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Powszechnie wiadome jest to, że każdy z 
nas chce byd w czymś dobrym, a  nawet 
najlepszym, dlatego właśnie od grudnia 
2014 wszystkie klasy rywalizowały o tytuł 
"Super klasy". 
 

 
 

 

 

» Fotomanipulacja 

» Co jest grane? 

» Czarna strefa - biblioteka 

» Kto, co, komu ? 

» Bieg pamięci 

» Bank kawałów  

» Trzymaj formę 

» List otwarty 

» Nietypowa lekcja 

» Szczególny czas 

» Zrzucamy kurtki 

» Turniej tenisa stołowego 

 

 

 

 
 

W imieniu organizatorek oraz Sa-
morządu Uczniowskiego chcieliby-
śmy serdecznie zaprosid wszystkich 
na Dzieo Talentów, który odbędzie 
się 01 kwietnia 2015 r. o godzinie 
10:00 w EŁCKIM CENTRUM 
KULTURY. Tegoroczna edycja 
Szkolnego Dnia Talentów odbędzie 
się pod patronatem „Rozmaitości 
Ełckich”. 

 
 

Zapraszamy uczniów klas VI, którzy pra-
gną rozwijad swoje zainteresowania 
sportowe godząc je z nauką. Tworzona 
przez nas klasa sportowa jest kolejną i 
kontynuuje cykl  szkolenia w zakresie 
pływania lecz mając na względzie prawi-
dłowy i wszechstronny rozwój ucznia 
rozszerzamy ofertę o nową dyscyplinę 
wioślarstwo przy współpracy i wsparciu 
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. 

 

 

 

 
 
19 marca w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. Zofii Nasierowskiej w 
Ełku miało miejsce rozstrzygnięcie 
konkursu na najciekawszy, najbar-
dziej trzymający w napięciu utwór 
kryminalny.          więcej na str. 3  

 

 

 

29 kwietnia 2015 r. (środa) godz. 
19:00, sala ZEBRA Ełckiego Centrum 
Kultury, bilety: 35 zł/40 zł.  
                                                   więcej na str. 9 
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Powszechnie wiadome jest to, że 
każdy z nas chce byd w czymś do-
brym, a  nawet najlepszym, dlatego 
właśnie od grudnia 2014 wszystkie 
klasy rywalizowały o tytuł "Super 
klasy". Przeprowadzone konkursy 
miały wyłonid zwycięską klasę z każ-
dego rocznika. Pierwszym etapem 
zabawy było wykonanie kartek świą-
tecznych, potem przystrojenie sal  

 
tak, aby czud w nich było zbliżające 
się święta. Klasy mogły wykazad się 
również w konkursie na przebrania 
karnawałowe. Tego dnia korytarze 
szkole pełne były różnych postaci z 
bajek, filmów jak i z życia codzienne-
go. Następnym zadaniem była zaba-
wa w " Kto jest kto", kiedy to musieli 
rozpoznad swoich nauczycieli oraz 
pracowników szkoły na zdjęciach z 
ich młodzieoczych lat. Wszyscy 
uczniowie przez cały okres trwania 
konkursu zbierali również plastikowe 
nakrętki, czym przyłączyli się do 
wspierania działalności charytatyw-
nej szkoły.  Zadaniem kooczącym 
konkurs było klasowe wykonanie 
kolażu, przedstawiającego najważ-
niejsze informacje dotyczące wybra-
nego paostwa europejskiego. 

 
 Wszystkie klasy bardzo chętnie przy-
łączyły się do zabawy i z wielką przy-
jemnością wykonywały kolejne  

zadania, ale ostatecznie zwyciężyły 
klasy 1D, 2E i 2C, gdyż w koocowym 
podsumowaniu zdobyły taką samą 
ilośd punktów oraz klasa 3F. Zarówno 
zwycięzcom jak i wszystkim pozosta-
łym klasom, które zaangażowały się 
do zabawy serdecznie gratulujemy! 
 
  
 
 

W piątek, 20.02.2015, odbył się XX 
Wojewódzki Konkurs Recytatorski 
Poezji Krzysztofa Kamila Baczyoskie-
go. Adresatami Konkursu byli gimna-
zjaliści i młodzież ze szkół ponadgim-
nazjalnych województwa warmio-
sko-mazurskiego. Konkursu przebie-
gał w kilku formułach : konkurs recy-
tatorski, konkurs poezji śpiewa-
nej, konkurs historyczny, konkurs 
plastyczny, konkurs poetyc-
ki, konkurs fotograficzny.  

Miło nam donieśd, że w konkursie 
tym nasza uczennica odniosła duży 
sukces. Podobnie jak w ubiegłym 
roku Zuzanna Awramik z kl. III c, 
przygotowana przez p. Katarzynę 
Łukaszewicz, zajęła I miejsce w kon-
kursie poetyckim Piórem wyrażone 
2015.Uczennicy i jej opiekunce ser-
decznie gratulujemy! 
 
 
 
Dnia 4 marca o godzinie 9.00 w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej im. M. 
Nasierowskiej w Ełku miał miejsce IX 
Powiatowy Konkurs Recytatorski 
Poetów Pogranicza Warmii, Mazur i 
Suwalszczyzny pod hasłem "Cudze 
chwalicie, swego nie znacie..." . re-
prezentantami naszej szkoły byli >> 

uczniowie: Sandra Długołęcka z kl.Ia, 
Łukasz Haraburda z kl. I f oraz Wikto-
ria Dec z kl. 1e. Uczestnicy mieli za 
zadanie wyrecytowad jeden wiesz 
poety współczesnego i dzieło twórcy 
mazurskiego z XIX wieku i do połowy 
XX wieku. W kategorii wiekowej 
gimnazjum i szkoła ponadgimnazjal-
na (łącznie) trzecie miejsce zdobyła 
uczennica naszej szkoły, Sandra Dłu-
gołęcka. Tym samym zakwalifikowała 
się do etapu regionalnego , który 
odbędzie się 13 marca o godz. 9.00 
w Regionalnym Ośrodku Kultury w 
Olecku. 
 
 
7 marca 2015 r. grupa uczniów z na-
szego gimnazjum pod opieką p. Bar-
bary Kiluk - Dookowskiej wzięła 
udział w warsztatach "Create Your 
Dream" zorganizowanych 
przez Young Design Academy. 
Uczestnicy mieli okazję zapoznad się 
z możliwościami, wszechstronnością 
i tajnikami pracy grafika kompute-
rowego. Podczas zajęd uczniowie 
poznali również podstawową obsłu-
gę programu Adobe Photoshop, w 
którym każdy z nich wykonał samo-
dzielnie projekt koncepcyjnej foto-
manipulacji.   

 
 

 
 
9 marca odbył się pierwszy etap kon-
kursu językowego „ O PIÓRO 
DYREKTORA SZKOŁY”, w którym 
wzięło udział  31 uczniów  z klas 1-3. 
Do drugiego etapu przeszły następu-
jące osoby: Karolina Pawełkowska z 
kl.2f, Agata Zięba z kl.2b, Aleksandra 
Wierzchoo z kl.3f, Marcin Guzik z 
kl.2b, Aleksandra Bartków z kl.1f,  

SUPER KLASA 
 

 

NASZ UCZENNICA 
ODNIOSŁA SUKCES 

 

 

"CUDZE CHWALICIE, 
SWEGO NIE ZNACIE..." 

 
 

FOTOMANIPULACJA 
 

 

 „ O PIÓRO 
DYREKTORA SZKOŁY” 
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Martyna Olender z kl.1c, Julia Sien-
kiewicz z kl.1e, Wiktoria Piotrowicz z 
kl.1f, Dawid Bendarowicz z 
kl.2f,Hubert Szmidt z kl.2f. 
Gratulujemy! 

 
 
  
 
19 marca w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. Zofii Nasierowskiej w 
Ełku miało miejsce rozstrzygnięcie 
konkursu na najciekawszy, najbar-
dziej trzymający w napięciu utwór 
kryminalny. Zadaniem uczniów było 
napisanie opowiadania z wątkiem 
kryminalnym, którego fabuła miała 
toczyd się w Ełku lub jego okolicach. 
 Celem konkursu było pobudzenie 
aktywności twórczej, odkrycie zdol-
ności artystycznych młodzieży, pro-
mowanie młodych talentów. Skiero-
wany został do uczniów szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych. 

 
Ku wielkiemu zaskoczeniu organiza-
torów, którymi była Miejska Biblio-
teka Publiczna w Ełku oraz Gimna-
zjum nr 1, konkurs spotkał się z 
ogromnym zainteresowaniem. Komi-
sja oceniające utwory brała pod 
uwagę przede wszystkim twórczy 
charakter pracy oraz poprawnośd 
językową i stylistyczną. Po długich 
debatach wyłoniono zwycięzców, a 
nagrody wręczyła młodzieży    >>> 

sama Katarzyna Bonda – Królowa 
Polskiego Kryminału, jak ją określił 
Zygmunt Miłoszewski po premierze 
najnowszej książki „Pochłaniacz”. W 
czasie uroczystej gali pisarka wręczy-
ła uczniom, jako dodatkowe nagro-
dy, swoje książki z własnoręcznym 
autografem. 
Miło nam pointowad, iż I miejsce, 
obok uczniów Gimnazjum nr 3, zajął 
uczeo klasy III f – Przemysław Chle-
biej, przygotowany przez p. Kamilę 
Kulbacka – Trzaskowską. Naszej szko-
le komisja przyznała również dwa 
wyróżnienia, a otrzymali je: Zuzanna 
Wysocka z klasy III c oraz Krzysztof 
Wasilewski z klasy III b, oboje przy-
gotowani przez p. Katarzynę Łuka-
szewicz.  Zwycięzcom oraz opieku-
nom serdecznie gratulujemy! Mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku nasi 
uczniowie też  nie zawiodą. 

 
 
 
  
1.03.2015 r. w Narodowym Dniu 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, po raz 
pierwszy w naszym mieście odbył się 
Bieg poświęcony pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Ponad 40 uczniów nasze-
go gimnazjum wzięło czynny udział w 
tym wydarzeniu plus dwie nauczy-
cielki wychowania fizycznego p. U. 
Paszkowska i p. E. Jeżewska. Reszta 
uczniów i nauczycieli wiernie kibico-
wała. Trasa biegu przebiegała pro-
menadą i wynosiła 1963 m. Wśród 
naszych gimnazjalistów, pierwszym któ-
ry pokonał ten dystans był Sebastian 
Walczyk z klasy I a. Po biegu było 
ognisko z kiełbaskami dla wszystkich 
uczestników i kibiców, a później 
Msza Święta w Katedrze św.  

Wojciecha. Pozdrawiamy wszystkich 
uczestników i gratulujemy prawdzi-
wych patriotycznych postaw. 

 
 
 
 
Nauczyciele wychowania fizycznego 
serdecznie dziękują wszystkim biorą-
cym czynny udział w tegorocznych 
Warsztatach Aerobicu. Szczególnie 
miło nam było spotkad tak duża gru-
pę naszych absolwentów. Czerpiemy 
dużą satysfakcję z faktu, że udało się 
nam zaszczepid w Was potrzebę ak-
tywności fizycznej, co jest naszym 
celem nadrzędnym. 
Warsztaty również bardzo podobały 
się naszym gimnazjalistom , którzy 
przybyli nawet całymi grupami kla-
sowymi. Niektórym szczęście sprzyja-
ło bardziej i wylosowali zestawy ko-
smetyków. Bawiliśmy się świetnie 
przy zmysłowej i tanecznej Zumbie, 
wyciskaliśmy z siebie siódme poty 
dwicząc Crossfit a na koocu cudow-
nie rozciągnęliśmy się przy spokojnej 
i relaksacyjnej jodze. Warsztaty od-
bywają się cyklicznie już od kilku lat i 
są świetnym sposobem na aktywne 
spędzanie czasu wolnego. 

 
 
 
 
19.03.2015 odbył się Międzygimna-
zjalny Turniej Tenisa Stołowego. 
Wcześniej odbył się  turniej zespoło-
wy, a tym razem indywidualny. W tej  

„ZAKAMARKI EŁKU” 
 

 

BIEG PAMIĘCI 
 

 

BAWILIŚMY SIĘ 

ŚWIETNIE 

 
 

TURNIEJ TENISA 
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dyscyplinie naszą szkołę reprezen-
towali następujący utalentowani 
uczniowie: Sandra Duba, Aleksandra 
Wesołowska, Elżbieta Staniaszek, 
Karolina Protasiewicz, Adrian Cimo-
chowski, Bogdan Zielioski, Jakub Jur-
czyk i Sebastian Kwaczreliszwili. W 
ogólnej klasyfikacji chłopcy zajęli III 
miejsce, a dziewczęta IV.  

 
Zaledwie dwóch punktów zabrakło 
naszym zawodniczkom do zdobycia 
III miejsca. Wszyscy spisali się wspa-
niale i walczyli dzielnie do ostatniej 
piłeczki J. Jesteśmy z Was dumni i 
gratulujemy oraz życzymy dalszych 
sukcesów. 
 
 
 
 
 
Co roku kilkoro uczniów naszej szko-
ły bierze udział w konkursach 
przedmiotowych organizowanych 
przez Kuratorium Oświaty w Olszty-
nie. Nie jest łatwo przejśd etap 
szkolny, a co dopiero zająd wysokie 
miejsce podczas etapu wojewódz-
kiego. Olimpiada wymaga poświęce-
nia wielu godzin nauki i często obej-
muje ponadprogramową wiedzę z 
danego przedmiotu. Za zostanie fina-
listą przyznaje się dodatkowe punkty 
do liceum, a bycie laureatem zwalnia 
z pisania części egzaminu gimnazjal-
nego i umożliwia natychmiastowe 
przyjęcie do liceum. Jest o co wal-
czyd.  
Tegoroczne osiągnięcia naszych 
uczniów przedstawiają się następu-
jąco: 
 

Uczniowie Przedmiot Osiągnięcie Opiekun 

Karolina Pawełkowska j. polski 
j. niemiecki 

finalista 
finalista 

p. Kamila Kulbacka-Trzaskowska 
p. Marzanna Wyrwas 

Karolina Żylioska j. polski 
 

finalista 
 

p. Katarzyna Łukaszewicz 

Wiktoria Sokołowska j. polski 
chemia 
biologia 

laureat 
finalista 
laureat 

p. Katarzyna Łukaszewicz 
p. Katarzyna Choruży 
p. Joanna Sobotkiewicz 

Rafał Kulik matematyka finalista p. Ewa Budko 

Mateusz Boczkowski j. angielski laureat p. Piotr Penkiewicz 

Konkursy przedmiotowe są organizowane z myślą o osobach zdolnych, wy-
kazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem. Olimpiady 
mają za zadanie sprawdzad wiedzę, rozwijad umiejętności i przygotowywad 
uczniów do dalszej nauki. Są wyzwaniem i próbą własnych sił, właśnie dlate-
go warto brad w nich udział. 
 Zachęcamy wszystkich do sprawdzenia siebie już za rok.   

 
 
 
 
 

Wiosna jest chyba najbardziej wycze-
kiwaną porą roku. Cieplejsze dni, top-
niejący śnieg, dłuższe dni. Kto tego 
nie lubi? Któż z nas nie chciałby w 
koocu zrzucid z siebie czapek, szalików 
i puchowych kurtek? W koocu może-
my to uczynid! 
Oficjalnie za pierwszy dzieo kalenda-
rzowej wiosny uważany jest 21 marca.  
Natomiast astronomiczna wiosna za-
czyna się w momencie, gdy Słooce 
przekracza równik. Jest to moment 
zwany przez astronomów równonocą 
wiosenną i przeważnie ma miejsce 
około 20 marca. 
Z pierwszym dniem 
wiosny kojarzone są 
różne tradycje czy też 
różne obrzędy. Jed-
nym z najbardziej zna-
nych tradycji jest to-
pienie marzanny. We 
wcześniejszych cza-
sach kukłę wykony-
wano ze słomy, owija-
no białym płótnem i 
zdobiono wstążkami 
oraz koralami. Po wykonaniu Ma-
rzanny palono ją lub topiono w wo-
dzie. Wierzono, że wraz z tym rytu-
ałem zima odejdzie, a przyjdzie ciepła 
wiosna. 

Pierwszy dzieo wiosny najbardziej 
podoba się uczniom i studentom, 
ponieważ uznawany jest jako dzieo 
wagarowicza. Dla nas jest to czas 
bezkarnej nieobecności na zaję-
ciach, który pozytywnie przyjął się 
do kanonu szkolnych obowiązków. 
Bardzo często szkoły organizują w 
tym dniu zajęcia, aby zachęcid 
uczniów do przyjścia, chod jak wia-
domo nie na każdego to działa. Nie-
stety w tym roku wypada ten dzieo 
w sobotę. 
PAMIĘTAJMY! 
W tym okresie nie tylko topimy ma-
rzannę, świętujemy dzieo wagaro-
wicza, ale także to czas przestawia-
nia zegarów. W tym roku zmiana 
czasu na letni wypada z 28 na 29 
marca. Niestety tej nocy będziemy 
spad godzinę krócej, ale za to dzieo 
się wydłuży. 
 
  
 

Wielkanoc zaczynamy obchodzid już 
tydzieo przed zmartwychwstaniem 
Pana. Okres ten nazywamy  Wielkim 
Tygodniem. W tym czasie wspomi-
namy najważniejsze wydarzenia z 
życia Naszego Zbawiciela. Ostatnie 
trzy dni ( Wielki Czwartek- upamięt-
niający ustanowienie Eucharystii, 
Wielki Piątek- upamiętniający 
śmierd Jezusa na krzyżu, Wielka 
Sobota- dzieo wyciszenia i    >>> 

CO ZROBIĆ, ŻEBY NIE 
PISAĆ EGZAMINU 
GIMNAZJALNEGO? 

 
 

 

W KONCU ZRZUCAMY 
KURTKI 

 
 

 

SZCZEGÓLNY CZAS 
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oczekiwania na przyjście Pana) na-
zywamy Triduum Paschalnym.  
Z obchodami świąt związanych jest 
wiele zwyczajów ludowych, między 
innymi: śniadanie wielkanocne, pi-
sanki, święconki oraz msza rezurek-
cyjna, jak również śmigus- dyngus. 
Wielkanoc  poprzedza Wielki Post, 
podczas którego trwa w kościołach 
Droga Krzyżowa. Wspominamy wte-
dy mękę, jaką przeszedł Pan przed 
swoją śmiercią i zmartwychwsta-
niem. Ten piękny okres trwa niedłu-
go, ale warto w tym czasie przemy-
śled niektóre postępowania i starad 
się naprawid błędy.  

 
Obchody w Niedzielę Wielkanocną 
zaczynają się od Mszy Rezurekcyjnej. 
Najczęściej odbywa się ona z samego 
rana. Zapowiada ją głośne bicie 
dzwonów, które ma pobudzid świat 
do życia i oznajmid, że Pan zmar-
twychwstał. Według polskiego zwy-
czaju po mszy rodzina zasiada do 
stołu do uroczystego śniadania, pod-
czas którego składają sobie życzenia 
oraz spożywają pokarmy z święconki. 
W tym dniu dzieci najczęściej otrzy-
mują drobne upominki od zajączka. 
    Są to najważniejsze święta kościoła 
katolickiego. Wszyscy obchodzimy je 
bardzo uroczyście. W tym szczegól-
nym czasie rodzina może spędzid 
razem dużo czasu, o co w życiu co-
dziennym czasem jest trudno.  

 

 

ŻEBY BIŁO JAK NAJDŁUŻEJ 
 
Zdrowe serce to niewątpliwie naj-
ważniejsze ogniwo naszego układu 
krążenia. Pracuje bez przerwy przez 
całe życie. Każdego dnia pompuje 
ponad sześd ton krwi, która tętnicami 
i żyłami przemierza nawet 100 tysięcy 
kilometrów. Jak mu pomóc w jego 
ciężkiej pracy?  
Sercu szkodzi stres, zła dieta, wysoki 
poziom cukru, a także nadmiar wszel-
kich używek zwłaszcza alkoholu i pa-
pierosów. Największymi wrogami 
serca są jednak nadmiar cholesterolu, 
wysokie ciśnienie oraz szybki puls. 
Oto kilka porad, jak zaopiekowad się 
swoim sercem: 
KONTROLUJ CIŚNIENIE-idealnie było-
by, aby Twoje ciśnienie miało wartośd 
120/80 mmHg.Gdy jest znacznie wyż-
sze to już groźne nadciśnienie. Przy-
spiesza ono rozwój miażdżycy, zwięk-
sza ryzyko zawału. Obniżysz ciśnienie, 
gdy zrezygnujesz z potraw słonych i 
ograniczysz kawę. Spożywaj dużo 
owoców, warzyw i produktów zbożo-
wych, a unikaj produktów wysoko-
przetworzonych. 
OBNIŻ CHOLESTEROL-szkodzi nam 
nadmiar tzw. złego cholesterolu-LDL 
(nie powinien przekraczad 135 
mg/dl).Wyższy jest przyczyną miaż-
dżycy i nadciśnienia. Poziom choleste-
rolu łatwo można obniżyd samemu. 
Najważniejsza jest zmiana diety, bo 
ponad 50% cholesterolu pochodzi z 
pożywienia. Należy ograniczyd tłusz-
cze pochodzenia zwierzęcego a  spo-
żywad nasiona słonecznika, ryby mor-
skie, płatki owsiane, cebulę, paprykę, 
soję, soczewicę a sałatki skrapiad oli-
wą. 
ZMNIEJSZ PULS-naukowcy odkryli, że 
im puls wolniejszy, tym rzadziej  

chorujemy na serce. Puls zwolni, 
gdy zwiększysz wysiłek fizyczny. 
Wystarczy pół godziny codziennej 
aktywności aby serce „nie szalało”. 
NIE PAL-spośród kilku tysięcy 
związków chemicznych zawartych w 
dymie tytoniowym najbardziej 
szkodliwe są nikotyna i tlenek wę-
gla. Powodują one przyspieszenie 
pracy serca i podwyższają nadci-
śnienie tętnicze. W rezultacie przy-
czyniają się do zaburzeo rytmu ser-
ca i skurczu tętnic wieocowych. 
Osoby palące 10 papierosów dzien-
nie mają dwukrotnie większe ryzyko 
rozwoju choroby niedokrwiennej 
serca i aż 17-krotnie częściej wystę-
pują u nich zawały serca. 
RUSZAJ SIĘ-systematyczna aktyw-
nośd fizyczna wpływa korzystnie na 
układ krążenia, obniża wysokośd 
ciśnienia tętniczego , stężenie glu-
kozy i „złego” cholesterolu, hamuje 
rozwój miażdżycy. 
ODŻYWIAJ SIĘ ZDROWO: 
IM M NIEJ SOLI-TYM LEPIEJ!-sól 
zatrzymuje wodę w organizmie i 
podwyższa ciśnienie krwi. 
JEDZ TŁUSTE MORSKIE RYBKI!-
zawierają kwasy omega 3, dobro-
czynne dla serca. 
ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z PRODUKTAMI 
PEŁNOZIARNISTYMI!-zawierają one 
dużo błonnika, pomocnego w obni-
żaniu cholesterolu i glukozy we 
krwi. 
DO KAŻDEGO POSIŁKU DOŁĄCZ 
WARZYWO LUB OWOC!-zawierają 
mnóstwo witamin i mikro-
elementów, np. potas zawarty w 
pomidorach reguluje ciśnienie krwi. 
JEDZ ORZECHY!-są doskonałym źró-
dłem magnezu, wzmacniającego 
serce i naczynia krwionośne. 
ZAMIEO COLĘ NA ARONIĘ!-
wzmacnia naczynia krwionośne i 
reguluje poziom cholesterolu. 
Taka dieta połączona z codziennym 
ruchem na świeżym powietrzu po-
zwoli nam długie lata cieszyd się 
zdrowym sercem. 
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Ciasteczka owsiane z gorz-
ką czekoladą i orzechami 

 

 

Składniki:  

3/4 szklanki mąki pszennej pełno-
ziarnistej (typ 1850) 
1/3 łyżeczki proszku do pieczenia 
135 g miękkiego masła 
3/4 szklanki cukru (najlepiej ciemne-
go) 
1 łyżeczka esencji waniliowej 
1 jajko 
3 łyżki mleka 
1 szklanka płatków owsianych 
60 g gorzkiej czekolady (ważne, żeby 
była GORZKA, bo tylko ta jest dobra 
dla naszego serca  ) 
1 szklanka orzechów laskowych 

 
 

Przygotowanie: 

Piekarnik rozgrzad do 160-180 stop-
ni. W większej misce wymieszad mą-
kę z proszkiem do pieczenia i drobno 
posiekaną czekoladą. W mniejszej 
misce zmiksowad masło z cukrem, 
wanilią, jajkiem i mlekiem. Maślaną 
masę dodad do mąki, wsypad płatki, 
wymieszad łopatką. Orzechy uprażyd 
na suchej patelni, aż zaczną przy-
jemnie pachnied, następnie pokru-
szyd w moździerzu (bądź po prostu 
położyd je pod ścierkę, przykryd i 
potłuc młotkiem/tłuczkiem do mię-
sa), dodad do masy. W niewielkich 
porcjach rozłożyd na blasze wyłożo-
nej papierem do pieczenia i wstawid 
do nagrzanego piekarnika na około 
15 minut. 

 

Sałatka w stylu panzanella 
Składniki: 

3/4 chleba wieloziarnistego (wysu-
szonego w piekarniku lub opieczone-
go w tosterze) 

400-500 ml zimnej wody 

1 kg pomidorów, dużych, pokrojonych 
w dużą kostkę z pestkami i skórą 

2 czerwone cebule, pokrojone w piór-
ka 

1 duży, pokrojony ogórek 

4 filety anchois, pokrojone na mniej-
sze części 

100 g czarnych pokrojonych oliwek 

100 g kaparów, posiekanych 

1 opakowanie umytej rukoli, 

7 gałązek umytego i obranego selera 
naciowego wraz z liśdmi 

3-4 łyżki białego octu winnego 

oliwa z oliwek 

2 puszki tuoczyka w sosie własnym 

1 zielona papryka, pokrojona w paski 

Sól i pieprz 

 
 

Przygotowanie: 

Opieczony chleb wieloziarnisty ła-
miemy na mniejsze kawałki (lub kro-
imy za pomocą noża), przekładamy do 
naczynia. Do 400-500 ml zimnej wody 
dodajemy biały ocet winny i miesza-
my. Przygotowanym roztworem po-
lewamy chleb i czekamy aż napęcznie-
je (odstawiamy na ok. 10 minut) 

Do dużej miski wrzucamy cebulę 
pokrojoną w piórka, paprykę, czar-
ne oliwki, ogórek, pokrojony na 
ukos seler naciowy (tylko gałązki), 
pokrojone pomidory, rukolę, posie-
kane liście selera naciowego, kapa-
ry, pokrojone filety anchois, 2 pusz-
ki tuoczyka w sosie własnym (deli-
katnie pokruszone). Na sam koniec 
dodajemy nasączone kawałki chle-
ba. Całośd mieszamy za pomocą 
dłoni, następnie polewamy oliwą z 
oliwek (ok. 5-6 łyżek), doprawiamy 
niewielką ilością soli i pieprzem. 
Ponownie mieszamy za pomocą 
dłoni. Odstawiamy na ok. godzinę. 

Przed podaniem każdą porcję pole-
wamy niewielką ilością oliwy z oli-
wek. 

Źródła: kuchnialidla.pl, lawendowydom.com.pl  

 
 
Jeśli masz gorszy dzieo albo po pro-
stu nie miałeś możliwości przygo-
towad się do lekcji i kombinujesz, 
jakby tu uniknąd odpowiedzi przy 
tablicy, nie musisz się martwid. Re-
dakcja gazetki przychodzi Ci z po-
mocą. Wystarczy, że zakupisz naj-
nowszy numer gazetki, rozwiążesz 
dwie zagadki logiczne, wypełnisz 
poprawnie  kupon ze strony 12 i 
dostarczysz go opiekunkom redakcji 
gazetki do 15 maja. 

 
Rozwiązania nr 2. 14-15 

1. Sum, sola, leszcz, stynka, sapa, 
panga 

2. Poszukiwana liczba to 94. W ko-
lejnych kwadratach (patrząc od le-
wej do prawej i z góry do dołu) po-
wtarza się dwukrotnie ciąg liczb: 
586217394. 

KOŁO RATUNKOWE 
 

 

http://kuchnialidla.pl/ryneczek-lidla/owoce-warzywa/cebula?returnUrl=%2Fryneczek-lidla%2Fowoce-warzywa%3Fletter%3Dc
http://kuchnialidla.pl/ryneczek-lidla/owoce-warzywa/papryka?returnUrl=%2Fryneczek-lidla%2Fowoce-warzywa%3Fletter%3Dp
http://kuchnialidla.pl/ryneczek-lidla/owoce-warzywa/seler-naciowy?returnUrl=%2Fryneczek-lidla%2Fowoce-warzywa%3Fletter%3Ds
http://kuchnialidla.pl/ryneczek-lidla/owoce-warzywa/pomidory?returnUrl=%2Fryneczek-lidla%2Fowoce-warzywa%3Fletter%3Dp
http://kuchnialidla.pl/ryneczek-lidla/owoce-warzywa/rukola?returnUrl=%2Fryneczek-lidla%2Fowoce-warzywa%3Fletter%3Dr
http://kuchnialidla.pl/
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Zagadka nr 1. 
Zdrewnienie jest dla drewna tym, czym 

petryfikacja dla: kości, lodu, ciała, wody, 

kamienia? 

Zagadka nr 2. 
Do dolnej linii wpisz znane powiedzenie, 

aby utworzyd dwanaście trzyliterowych 

słów czytanych z góry na dół. 

 

 

 
 

List otwarty do społeczności uczniowskiej  
w sprawie szanowania mienia szkolnego 

 
Drodzy Uczniowie! 
W imieniu wszystkich tegorocznych 
uczniów klasy 3c zwracamy się do 
Was z gorącą prośbą o zaprzestanie 
pokrywania blatów szkolnych ławek  
oraz krzesełek, a czasami również 
ścian i podłóg, obrazkami oraz napi-
sami. W związku z tym, że jest to na-
gminny problem i widad to w każdej 
sali, apelujemy do Was wszystkich 
razem i do każdego z osobna - sza-
nujmy własnośd szkoły! 
Powszechnie wiadomy jest fakt, że 
praca i nauka w schludnie wyglądają-
cych miejscach są o wiele przyjem-
niejsze, a obrazki pokrywające blaty 
są wulgarne i duża częśd osób, która 
je ogląda, czuje się zniesmaczona. 
Mimo tego, że każdy z nas opuści kie-
dyś mury naszej szkoły, to wyposaże-
nie sal, które zostało niedawno od-
nowione, ma posłużyd jeszcze kilku 
następnym pokoleniom. Należy rów-
nież pamiętad, że obrazki, które czę-
sto wykonane są za pomocą marke-
rów, oznaczają dodatkową pracę dla 
pao sprzątających. Dokładacie im 
więc obowiązków i nie pozwalacie na 
szybkie zakooczenie pracy. Co więcej, 
szkodzicie samym sobie, ponieważ 
tusz z różnorodnych długopisów, ma-
zaków i markerów brudzi rękawy 
ubrao. Szkolne ławki i krzesełka są 
dużym wydatkiem dla szkoły, więc 
każdy, kto zostanie przyłapany na 
gorącym uczynku, będzie zobowiąza-
ny do naprawienia wyrządzonych 
szkód i zostanie pociągnięty do od-
powiedzialności finansowej. Rysunki 
nie są jednak jedynym problemem  - 
zużyte gumy do żucia przyklejane pod 
ławki i krzesełka są równie często 
spotykanym, niemiłym i wysoce nie-
higienicznym zjawiskiem. Na pewno 
znane jest Wam uczucie towarzyszące  

przypadkowemu dotknięciu lepkiej i 
mokrej gumy. Czy to miłe? 
Pamiętajcie, że niszczenie mienia 
szkoły świadczy tylko i wyłącznie o 
Was. Szkodzicie sobie i całej spo-
łeczności naszego gimnazjum. Ma-
my nadzieję, że wykażecie się zro-
zumieniem oraz, że wyposażenie 
klas będzie od tej chwili traktowane 
z należytym szacunkiem. Apelujmy 
również do tych, którzy widzą taki 
brak kultury, o zareagowanie. 
Wszyscy powinniśmy dbad o dobro 
naszej szkoły, bo przecież w koocu 
szkoła to nasz drugi dom! 
     

Z wyrazami szacunku 
Uczniowie klasy 3c 

Czarna strefa 
 biblioteka 

 

POLECAMY 
 

Miłośnikom literatury kryminalnej 
polecamy książki Katarzyny Bondy - 
Królowej  Polskiego Kryminału, któ-
ra 19 marca była gościem Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Ełku. Podczas 
spotkania wręczyła nagrody zwy-
cięzcom konkursu „Zakamarki Ełku”. 
Kilka słów o samej autorce: urodziła 
się w 1977 roku w Hajnówce, gdzie 
ukooczyła szkołę. W czasie nauki w 
szkole średniej zainteresowała się 
dziennikarstwem, a w następnych 
latach pisała do lokalnych czaso-
pism. W latach 1998−2004 studio-
wała dziennikarstwo na Uniwersy-
tecie Warszawskim, ukooczyła też 
studia na kierunkach scenopisar-
stwo na PWSzFTviT, a następnie 
przez 12 lat pracowała jako dzienni-
karka w redakcjach, m.in. Super 
Expressu, Newsweeka, Wprost, TVP 
S.A., Miesięcznika Zdrowie, Naj, 
Expressu Wieczornego i Kuriera 
Podlaskiego. Wykłada w szkole kre-
atywnego pisania w Warszawie, a 
także utworzyła własną szkołę i  

LIST OTWARTY 
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portal o pisaniu. 
W 2007 roku zadebiutowała powie-
ścią kryminalną Sprawa Niny Frank, 
która zdobyła sobie uznanie i została 
nominowana do Nagrody Wielkiego 
Kalibru, a przez wydawnictwo Media 
Express została wyróżniona nagrodą 
Debiut Roku. 
Do polskiej powieści kryminalnej 
wprowadziła nowy typ detektywa, 
którym jest psycholog policyjny Hu-
bert Meyer. Postad ta występuje w 
powieściach Sprawa Niny Frank 
(2007), Tylko martwi nie kłamią 
(2010) i Florystce (2012). Napisała 
także dokumenty kryminalne Polskie 
morderczynie (2008) i Zbrodnia nie-
doskonała (2009, z Bogdanem La-
chem).  

Dziewiąta runa (Sprawa Niny Frank) 
Nowe, zmienione wydanie powieści, 
która po raz pierwszy ukazała się pod 
tytułem "Sprawa Niny Frank". Była to 
pierwsza na polskim rynku powieśd 
kryminalna, której bohaterem jest 
tzw. profiler, czyli psycholog wyko-
nujący portrety psychologiczne nie-
znanych sprawców. 

   
 
Akcja powieści rozgrywa się w dwóch 
światach: jeden to sielska miejsco-
wośd przygraniczna - Mielnik nad 
Bugiem, drugi - to high life stolicy, w 
którym żyje najpopularniejsza aktor-
ka polskich 

seriali - Nina Frank. Prawdę o niej 
poznajemy z dziennika internetowe-
go, w którym opisuje swoje pełne 
skandali życie. Kiedy aktorka zostaje 
znaleziona martwa w swoim dworku 
nad Bugiem, do Mielnika przyjeżdża 
Hubert Meyer - profiler policyjny i 
zaczyna po kolei odkrywad tajemnice 
gwiazdy. Poznając sekrety Frank i 
próbując stworzyd profil jej mordercy, 
Hubert Meyer analizuje także swoje 
życie i przy okazji badania zbrodni 
dociera do skrywanych przed sobą 
własnych tajemnic. Okazuje się też, że 
niemal każdy z bohaterów mieszkao-
ców sielskiej miejscowości ma swoje 
własne "podziemne rzeki". Proste 
analizy zbrodni nie wystarczą, gdy do 
głosu dochodzą niezbadane siły, a los 
bohaterki został określony przez jed-
ną z run. 

Tetralogia o profilerce Saszy 
Załuskiej 
TOM I - POWIETRZE - Pochłaniacz 
(2014) - pierwsza częścią cyklu Cztery 
żywioły Saszy Załuskiej składającego 
się z czterech tomów. Każdemu pa-
tronuje inny żywioł: POWIETRZE, 
ZIEMIA, OGIEO i WODA. W każdym 
bohaterka rozwiązuje inną zagadkę 
kryminalną, korzystając z innej meto-
dy kryminalistyki. Tom pierwszy cyklu, 
któremu patronuje żywioł powietrza – 
wprowadza czytelnika w tajemnice 
osmologii – nauki o zapachach. Jed-
nocześnie czytelnik stopniowo od-
krywa tajemnicę Saszy, której prze-
szłośd będzie głównym tematem 
ostatniego tomu serii. Wszystkie czte-
ry części stanowią całośd, a zawarta w 
nich historia zaskakuje aż do ostatnie-
go słowa. 
Zima 1993. Tego samego dnia, w nie-
jasnych okolicznościach, ginie nasto-
letnie rodzeostwo. Oba zgony policja 
kwalifikuje jako tragiczne, niezależne 
od siebie wypadki. Wielkanoc 2013. 
Po siedmiu latach pracy w Instytucie 
Psychologii Śledczej w Huddersfield 
na Wybrzeże powraca Sasza Załuska. 
Do profilerki zgłasza się Paweł "Buli"  

Bławicki, właściciel klubu muzycz-
nego w Sopocie. Podejrzewa, że 
jego wspólnik - były piosenkarz i 
autor przeboju Dziewczyna z półno-
cy - chce go zabid. Załuska ma mu 
dostarczyd na to dowody. Profilerka 
niechętnie angażuje się w sprawę. 
Kiedy jednak dochodzi do strzelani-
ny, Załuska zmuszona jest podjąd 
wyzwanie. Szybko okazuje się, że 
zabójstwo w klubie łączy się ze zda-
rzeniami z 1993 roku, a zamordo-
wany wiedział, kto jest winien 
śmierci rodzeostwa. Jednym z klu-
czy do rozwiązania zagadki może 
okazad się piosenka sprzed lat.  
TOM II - ZIEMIA - Okularnik - w 
przygotowaniu (premiera w maju 
2015) 
TOM III - OGIEO - Lampiony - w 
przygotowaniu 
TOM IV - WODA - Czerwony Pająk - 
w przygotowaniu 
 

 
 
 

                   SILS MARIA 

czas trwania: 124 min., gatunek: 

Dramat, sala kinowa Ełckiego Cen-

trum Kultury, bilet:15zł 

Wybitna aktorka u szczytu sławy. 

Pewna siebie, a jednocześnie deli-

katna. Czuła i wymagająca. Zawsze 

w ruchu, w drodze z jednego planu 

filmowego na kolejny. Z jednego  

CO JEST GRANE 



 

 

Gimzetka                                         Nr 3 luty/marzec 2015                                       str. 9 

kooca świata na drugi. Kilka dni, któ-

re nieoczekiwanie spędzi w Alpach w 

towarzystwie swojej młodej asy-

stentki, a zarazem jedynej przyjaciół-

ki i powiernicy, pozwoli jej na nowo 

zrozumied siebie. Pod wpływem serii 

drobnych zdarzeo, spotkania z daw-

nym partnerem i kochankiem, kon-

frontacji z przeszłością, intymnych 

rozmów Maria Enders będzie gotowa 

zagrad największą życiową rolę. Sa-

mą siebie. (źródło: Eck.elk.pl) 

 

SĄSIADY 

czas trwania: 95 min. , gatunek: Oby-

czajowy, sala kinowa Ełckiego Cen-

trum Kultury, bilet:15zł. 

Z pozoru zwyczajna kamienica może 

w sobie kryd wiele tajemnic. Pewne-

go dnia ksiądz o pokaźnej muskula-

turze (Mariusz Pudzianowski) odwie-

dza mieszkaoców po kolędzie. Wśród 

lokatorów jest obdarzona niezwykłą 

urodą kobieta (Anna Mucha), zmu-

szona przez los do uprawiania "naj-

starszego zawodu świata". W czasie 

rozmowy duchowny dowiaduje się, 

że kobieta jest w ciąży. To spotkanie 

odmieni ich życie na zawsze. 

Oculus 

Gatunek: Horror, Czas trwa-

nia: 103min, Sala kinowa Planet Ci-

nema, Bilet:16zł ulgowy/ 19zł nor-

malny 

Kaylie Russell stara się oczyścid z za-

rzutów skazanego za morderstwo 

brata. Rodzeostwo próbuje odbudo-

wad swoją relację po wstrząsającej 

śmierci swoich rodziców. Kaylie po-

dejrzewa, że przyczyną tragedii były 

siły nadprzyrodzone, a dokładnie lu-

stro, które wisiało kiedyś w gabinecie 

ojca. Prawdę o pochodzeniu lustra 

zabrały ze sobą do grobu jego kolejne 

ofiary. Rodzeostwo próbuje odkryd 

rozwikład zagadkę, jednak z czasem 

sami wpadają w sidła lustra... 

                Rozdzielenie 

Gatunek: Dramat, Czas trwania: 149, 

Sala kinowa Planet Cinema, Bilet:16zł 

ulgowy/19zł normalnyDziewięcioletni 

Hadji traci rodziców i ucieka z domu. 

Jego młodsza siostra, która przeżyła 

najazd, wyrusza na poszukiwania bra-

ta. 

Koncert Kamila Bednarka 

29 kwietnia 2015 r. (środa) godz. 

19:00, sala ZEBRA Ełckiego Centrum 

Kultury, bilety: 35 zł/40 zł - KUP 

BILET ONLINE (przedsprzedaż/w 

dniu koncertu). 

Kamil Bednarek - w 2008 roku wraz 

z przyjaciółmi założył zespół Star 

Guard Muffin, który zadebiutował 

poprzedzając występ EastWest Roc-

kers. Rok później, po kilku wygra-

nych przeglądach muzycznych, uka-

zał się debiutancki minialbum for-

macji Ziemia Obiecana. Materiał 

został wydany samodzielnie przez 

zespół.(źródło Eck.elk.pl) 

 

Mamma Mia! 

4 lipca 2015 r. (sobota)wyjazd z Ełku 

- godz. 10:00 spektakl - godz. 15:00 

przewidywany powrót ok godz. 

22:00, bilet: 165 zł* 

rezerwacje do 7 kwietnia 2015 r. 

*(w sprzedaży 19 biletów) 

osoby zainteresowane - kontakt w 

kasie biletowej ECK 87 621 71 56 -   

cena biletu zawiera transport, bilet, 

ubezpieczenie NNW, czas trwania 

spektaklu: 2h 40 min (z przerwą) 

Musical MAMMA MIA! to światowy 

fenomen teatralny i wielki sukces 

musicalowej sceny. Każdego dnia 

odbywa się na świecie co najmniej 

siedem spektakli i to na co najmniej 

trzech kontynentach! MAMMA 

MIA! zawiera wszystkie najbardziej  

http://5.172.188.217/msi/default.aspx?event_id=1913&returnlink=Repertoire.aspx?sort=Date&dateStart=7&date=2015-04-29
http://5.172.188.217/msi/default.aspx?event_id=1913&returnlink=Repertoire.aspx?sort=Date&dateStart=7&date=2015-04-29
http://5.172.188.217/msi/default.aspx?event_id=1913&returnlink=Repertoire.aspx?sort=Date&dateStart=7&date=2015-04-29
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znane i lubiane, nieśmiertelne prze-

boje zespołu ABBA, zgrabnie wple-

cione we wzruszającą i zabawną fa-

bułę: dwudziestoletnia Sophie, pró-

bująca się dowiedzied, kto jest jej 

ojcem, ożywia przeszłośd Donny, 

swojej samotnej, młodej mamy – 

wszystko w pięknej scenerii urokli-

wej greckiej wysepki! Po prostu mi-

łośd, morze i słooce! (źró-

dło:Eck.elk.pl) 

 

Stalker 

Detektyw z wydziału zabójstw w 

Nowym Jorku - Jack Larsen – zostaje 

przeniesiony do departamentu poli-

cji w Los Angeles. Pewnośd siebie 

oraz silna osobowośd, jaką posiada, 

są niezwykle przydatne w jego nowej 

pracy. Beth Davis jest silną i skoncen-

trowaną kobietą, która przy okazji 

jest nową szefową Jacka. Razem z 

resztą zespołu – detektywem Benem 

Caldwellem oraz detektyw Janice 

Lawrence – rozwiązują sprawy prze-

śladowao dla jednostki Oceny Zagro-

żenia. 

 

Elementary 

Sherlock Holmes jest ekscentrycz-

nym geniuszem, który właśnie za-

kooczył pobyt na odwyku narkoty-

kowym. Z polecenia jego ojca musi  

on byd pod stałą opieką dr Joan Wat-

son, która jest byłym chirurgiem. Z 

powodu trudnych doświadczeo z 

przeszłości została opiekunem osób 

walczących z uzależnieniem. Musi ona 

pilnowad, by jej podopieczny nie wró-

cił do nałogu. Jednak Holmes już przy 

pierwszym spotkaniu oświadcza jej, że 

sam będzie decydował o swoim życiu. 

Jak się okazuje jest on konsultantem 

w śledztwach nowojorskiej policji. 

Joan nie ma innego wyboru, jak towa-

rzyszyd mu podczas tego zajęcia. Ra-

zem więc zaczynają rozwiązywad 

kryminalne zagadki Nowego Jorku.  

 

 
 

    Kwiecieo to dla trzeciogimnazjali-

stów miesiąc stresu i wielkich przygo-

towao do egzaminu gimnazjalnego. W 

tym roku dni, w których piszemy te-

sty, przypadają na 21-23 kwietnia 

2015r. Niektórzy podchodzą do tego 

na luzie i z myślą ,,przecież tego nie 

obleję”. Inni natomiast podchodzą do 

tego poważnie i bardzo się stresują. 

Stres to najmniej potrzebna rzecz 

przed egzaminem. Zatem, jak sobie z 

nim radzid?  

Jedną z najlepszych rad powinno byd: 

,,myśl pozytywnie !”. Nawet jeśli po-

siadamy wystarczającą wiedzę i umie-

jętności, brak pozytywnego myślenia 

może wpłynąd na wynik naszych te-

stów.  

Drugą ważną rzeczą jest sen. Nie 

zarywajmy nocek, by nauczyd się 

pojęcia z biologii czy dat z historii. 

Na lekcji powinniśmy byd dobrze 

wyspani, aby wszystko do nas do-

tarło i aby całośd lekcji zrozumied.  

Dobrą metodą pozbycia się stresu 

jest ruch! W przerwie od nauki, 

wyjdź na dwór. Zaczerpnij świeżego 

powietrza, pospaceruj i po prostu 

się zrelaksuj.  

Boisz się, że czegoś nie wiesz? Zrób 

listę rzeczy, które według Ciebie, nie 

za bardzo opanowałeś.  

Mamy nadzieję, że te porady po-

mogą wam w walce ze stresem. 

Egzamin tuż, tuż, więc nie odkładaj-

cie nauki na ostatnie godziny. Po-

czujecie się pewniej wiedząc, że coś 

wiecie. 

 

 
 

Za parę miesięcy koniec roku szkol-

nego, dla trzecich klas to czas na 

wybór szkoły średniej, zdanie te-

stów gimnazjalnych oraz tego, by 

dobrze wypaśd ze średnią koocową. 

Dla jednych to ogromny stres, po-

wtórki materiału, ogrom nauki, ale 

znajdą się też tacy, którzy nie 

przejmują się testami ani wyborem 

dalszej szkoły. Zapytaliśmy uczniów 

naszej szkoły, co sądzą na ten te-

mat: 

Jak wasze emocje przed egzami-

nem? Jesteście zestresowani? 

1. Wcale się nie boję, jestem bardzo 

dobrze przygotowana. Powtarzam  

TASIEMCE 

PORADNIK 
TRZECIOKLASIISTY 

 

 

  Z mikrofonem 
wśród uczniów 
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materiał już od kilku miesięcy, bo 

chciałabym wypaśd jak najlepiej. My-

ślę, że zdanie ich na wysokim pozio-

mie będzie błahostką. 

Szczerze, to także nie boję się, ale w 

przeciwieostwie do koleżanki, nie 

powtarzam żadnego materiału z po-

przednich klas. Bo po co? Co będzie 

to będzie, uważam, że wystarczą mi 

informacje z lekcji. Moim zdaniem te 

testy nie mają większego znaczenia. 

Po prostu trzeba je napisad, i już. 

Dla mnie egzamin koocowy jest 

ogromnym stresem. Boję się panicz-

nie. Czasem aż przesadzam. Wynik z 

niego jest ważny, jeśli ktoś tak jak ja, 

chce dostad się do najlepszego li-

ceum lub technikum w Ełku. Przecież 

nasze teraźniejsze wyniki, nasza na-

uka będzie miała wpływ na później-

szą maturę, studia. Jak nie opanuje-

my materiału teraz, to później będzie 

ciężej. Każdy chyba chce mied w 

przyszłości dobrą pracę. Wiem, że to 

głupie i przesadzam, ale mimo 

wszystko się boję. 

Jak widad nasi uczniowie mają różne 

zdania na ten temat. Jedni się boją, 

drudzy wcale. Jak mówi przysłowie: „ 

Każdy  jest kowalem swego losu”, 

więc każdy musi sam o siebie i swoje 

dobro zadbad. 

 

 

Zapraszamy uczniów klas VI, którzy 

pragną rozwijad swoje zaintereso-

wania sportowe godząc je z nauką. 

Tworzona przez nas klasa sportowa 

jest kolejną i kontynuuje cykl   >>> 

 

szkolenia w zakresie pływania lecz 
mając na względzie prawidłowy i 
wszechstronny rozwój ucznia rozsze-
rzamy ofertę o nową dyscyplinę wio-
ślarstwo przy współpracy i wsparciu 
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowe-
go. 
Klasa sportowa o profilu pływacko – 
wioślarskim będzie miała bardzo do-
bre warunki do rozwoju sportowych 
pasji: nową halę sportową, pływalnię i 
stadion miejski , ściankę wspinaczko-
wą, profesjonalne wyposażenie w 
wodny sprzęt sportowy w Miejskim 
Ośrodku Sportowym, halę treningo-
wą, ergometry, siłownię, park linowy, 
boiska do gier zespołowych, tury-
styczny sprzęt pływający, wyspecjali-
zowaną kadrę instruktorów i trene-
rów. 
Osoby aktywne fizycznie są większymi 
optymistami, wyróżniają się większą 
odpornością na stres, dłużej też za-
chowują sprawnośd intelektualną. 
Wszystkie te czynniki są bardzo ważne 
dla Paostwa dziecka i jego przyszłości, 
które dzięki sportowym pasjom może 
jednocześnie szybciej przyswajad wie-
dzę , wykazywad się większą kreatyw-
nością i odpornością psychiczną. Na-
uczy się prowadzid zdrowy styl życia 
wolny od komputera i nałogów.  

Wierzymy, że nasza propozycja Pao-

stwa zainteresuje i Wasze dzieci 

będą usatysfakcjonowane wyborem 

naszej szkoły. 

 

 
Dnia 27 marca 2015 p. Sławomir 
Skorupa i p. Urszula Paszkowska 
zorganizowali lekcje wychowania 
fizycznego w Międzyszkolnym 
Ośrodku Sportowym .  
 

 
 
Uczniowie zostali zapoznani z sek-
cjami działającymi przy MOS typu: 
wioślarstwo, pływanie , żeglarstwo, 
lekkoatletyka oraz z ich wysokimi 
osiągnięciami na szczeblu ogólno-
polskim i międzynarodowym. Po-
znali technikę wiosłowania na er-
gometrze wioślarskim, rywalizowali 
między sobą na dystansie 250 m, 
kształtowali siłę na sprzęcie trenin-
gu siłowego. Został im pokazany i 
opisany przez trenera S. Skorupę 
wyczynowy sprzęt wioślarski: łodzie 
, wiosła oraz zostali zachęceni do 
uczestnictwa na zajęciach w sekcji 
wioślarskiej. 
 

 

PROWADZIMY 

NABÓR DO KLASY 

SPORTOWEJ 
 

 

NIETYPOWA 
LEKCJA 
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Sekretarka wchodzi do gabinetu: 
- Panie dyrektorze, wiosna przyszła! 
- Niech wejdzie! 
 
Mąż do żony: 
- Wiosna przyszła, taka piękna pogo-
da, a ty męczysz się myciem podłóg. 
Wyszłabyś lepiej na dwór i umyła 
samochód... 

 
 

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i 
żują ospale siano nałożone tu przez 
gajowego. W pewnej chwili jeden z 
jeleni mówi:  
- Chciałbym, żeby już była wiosna.  
- Tak ci mróz doskwiera?  
- Nie, tylko już mi obrzydło to sto-
łówkowe jedzenie! 

Na lekcji plastyki pani każe przed-
stawid wiosnę......  
Podchodzi pani do Jasia i mówi:  
- Czemu nic nie narysowałeś.  
- Ale ja naprawdę narysowałem.  
- Ale co?  
- Osła i łąkę  
- A gdzie jest ta łąka?  
- Osioł zjadł  
- A gdzie jest osioł?  
- A najadł się i poszedł. 

 

Kto, co, komu :D ? 

 

Pozdrowienia dla I c od Decusia! 
 

Pozdrowienia dla Wojtka !! 
 

Pozdro dla Wikusi z I c, dla rudych i 
miedzianych 
 

Pozdrawiam Żonę Dżeksona :D 
 

Rude i miedziane żądzą 
 

Pozdrawiam Paulinę, wszystkich fa-
nów Bruno Marsa i Michaela Jacksona 
 

Pozdrawiam Krzycha :* 
 

Pozdro Krycha mordko ! 
 

Pozdrawiam mojego misia Piotrka <3 
 

Pozdro dla Natalki zadziornej i jej no-
wych butów( Air Max) 
 

Pozdrawiam Izabele Tadejko 
 

Pozdrawiam całą 1 c 
 

Pozdro dla Mariana i Wieśka z I c 
 

Pozdrowienia zakochanej parze Kry-
stianowi i Kindze! 
 

Pozdrawiam JP Armie 
 

Pozdrowienia dla Chady 
 

Pozdrawiam Izę Darenyoską 
 

Pozdrawiam Wiktorię Dec 
 

Pozdrowienia dla III c 
 
Pozdrowienia dla całej II a 
 
Pozdrowienia dla klasy III b 

 

 

Bank kawałów 
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