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Nakład 50 egz.

cena 50 gr

GAZETKA SZKOLNA REDAGOWANA PRZEZ UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W EŁKU
PRAWDA O AIDS. PRZEKAŻ
JĄ DALEJ

KOŁO
RATUNKOWE

AIDS to zespół nabytego braku
odporności. Choroba, która atakuje system odpornościowy organizmu, sprawiając, iż nie jest
on w stanie walczyć z wszelakiego rodzaju zarazkami.

Jeśli masz gorszy dzień albo po prostu nie miałeś możliwości przygotować się do lekcji i kombinujesz, jakby
tu uniknąć odpowiedzi przy tablicy,
więcej na str. 6
nie musisz się martwić. Redakcja gaDAR NASZYCH SERC
zetki przychodzi Ci z pomocą. Wystarczy, że …
W tym roku szkolnym z okazji
Świąt Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy w naszej szkole aż 2
akcje pomocowe. Jedną - tradycyjnie jak co roku - „Akcję Świątecznej Pomocy” skierowaną do
uczniów naszej szkoły oraz drugą

więcej na str. 2

PlayStation 4
więcej na str. 5

PONADTO W NUMERZE
» Trzymaj formę
» Z mikrofonem wśród uczniów
» Co jest grane?
» Czarna strefa - biblioteka
» Kto, co, komu ?
» Rozrywka
» Bank kawałów
» Hobbit Pustkowie Smauga
» Panowała cisza
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więcej na str. 11

29 listopada 2013 roku miała
miejsce europejska
premiera
konsoli ps4. Długo wyczekiwany
następca ps3, która zadebiutowała w 2006 roku. Oficjalna Polska cena podstawowego …

NAJHUCZNIEJSZA NOC
Noc sylwestrowa jest jedną z najbardziej magicznych i najhuczniejszych nocy obchodzonych na całym świecie. W Polsce, jak i w
większości innych krajów, to czas
zabawy i radości. W sylwestra nie
może zabraknąć…
więcej na str. 4
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NAJLEPIEJ
UDEKOROWANA
W grudniu zeszłego roku ogłoszony
został w naszej szkole konkurs na
najlepiej udekorowaną klasę w
szkole. Udział brały wszystkie klasy
wraz z wychowawcami. 05.12.2013
r. komisja wyznaczona przez Zarząd
Samorządu Uczniowskiego oceniała
pomieszczenia. Wyniki ogłoszono
już następnego dnia! Konkurs wygrała klasa 1F z wychowawcą p.
Piotrem Penkiewiczem, dekorując
klasę nr 25. Serdecznie gratulujemy!

ŚWIETNA ZABAWA
Mikołajki w szkole to świetna zabawa!
Szóstego grudnia w naszej szkole
zorganizowane zostały przez Samorząd Uczniowski różne zabawy dla
uczniów, nauczycieli oraz personelu
placówki. Głównymi atrakcjami były
kolędy podczas przerw, sprzedaż
przepysznych ciast i oczywiście
możliwość przesłania przez szkolną
radiolę życzeń oraz wiele, wiele
innych urozmaiceń ;) Dziękujemy
Samorządowi Uczniowskiemu za
umilenie nam tego dnia.

DAR NASZYCH SERC
W tym roku szkolnym z okazji Świąt
Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy
w naszej szkole aż 2 akcje pomocowe. Jedną - tradycyjnie jak co roku „Akcję Świątecznej Pomocy” skierowaną do uczniów naszej szkoły oraz
drugą - „Dar naszych serc” dla chorego na nowotwór Oskara. „Akcja
Świątecznej Pomocy” możliwa była
dzięki wieloletniej współpracy z
Fundacją „Dziewczynka z zapałkami”
z Łodzi, w które to akcje nasze wolontariuszki wraz z opiekunkami
Szkolnego Wolontariatu włączają się
z ogromnym zaangażowaniem. Już
w tym roku szkolnym uczestniczyliśmy
w
kilku
akcjach
w supermarkecie TESCO i dzięki pozyskanym środkom finansowym mogliśmy świątecznymi paczkami obdarować 5 uczniów naszej szkoły. Inicjatorami drugiej akcji, którą nazwaliśmy „Dar naszych serc”, byli
uczniowie, którzy z telewizyjnego
programu „Uwaga” dowiedzieli się o
walce 8 – letniego Oskara z chorobą
nowotworową.

wszystkich. Zebrane pieniądze wraz
z najserdeczniejszymi życzeniami
przekazaliśmy Oskarowi i jego rodzicom. Podczas spotkania z Oskarem przekonaliśmy się, że nasz podarunek sprawił chłopcu ogromną
radość. Byliśmy pod wrażeniem
jego wyjątkowej pogody ducha mimo ciężkiej choroby. Po raz kolejny
przekonaliśmy się, że warto być
otwartym, wrażliwym i nieść pomoc
wszystkim potrzebującym. Opiekunowie Szkolnego Wolontariatu: Joanna Maria Kiersnowska i Małgorzata Urbanowicz wraz z wolontariuszami.

PANOWAŁA CISZA

Grudzień to czas kiedy na ulicach
miast pojawiają się pierwsze lampki
świąteczne, a w telewizji emitowane
są reklamy ze św. Mikołajem. Święta Bożego Narodzenia to szczególny
okres, bo to właśnie wtedy rodziny
zasiadają do stołów, dzieląc się
opłatkiem i nucąc kolędy. W naszej
szkole również postanowiono jakoś
uczcić ten radosny czas. Pani Halina
Gątowska wraz z grupką uczniów
postanowiła 17 grudnia 2013r. zaprosić wszystkie klasy do Ełckiego
Centrum Kultury i zaprezentować
przedstawienie z okazji świąt.
Wszystkim bardzo się podobało.
Przeszkodą nie był nawet brak mikrofonu, ponieważ wszyscy byli zauroczeni występem, więc na widowni panowała cisza. Nie zabrakło
także pięknych wierszy i pieśni
śpiewanych przez solistów. Całość
uświetnił szkolny zespół „Pryma”,
który wykonał kilka świetnych kolęd
i tym samym wprowadził nas jeszChcieli, by w tym wyjątkowym świą- cze bardziej w magiczny nastrój
tecznym okresie świat chorego świąt.
chłopca stał się choć troszeczkę weselszy, a na jego twarzy rozgościł
uśmiech i radość. Uczniowie w
dniach 16 i 17 grudnia 2013r. kwestowali wśród naszych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły i udało nam się zebrać kwotę ponad
500zł.Ta akcja powiodła się dzięki
ogromnemu zaangażowaniu nas >>
foto. źródło: spwolarokietnicka.strefa.pl

Gimzetka
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INDYK NADZIEWANY
KASZTANAMI ZAMIAST
KARPIA
W Polsce najważniejszym dniem
Świąt Bożego Narodzenia jest Wigilia. Po zapadnięciu zmroku, gdy na
niebie pojawi się pierwsza gwiazda
cała rodzina gromadzi się przy stole
nakrytym białym obrusem, pod którym rozłożone jest siano. Zazwyczaj
najstarsza osoba w rodzinie rozpoczyna modlitwę, odczytuje fragment
Pisma Św. o narodzinach Jezusa,
następnie bierze z talerzyka biały
opłatek, podchodzi do każdego,
łamie się nim i składa życzenia. Na
Polskich stołach znajduje się dwanaście potraw między innymi:
barszcz czerwony z uszkami, pierogi
z kapustą i grzybami, karp. Po kolacji polskie rodziny śpiewają kolędy i
rozdają prezenty, które do tej pory
czekały pod kolorowo przystrojonymi choinkami. Bardzo ważnym
punktem Wigilii jest również pasterka, która tradycyjnie odprawiana
jest o północy.
W Wielkiej Brytanii świąteczne
przygotowania rozpoczynają się już
w połowie listopada, gdy Anglicy
kupują prezenty swoim najbliższym.
Ludzie gromadzą się na Trafalgar
Square, wokół wielkiej choinki, aby
wysłuchać kolęd w wykonaniu chórów z różnych stron świata. W nocy
z 24 grudnia na 25 grudnia domy
Anglików odwiedza Święty Mikołaj,
który przynosi prezenty, zostawiając je w skarpetach.
>>>
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W Wielkiej Brytanie nie obchodzi się
Wigilii, a świąteczny posiłek spożywa
się 25 grudnia. O godzinie piętnastej
wszyscy zasiadają przez telewizorami, aby wysłuchać orędzia królowej.
Później rodzina i przyjaciele siadają
do stołu, na którym główną potrawą
jest indyk nadziewany kasztanami.
Na deser podaje się Christmas Pudding oraz placek z bakaliami.
W Niemczech okres przedświąteczny ma ogromne znaczenie. Świąteczne wieńce i kalendarze adwentowe oraz pieczone w domach ciasteczka się dla niemieckich rodzin
tradycyjnymi elementami Świąt Bożego Narodzenia. To właśnie w
Niemczech w XVIII w. upowszechnił
się zwyczaj wprowadzenia do domu
bożonarodzeniowego drzewka. Sama
Wigilia jest mniej uroczysta niż w
polskich domach, zazwyczaj spędza
się ją w domowym zaciszu. Natomiast najważniejszy świąteczny posiłek jest 25 grudnia, gdy na stołach
króluje pieczona gęś. Charakterystycznym przysmakiem jest też bakaliowe ciasto. Prezenty przynosi Święty Mikołaj lub Dzieciątko Jezus.
We Włoszech w Wigilię przygotowywana jest uroczysta kolacja, podczas której jedzone są typowe włoskie ciasta pennettone i pandoro, a
także nugat, migdały i orzechy laskowe. W czasie Bożego Narodzenia
włosi rozdają sobie prezenty, jednak
Wigilia jest przede wszystkim czasem
oczekiwania na pasterkę. W każdym
włoskim domu najważniejszym świątecznym atrybutem jest szopka. Włosi wysyłają wiele kartek z życzeniami
do rodziny oraz przyjaciół.
We Francji bardzo popularne są
szopki, a także ozdoby z ostrokrzewu
i jemioły. Tradycyjna bożonarodzeniowa kolacja odbywa się zazwyczaj
już po pasterce. Spośród świątecznych dań w Alzacji popularna jest
pieczona gęś, w Burgundii - indyk, a
w Paryżu - ostrygi.Francuskie Boże
Narodzenie nie może się jednak
obejść bez tradycyjnego deseru

Bûche de Noël (dosłownie „świą-

teczna kłoda”), które do złudzenia
przypomina polską roladę, choć
obecnie coraz częściej występuje w
wersji z lodami zamiast kremu. W
niektórych
francuskich
domach
przetrwał jeszcze zwyczaj dzielenia
się chlebem. Piecze się trzynaście
bochenków, z czego jeden jest największy i symbolizuje Jezusa, pozostałe symbolizują dwunastu apostołów. Chlebki leżą na wigilijnym stole
do końca świąt. Później rozdaje się
je biednym i potrzebującym. W Wigilię dzieci zostawiają swoje buty
przy kominku, wierząc, że Mikołaj
wypełni je prezentami.

W Portugalii Boże Narodzenie to
najważniejsze i najbardziej uroczyste święto. W wigilię Véspera do
Natal całe rodziny zbierają się w
domach wokół choinki i oczekują
nadejścia północy, by wybrać się do
kościoła na pasterkę Missa do Galo.
Nazwa oznacza dosłownie Msza
Koguta i pochodzi od legendy, która
mówi, że jedyny raz, kiedy kogut
zapiał o północy, miał miejsce w
noc narodzin Jezusa. Po skończonej
mszy wszyscy udają się do domów,
by zasiąść do wigilijnego posiłku
zwanego consoada. Tradycyjną
potrawą wigilijną jest w Portugalii
bacalhau (dorsz) według specjalnego przepisu. Gotuje się do niego
kapustę, robi krokiety z ryb, a na
deser podaje różne ciasta. Starą
tradycją jest zapraszanie dusz
zmarłych, dla których pozostawia
się puste nakrycie przy wigilijnym
stole lub wrzuca się do kominka
okruszki z wigilijnych potraw. Prezenty przynosi Święty Mikołaj, ale
najwięcej upominków świątecznych
rozdawany jest w święto Trzech
Króli.
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W Hiszpanii główne dania serwowane w Wigilię różnią się w zależności od regionu. Są to zazwyczaj:
jagnięcina i prosię (Castilla Leon i
Castilla La Mancha), pieczony indyk
(Andaluzja), owoce morza, ryby
(wybrzeże). Na deser podaje się
natomiast turron (rodzaj nugatu z
migdałami), marcepan, ciasteczka
polvorones, orzechy. Wszystko popija się dużą ilością cava, tradycyjnym hiszpańskim białym winem
musującym. Ważnym punktem Wigilii jest również pasterka. Po uroczystej mszy wszyscy wychodzą na
ulice oświetlone tysiącami barwnych
żarówek, śpiewają kolędy, tańczą i
bawią się do rana. Prezenty rozdawane są 6 stycznia w święto Trzech
Króli, na pamiątkę darów, które
Jezus otrzymał od mędrców ze
Wschodu.

W Grecji ludzie składają sobie
wzajemnie życzenia w okresie pomiędzy Wigilią, a Świętem Trzech
Króli, które przypada na 6 stycznia.
W całym kraju dzieci pukają od
drzwi do drzwi oraz śpiewają przy
akompaniamencie
bębenków
i
dzwoneczków pieśni pochwalne,
które przynoszą szczęście i pomyślność. Nie obchodzi się tu Wigilii, a
jeśli już, to o bardzo późnej porze.
Ważną potrawą dla Greków jest
chleb Chrystusa: duży, okrągły
chleb z orzechami i odciskiem
drewnianej pieczęci z symbolem
religijnym. W Grecji najważniejszym
świątecznym dniem jest 25 grudnia,
wtedy na stołach pojawiają się
świąteczne potrawy m.in.: pieczone
jagnię, prosiak lub indyk nadziewany kasztanami i ryżem. Zamiast
choinek w Grecji ozdabia się małe
łódeczki. Okna i kominki zdobią
czerwone poinsecje, co tworzy

Gimzetka

wspaniałą oprawę dla świątecznego
MIESZKA W NAS
nastroju. Greckie dzieci czekają na
ŚWIATŁO
prezenty aż do Nowego Roku. W
nocy na 1 stycznia święty Wasyl kłaŚwiąteczne
dekoracje,
zajęte
dzie je przy ich łóżeczkach.
wszystkie miejsca na widowni,
NAJHUCZNIEJSZA NOC piękne stroje, a przede wszystkim
przecudnie śpiewane polskie kolędy,
Noc sylwestrowa jest jedną z najbar- to znak, że Boże Narodzenie w Ełku
dziej magicznych i najhuczniejszych jest tuż, tuż! W tym roku odbył się
nocy obchodzonych na całym świe- już 20. z kolei koncert kolęd pod
cie. W Polsce, jak i w większości in- tytułem: „Mieszka w Nas światło”.
nych krajów, to czas zabawy i rado- Na scenie wystąpiło wielu wykości. W sylwestra nie może zabraknąć nawców i muzyków. Wśród nich
szampana, dobrej muzyki i tradycyj- między innymi pani Ewa Awramik,
nych fajerwerków puszczanych o nauczycielka naszego gimnazjum,
absolwentka Agata Karpienia, Marpółnocy.
A jak obchody tego radosnego świę- cin Pyciak, uczestniczka The Voice
ta wyglądają w innych krajach? Mek- of Poland- Patrycja Makowska, Iga
sykanie na przykład włączają telewi- Drzymkowska,a także Gosia Kurzor tuż przed północą, aby odsłuchać czewska, która przybyła do nas, aż
bijących 12 razy dzwonów, zwiastu- z Australii. To wszystko odbyło się
jących nadejście nowego roku. Po w Ełckim Centrum Kultury.
każdym uderzeniu winszują sobie
nawzajem, zjadając przy tym winogrona. W Wietnamie chwilę po wybiciu północy najstarsza kobieta w
domu odpala petardy, po czym
wszyscy domownicy idą spać, aby
wstać przed świtem i przywitać
pierwszy wschód słońca nowego
roku. W krajach skandynawskich noc
sylwestrowa to kameralne święto w
rys. Karolina Łąjewska
wąskim gronie z obowiązkowo suto
zastawionym stołem. Copacabana
Réveillon w Brazylii to największa na Dzięki dekoracjom panował magiczświecie impreza plenerowa. Ponad ny nastrój. Przy niektórych piosendwumilionowa grupa ludzi bawi się i kach można było tańczyć, klaskać,
świętuje całą noc w rytm muzyki śpiewać, a inne skłaniały do reflekrozbrzmiewającej z kilkudziesięciu sji, chwili relaksu. W sali, w której
platform. O północy wszyscy zgro- odbywał się koncert, brakowało
madzeni mogą podziwiać spektaku- miejsc. Przybyli goście byli zaskolarny pokaz pirotechniczny. Ogromne czeni, jak i zadowoleni. Z wywiadów
i huczne imprezy uliczne organizo- można wywnioskować, że wszystwane są także na Polach Elizejskich kim się bardzo podobało, byli wręcz
we Francji, czy w Stanach Zjedno- zauroczeni całym występem. Teraz
czekamy tylko na kolejny rok i koczonych na placu Time Square.
lejne koncerty!

rys. Karolina Łąjewska
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DWANAŚCIE PACZEK

się z ciekawości, a młodsi korzystali
ze stoisk, przy których mieli możliwość pomalować sobie twarze.
W Parku Handlowym można odwiedzić sklepy z odzieżą, drogerie, sklepy spożywcze, jak i punkty, w których można posiedzieć i coś zjeść.
Zdaniem bardzo wielu ełczan jest to
miejsce, w którym każdy znajdzie coś
dla siebie. Warto tam zajrzeć!

Szlachetna paczka to akcja, która
trwa już 13 lat. Po raz pierwszy
została zorganizowana w Krakowie i
obdarowała prezentami 30 ubogich
rodzin. A dziś projekt Szlachetnej
Paczki ma charakter ogólnopolski i
jest organizowany w 508 lokalizacjach w całej Polsce. Nasza szkoła,
a w szczególności klasa 3 b wraz z
ZAWODY SPORTOWE
wychowawczynią p. Magdaleną Kukiełko, dopiero w tym roku włączyła W ostatnich miesiącach miały miejsię w akcję.
sce różne wydarzenia sportowe, zarówno w naszej szkole, jak i poza
nią. Uczniowie naszej szkoły brali
udział we wszystkich. Były to zawody: piłki nożnej, ręcznej, koszykówki,
siatkówki oraz zawody pływackie.
Piłka nożna rozgrywała się w Gimnazjum nr 2 przy ulicy Kilińskiego.
Tam nasze zawodniczki zajęły czwarte miejsce. Były dopingowane przez
uczniów, trenera oraz piłkarki z innych szkół. Mimo niepewnej pozycji
dziewczyny walczyły do samego końUczniowie przygotowali i zrealizo- ca. Podobnie wyglądał mecz piłki
wali zbiórkę odzieży, środków czy- ręcznej odbywający się w tej samej
stości, żywności oraz szczególnych szkole. Różniły się jedynie miejscem
upominków dla starszej pani z nie- zdobytym przez nasze zawodniczki.
pełnosprawną córką. Szkoła bardzo Mecz piłki siatkowej rozgrywał się w
zaangażowała się w ten projekt i naszej szkole w hali gimnastycznej.
wspólnymi siłami udało nam się Zawody pływackie odbyły się, rzecz
zebrać 12 paczek. Dzięki naszemu jasna, w Miejskim Ośrodku Sportu i
gimnazjum udało się dostarczyć Rekreacji. Nasi zawodnicy mierzyli
paczki do rodzin 7 grudnia i zapew- się z innymi szkołami, pływając różnić im niezapomniany prezent świą- nymi stylami: od klasycznego, przez
teczny.
grzbietowy, do kraula. Mimo zbyt
małej liczby pływaków spróbowaliTU I TERAZ
śmy swoich sił w sztafecie, w której
4 grudnia 2013 w Ełku odbyło się startowaliśmy poza konkurencją.
wielkie otwarcie Parku Handlowego Straciliśmy przez to szansę na zdo,,Tu i Teraz''. Tego dnia pojawiały bycie trzeciego miejsca.
się tu tysiące osób, aby skorzystać z Liczymy, że w przyszłości poszczęści
promocji czy też z niespodzianek. nam się bardziej.
Mówiąc w skrócie ,,Tu i Teraz'' pękało w szwach. Klientów nie brakowało, w każdym sklepie było tłoczno. Galeria znajduję się na rogu ulic
Mickiewicza oraz Gdańskiej, w pięknie wyremontowanym i bardzo dobrze zagospodarowanym poszpitalnym budynku. Podczas otwarcia
można było też zobaczyć mikołaja z
prawdziwymi reniferami, przy któfoto. źródło: www.szkola8.torun.pl
rym prawie wszyscy zatrzymywali
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KOŁO RATUNKOWE
Jeśli masz gorszy dzień albo po prostu nie miałeś możliwości przygotować się do lekcji i kombinujesz,
jakby tu uniknąć odpowiedzi przy
tablicy, nie musisz się martwić. Redakcja gazetki przychodzi Ci z pomocą. Wystarczy, że zakupisz najnowszy numer gazetki, rozwiążesz
dwie zagadki logiczne, wypełnisz
poprawnie poniższy kupon i dostarczysz go opiekunkom redakcji gazetki do 22 lutego 2014r.

Spośród wszystkich poprawnych
kuponów zostaną wylosowane aż
trzy koła ratunkowe, które będą
zwalniać Ciebie z pytania w dowolnym przez Ciebie momencie. Możesz zwiększyć swoje szanse, wypełniając większą liczbę kuponów.
Jeden wylosowany kupon to
jedna szansa na zwolnienie.
Kupon znajdziesz na str. 10, ale
najpierw rozwiąż zagadki.
Zagadki logiczne:
1. Trzy z trzyliterowych zbitek

poniżej można połączyć, aby
utworzyć dziewięcioliterowe słowo oznaczające „poprawiać”.
Znajdź to słowo.
ind ati ygo won kor ere awi
era wać tać
2. Jaka liczba powinna zastąpić
znak zapytania?
73
48
92
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Z MIKROFONEM
WŚRÓD UCZNIÓW

Świąteczna atmosfera towarzyszyła
nam przez całe 17 dni, kiedy mogliśmy odpocząć i spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, zapytaliśmy
uczniów naszej szkoły, jak spędzili
święta oraz Nowy Rok.
REDAKCJA: Jak spędziliście święta?
UCZNIOWIE:
- W miłej atmosferze, z rodziną. W

czasie świąt nie korzystałem z komputera, co nadrobiłem tuż przed
Nowym Rokiem.
- Ja również spędziłam święta z
rodziną i było naprawdę miło. Mimo
braku śniegu ogarnęła mnie świąteczna atmosfera.
REDAKCJA: Co możecie powiedzieć o swoim sylwestrze?
UCZNIOWIE:
- Wspaniale się bawiłam! Spędziłam

czas z moimi najlepszymi przyjaciółmi.
- Ja akurat nie miałem planów, więc
skończyło się na tym, że oglądałam
sylwestrowy koncert w TVP 2.
- Dawno się tak dobrze nie bawiłem, żałuję, że sylwester jest tylko
raz do roku.
REDAKCJA: Tegoroczna przerwa
świąteczna była wyjątkowo długa,
ale czy na tyle, że zdążyliście wypocząć?
UCZNIOWIE:
- Zdecydowanie nie.
- Przerwa może i była długa, ale

dużo trzeba było pomagać w domu
przy przygotowywaniu posiłków i
zabawie z młodszym rodzeństwem.
- Do późna grałem na komputerze,
bo nie trzeba było wcześnie wstawać i się nie wysypiałem.

REDAKCJA: Na szczęście już niedługo ferie! Macie jakieś plany?
UCZNIOWIE:
- Do mnie przyjeżdża babcia.
- Ja nie mam jeszcze planów, ale

nigdzie nie wyjeżdżam , więc pewnie

Gimzetka

będę odpoczywać i spędzać czas z
przyjaciółmi.
- Planujemy z rodziną mały wypad
na narty w pierwszym tygodniu.
REDAKCJA: Dziękujemy wam bardzo!
PRAWDA O AIDS. PRZEKAŻ
JĄ DALEJ
1 grudnia obchodzony jest jako
Światowy Dzień Walki z AIDS. Z tej
okazji na całym świecie organizowane są obchody, happeningi oraz akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki
HIV/AIDS. Niosą one przesłanie
współczucia, nadziei i solidarności z
ludźmi, których dotknął ten problem.
W ramach obchodów tego dnia
uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem p. J. Sobotkiewicz przygotowywali ciekawe plakaty i gazetkę informacyjną pod hasłem „Prawda o
AIDS. Przekaż ją dalej”. Okazuje się,
że pomimo tak ogromnej skali problemu, nadal wiele osób nie zdaje
sobie sprawy, jak można zarazić się
wirusem i jakie konsekwencje niosą
za sobą pewne ryzykowne zachowania.

odporności. Choroba która atakuje
system odpornościowy organizmu
sprawiając, iż nie jest on w stanie
walczyć z wszelakiego rodzaju zarazkami. Kiedy masz katar lub grypę, jesteś jakiś czas chory, ale ostatecznie zdrowiejesz, ponieważ twój
układ odpornościowy walczy skutecznie z zarazkami. Ludzie, którzy
mają AIDS nie mogą zwalczyć zarazków, chorują bez przerwy i nigdy
nie zdrowieją. Ostatecznie umierają.
Co jest powodem powstawania
AIDS?
AIDS jest powodowany przez wirus
znany pod nazwą HIV, czyli ludzki
wirus braku odporności. Wirus ten
gnieździ się głównie we krwi, męskim nasieniu oraz płynach kobiecych narządów płciowych. Wirus
może być również zaobserwowany
w innych płynach ciała, takich jak
ślina czy łzy, ale w znacznie mniejszych ilościach. Można mieć antygen HIV i przeciwciała HIV w swoim
układzie krwionośnym nie mając
żadnych objawów choroby. Ludzie
mogą być nieświadomi, że noszą w
sobie wirusa i nie zdając sobie
sprawy zarażają innych.

W jaki sposób można zarazić
się wirusem HIV?
Do zakażenia może dojść w ściśle
określonych przypadkach: podczas
kontaktów seksualnych z zarażoną
osobą, kontaktu z zakażoną krwią i
jej produktami, zakażeniu płodu
przez matkę, mleku zakażonej matOdbył się również XIV Międzygimna- ki(karmienie piersią).Również przez
zjalny Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS i użycie igły lub strzykawki, którą
Uzależnieniach, w którym wzięły użyła osoba zakażona.
udział trzy uczennice naszej szkoły.
Dziewczyny wykazały się ogromną Jakie są błędne wyobrażenia o
wiedzą i zajęły czołowe miejsca: I AIDS?
miejsce – A. Jakubiec, III miejsce – Nie można zarazić się przez: coD. Pycz, I miejsce(kategoria grupo- dzienne kontakty domowe, wspólne
wa) – A. Jakubiec, D. Świątkowska, jedzenie korzystanie z tych samych
D. Pycz oraz wyróżnienie w kategorii ubrań, łazienki, basenu; ukąszenie
folder informacyjny dotyczący zabu- komarów; przyjacielski pocałunek,
rzeń odżywiania – K. Gątowska. przytulenie, podanie ręki.
Jak wielu ludzi choruje na
„ PRAWDA O AIDS.
AIDS?
PRZEKAŻ JĄ DALEJ”
Na świecie z wirusem HIV żyje 35,3
mln ludzi, a zmarło na AIDS ponad
Co to jest AIDS?
36 mln osób. W Polsce zakażonych
AIDS to zespół nabytego braku
jest ponad 17 tys., a chorych na >>
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AIDS prawie 3 tys..
Czy istnieje skuteczne lekarstwo na AIDS?
Niestety do tej pory nie udało wynaleźć się skutecznego leku. U chorych stosuję się leki antyretrowirusowe, które pozwalają na utrzymanie pacjenta w dobrej kondycji
przez wiele lat.
JEDYNĄ
SKUTECZNĄ
METODĄ
WALKI Z HIV/AIDS JEST WIEDZA!

ZABURZENIA ODŻYWIANIA

Najliczniejszą grupę stanowią 11-14tolatki, wśród których aż 29% ma
problem z nadmierną wagą. Wśród
osób dorosłych aż co druga boryka
się z nadmiarem kilogramów. Duża
ilość „tłuszczyku” w organizmie źle
wpływa na stan naczyń krwionośnych i pracę serca, powoduje choroby stawów, powstanie wad kręgosłupa, problemy z oddychaniem,
cukrzycę, miażdżycę, nadciśnienie.
Źle wpływa też na stan psychiczny,
często prowadząc do depresji.
W ostatnich latach gwałtownie wzrosła też liczba osób cierpiących na
anoreksję i bulimię. Chorzy na anoreksję, czyli jadłowstręt psychiczny,
mają niską samoocenę, uważają, że
są grubi czują niechęć do własnego
ciała. Z tego powodu jedzą znacznie
mniej niż powinni. Prowadzi to do
osłabienia, odwodnienia, a nawet do
śmierci. Najczęściej na anoreksję
cierpią młode kobiety, u których
przyczyną jest fałszywe przekonanie,
że dzięki szczupłej figurze będą
atrakcyjniejsze. Natomiast bulimia
objawia się napadami żarłoczności.
Osoby chore jedzą ogromną ilość
pożywienia. Jednocześnie boją się
utyć, więc wywołują wymioty. Takie
postępowanie prowadzi do wyniszczenia organizmu.
Należy więc zadbać o właściwe nawyki żywieniowe i zdrowy styl życia.

Każdy z nas potrzebuje pokarmu,
by żyć i sprawnie funkcjonować.
Należy pamiętać o tym, aby posiłki
były dostosowane do wieku i indywidualnych potrzeb organizmu. Niestety okazuje się, że wiele osób nie
kontroluje swojego odżywiania:
przestaje jeść, je bez opamiętania
lub karmi ciało nie tym, co trzeba.
Gdy jedzenie staje się problemem
mamy do czynienia z jednostką chorobową zwaną zaburzeniami odżywiania. Do najczęstszych należą:
anoreksja, bulimia, otyłość,
SŁODKO I …
zespół nocnego jedzenia, jeWALENTYNKOWO
dzenie kompulsywne, ortoreksja (przesadne zdrowe odży- Zbliża się 14 lutego. Dzień znany
wianie), wilczy apetyt na sło- jako walentynki. Miło byłoby dostać z
dycze
tej okazji nie tyle upominek czy też
kwiaty, bądź ładną kartkę. Czasem
można też wręczyć komuś mały,
słodki upominek. Pomimo, że zdrowe
to nie jest, bo jak czytacie powyżej,
prowadzi do otyłości, to w tym wyjątkowym dniu możemy sobie trochę
pofolgować. Bo przecież po smacznym ciasteczku możemy udać się na
romantyczny spacer, aby zgubić kilka
kalorii. Jeśli nie masz pomysłu na
Z badań przeprowadzonych przez łakocie, oto kilka propozycji:
Instytut Żywienia i Żywności wynika, że w ciągu ostatnich 20 lat oty- 1.Pudding mocno czekoladowy
łość i nadwaga u dzieci i młodzieży (Ten szybki w wykonaniu deser, najw Polsce wzrosła czterokrotnie. >> lepiej podawać jeszcze gorący!)

Gimzetka

Składniki (na 2 porcje):
• 50 g masła + do posmarowania
foremek
• 1 łyżka mielonych migdałów + do
posypania foremek
• 100 g ciemnej czekolady, połamanej na kosteczki • 1 żółtko i 1 jajko
- ogrzane do temperatury pokojowej
• 2 - 3 łyżki (do smaku) cukru pudru
• 4 łyżki likieru lub kawowego likieru
• cukier puder do posypania
2 foremki: najlepiej filiżanki żaroodporne
Przygotowanie:
- Piekarnik nagrzać do 220 stopni.
W kawałku papieru do pieczeniu lub
folii aluminiowej wyciąć serduszko
w takiej wielkości, aby zmieściło się
w foremce. Foremki wysmarować
masłem i obsypać migdałami.
- Do plastikowej miseczki włożyć
połamaną czekoladę wraz z masłem. Umieścić ją na garnuszku z
lekko gotującą się wodą i roztopić,
ciągle mieszając.
- Ubić żółtko i jajko razem z cukrem
pudrem na puszysty krem. Bardzo
delikatnie, tak aby piana nie opadła,
wymieszać drewnianą łyżką z masą
czekoladową, a następnie ze mielonymi migdałami i likierem.
- Masę wlać do foremek i wstawić
do piekarnika na około 10 minut, aż
puddingi urosną i zastygną (ja lubię
gdy w samym centrum pozostają
jeszcze płynne).
- Położyć wycięty kawałek papieru
lub folii na każdym z puddingów i
posypać grubo cukrem pudrem.
Zaraz podawać. Deser można przygotować wcześniej. Można jeść
ostudzony lub też podgrzany w piekarniku.

Nr 2 grudzień /styczeń 2013 - 2014

str. 7

2.Jogurtowa panna cotta z galaretką
Składniki (na około 10 małych porcji):
• 1 galaretka o smaku poziomkowym
• 1 szklanka śmietanki kremowej
36% (zimnej) + 2 łyżki do namoczenia żelatyny
• 1 łyżka żelatyny • 5 łyżek cukru
• 1/2 laski wanilii lub 1 łyżeczka
ekstraktu z wanilii (opcjonalnie)
• 1 - 2 łyżki białego rumu (opcjonalnie)
• 1 szklanka jogurtu naturalnego
lub maślanki
• 10 silikonowych foremek (o średnicy około 5 cm), zwykłych filiżanek

od ścianek foremki

2.

3.Pyszne serniczki z truskawkami
Składniki (na 12 sztuk):
• 150 g ciasteczek owsianych
• 500 g zmielonego twarogu
• 1/2 - 3/4 szklanki cukru
• 1 pełna łyżka mąki pszennej
• 1 białko jajka
• 6 truskawek
Przygotowanie:

Przygotowanie:

3.

Piekarnik nagrzać do 175 stopni.
Formę na muffiny wyłożyć papilotkami. Ciasteczka owsiane pokruszyć,
wyłożyć do papilotek, uklepać. Twaróg wymieszać z cukrem, mąką i
białkiem. Opcjonalnie dodać aromaty. Masę wyłożyć na ciasteczka, w
środek wcisnąć połówkę truskawki.
Wstawić do nagrzanego piekarnika i
od razu zmniejszyć temperaturę do
120 stopni. Piec przez 25 minut. Wy4.
jąć z piekarnika i ostudzić. Można
jeść po wystudzeniu lub po schłodzeniu w lodówce (wówczas masa
będzie bardziej kremowa).

- Galaretkę przygotować zgodnie z
przepisem na opakowaniu, zmniejszając ilość wody o 1/2 szklanki
(będzie bardziej intensywna w smaku i szybciej zgęstnieje). Ostudzić,
następnie wlać do foremek mniej
więcej do połowy ich objętości. Odstawić do stężenia w chłodne miejsce.
- Żelatynę wsypać do małej miseczki, dodać 2 łyżki śmietanki, wymieszać i odstawić na 10 minut. W
międzyczasie do rondelka wlać połowę śmietankę kremowej, dodać
cukier i podgrzewać mieszając aż
cukier się rozpuści. Dodać ziarenka
wyłuskane z połowy laski wanilii lub
ekstrakt z wanilii oraz rum. Doprowadzić prawie do zagotowania, od- 1.
stawić z ognia i dodać namoczoną
żelatynę. Mieszać, aż cała się rozpuści. Drugą połowę śmietanki
kremowej ubić na pianę.
- Do śmietanki z wanilią dodać jogurt naturalny i wymieszać. Na koniec połączyć z ubitą śmietanką.
- Krem wyłożyć na ostudzoną galaretkę i wstawić do lodówki do stężenia. Deser powinien być gotowy
po około 3 godzinach.
- Aby ułatwić sobie wyłożenie deseru na talerzyk, desery należy wyjąć
około 10 - 15 minut wcześniej z
lodówki. Można też foremki na
chwilkę zanurzyć w bardzo ciepłej
wodzie i nożykiem oddzielić deser

Gimzetka

FOTO INSTRUKCJA:

WYJAŚNIĄTKO
Treści prezentowane przez gazetkę są wyrazem indywidualnych przekonań autorów.
Redakcja ingeruje jedynie w przypadku
poważniejszych naruszeń zasad ortografii,
gramatyki i dobrych obyczajów. Jeżeli macie
sugestie dotyczące artykułów, chcecie się
czymś podzielić, a może macie ochotę
współpracować z nami, piszcie na podany
niżej adres mailowy:gimzetka@interia.eu
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Czarna strefa O krok za daleko
Glines
biblioteka
POLECAMY
Wybrani C.J. Daugherty

Gdy wszyscy wokół kłamią, komu
zaufasz?
Świat Allie legł w gruzach. Jej ukochany brat zaginął, a ona została
aresztowana – kolejny raz. Rodzice
podejmują desperacką decyzję o
wysłaniu dziewczyny do elitarnej
szkoły z internatem. Akademia
Cimmeria nie jest jednak zwyczajną
szkołą. Panują tu dziwne zasady, a
uczniowie to w większości bogate
dzieci wpływowych rodziców. Kiedy
jedna z uczennic zostaje zamordowana, Allie zaczyna rozumieć, że
Akademia Cimmeria skrywa mroczny sekret. Czy w jego odkryciu pomoże dziewczynie przystojny Sylvain? A może outsider Carter?
Jaką tajemnicę kryje historia rodziny dziewczyny? Kim tak naprawdę
jest Allie?

niej mają szansę uciec z ponurej
rzeczywistości. Ze świata, w którym
panują kastowe podziały, wprost do
pałacu, gdzie będą spełniane ich
Od miłości do nienawiści. Od pożą- życzenia. Z miejsca głodu i choroby
dania po namiętność.
do krainy jedwabi i klejnotów. Celem Selekcji jest wyłonienie żony
Blair ma dziewiętnaście lat, jest nie- dla czarującego i przystojnego księdoświadczona i delikatna. Może po- cia
Maxona.
legać wyłącznie na sobie. Tak się
złożyło, że zostało jej tylko kilka rze- Każda dziewczyna marzy o tym, by
czy osobistych, stary pikap i broń w zostać Wybraną. Każda poza Amerischowku – tak na wszelki wypadek. cą Singer.
Jej ostatnią deską ratunku jest ojDla Americi Selekcja to koszmar.
ciec, którego nie widziała od lat.
Oznacza konieczność rozstania z
Rush ma wszystko. Jest młody, przyAspenem – jej sekretną miłością i
stojny, bogaty i ma boskie ciało! W opuszczenie domu. A wszystko tylko
dodatku to syn znanego muzyka. Za po to, by wziąć udział w mordertakim chłopakiem jak on dziewczyny czym wyścigu o koronę, której wcale nie pragnie.
pójdą w ogień.

Abbi

Jednak gdy spotyka Maxona, który
naprawdę przypomina księcia z bajki, America zaczyna zadawać sobie
pytanie, czy naprawdę chce za
wszelką cenę opuścić pałac. Być
może życie o jakim marzyła wcale
nie jest lepsze niż to, którego nawet
nie chciała sobie wyobrazić…

Kiedy Rush i Blair spotykają się, wybucha między nimi pożądanie, które
sprawia, że wszystko inne przestaje
się liczyć. Uczucie, o którym każdy
marzy, by przytrafiło się choć raz w
życiu. Wiedzą, że jednak nie powinni
być razem. Że ich miłość to tabu. Czy
posuną się o krok za daleko?

Rywalki Kiera Cass
Dla trzydziestu pięciu dziewcząt Selekcja jest szansą ich życia. To dzięki

Gimzetka
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CZYTELNICTWO
Czytelnictwo klas w miesiącach
listopad - grudzień 2013 r.
1A - 0,5
1B - 0,5
1C - 0,6
1D - 0,2
1E - 0,4
1F - 0,6

2A - 0,3
2B - 0,9
2C - 0,6
2D - 0,8
2E - 0,4
2F - 0,6

3A - 0,2
3B - 0,5
3C - 0,3
3D - 0,3
3E - 0,2
3F - 0,2

CO JEST GRANE
Hobbit Pustkowie
Smauga
Druga część
książki

J.R.R.

filmowej

Kamerdyner

TASIEMCE

W 1926 roku młody Cecil opuszcza
skonfliktowane na tle rasowym połu-

Nikita

dnie USA, szukając szansy na lepsze

Nikita jest szpiegiem i zabójcą, któżycie. Wkrótce otrzyma niezwykły ry żyje pod przykrywką stworzoną
dar od losu. Zostanie kamerdynerem przez organizację zwaną "Division".
Tę samą, która zabrała jej prawdziw Białym Domu, stając się naocznym wą tożsamość, nauczyła i zmusiła
świadkiem wydarzeń, które na zaw- do mordowania na zlecenie. Nikita
jest również pierwszym rekrutem,
sze zmienią oblicze współczesnego któremu udało się uciec z organizaświata. Gdy kolejni prezydenci USA cji, jednak, zamiast rozpocząć nowe
życie, ta postanawia się zemścić i
zmagają się ze skutkami zabójstwa ochronić innych przed rekrutacją.
Johna F. Kennedy'ego, Martina Luthera Kinga i kontrowersjami narosłymi wokół wojny w Wietnamie i

adaptacja afery Watergate, Cecil – wspierany

Tolkiena,

będąca przez kochającą żonę Glorię (Oprah

wstępem do słynnego "Władcy Pier- Winfrey) – musi podjąć trudną walkę
ścieni". To opowieść pełna niezwy- o dobro i szczęście rodziny, któremu

Teoria Wielkiego
Podrywu

kłych wydarzeń i magicznych posta- na drodze stanie jego własne, bezci, przedstawiająca odwieczną wal- graniczne oddanie pracy.
kę dobra ze złem. Hobbit Bilbo Baggins razem z Gandalfem oraz trzynastoma krasnoludami zmierza do
legowiska smoka Smauga. Bohaterowie chcą pokonać bestię i odebrać
jej złoto, które ukradła.

Serial opowiada o dwóch młodych
doktorach fizyki, którzy pracują na
uniwersytecie. Mają trudności z
nawiązywaniem kontaktu z innymi,
a w szczególności z kobietami.
Zmienia się to, gdy ich sąsiadką
zostaje piękna Penny . Sheldon
nadal woli spędzać czas ze sowimi
kolegami-naukowcami. Jednak Leonard w znajomości z sąsiadką odnajduje
nowe
możliwości.

(źródło: eck.elk.pl)
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ROZRYWKA
ROZSYPANKA
Z rozsypanki wyrazowej ułóż wyrazy.
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KRZYŻÓWKA
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1. Popularna piaskowa ( ciasto)
2. Drzewko, które ozdabiamy na
święta
3. Używana do zimnych mięs
4. Dostajemy je na święta
5. Ogłosił Maryi, że zostanie
Matką Syna Bożego
6. Dzięki Bożemu Narodzeniu
jest z nami przez cały ten
okres
7. Śmierć, jaką zginął Jezus
8. Inaczej objawienie się Anioła
Maryi
9. Inaczej Trzej Królowie
10. Często robione na wigilię z
makiem
11. Wspólne śpiewanie piosenek
świątecznych
12. Najczęściej spędzane święta
13. Ciasto z makiem
14. Obchodzi imieniny 26.12

względem poprzednika. Ulepszono
gałki analogowe i triggery, co
znacznie zwiększa komfort w rozgrywce. Pad zawiera także własny
głośnik, wejście na słuchawki oraz
diodę umożliwiającą konsoli wyczytać położenie urządzenia. Największymi nowościami są: przycisk share, umożliwiający streamowanie
naszej rozgrywki na żywo na popularnym serwisie twitch, oraz panel
dotykowy z przodu kontrolera.
Konsola została przyjęta przez graczy, zarówno z Polski jak i z całego
świata, bardzo ciepło. Jak dotąd
sprzedano ponad 4,2 mln sztuk
konsol i 10 mln gier.

PlayStation 4
29 listopada 2013 roku miała miejsce
europejska premiera konsoli ps4.
Długo wyczekiwany następca ps3,
która zadebiutowała w 2006 roku.
Oficjalna Polska cena podstawowego
zestawu (konsola + pad DualShock
4) wynosi 1899 zł. Dostępne są również zestawy zawierające wybrana
grę i/lub PlayStation Camera. Specyfikacja konsoli wygląda następująco:
- jednoukładowy procesor własny:
x86-64 AMD „Jaguar”, 8 rdzeni, niski
pobór mocy;
- pamięć RAM – 8GB GDDR5;
- pamięć HDD 500 GB,
- karta graficzna - AMD RadeonTM
Graphics Core Next, silnik 1,84
TFLOPS;
- waga – 2,8 kg;
- wymiary - 275 x 53 x 305 mm;
W premierę konsoli było dostępne
kilkanaście tytułów, największym
zainteresowaniem cieszyły się takie
produkcje jak: Killzone: Shadow Fall,
Call of Duty: Ghosts, czy Assasin’s
Creed 4: Black Flag. Sporym zainteresowaniem cieszył się również abonament PS Plus umożliwiający między innymi granie po sieci.
Nowy kontroler – DulaShock 4 doczekał się dużo usprawnień >>>

foto. źródło: http://pl.playstation.com/ps4/

JESTEŚMY JUŻ NA
FACEBOOK’U
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/G
imnazjum-nr-1-w
E%C5%82ku/1416668531894586?f
ref=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.
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Bank kawałów
Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę.
-Nie trzeba syneczku. Jeśli chcesz
mi sprawić przyjemność, to popraw
swoją jedynkę z matematyki.
- Za późno mamusiu. Kupiłem ci już
perfumy.

Zbliżają się święta, lecz w rodzinie
Jasia się nie przelewa. Zdesperowany Jasio pisze list do św. Mikołaja:
„ Drogi św. Mikołaju, jestem bardzo
biedny, ale chciałbym dostać na
gwiazdkę klocki lego, piłkę i kolejkę
elektryczną.”
Panie na poczcie nie bardzo wiedzą,
co zrobić z tym listem, gdyż Jasio
nie napisał adresu do Mikołaja.
Postanawiają przeczytać list. Tak się
wzruszają losem biednego Jasia, że
postanawiają spełnić jego życzenia.
Jednak pracownice poczty same
dużo nie zarabiają, więc pieniędzy
starczyło tylko na piłkę i klocki. Wysyłają prezenty do Jasia.
Po jakimś czasie przychodzi list od
Jasia, panie na poczcie otwierają go
i czytają:
„ Drogi Mikołaju dziękuję ci za prezenty, tę kolejkę to pewnie te jędze
z poczty ukradły.”

Są święta Bożego Narodzenia.
Nagle Jasiu przychodzi do mamy i
mówi:
- Mamo, choinka się pali.
- Synku, nie mówi się „pali” tylko
„świeci”.
Po chwili Jasiu znów przychodzi:
-Mamo, a teraz firanka się świeci.

Jaka jest ulubiona kolęda świeżo
upieczonych rodziców?
- Cicha noc.

Rozmawiają koledzy po pracy:
- Jak minęły święta?
- Wspaniale! Żona serwowała mi
same zagraniczne dania.
- A jakie?
- Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi ruskie i sznycle z kapustą włoską.

Wigilia. Facet gotowy, zwarty i czeka
na 1. gwiazdkę.
Oczywiście puste miejsce zostawił, a
tu nagle dzwonek.
- Puk,puk!
- Kto tam!
- Strudzony wędrowiec. Czy jest
miejsce?
- Jest.
- A mogę skorzystać?
- Nie.
- Czemu?
- Bo tradycyjnie musi być puste!

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


Kto, co, komu :D ?
Pozdrawiam Radzia, Olę i Monikę!
- Pozdro dla Sebusia, Kamila i Dudka
- Pozdrawiam Natalię Żołno- S
- Pozdrawiam ziomków z 1c
- Pozdrawiam Dudka, Sebusia i
wszystkie ładne nauczycielki :)
- Pozdrowienia dla mojego kochającego mnie od Sebusia <3 : )
- Buziaczki dla Karola od Kubusia.
Krzycz Trybson!
- Serdecznie pozdrawiam Olę, Wiktorię, Kasię z 2c oraz super dziewczyny zbierające pozdrowienia :))
- Pozdrawiam moje dziewczyny Monikę, Zuzę, Aurelię, Asię, Werę,
Kasię. Wike oraz chłopaków Stryja,
Piotrka i Kumka z 2b <3
- Pozdrawiam Karola, Kasię, Kumka
i Monię z 2b :*
- Pozdrowienia dla Olsona i Romka
z 1f i Psotki (wiesz kto)
- Pozdrowienia dla Dudka i Markosia! Od kochających :*
- Pozdrowionka dla Pszczółki, Helikoptera i Kalarepy jp :*
- Pozdrawiam 2c :)))- Pozdrawiam
Patrycję i Karolinę z 2c :*:**:*
- Pozdrawiam Olę, Agatę, Sandrę,
Tomka i Weronikę z 2f- Natalia
- Dla Plazmy od tatusia
- Pozdrawiam Kingę z 2c :*
- Pozdrawiam Dudusia :* Twój fan
- Pozdrawiam Aurelię, Monikę i Zuzę
:* kckckc <3
- Pozdrawiam Damiana z 3e od Roberta
- Pozdrawiam całą redakcję szkolnej
gazetki wraz z opiekunkami :)))
- Serdecznie pozdrawiam panie:
Elżbietę Burbę i Marię Konopko - M.
-

- Mamo, z mego listu do św. Mikołaja
wykreśl kolejkę elektryczną, a wpisz
łyżwy.
- A co, nie chcesz już pociągu?

- Chcę, ale jeden już znalazłem w
Boże Narodzenie.
waszej szafie.
Blondynka wraz z rodziną spędza je

w domu.
Nagle jedno z dzieci( trzymając w
ręku zimny ogień) pyta się blondynki:
Redakcja:
Kinga
Kuklińska,
Natalia
Jasińska,
Adrianna
Lenart,
- Zapalisz?
Ola Ferenc, Klaudia Gątowska, Agata Zięba,
Wiktoria Sokołowka,
- Nie, dziękuję nie palę.

STOPKA REDAKCYJNA
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Michał
Zadroga,
Damian
Woronowicz,
Paweł
Kowalski,
Patrycja
Cybulska,
Katarzyna
Gorajewska,
Katarzyna
Pilicicka,
Karolina
Żylińska,
Zuzanna
Wysocka,
Klaudia
Pankratiew
Opiekunowie gazetki: Barbara Kiluk – Dońkowska, Katarzyna Łukaszewicz

Nr 2 grudzień /styczeń 2013 - 2014

str. 12

