdradzić
tem uchwały obywatelskiej, która się dni wytężonej pracy, stresu przed
nam swoją opinię na temat nowej
umożliwi ustanowienie Karola Wojty- egzaminem i sprawdzianami oraz
hali sportowej?
ły patronem Ełku. Decyzja leży jed- szalone przerwy w
towarzystwie
UCZNIOWIE: Nowa hala jest chyba
nak w rękach radnych.
przyjaciół, a z drugiej zaczyna się
najlepszą zmianą jaka mogła zajść w
dwumiesięczny okres słodkiego >>
naszej szkole. Do tej pory musieliśmy

Gimzetka
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ćwiczyć razem z innymi klasami na nowym rokiem szkolnym. Mamy namałej sali, a teraz mamy do dyspo- dzieję, że zmiany zachodzące w
zycji ogromną powierzchnię. Możemy przyszłości będę przyjmowane z taswobodnie ćwiczyć, nie martwiąc się kim samym entuzjazmem .
o miejsce. Sala jest bardzo dobrze
wyposażona, co gwarantuje napraw-

FIESTA NA CMENTARZU?

ZOSTAŃ ŚW.
MIKOŁAJEM
I Ty możesz pomóc potrzebującym!
Jeżeli chcesz pomóc dzieciom, ale nie

dę dobrą zabawę na lekcjach wy- Zaduszki w naszej kulturze obcho- wiesz jak? To bardzo proste! Przychowanie fizycznego!
W każdej dzimy 2 listopada. W tym dniu w
nieś zabawki i włóż je do specjalnego
szatni od w-fu znajduje się toaleta z zadumie odwiedzamy groby naszych
kartonu (znajduje się on w szkolnej
lustrami i prysznicami, co jest bardzo bliskich zmarłych, stawiamy na nich
przydatne, bo jak wiadomo, każdy po znicze i składamy kwiaty.
lekcji wychowania fizycznego chce

bibliotece).

Zupełnie inaczej świętują Filipińczy-

się odświeżyć i sprawdzić, jak wyglą- cy. W tym kraju jest to radosne
da.
święto. Na cmentarzu ustawia się
GIMZETKA: Faktycznie, nowa hala namioty, w których licznie zgromato bardzo dobra zmiana. A co sądzi- dzone rodziny urządzają huczne biecie o szafkach, które pojawiły się na siady. Przynosi się dużo jedzenia,
korytarzach szkolnych?
picia, które w towarzystwie bliskich
UCZNIOWIE: Jest to bardzo dobre spożywa się, wspominając zmarłych.
rozwiązanie problemu, jakim były Na śpiewach i ploteczkach spędza się
nasze ciężkie plecaki. Przychodząc

cały dzień. Na straganach można

rano do szkoły, możemy zostawić w kupić jedzenie, słodycze, zabawki
swojej szafce podręczniki i nie musi- itd.. Organizuje się również zabawę z
my ich nosić cały dzień ze sobą. Mo- karaoke.
że w nich trzymać też nasze materiały potrzebne na zajęcia artystyczne,
zamiast nosić je ze sobą cały dzień.

Zabawki trafią do dzieci z biednych

Szafki zastąpią nam szatnie, co moim

rodzin jako prezenty Bożonarodze-

zdaniem, jest dobrym pomysłem,

niowe. Pamiętaj jednak, że dary po-

ponieważ teraz już nie będę musiała

winny być czyste. Aby zachęcić Was

martwić się o swoje ubrania i buty.
Możemy w nich trzymać teraz nasze

Czy wiesz, że na Filipinach istnieją do pomocy, wyznaczyliśmy nagrody:
buty zmienne na hale sportową i nie cmentarze – miasteczka, gdzie
+10 pkt. za oddanie 1 zabawki (max.
musimy ich nosić ze sobą na każdą mieszkają bezdomni . Za codzienną
lekcję wychowanie fizycznego.

opiekę i sprzątanie grobowca dosta- 50 pkt.)

Jak widać, uczniom podobają ją pensję, a w szczególne święta, np.
się zmiany, które pojawiły się wraz z

Gimzetka
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Zaduszki otrzymują premię.
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Z HISTORIĄ NASZEGO
KRAJU
W środę, 5 listopada w Ełckim Cen-

finałowy koncert. Jeszcze raz gratu- zmienioną nazwą – Narodowe Święto
lujemy naszym zdolnym uczennicom! Niepodległości.
:)

DZIEJE ŚWIĘTA
NARODOWEGO

trum Kultury odbyły się kolejne, szóste już eliminacje do Przeglądu Pie-

śni i Piosenki Patriotycznej. Konkurs Dlaczego właściwie obchodzimy to
ten ma na celu rozpowszechnianie święto? To powinien wiedzieć każdy,
wśród społeczeństwa, a zwłaszcza ale w ramach krótkiego przypomnietych najmłodszych, twórczości o te- nia - 11 listopada 1918 roku po 123
matyce patriotycznej oraz zapozna- latach

od

rozbiorów

dokonanych

wanie w trochę inny sposób z histo- przez Austrię, Rosję i Prusy Polska
rią naszego kraju. Jury w tym roku odzyskała niepodległość.
miało wyjątkowo trudną pracę, musieli wybrać tych najlepszych spośród
aż 87 występów! Uczestnicy występowali z podziałem na kategorie wiekowe. Mogli być to soliści, duety,
zespoły i chóry.

Współcześnie

główne

obchody

z

udziałem władz państwowych odbywają się w Warszawie na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Prezydent

Interesujące jest to, jak przedstawia- składa kwiaty na Grobie Nieznanego
ła się sytuacja tego święta narodo- Żołnierza, oddając hołd wszystkim
wego na przestrzeni lat. 11 listopada poległym. Z tej okazji organizowane
był dniem obchodzonym świątecznie są także różne biegi niepodległości,
już w 1920 roku. Ówcześnie tego parady oraz inne przedsięwzięcia,
dnia odbywały się defilady wojsko- które mają za zadanie szerzyć wiedzę
we, msze święte i uroczystości pań- o wydarzeniach historycznych wśród
stwowe, jednak nie był to dzień wol- najmłodszych pokoleń i propagować
ny od pracy. Dopiero w roku 1937, wśród całego społeczeństwa postawy
czyli prawie 20 lat po odzyskaniu patriotyczne.
niepodległości, 11 listopada uzyskało

Naszą szkołę dzielnie reprezentowały rangę święta państwowego. Do mo3

uczennice

przygotowane

MIKOŁAJKOWE
SZALEŃSTWO

przez mentu wybuchu II wojny światowej Jak co roku Samorząd Uczniowski

niezastąpioną panią Ewę Awramik. obchody państwowe odbyły się tylko przygotuje w naszej szkole to „czerByła to Joanna Frylich, Wiktoria Gin- dwa razy - w 1937 i 1938 roku. W wone” święto. W tym roku również
ter oraz Paulina Błaszczyk. Do finału latach 1939-1944 jakiekolwiek prze- będzie wesoło. Co planuje samokonkursu dostała się uczennica klasy jawy polskości, a co za tym idzie rząd? Na razie trzyma to w ścisłej
3f, Asia Frylich, wykonując utwór obchodzenie świąt narodowych, były tajemnicy, może będzie to poczta
„Cisza. Modlitwa Katyńska". Serdecz- zabronione. W 1945 dzień 22 lipca mikołajkowa? Albo coś zupełnie innie gratulujemy i trzymamy kciuki 10
listopada! Zapraszamy wszystkich do
wspierania naszej reprezentantki 10

ustanowiono Narodowym Świętem nego? Nikt jeszcze tego nie wie, ale
Odrodzenia Polski, a tym samym mamy nadzieję, że będzie to coś
zniesiono Święto Niepodległości. Na bardzo zabawnego. W końcu to już
stałe pojawiło się ponownie w pol- za miesiąc. :P Wszyscy czekamy z

listopada o godzinie 18 w Ełckim skich kalendarzach w roku 1989 na utęsknieniem na "mikołajkowe szaCentrum Kultury, gdzie odbędzie się

Gimzetka
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Czarna strefa
biblioteka
POLECAMY

Amore 14

odziedziczył nawet srebrną monetę,

Carolina, zwana Caro, ma prawie
czternaście lat. Jest wyjątkowa, jak
wiele dziewczyn w jej wieku. To magiczny okres. Są przyjaciółki (Alis i
Clod), z którymi dzieli się dni i sekre-

Trzy metry nad niebem

która należała kiedyś do Norfleeta.
Kiedy Jack przynosi monetę na lekcję, żeby pokazać ją klasie, Ruthie
zastanawia się? czy pieniądz nie lśni
trochę zbyt jasno?

ty. Są pierwsze pocałunki skradzione

Szesnastoletnia Babi, dziewczyna, z w cieniu klatki schodowej. Jest szkotak zwanego dobrego domu, świetna ła, są żarty pod adresem nauczycieli i
uczennica i przykładna córka, na przygotowania do egzaminów. Jest
skutek pogmatwanego splotu przy- cudowna babcia i super brat, który
padków, poznaje Stepa, agresywne- pomaga jej marzyć, ale nie brakuje
go chuligana, którego życie składa rodzinnych problemów. A miłość?
się z ćwiczeń na siłowni, wyścigów Czy ma oblicze spotkanego przypadna motorze i bezsensownych bijatyk. kiem Maksimiliana?
Mimo krańcowo różnych charakterów
i sprzeciwu apodyktycznej matki Babi, zakochują się w sobie bez pamięci. Pod wpływem tej miłości, która

CZYTELNICTWO

oczywiście nie ma szans na przetrwanie, zmieniają się oboje. Babi

Czytelnictwo klas w miesiącach

otwiera się na świat, dojrzewa, a

wrzesień - październik 2013 r.

Step staje się bardziej refleksyjny,
łagodniejszy. Babi jest jedyną osobą,

Klasa

Ilość

Klasa

Ilość

której Step powierza swój mroczny

1A

0,4

2D

0,6

sekret, który tłumaczy jego agre-

1B

0,4

2E

0,3

1C

0,5

2F

1,1

1D

0,8

3A

0,3

1E

0,5

3B

0,4

1F

0,2

3C

0,5

2A

0,6

3D

0,3

2B

0,3

3E

0,4

2C

0,5

3F

0,3

sywne i destrukcyjne zachowania.

Piracka moneta
Zbliża się koniec roku szkolnego.
Uczniowie szóstej klasy w szkole
Oakton dowiadują się, czym jest genealogia. Każdy z nich musi zaprezentować wyniki swoich badań nad
drzewem

genealogicznym

własnej

rodziny. Jack Tucker, najlepszy przy-

Zachęcamy do odwiedzania naszej
jaciel Ruthie Stewart, odkrywa, że biblioteki od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:45 do 13:45, gdzie
jego przodkiem był pirat, noszący to
znajdziecie na sto procent coś dla
samo co on imię: Jack Norfleet. Jack siebie.

Gimzetka
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CO JEST GRANE

„Chce się żyć”

Oparta na prawdziwych wydarzeTo warto obejrzeć w listopa- niach, wzruszająca historia Mateusza
dzie...
(w tej roli Dawid Ogrodnik), który
,,Carrie’’
wbrew poważnej chorobie podejmuje
Adaptacja debiutanckiej powieści poruszającą walkę o godność i szczęStephena Kinga. Nieśmiała i poniża- ście. W pełnej ciepła i humoru opona Carrie posiada niezwykły dar, wieści, przywodzącej na myśl francuktóry postanawia wykorzystać pod- ski hit "Nietykalni" i oscarowe arcydzieło "Moja lewa stopa", wystąpiła
czas balu maturalnego.
plejada aktorskich znakomitości...

TASIEMCE
JAK POZNAŁEM WASZĄ MATKĘ
Jest rok 2030, Ted sadza dwójkę
swoich nastoletnich dzieci na kanapie
i zaczyna opowiadać im tytułową
historię... Główna treść opowieści w
serialu HIMYM rozpoczyna się gdy
najlepszy przyjaciel Teda oświadcza
się swojej dziewczynie, co wywołuje
w Tedzie refleksję, że dla niego również nadszedł czas się ustatkować.
Co zaskakujące - znajduje tę właściwą dziewczynę dość szybko

ZEMSTA
,,W pierścieniu ognia’
Po wygraniu 74. głodowych igrzysk
Katniss i Peeta odbywają obowiązkowe Tournee Zwycięzców. Podczas
podróży dowiadują się, że ludzie go- „Metallica: Through the Never”
towi są do buntu przeciwko okruPodczas realizowanego z ogromnym
cieństwu władzy.
rozmachem koncertu grupy Metallica,
młody członek ekipy koncertowej
Trip (Dane DeHaan), dostaje zlecenie odebrania niezwykle ważnej
przesyłki. Rutynowe z pozoru zadanie przeradza się w groźną, surrealistyczną odyseję, którą muzycznie
ilustruje Metallica,...

Źródło: eck.elk.
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Emily Thorne jest nowa w Hamptons.
Poznaje niektórych ze swoich zamożnych sąsiadów, zawiera nowe
przyjaźnie i pozornie wtapia się w
nowe środowisko. Ale w tej młodej
dziewczynie, samotnie mieszkającej
w bogatym mieście, jest coś dziwnego. Prawdę powiedziawszy, Emily nie
jest tak do końca nowa w tym mieście. Kiedyś już tu mieszkała, dopóki
pewne tragiczne wydarzenie nie
zniszczyło jej rodziny. Teraz, kiedy
wróciła, chce naprawić doznane
krzywdy w jedyny znany sobie sposób - mszcząc się.

Źródło: filmweb.pl
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pocisków ucieka przed sprawiedliwością. Potem dowiadujemy się, że
postrzelona osoba przeżyła, jednak
upozorowała swoją śmierć, zapewne,
aby uciec przed prawem. Koniec prologu i wracamy to teraźniejszości.
Tyle odnośnie fabuły, resztę będziecie mogli odkryć sami. Co do rozgrywki jest płynna i dynamiczna.
Zasługa to między innymi ciekawego
sposobu przełączania między postaciami i świetnego modelu jazdy, pozwalającego między innymi na akrobacje kaskaderskie. Gra dostępna
jest na konsole: PlayStation 3 i Xbox
360, w polskiej wersji językowej (napisy).

ROZRYWKA
ROZSYPANKA
Z rozsypanki wyrazowej ułóż nazwy
grzybów.
1.
C I E P A K R Z A
2.
W
3.
E P

I B

O

O

R

K

O

G

B

D

R

Z

H

R

O

M

U

M

Y

K

JESTEŚMY JUŻ NA
FACEBOOK’U

4.
C

O

5.
K

N

A

I A

I Z

C

6.
B

N

O

K

A

KRZYŻÓWKA
1. Używane w ogrodzie
2. Grzyb z brązowym kapeluszem
3. Może być czerwone, białe i czarne

17 września miała premierę wyczekiwana przez wielu gra – Grand
Theft Auto V. Jakie są nasze odczucia po pierwszej godzinie rozgrywki?
Gra rozpoczyna się napisem: „9 lat
temu”, po czym widzimy, jak grupka
ludzi napada na bank. Wszytko idzie
jak trzeba, dopóki nie pojawia się
ochroniarz i nie wzywa policji. Trójka
bohaterów ucieka do samochodu,
jednak podczas ucieczki zostaje zabity kierowca i przez nierozwagę pasażerowie uderzają w pociąg.

4. Podobne do brzoskwini
5. Żółty wygięty owoc
6. Zapyla kwiaty

Zapraszamy na naszego fanpage’a
gdzie znajdziecie aktualności z naszej
szkoły wraz ze zdjęciami. A oto kilka
sposobów aby nas tam odnaleźć:
- bezpośredni link:
https://www.facebook.com/pages/Gi
mnazjum-nr-1-w
E%C5%82ku/1416668531894586?fr
ef=ts
- w wyszukiwarce Facebook’a wpisujemy Gimnazjum nr 1 w Ełku,
- wchodzimy na stronę naszego gimnazjum g1.miasto.elk.pl i klikamy na
ikonkę facebook’a umieszczoną w
lewym dolnym rogu strony.

WYJAŚNIĄTKO

7. Wiejskie zwierze z kręconymi rogami

Treści prezentowane przez gazetkę są wyra-

8. Główny bohater „Zapałki na za-

zem

kręcie”
9. Pożywienie koali
10. Inaczej niedźwiedź bambusowy
11. Koala to inaczej niedźwiedź …
12. Rozdział kończący książkę

Gimzetka

Samochód zniszczony, próbują więc
znaleźć obiecany im wcześniej helikopter, mający pomóc w ucieczce.
Transportu jednak nigdzie nie ma,
jedna osoba zostaje zastrzelona, a
druga postrzelona, a ostatni bohater
wpada w furię i po wystrzeleniu kilku
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indywidualnych

przekonań

autorów.

Redakcja ingeruje jedynie w przypadku poważniejszych naruszeń zasad ortografii, gramatyki i dobrych obyczajów. Jeżeli macie
sugestie dotyczące artykułów, chcecie się
czymś podzielić, a może macie ochotę współpracować z nami, piszcie na podany niżej
adres mailowy: gimzetka@interia.eu
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Bank kawałów
Pewien dziennikarz postanowił zrobić
wywiad na uczelni technicznej. Jednym z podstawowych pytań było
określenie czasu, jaki potrzeba na
opanowanie języka chińskiego. Podchodzi do prof. dr hab. i pyta:
- Panie profesorze, ile pan potrzebuje czasu, aby nauczyć się chińskiego?
- No tak, aby dość dobrze się nim
posługiwać, to 7 lat.
Idzie do doktora:
- Panie doktorze, ile pan potrzebuje
czasu, aby nauczyć się chińskiego?
- Sądzę, że w ciągu 5 lat to bym się
nauczył.
Idzie do doktoranta i zadaje to samo
pytanie. Doktorant odpowiada, że 2
lata wystarczą. W końcu podchodzi
do studenta:
- Te stary, ile potrzebujesz czasu,
aby nauczyć się chińskiego?
Na co student spojrzał się ze zdziwieniem i pyta:
- A na kiedy trzeba??

Uczeń na lekcji pyta nauczycielkę :
- Czy można ukarać kogoś za to,
czego nie zrobi?
- Jasne, że nie - odpowiada pani.
- No to, nie zrobiłem pracy domowej.

Student zdaje egzamin z elektrotechniki, lecz odpowiedzi studenta są
poniżej krytyki. W końcu profesor
zły, mówi:
- Dam panu trójkę, jeżeli powie pan,
ile żarówek jest w tej sali.
Student zaskoczony szybko policzył i
odpowiada:
- Trzydzieści.
- Nieprawda - mówi profesor, po
czym wyciąga z kieszeni żarówkę.
Za rok ten sam student podszedł do
egzaminu i sytuacja się powtórzyła.
Na pytanie profesora o ilość żarówek
odpowiedział:
- Trzydzieści jeden.
Na co profesor z uśmiechem:
- Nieprawda. Nie mam w kieszeni
żarówki.
- Ale ja mam.



Matka pakuje syna na wycieczkę :
- Zapakowałam ci chleb, masło i 1 kg
gwoździ.
- Po co?
- Jak to po co? Posmarujesz chleb
masłem i zjesz.
A gwoździe!?
- Tu są. Przecież już ci mówiłam, że
też je spakowałam.

Dwóch więźniów ucieka z więzienia.
Chowają się w pokoju z balkonem.
Jeden się pyta:
- A co jeśli tu wejdą?
- Nie martw się, przed balkonem stoi
koń, jak ktoś wejdzie, to skoczymy
na niego i uciekniemy.
Nagle ktoś otwiera drzwi, a drugi
więzień wyskakuje przez balkon. Koń
stojący w drzwiach mówi:
- To tak jak było uzgodnione, ja stoję
pod balkonem...

W tramwaju staruszka przygląda się
wychudzonemu studentowi i mówi:
- Pan chyba jest chory. Niech pan
usiądzie.
- Ależ nie, ja tylko całą noc się uczyłem, żeby utrzymać swoją średnią
ocen 4,6 .
- To niech pan chociaż da mi swój
płaszczyk do potrzymania.
- To nie płaszczyk ! To jest mój kolega z roku! On ma średnią 5,0!

dziadka i mówi do mamy:
- Mamo, dziadostwo idzie.

Kto, co, komu :D ?

- Pozdrowienia dla Bliźniaczek Natalki
i Patrycji Sulewskich, buziaki się sypią od Ady i Weroniki
- Pozdrowienia dla Patryka Szczepańskiego
- Pozdrowienia dla Szewca
- Pozdro dla 1e <3 Pozdrowienia dla
Olci i Justyny z 1e :*
- Pozdrowienia dla Ani Dąbrowskiej i
klasy 1e
- Pozdrawiam wszystkich otaku z G1
- Pozdrawiam Piotra Witczaka
- Pozdrowienia dla Dudka od Magdy
- Pozdrawiam Panią Maksymowicz od
matematyki z 3a
- Pozdrowienia dla Magdy Piwko od
Dudka
- Patrycja :* <3
- Pozdro dla Eweliny i Patrycji z klasy
2a. Pozdrawia S. :*
- Pzdr Lucek <3
- Hej! :) Pozdrawiam Sandrę, Olę,
Natalię, Weronikę, Tomka i mamusie- 2f
- Pozdrawiam całą redakcję naszej
gazetki! :)
- Pozdrowienia dla Aurelki, Moni,
Zuzi, Oli~ Sandra
- Pozdrawiam Karolinę Sokołowską z
klasy 1e
- Pozdrawiam Adriannę L. z klasy 2c

Mały Jasiu ma urodziny i wypatruje - Pozdro dla Olki Waszkiewicz i Moniki Kisielewskiej
przez okno gości.
- Pozdro do Miedziaka dla całej 2f
Nagle mówi do mamy:
- Pozdrawiam Łysego z 3b. Brazer
- Mamo wujek i ciocia idą!
- Nie mówi się wujek i ciocia tylko - Pozdrawiam super Luśkę pozdro
Kala
wujostwo.
- Pozdrawiamy p. M. Kukiełko p. J.
Wygląda dalej.
Samarowa, p. Cz. Markowską, p. B.
- Mamo kuzyn i kuzynka idą!
- Jasiu nie mówi się kuzyn i kuzynka Andruszkiewicz, A. Zadroga, p. A.
Buchnowską, p. J. Chrzanowską, p.
tylko kuzynostwo.
D. Nawrocką, p. E. Burbę – 3b.
Patrzy dalej i zauważył babcię i
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