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„ZŁOTE CEGŁY”
ROZDANE
W życiu przychodzą chwile bezpowrotnego pożegnania. Ludzie zdają sobie
wtedy sprawę z tego, że to, co było, nigdy już nie wróci. Przecież wszystko co
się zaczyna, prędzej czy później musi
mieć swój koniec.
więcej na str. 2»

PONADTO W NUMERZE
» Sto kilometrów od Ełku

W ROLI EGIPSKICH
MUMII

Każdy z nas chociaż raz w swoim
życiu przeszedł przez inicjacje bądź
rytuał przejścia, znany dzisiaj
wszystkim jako otrzęsiny! Nie mogło tego zabraknąć w naszej szkole i
właśnie dlatego w środę, 1 października wszyscy uczniowie wraz z …

W ROLI
PRZEWODNICZĄCEJ
W środę 8 października w czasie długich przerw wszyscy uczniowie naszego gimnazjum mogli oddać głos na
osobę, która według nich najlepiej
spełni się w roli przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Każda osoba, spośród sześciu kandydatek, mogła
wybrać dwie.
więcej na str. 3»
» Wydarzenia w pigułce
ZNALEZLI UMYWALKĘ
Po raz kolejny nasza szkoła wzięła
udział w sprzątaniu świata.18 września 2014r. klasy 1b i 2a pod opieką
Barbary Kiluk- Dońkowskiej, Andrzeja Kuczyńskiego, Katarzyny MentelDąbrowskiej oraz Agnieszki Owczarek wybrały się na tą szczytną akcję.

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

więcej na str. 4»

» Bank kawałów

WZRUSZYŁ UCZNIÓW

» Trzymaj formę
» Z mikrofonem wśród uczniów
» Miasto 44
» Wydarzenia w pigułce
» Szarlotka z budyniem
więcej na str. 4»

Gimzetka

więcej na str. 2»

Nasza szkoła 9 października gościła niezwykłego człowieka. Był nim sławny
podróżnik Zbigniew Pawlak. Zaprezentował nam zdjęcia własnego autorstwa z
podróży w rejonach górskich Azji Środkowej. Niesamowity podkład muzyki
Wschodu przybliżył nam życie i kulturę ..
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„ZŁOTE CEGŁY”
ROZDANE
W życiu przychodzą chwile
bezpowrotnego pożegnania. Ludzie
zdają sobie wtedy sprawę z tego, że
to, co było, nigdy już nie wróci.
Przecież wszystko co się zaczyna,
prędzej czy później musi mieć swój
koniec.

Z tą świadomością obchodziliśmy zakończenie roku szkolnego
2013/2014. Mury naszego gimnazjum opuścił rocznik ’98. Co było tak
niesamowitego w tym wydarzeniu?
Przede wszystkim magiczna atmosfera. Uczniowie dawnych III klas przygotowali wspaniałą galę, która odbyła się w Ełckim Centrum Kultury.
Postanowili wręczyć nauczycielom
statuetki za specjalne wyróżnienia.
„Złote Cegły” były przydzielane w
najróżniejszych kategoriach. Uczestnicy kółka teatralnego zaprezentowali również kabaret, który wywołał
mnóstwo śmiechu. Całość uświetnił
występ chóru. Podczas ceremonii
rozdawania świadectw nie zabrakło
szczerych uśmiechów i wzruszeń.

Przez te trzy lata uczniowie zdążyli
zżyć się z nauczycielami, szkołą oraz
sobą nawzajem. Przyszedł jednak
czas pożegnania, po którym z podniesioną głową trzeba iść naprzód,
wchodząc w całkiem nowy świat. >>

Gimzetka

Można było usłyszeć najróżniejsze
życzenia, jednak przede wszystkim
III - klasiści życzyli sobie powodzenia w nowych szkołach. Nawet
młodszym klasom udzieliło się wzruszenie i melancholia, które towarzyszyły całemu wydarzeniu.
Podsumowując, zakończenie roku
było ciekawe i na długo pozostanie w
naszych sercach. Niech Ci, którzy go
nie widzieli, żałują. Mamy nadzieję,
że wszystkim absolwentom powodzi
się w szkołach i dobrze czują się w
nowym otoczeniu. Pożegnania bywają smutne, jednak wraz z nimi rozpoczyna się w naszym życiu coś nowego. Kto wie, czy nawet nie lepszego?

przygotować wcześniej. Uczniowie
każdej z klas ułożyli rymowane wierszyki o swoich klasach oraz narysowali portrety swoich wychowawców.
Cała komisja wraz z p. Wiolettą
Paczkowską była pod ogromnym
wrażeniem talentów artystycznych
oraz polonistycznych pierwszaków!
Okazali się równie uzdolnieni w
dziedzinie sportu podczas piramidy
gimnastycznej, kiedy to jak największa liczba osób musiała zmieścić się
na wyznaczonym kawałku ziemi.

W ROLI EGIPSKICH
MUMII
Każdy z nas chociaż raz w swoim
życiu przeszedł przez inicjację bądź
rytuał przejścia, znany dzisiaj
wszystkim jako otrzęsiny! Nie mogło
tego zabraknąć w naszej szkole i
właśnie dlatego w środę, 1 października wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami spotkali się na terenie
Ełckiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Tegoroczne otrzęsiny przygotowane zostały przez ubiegłorocznych zwycięzców - klasę 2c wraz z p.
Julitą Malewską oraz SU.

Pierwszym zadaniem, do którego musieli się przygotować już
rano w swoich domach, było ubranie
się na wylosowany wcześniej kolor niebieski, żółty, czarny, różowy,
czerwony lub zielony. Wychowawcy
nie zawiedli swych uczniów i wraz z
nimi byli ubrani od stóp do głów na
jeden kolor, zarabiając przy okazji
dodatkowe punkty. To nie było jedyne zadanie, które musieli
>>>>

Nr 1 wrzesień/październik 2014

Talentu wokalnego oczywiście nie
mogło zabraknąć, każda z klas zmierzyła się z wylosowaną piosenką z
wielkimi uśmiechami na buziach.
Następna konkurencja była znana
każdemu - klasyczne wyławianie
jabłek z wody bez użycia rąk, a buzi!

Mimo, że mokrzy, uczestnicy wracali do swych kolegów zadowoleni.
Stosunkowo dobra pogoda sprzyjała
zabawom na zewnątrz oraz jednej z
ostatnich konkurencji - mumii! Wybrani przedstawiciele klas zostali
zawinięci w papier toaletowy z precyzją godną mistrza! Z całą pewnością świetnie spełniliby się w roli
egipskich mumii w filmie. Podczas
trwania tych i wielu innych konkurencji, wszyscy byli wspierani oraz
zagrzewani do walki przez kolegów z
klasy.
>>>

str. 2

Do ostatniej chwili wszystkie klasy
zaciekle walczyły o wygraną, jednak
minimalną różnicą punktów wygrać
udało się klasie 1e wraz z wychowawczynią p. Marią Namiotkiewicz,
którzy zgodzili się podjąć organizacji
następnej edycji w przyszłym roku.
Od tej pory czerwony zdecydowanie
powinien stać się ich szczęśliwym
kolorem!

Postanowiliśmy przeprowadzić wywiad z nową przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego i zapytać o
szczegóły jej kadencji:
Gimzetka: Co skłoniło Cię do wzięcia
udziału w wyborach?
Karolina: Znalazło sie kilka osób,
które namawiały mnie, ale tak naprawdę sama chciałam się tym zajmować,
bo lubię być zaangażowana w różnego
rodzaju działalności.
G: Czy byłaś zaskoczona wynikiem?

Gratulujemy klasie 2c oraz p. Malewskiej zorganizowania tak świetnej
imprezy oraz wszystkim pierwszym
klasom, nie tylko tej wygranej. Mamy
nadzieję, że będziecie miło wspominać ten dzień przez następne trzy lata
uczęszczania do naszej szkoły! :)

W ROLI
PRZEWODNICZĄCEJ
W środę 8 października w czasie długich przerw wszyscy uczniowie naszego gimnazjum mogli oddać głos
na osobę, która według nich najlepiej
spełni się w roli przewodniczącej
Samorządu Uczniowskiego. Każda
osoba, spośród sześciu kandydatek,
mogła wybrać dwie. Kandydowały:
Patrycja Cybulska, Monika Jankowska, Natalia Jasińska, Zuzanna Romotowska, Weronika Śliwowska i Karolina Żylińska. Nasi uczniowie potraktowali sprawę bardzo poważnie,
większość uczniów wzięła udział w
głosowaniu.

K: W zasadzie wszystko w pracy
Samorządu Uczniowskiego jest dla
mnie przyjemne, bo tak jak już
wspominałam, bardzo lubię angażować w różnego rodzaju działania. Bardzo dobrze pracuje się ze
względu na miłą atmosferę, którą
wprowadzają opiekunki, jak również ze względu na świetne towarzystwo wszystkich działaczy SU.
Praca ta sprawia mi dużo przyjemności.
G: Co nowatorskiego
wprowadzić w szkole?

chcesz

K: Tak, byłam bardzo zaskoczona, i to K: Jeśli chcemy coś nowego
bardzo. Nie sądziłam, że mam tak duże wprowadzić, coś zmienić, robimy
zaufanie wśród uczniów naszej szkoły. burzę mózgów, rozmawiamy o tym
i ustalamy, który pomysł ma jakiś
sens, a który nie. Mogę na razie
tylko powiedzieć, że mamy kilka
bardzo ciekawych pomysłów, ale
nie chcę zdradzać szczegółów.
Niech to będzie niespodzianką.
G: Czy oprócz pracy w samorządzie masz dużo innych zajęć?
K: Chodzę na dodatkowy język
angielski, redaguję gazetkę szkolną, śpiewam w zespole wokalnym
''Pryma'', działam w szkolnym wolontariacie,
uprawiam
sport,
uczęszczam na dodatkowe zajęcia
z biologii, języka polskiego, przygotowuję szkolne audycje radiowe.
G: Co byś zmieniła w szkole?
Prowadzę też z koleżanką autorską
audycję w radiu ''Bayer FM'', z
K: Moim pomysłem było wprowadze- którym współpracuję już od kilku
nie muzyki w czasie przerw. Chciała- lat.
bym, aby w szkole organizowano więcej imprez. Mimo że nasza szkoła ak- G: Dziękujemy bardzo za udzieletywnie wspiera działalność charyta- nie wywiadu i życzymy powodzetywną, uważam, że moglibyśmy się w nia. Trzymamy kciuki, aby wszystto bardziej zaangażować. Pragnę też, ko, co zaplanowałaś, się udało.
aby nasze gimnazjum chętnie wspierało także działalność artystyczną i po- K:Dziękuję.
magało rozwijać swoje talenty.

Tegoroczną przewodniczącą została
Karolina Żylińska, jej zastępcą Monika Jankowska, skarbnikiem, tak
jak rok temu, Weronika Śliwowska, G: Co Ci sprawia największą przyjem- Wywiad przeprowadzili:
natomiast sekretarzem Zuzanna ność podczas pracy w samorządzie?
Jakub Dmochowski i Wiktoria Świderska
Romotowska!

Gimzetka
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ZNALEZLI UMYWALKĘ
Po raz kolejny nasza szkoła wzięła
udział w sprzątaniu świata.18 września 2014r. klasy 1b i 2a pod opieką
p. Barbary Kiluk- Dońkowskiej, p.
Andrzeja Kuczyńskiego, p. Katarzyny Mentel- Dąbrowskiej oraz p.
Agnieszki Owczarek wybrały się na
tą szczytną akcję. Uczniowie zaopatrzeni w worki i rękawiczki dzielnie
zbierali śmieci w całym Ełku.

Podczas wyprawy znaleźli takie
skarby jak: telewizor, suszarka czy
umywalka. Po wyczerpującej pracy
wszyscy udali się do Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie zjedli kiełbaskę z ogniska.

Uczestnicy uznali, że taka akcja jest
potrzebna naszemu miastu i powinna
być organizowana częściej. Wszyscy
byli bardzo zadowoleni. Spytaliśmy
uczestników, co sądzą o akcji sprzątania świata organizowanej w naszej
szkole.
- Jest to dobra inicjatywa i warto
sprzątać nasze otoczenie, bo nikt nie
chciałby spacerować po promenadzie
i widzieć na brzegu śmieci i inne zanieczyszczenia.

Gimzetka

- Myślę, że jest to jak najlepszy po- a życiem w państwie zagrożonym
mysł, warto robić takie rzeczy i dbać o wojną.
środowisko.
Po poznaniu trudnej sytuacji dzieci
w rejonach, o których opowiadał
WZRUSZYŁ UCZNIÓW
Zbigniew Pawlak, dostrzegliśmy,
jak wiele nam świat oferuje.
Nasza szkoła 9 października gościła Wszystko mamy na wyciągnięcie
niezwykłego człowieka. Był nim ręki, a duża część z nas tych możlisławny podróżnik Zbigniew Pawlak. wości nie wykorzystuje. Spotkanie
Zaprezentował nam zdjęcia własnego z podróżnikiem okazało się świetną
autorstwa z podróży w rejonach gór- lekcją wychowawczą i za to gość
skich Azji Środkowej. Niesamowity został nagrodzony brawami.
podkład muzyki Wschodu przybliżył
STO KILOMETRÓW
nam życie i kulturę charakteryzującą
OD EŁKU
tę część świata, która dla nas do tej
pory była nieznana. Autor spotkania Kim był Sławomir Mrożek? Co
opowiedział nam o krajach, które od- napisał? Jak wyglądała medycyna w
wiedził z misją humanitarną. Szcze- poprzednich wiekach? Jakich nagólne wrażenie wywarły na nim: rzędzi stosowano do leczenia ludzi?
Uzbekistan, Kazachstan i Azerbej- Na te pytania nasi uczniowie mieli
dżan. W pamięci szczególnie zapadła okazję uzyskać odpowiedź, odwiemu otwartość, gościnność i pracowi- dzając miasto położone zaledwie
tość ludzi zamieszkujących tamte te- 100 km od Ełku. Mowa tu o Biareny, pomimo iż kraje te nękane są łymstoku, które kojarzy się nam
działaniami wojennymi.
głównie z przecudnymi galeriami:
„Biała” czy „Alfa”. Ale mało kto
wie, że miasto to kryje w sobie wiele pięknych i jakże interesujących
zakątków.
W środę, 15 października klasy 3b i
2 f wraz z wychowawcami: Katarzyną Łukaszewicz i Anną Buchnowską oraz Joanną Sobotkiewicz
gościli w Teatrze Dramatycznym
im. Aleksandra Węgierki na współczesnej wersji spektaklu „EmigranNajbardziej jednak uczniów poruszył ci” Sławomira Mrożka. Reżyser
film o mieście Biesłan, znanym przede odszedł od kontekstu związanego z
wszystkim z ataku terrorystycznego systemem komunistycznym. Pokana tamtejszą szkołę. Według oficjal- zał emigranta współczesnego, czyli
nych danych zginęły 334 osoby, w zarobkowego, a postawę walki idetym 156 dzieci, zaś 700 (głównie ologicznej zastąpił postawą kondzieci) zostało rannych. Tuż po sztur- sumpcyjną. To, co ponadczasowe u
mie europejscy dziennikarze sugero- Mrożka, to przede wszystkim stuwali, że liczba ofiar może przekroczyć dium trwania dwóch mężczyzn w
400, jako że 176 ludzi uznano za zagi- obcym świecie, studium skazania
nionych. Rząd rosyjski spotkał się z na siebie i wzajemnego uzależniekrytyką mieszkańców Biesłanu, którzy nia.
po kilku dniach od ataku wciąż nie
wiedzieli, czy ich dzieci żyją, czy nie.
To na nas, uczestnikach spotkania
wywarło największe emocje. Dzięki
tej prezentacji uczniowie zauważyli
różnice między życiem w państwie
wolnym
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Po sztuce uczniowie mieli okazję
zadać pytania aktorom. Ku wielkiemu zaskoczeniu dowiedzieli się
m.in. że spektakl odniósł duży sukces w Chinach.
Następną atrakcją była wizyta w
Pałacu Branickich, w którym dziś
mieści się Uniwersytet Medyczny.
Po spacerze w pałacowych ogrodach udaliśmy się na potkanie z
pracownikami Muzeum Historii
Medycyny i Farmacji Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku. Zwiedziliśmy
gabinet okulistyczny,
stomatologiczny, rentgenowski oraz
szpital polowy. Dużą atrakcją była
sala anatomiczna pełna ludzkich
organów zanurzonych w formalinie.

pracownicy szkoły wybrali właśnie
jabłko. Uczniowie klas pierwszych
przygotowali z tej okazji gazetkę
tematyczną. Częstowali też jabłkami
wszystkich, którzy na „moc ukrytą w
jabłkach” mieli ochotę.
To już dziewiąta edycja ogólnopolskiego programu promującego zdrowy
styl życia „Trzymaj formę”. Jak co
roku mamy wiele pomysłów, jak zachęcić młodzież do dbania o własne
zdrowie. Jednym z nich jest akcja
„DZIEŃ
ZDROWEGO Jedzenie jabłek sprzyja zarówno
PRODUKTU”. Jako pierwsze wybra- zdrowiu jak i urodzie, dlatego warto
liśmy JABŁKA.
je włączyć do jadłospisu-spożywać
codziennie na surowo i w różnorodnych innych wariantach kulinarnych.
Skoro jabłko jest pyszne i zdrowe,
oto kilka przepisów na sposób podania tego owocu 

1.Szarlotka z budyniem
Są one bardzo cennym owocem, posiadającym liczne walory zdrowotne.
Dostępne są cały rok, choć szczególny
sezon przypada na jesień-wówczas są
najlepsze. Jak mawia stare porzekadło:
„Jedno jabłko dziennie trzyma nas z
daleka od lekarza”. Jest też powiedzenie: „Jedz dwa jabłka dziennie-jedno
dla zdrowia, drugie dla urody”. Jest w
tym wiele racji, gdyż jabłka:

Tu mogliśmy zobaczyć, jak wyglądają płuca nałogowego palacza czy
chora wątroba. Zajęcia zakończyły
się w laboratorium edukacyjnym
wykonaniem pamiątki stomatologicznej w postaci odlewu szczęki.
Po zaspokojeniu głodu wiedzy poczuliśmy burczenie w brzuchu. Niestety tego głodu w muzeum nie dało - Skutecznie walczą z cholesterolem.
się zaspokoić, dlatego udaliśmy się
- Są eliksirem młodości.
do galerii „Biała” na smaczne kurczaki i frytki.
- Uwielbia je nasze serce.

Ciasto:
• 450 g mąki pszennej lub orkiszowej
(3 szklanki)
• 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
• 3/4 szklanki cukru (około 150 g)
• 1 opakowanie cukru wanilinowego
• 250 g masła
• 2 jajka

Budyń:
• 2 budynie waniliowe (mogą być
domowe)
• można dodać ziarenka z 1 laski
wanilii (opcjonalnie)
• 1 litr mleka
- Pomagają utrzymać prawidłową wa- • 5 łyżek cukru
do posypania:
gę.
• cukier puder
- Wspierają układ odpornościowy.
Jabłka:
• 1 litrowy słoik uprażonych jabłek z
- Nie wywołują alergii.
cukrem i cynamonem (Z domowych
zapasów lub przygotowane ze
- Odżywiają mózg.
świeżych jabłek: około 1,5 kg jabłek
- Dbają o nasze zęby.
(na szarlotkę: antonówek lub szarej
renety) obrać, pokroić na ćwiartki,
- Wybornie smakują.
wyciąć gniazda nasienne, pokroić na
20 października na drugie śniadanie mniejsze kawałki. Wrzucić na dużą
wszyscy chętni uczniowie i >>>
patelnię lub do dużego garnka,
- Poprawiają urodę.

Pełni wrażeń, z pełnymi żołądkami
wróciliśmy do Ełku, a czas śpiewami umilali nam, jak to podczas
szkolnych
wycieczek
bywa,
uczniowie zajmujący tylne siedzenia.

Gimzetka
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dodać 2 łyżeczki cynamonu,
1opakowanie cukru wanilinowego,
około 100 g cukru (lub do smaku) i
smażyć mieszając przez około 10
minut na większym ogniu aż jabłka
zaczną mięknąć ale ciągle pozostaną w całości.)

ciastem. Spód dokładnie podziurkować
Z mikrofonem
widelcem. Wyłożyć jabłka, wyrównać
wśród uczniów
powierzchnię, wyłożyć gorący budyń.
Drugą część ciasta rozwałkować tak
samo jak poprzednio, podsypując papier mąką. Wyłożyć na budyń, odkleić
z góry papier, ciasto podziurkować
Rok szkolny 2014/2015 zaskoczył
dokładnie widelcem.
zmianami zarówno uczniów jak i
nauczycieli naszego gimnazjum.
Wstawić do nagrzanego piekarnika i Remont szkoły, nowe połączenie
piec przez około 50 minut na złoty ławek, melodyjne dzwonki....
kolor.

Zapytaliśmy uczniów, co sądzą na
Odczekać z posypaniem cukrem pu- temat niektórych reform.
drem i pokrojeniem aż szarlotka trochę
się przestudzi.
Zmiany są dobre, ale nie wszystko mi
się podoba. Po pierwsze ławki-nowe
2. Placki z jabłkami
ustawienie sprzyja jedynie rozmowom na lekcjach. E-dzienniki są fajSkładniki:
ne, bo mogę być na bieżąco ze swoimi ocenami, ale minus w tym, że
 5 jabłek
Przygotowanie:
mama też może je na bieżąco kontro 1 szklanka mąki
lować :) Co do dzwonków - faktyczCiasto: Mąkę przesiać na stolnicę,  nieco ponad ¾ szklanki mleka
nie są przyjemniejsze niż dawniej dodać proszek do pieczenia, cukier,  1 jajko
Ola 2f
cukier wanilinowy, pokrojone w  1 łyżka cukru waniliowego
kosteczkę zimne masło i wszystko  Sok z 1 cytryny
Ze wszystkich nowości najlepsza
posiekać dokładnie nożem na drob-  Kilka łyżek oleju do smażenia
rzecz to chyba dzwonki- są miłe dla
ne kawałeczki (można umieścić w
ucha - Adrian 1a
misie miksera i rozdrabiać miesza- Przygotowanie:
dłem). Dodać jajka i połączyć Umyj jabłka, obierz je ze skóry, wytnij
Zmiany mnie strasznie zaskoczyły,
składniki w jedną kulę (po dodaniu gniazda nasienne i pokrój w plastry
ale nie wszystkie zadowoliły. Ejajek składniki w mikserze same średniej wielkości. Następnie skrop je
dziennik jest dobry, bo wiem, jakie
zaczną się łączyć w jedną całość). sokiem z cytryny i wymieszaj.
mam oceny, ale źle, że moi rodzice
Ciasto podzielić na 2 części. Zawimają do niego dostęp :). Ławki, tak
nąć w folię i włożyć do lodówki.
ustawione, nie dość, że wzmacniają
rozmowy, to jeszcze powodują ból
Przygotować jabłka. Ugotować
pleców. Dzwonki mimo, że lepsze niż
budynie zgodnie z instrukcją na
stare, to sprawiają, że czuję się troopakowaniu dodając ziarenka wyłuchę jak dziecko - Eryk 2 e
skane z laski wanilii oraz cukier.
Odstawić z ognia, przykryć folią
Dzwonki mi się podobają , bo tylko w
spożywczą aby nie zrobił się koDo dużej miski wsyp mąkę, dodaj naszej szkole takie są. Jeśli o ławki
żuch, nie trzeba studzić.
mleko, jajko i łyżeczkę cukru wani- chodzi, to było lepiej tak, jak było, bo
teraz jest dużo rozmów i niektórzy
Blaszkę o wymiarach około 24 x 40 liowego. Całość zmiksuj na gładką
siedzą tyłem lub bokiem do nauczycm wysmarować kawałkiem masła. masę. Odstaw, aby ciasto odpoczęło
(ok. 20 min). Po tym czasie ponownie ciela. E- Dzienniki to super sprawa !
Piekarnik nagrzać do 180 stopni .
wymieszaj. Rozgrzej olej na patelni, Jestem na bieżąco z ocenami i mogę
sprawdzić, kiedy mam sprawdzian
Pierwszą część ciasta rozwałkować zanurz plastry jabłek w cieście i kładź
lub kartkówkę - Mateusz 2
na papierze do pieczenia podsypu- na rozgrzany tłuszcz. Smaż na rumiając papier i wałek mąką. Przenieść no, z każdej strony ok. 5 min. Przed
Jak widać, nie każda nowość jest
do formy tak aby papier znalazł się podaniem posyp cukrem pudrem.
dobra. Ale jeszcze się taki nie narona spodzie, dokleić brakujące miejdził, co by wszystkim dogodził.
sca >
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Jedni są zadowoleni ze zmian, drudzy nie. Uczniom generalnie podobają się nowe dzwonki i e- dziennik.
Natomiast jedyne co trzeba by
zmienić, to ustawienie ławek.

specjalnymi. Wierzę jednak, że dokonano tych zabiegów po to, aby lepiej
dotrzeć do odbiorców w naszym wieku.
„Miasto 44” było niezwykle wzruszające, emocjonalne i pokazywało całą
tragedię tamtejszych czasów. Dzięki
MIŁOŚĆ W CZASACH
niemu mogliśmy uświadomić sobie, co
APOKALIPSY
naprawdę odczuwali ludzie podczas II
wojny światowej – często były to
W środę, 24 września uczniowie skrajne emocje, wykańczające nie tylko
naszej szkoły wybrali się do nowo fizycznie, ale i psychicznie.
powstałego kina przy galerii, aby
obejrzeć film pt.: „Miasto 44”. Se- Wszyscy jednogłośnie przyznają, że
ans okazał się strzałem w dziesiąt- film był niesamowity. Skłonił nas –
kę. Zgłosiło się mnóstwo osób młodych Polaków do myślenia i skuchcących wziąć udział w tym wyda- pienia się na temacie wojny. Więkrzeniu.
szość uczestników seansu wyszła
„Miasto 44” to jeden z najgłośniej- wzruszona i ze świadomością, że luszych dramatów wojennych. Zbie- dziom, którzy przeżyli wojnę, naprawranie materiałów do jego realizacji dę należy się szacunek. Mamy nadzietrwało ponad 8 lat. Reżyser i scena- ję, że na polskiej scenie kinowej pojarzysta, Jan Komosa (twórca „Sali wi się więcej tego typu filmów.
Samobójców”,) chciał przedstawić Wszystkim, którzy jeszcze go nie
powstanie warszawskie w sposób widzieli, serdecznie polecamy.
dostępny młodzieży. I taki był ten
film – opowiadał o młodych Polakach zmuszonych do życia w okupowanej Polsce. Ich odwaga i waleczność, którą wykazali się pod‘’Annabelle’’
czas powstania, powinny być wzorem do naśladowania dla innych.
Młodzież mogła przypomnieć sobie John Form znajduje idealny podarunek
te wydarzenie z lekcji historii, a Ci dla swojej ciężarnej żony Mii — piękktórzy niewiele wiedzieli na ten ną i rzadko spotykaną starodawną lalkę
temat, na pewno wzbogacili swoją ubraną w śnieżnobiałą suknię ślubną.
Radość Mii z prezentu nie trwa jednak
wiedzę.
długo. Pewnej straszliwej nocy para
zostaje napadnięta w domu przez wyznawców szatana, którzy brutalnie
atakują małżonków. Jednak rozlana
krew i przerażenie to nie wszystko, co
po sobie pozostawią. Okultyści wywołają istotę tak złą, że nic z tego, co
uczynili, nie będzie w stanie równać
się ze złowrogą bramą do świata przeklętych, jaką stanie się... Annabelle.

CO JEST GRANE

- Film bardzo mi się podobał – mówiła jedna z uczennic III klas. –
Uważam, że był dopracowany pod
każdym względem, chociaż przesadzono z niektórymi efektami >>>

Gimzetka

‘’Służby specjalne’’
Gdy dochodzi do likwidacji elitarnych Wojskowych Służb Informacyjnych, politycy orientują się, że
pozbawiono Polskę oczu i uszu. Zostaje stworzona nowa, tajna jednostka do zadań specjalnych. Trafiają do
niej m.in. niepokorna, wyrzucona z
ABW podporucznik (Olga Bołądź) ,
kapitan, który wrócił z misji w Afganistanie (Wojciech Zieliński) oraz
były pułkownik SB (Janusz Chabior). Pracując nad aferami z pierwszych stron gazet będą musieli zmierzyć się z demonami przeszłości.
Pewnego dnia odkryją, że tak naprawdę nie wiedzą dla kogo pracują.

‘’Bogowie’’
Opowieść o buntowniku, który rzucił
wyzwanie naturze, władzy i własnym
ograniczeniom. To film o pierwszym
udanym polskim przeszczepie serca
dokonanym przez prof. Religę w
Zabrzu. Dramat nieudanych operacji,
walka o każde uderzenie serca, wielkie ambicje i bolesne porażki, samotność geniusza, który stanął sam
przeciwko swoim mentorom i rozpoczął rewolucję w polskiej medycynie. Jaką cenę musiał zapłacić za
sukces?

(źródło:www.planetcinema.pl/elk)
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LUXTORPEDA
Zespół LUXTORPEDA powstał w
2010 roku z inicjatywy Roberta
Friedricha gitarzysty i wokalisty
znanego z takich formacji jak Acid
Drinkers, Turbo, Flapjack, Arka
Noego, 2Tm2,3 i KNŻ. Do współpracy muzyk zaprosił gitarzystę
Roberta Drężka, basistę Krzysztofa
Kmiecika, związanych wcześniej z
Armią oraz z formacją 2Tm2,3 oraz
perkusistę Tomasza Krzyżaniaka,
znanego wcześniej z Turbo i Armii.
W 2011 roku w trakcie nagrywania
albumu skład uzupełnił wokalista
Przemysław Frencel, raper znany z
hip - hopowego duetu 52 Dębiec.
Debiutancki album zatytułowany
LUXTORPEDA ukazał się 9 maja
2011 roku i jest połączeniem
brzmień garażowo – punkowo rockowych, teksty mówią o życiu
każdego człowieka, o walkach,
upadkach, powstaniach, ciemnościach i nadziei. Płytę promują teledyski zrealizowane do utworów
„Niezalogowany", „Autystyczny" i
„Za wolność". Zespół dał się poznać
szerszej publiczności podczas Jaro-

TASIEMCE
Arrow
Serial ten jest współczesną historią
Zielonej Strzały, superbohatera komiksów. Po 5 latach po katastrofie morskiej miliarder Oliver Qeen, który był
uznany za zmarłego, zostaje odnaleziony na bezludnej wyspie. Kiedy powraca do swojego rodzinnego miasta
Starling City, jego rodzina zauważa,
jak bardzo zmienił się podczas jego
nieobecności. Oliver postanawia naprostować wszystkie sprawy ze swoimi najbliższymi, w tym z była dziewczyną, jednocześnie kreując swoją
sekretną tożsamość. Od teraz za dnia
jest on bogatym i beztroskim kobieciarzem, a nocą zamienia się w Zieloną
Strzałę walczącą ze złem w mieście.

8 listopada
godz. 19:00

2014

r.

(sobota)

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
kupon ze strony 11 i dostarczysz go
opiekunkom redakcji gazetki do 20
listopada 2014r.

1. Zmień jedną literę w każdym z

The Originals

cin Festiwal 2011 oraz podczas 17
edycji Przystanku Woodstock 2011
a utwór „Autystyczny" wspiął się na
pierwsze miejsca wielu list przebojów, między innymi w radiowej
Trójce, Eska Rock i Antyradiu.

KOŁO RATUNKOWE

Jest to spin off ‘’Pamiętników wampirów’’. Po wyjeździe z Mystic Falls
Niklaus Mikaelson udaje się do Nowego Orleanu, miasta, które kilkaset lat
temu zostało wybudowane przez niego
i jego rodzinę. Jednak na miejscu okazuje się, że władzę w mieście przejął
ktoś inny – wampir Marcel. Nie mając
innego wyjścia, Klaus wraz z rodzeństwem ( Rebekah i Elijah) postanawiają zawrzeć pakt z miejscowymi czarownicami, które pomogą przywrócić
Pierwotnych na tron.

poniższych słów, aby utworzyć pięć
nazw oznaczających części ubrania.
BEREK
JUTRO
KALKA
KOZIK
LUFKA
2. Zebrałeś 1517 truskawek, które
wkładasz do kobiałek, aby móc podarować je rodzinie i przyjaciołom.
Chciałbyś w każdej kobiałce umie-

sala ZEBRA Ełckiego Centrum
Kultury

ścić równa liczbę truskawek i użyć
jak najmniejszej liczby kobiałek. Ile

bilet: 35 zł/42 zł (przedsprzedaż
w dniu koncertu)

truskawek powinieneś włożyć w ile
kobiałek?

Źródło; www.eck.elk.pl
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Czarna strefa
biblioteka
POLECAMY
John Green –
"Gwiazd naszych wina"
Szesnastoletnia Hazel choruje na
raka i tylko dzięki cudownej terapii
jej życie zostało przedłużone o kilka
lat.
Jednak nie chodzi do szkoły, nie ma
przyjaciół, nie funkcjonuje jak inne
dziewczyny w jej wieku, zmuszona
do taszczenia ze sobą butli z tlenem i
poddawania się ciężkim kuracjom.
Nagły zwrot w jej życiu następuje,
gdy na spotkaniu grupy wsparcia dla
chorej młodzieży poznaje niezwykłego chłopaka. Augustus jest nie
tylko wspaniały, ale również, co zaskakuje Hazel, bardzo nią zainteresowany. Tak zaczyna się dla niej
podróż, nieoczekiwana i wytęskniona zarazem, w poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania:
czym są choroba i zdrowie, co znaczy życie i śmierć, jaki ślad człowiek
może po sobie zostawić na świecie.
Wnikliwa, odważna, pełna humoru i
najbardziej wzruszająca powieść
Johna Greena. Autor w błyskotliwy
sposób zgłębia w niej tragiczną kwestię życia i miłości.

Gayle Forman "Jeśli zostanę"
Światowy, przetłumaczony na ponad
trzydzieści języków, bestseller, na
którego podstawie powstał wzruszający film z Chloë Grace Moretz i
Jamiem Blackleyem w rolach głównych. Mia straciła wszystko. Czy
miłość pokona śmierć?

Czytelnictwo klas w miesiącach
wrzesień - październik 2014 r.
1a
1b
1c
1d
1e
1f

6.1
3.9
4.5
2.4
4.3
3.7

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

3.8
5.3
4.1
4.5
4.2
5.0

3a
3b
3c
3d
3e
3f

ROZRYWKA
SUDOKU

Po tragicznym wypadku, w którym
zginęli jej najbliżsi, Mia trwa w stanie dziwnego zawieszenia. Musi
podjąć decyzję, czy walczyć o odzyskanie przytomności, czy też poddać
się i umrzeć. Próbując rozstrzygnąć
ten dylemat, wspomina dotychczasowe życie.
Poruszająca książka o dającej wsparcie rodzinie, przyjaźni, samotności i
znajdowaniu swego miejsca na ziemi, o umiejętności żegnania się z
przeszłością i przyjmowania tego, co
nadchodzi. "Jeśli zostanę" opowiada
o potędze miłości i wyborach, których każdy z nas musi dokonać.

JESIENNA
KRZYŻÓWKA:
1. Na drzewie ma czerwone kuleczki.
2. Jesień jest po … .
3. Grzyby można znaleźć w … .
4. Opadają z drzew.
5. Łysieją na jesień?
6. Piękne na niebie?

CZYTELNICTWO
Najlepszym czytelnikiem w r. szk.
2013/2014 została - Aleksandra
Kuczyńska z kl. 3b, która przeczytała 28 książek.

Gimzetka
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4.0
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- Byłeś grzeczny? Nie kradłeś? pyta się Święty Mikołaj.
- Nic nie kradłem, byłem grzeczny
Dzwoni baba na stację kolejową i pyta - odpowiada dziecko.
obsługę:
- To się naucz, bo ja ci wiecznie
- Ile jedzie pociąg ze Szczecina do prezentów nie będę przynosił!
Warszawy?

-Chwileczkę...
- Dziękuję!
Polak, Czech i Niemiec spotkali
diabla.

- Jasiu, jak będziesz niegrzeczny, to Kazał im przynieść jakąś roślinkę.
zamienię cię na inne, grzeczne dziecko Polak przyniósł tulipana, Niemiec
dziką różę, a Czecha jeszcze nie
- ostrzega mama Jasia.
- Jestem bardzo ciekawy mamo, gdzie ma...
znajdziesz kogoś, kto będzie chciał Diabeł, nie czekając, kazał im to
zamienić grzeczne dziecko na nie- zjeść.
Polak zjadł bez problemu.
grzeczne.
Niemiec natomiast je, i płacze, i

śmieje się jednocześnie.
- Czemu płaczesz? - spytał diabeł .
- Dlaczego Małyszem zajmują się trzy - Bo muszę zjeść dziką różę, to
osoby: trener, fizjolog i psycholog?
boli!
- Pierwszy mówi mu, jak ma skakać, - A czemu się śmiejesz?
drugi mówi mu, jak ma ćwiczyć, a trze- - Bo Czech idzie z kaktusem!
ci - uczy go, jak ma sobie radzić z sa
motnością w czasie lotów.

Bank kawałów

Gimzetka
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Był sobie Polak, Czech i Rus.
Diabeł kazał im wejść do jaskini w
której są komary i wyjść bez bąbli.
Pierwszy był Czech - wziął sobie
nóż wszedł, wyszedł z bąblami.
Drugi był Rus - wziął sobie pistolet
wszedł, wyszedł z bąblami.
Potem był Polak - wziął sobie łapkę
na muchy, wszedł, wyszedł bez bąbli.
Oni się go pytają, jak to zrobił.
Polak odpowiada:
- Zabiłem jednego reszta poszła na
pogrzeb.


W sklepie z wędlinami:
- Poproszę szynkę...
- Mam kroić w plastry?
- No, niech pani kroi...
Ekspedientka kroi, kroi i kroi. W
pewnym momencie pyta:
- Już?
Klient popatrzył i kręci głową:
- Nie.
Ekspedientka dalej kroi i wreszcie
klient się odzywa:
- O, o, ten plasterek poproszę!

str. 10

WARTO CZYTAĆ
W ubiegły piątek, 30 października
2014 r. , uczennice klasy 3c i 2 b, jako
przedstawicielki szkolnego kółka
dziennikarskiego, wraz z p. Katarzyną
Łukaszewicz wzięły udział w spotkaniu zorganizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP oraz
"Rozmaitości Ełckie" w ramach akcji
"Warto Czytad". Uczennice miały
możliwośd porozmawiania z kierowniczką Szkoły Artystycznej, a kiedyś
również dziennikarką oraz recenzentką książek - panią Anetą Zamojską.

W sposób niezwykle ciekawy opowiadała o swoim zawodzie, a przede
wszystkim o korzyściach z niego płynących. Nie zabrakło jednak również
poruszenia tak ważnych kwestii jak
ponoszenie odpowiedzialności za
każde napisane przez nas słowo.
Wszyscy uczestnicy spotkania z wielkim zaciekawieniem słuchali opowieści gościa i zadawali wiele pytao,
chętnie opowiadali o swoich ulubionych książkach i dzieli się swoimi
przemyśleniami na ich temat. Mamy
nadzieję, że to spotkanie zachęciło
nasze uczennice do jeszcze częstszego sięgania po książki oraz dodało im
wiary we własne zdolności pisarskie.

Gimzetka

Od 20 do 24 października w naszej
SŁODKI TYDZIEŃ
szkole było niesamowicie słodko! To
wszystko za sprawą akcji charytatywnej „Od słodkości do radości”. W
czasie „Słodkiego tygodnia” na
dwóch długich przerwach można
było zakupid domowe wypieki. Na
stołach gościły serniki, szarlotki, murzynki, babeczki, szyszki, lizaki i wiele
innych łakoci. Dziękujemy rodzicom i
uczniom, którzy upiekli ciasta na
nasza akcję.

Z WIZYTĄ W ARCHIWUM
10 października grupa uczniów naszej szkoły wybrała się z wizytą do
Archiwum w Ełku. Na początku obejrzeliśmy wystawę historyczną o powstaniu styczniowym z 1863 roku.
Przyjrzeliśmy się mapom i fotografiom, a Pan Tadeusz Maoczuk, dyrektor archiwum ełckiego, powiedział parę zdao na temat tego niepodległościowego zrywu Polaków.
Potem przeszliśmy do pracowni naukowej, gdzie udostępniane są dokumenty. Oglądaliśmy ponad stuletnie książki i ponad trzystuletnie druki. Dowiedzieliśmy się, co to jest
kwerenda i mikrofilm. Mogliśmy
także obejrzed magazyn. Największą
frajdę sprawiło przesuwanie regałów
za pomocą kołowrotu. W wycieczce
uczestniczyli członkowie koła historycznego prowadzonego przez nauczycieli historyków naszej szkoły.

Nad całą akcją czuwały panie: pedagogJoanna Kiersnowska, nauczyciel wychowania fizycznego i opiekun szkolnego
wolontariatu - Małgorzata Urbanowicz
oraz pani pielęgniarka-Barbara Ciołko
wraz z wolontariuszami z
klasy III C.
Akcja zakończyła się sukcesem. Udało
się zebrać, aż 625,73 zł. Pieniądze zostały przekazane Fundacji „Być bardziej”, która walczy z problemami niedożywienia dzieci.
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KLUB MŁODEGO
ODKRYWCY "radioAKTYW"

Kto, co, komu :D ?
Pozdrowienia dla p. Choruży od całej klasy
Pozdrowienia dla Dawida Mrówki
od cichej wielbicielki
Pozdrowienia dla pani G. Urbanowicz od kl. 3f

Serdecznie dziękujemy sponsorom p.
Agacie i Andrzejowi Cybulko właścicielom Zakładu Cukierniczego „Michał” za
przekazane lizaki oraz firmie Generał
Serwis, która ufundowała talerzyki, łyżeczki oraz serwetki, niezbędne do przeprowadzenia akcji. Dziękujemy także
wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły za wsparcie naszej
akcji.

PUCHAR MISTRZÓW
W środę 29.10.2014 nasze siatkarki i
przedstawiciele klas IIIa i IIId zostali
zaproszeni do Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku na prezentację pucharu z
Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej,
zdobytego przez Reprezentację Polski.
Wszyscy mogliśmy obejrzeć krótki reportaż z tych „magicznych” dla wszystkich
chwil. Uczestnicy spotkania mogli wykonać pamiątkowe zdjęcia z cennym pucharem.

Spotkanie

uświetnił

Niesamowite eksperymenty! Zaskakujące rozwiązania! Fascynujące pułapki
umysłu! Te wszystkie, niezapomniane
wrażenia można przeżyć na spotkaniach
Klubu Młodego Odkrywcy, które odbywają się w każdą środę o godz. 14.45 w
sali 30. Pod czujnym okiem opiekunek:
Anny Buchnowskiej, Katarzyny MentelDąbrowskiej i Joanny Sobotkiewicz odkrywamy tajemnice nauki, uczymy się i
bawimy.

WARIACJE Z NAUKĄ
17 października uczniowie klasy II a i I b
wzięli udział w "Wariacjach z Nauką" w
Parku Naukowo-Technologicznym w
Ełku . Swoje pokazy naukowe prezentowali: Centrum Nauki Kopernik, Polska
Akademia Nauk i Elbląski Park Technologiczny. Celem pokazów było przybliżenie dzieciom oraz młodzieży doświadczeń laboratoryjnych oraz zjawisk występujących w przyrodzie i otaczającym
nas świecie, które dotąd były owiane
tajemnicą.

występ

Pozdrowienia od Czarka dla Oli
Wierzchoń
Pozdrowienia dla P. M. Kondrackiej
od całej klasy
Pozdrowienia dla Wiktorii Jankowskiej z 2b
Pozdrowienia dla SU
Pozdrowienia dla całej klasy 3f
Pozdrowienia dla całej klasy 2b
Pozdrowienia dla P. E. Jeżewskiej
Pozdrowienia dla p. M. Kukiełko
Pozdrowienia dla Oli od cichego
wielbiciela
Pozdrowienia dla Wiktorii, Aurelki i
Moniki z 3b
Pozdrowienia dla Karoliny Żylińskiej :)
Pozdrowienia dla p. M. Namiotkiewicz

grupy taneczno- sportowej.

Pozdrowienia dla Patrycji od cichego
wielbiciela
Pozdrowienia dla całej 2a.
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Gimzetka
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