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TAK POMAGAM

Czapka niepytka

Wolontariusze z Gimnazjum nr 1 w
Ełku, mają ogromne serca, chętnie
podarunkami, dlatego Samorząd Szkolny podejmują wszelkie działania na
rzecz drugiego człowieka. W ramach
postanowił obdarować uczniów naszej
współpracy Samorządu Uczniowszkoły zaskakującymi prezentami. Wia- skiego z Caritas Diecezji Ełckiej w
dniach 11 i 12 grudnia 2015r. …
domo, że przed świętami opadamy z sił,
Święta to czas obdarowywania bliskich

więcej na str. 4»

ŚWIĘTA POZBAWIONE
WYRZUTÓW SUMIENIA

nie chce nam się wkuwać wieczorami
i kombinujemy, jakby tu wywinąć się

Wielu z was na pewno ma obawy związane ze świątecznym jedzeniem. Otóż
ten artykuł pokaże wam 3 triki, które
zapobiegną przybraniu na wadze.

z odpytywania przy tablicy.

więcej na str. 6»

KTO WYGRAŁ
KONKURS?
więcej na str. 2»

PONADTO W NUMERZE
» Idą święta

W wyniku ogłoszonego w ostatnim
numerze konkursu fotograficznego:
pt. ,,Pejzaż jesieni” zorganizowanym przez redakcję gazetki szkolnej oraz koło fotograficzne prowadzone przez…
więcej na str. 7»

» Co jest grane?

KOŁO RATUNKOWE

» Czarna strefa - biblioteka
» Kto, co, komu ?

Jeśli masz gorszy dzień albo po prostu
nie miałeś możliwości przygotować się
» Top 10
do lekcji i kombinujesz, jakby tu uniknąć
» Sylwester na świecie
odpowiedzi przy tablicy, nie musisz się
» Współczesne święta
martwić. Redakcja gazetki przychodzi Ci
z pomocą. Wystarczy, że zakupisz naj» Z mikrofonem wśród uczniów
Odpowiedzi do zagadek z nowszy numer gazetki, rozwiążesz dwie
» Większość za likwidacją gim- ostatniego numeru oraz nowe
zagadki logiczne, wypełnisz poprawnie
zagadki znajdziecie na str. 9.
nazjum
kupon ze strony 10 i dostarczysz go…

Gimzetka
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Większość za
likwidacją gimnazjum
Likwidacja gimnazjum – to nowy według niektórych genialny, a
według innych niezbyt trafny –
pomysł,
który
prawdopodobnie
wejdzie w życie już w 2017 roku.
Niedawno na portalu społecznościowym Facebook ludzie mogli
wyrazić swoje zdanie poprzez
głosowania na temat: „TAK lub NIE
dla gimnazjum”. Większość internautów
była
za
likwidacją
gimnazjów.

uczniami i byłaby za duża różnica
wiekowa.
- Uważam, że gimnazja nie powinny
być zamknięte, ponieważ nauczyciele
o wiele lepiej traktują uczniów niż w
podstawówce. Gimnazjum zmienia
ludzi, ale tylko na lepsze. To właśnie
tu
tworzą
się
najpiękniejsze
wspomnienia.
Jak widzicie, uczniowie lubią
uczęszczać do gimnazjum i nie chcą,
aby jedno z ważnych wydarzeń w ich
życiu zostało odebrane. Mamy
nadzieję, że decyzja ulegnie zmianie
i pozostawi w spokoju naszą szkołę,
a
jednocześnie
niezapomniane
chwile.

Czapka niepytka

W związku z tym, że uczniowie nie
mogli wyrazić swojej opinii na tym
portalu, postanowiliśmy sami spytać
o ich zdanie w tej jakże spornej
kwestii.
Sprawdźmy, co na ten temat ma do
powiedzenia młodzież z Jedynki:
- Moim zdaniem gimnazjum jest
lepsze od podstawówki, ponieważ
nauczyciele dobrze tłumaczą i są
wyrozumiali.
- Uważam, że gimnazjum nie
powinno być zamknięte. Gimnazjum
wcale nie niszczy uczniów i wolę się
tu uczyć.
- Moim zdaniem gimnazja nie
powinny być zamknięte, ponieważ
gimnazjum
jest
lepsze
od
podstawówki i wolę chodzić do
gimnazjum niż do podstawówki.
- Nie, ponieważ wtedy gimnazjum
byłoby
jednym,
wielkim
przedszkolem i panowałby chaos.
- Nie powinny być likwidowane, bo
byłoby dużo konfliktów z innymi >>
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Święta to czas obdarowywania
bliskich
podarunkami,
dlatego
Samorząd
Szkolny
postanowił
obdarować uczniów naszej szkoły
zaskakującymi prezentami. Wiadomo, że przed świętami opadamy z sił,
nie chce nam się wkuwać wieczorami
i kombinujemy, jakby tu wywinąć się
z odpytywania przy tablicy. Co tu się
dziwić. Gdy wszędzie otaczają nas
kolorowe
lampki,
świąteczna
muzyka. Czuć święta, a tu uczyć się
trzeba. Dlatego w piątek 4 grudnia
przedstawiciele samorządu podarowali nam kupony pod tajemniczą
nazwą „Czapka niepytka ”.

Pewnie zastanawiacie się, o co to
jest. Już wyjaśniamy. Kupon ten
przysługiwał tym, którzy tego dnia
przyszli ubrani na czerwono, a na
głowach mieli mikołajowe czapki.
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Chętnych mało nie było. Wielu z nas
zależało na zdobyciu tego magicznego podarku, gdyż magia tego kuponu
była wielka.

To jednorazowe koło ratunkowe
zwalniające z pytania bądź usprawiedliwiające nasze nieprzygotowanie
do lekcji.

Idą święta
Małymi kroczkami zbliża się jedno z
największych
świąt
–
Boże
Narodzenie.
Ze świętem tym związane są różne
tradycje przekazywane z pokolenia
na pokolenie.
W każdej rodzinie różnią się one
nieco od siebie, ale większość jest
zachowana.

Wiele gospodyń przystępuje do
generalnych porządków domu.
Dzieci piszą listy do Świętego
Mikołaja, zaś dorośli dokonują
zakupów
potrzebnych
do
przygotowania potraw na wigilijną
kolację.
Według tradycji powinna się ona
składać z co najmniej z 12 dań:
karpia, ciasta z makiem, pierogów i
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oczywiście czerwonego barszczu. Z
pewnością każda gospodyni dodaje
coś od siebie. Wieczorem wszyscy
oczekują na pojawienie się pierwszej
gwiazdy, wtedy mogą zasiąść do
stołu, złożyć życzenia i podzielić się
opłatkiem, a na koniec otworzyć
prezenty, które znajdują się pod
pięknie udekorowaną choinką. W
wielu domach po kolacji śpiewa się
kolędy .
O 24:00 wiele osób uczestniczy w
nocnej mszy świętej, zwanej
Pasterką.
W pierwszy i drugi dzień Świąt
wszyscy spotykają się przy suto
zastawionym stole.
Święta to piękny czas, który każdy
powinien spędzać razem z rodziną.

Współczesne
święta
Jedną z tradycji bożonarodzeniowych
są jasełka, które przedstawiają
narodziny Jezusa. Twórcą tej tradycji
był Franciszek z Asyżu, a nazwa
wywodzi się od staropolskiego słowa
jasło oznaczającego żłób. Jego
pierwsze przedstawienie zaaranżował
w 1223 roku Greccio. Początkowo
do jasełek wykorzystywano figurki,
które były nieruchome, później
wprowadzono
marionetki.
W
pierwszej połowie XVIII wieku
biskupi polscy zakazali wystawiania
jasełek w kościołach. Przyczyną >>
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było coraz szersze przenikanie do
treści przedstawień scen i postaci o
charakterze ludycznym. Z szopkami
zaczęli wówczas kolędować poza
murami świątyń żacy, czeladnicy itp.
Dały one początek wędrownym
teatrzykom ludowym o świeckim
charakterze.
To przedstawienie to dziś bardzo
popularna tradycja. Nie wyobrażamy
sobie świąt bez jasełek, dlatego
panie: Wioletta Ustaszewska, Maria
Namiotkiewicz we współudziale pani
Haliny Gątowskiej i księdza Tomasza
Bondzio wraz z klasami 3c, 2 e i 1 b
zorganizowali nam piękny spektakl,
który skłonił nas do zastanowienia
się nad wartością współczesnych
świąt.
Tegoroczne jasełka poświęcone były
,,współczesnemu” podejściu do świąt
Bożego Narodzenia, brakowi czasu
na celebrowanie tradycji, niezrozumieniu, zapracowaniu i samotności
podczas świąt. Była to próba
odpowiedzi na pytania, czym jest dla
nas
Boże Narodzenie, a czym
powinno być dla każdego z nas.

Z mikrofonem
wśród uczniów

Bo święta to piękny czas pełen
miłości
Czas świąt to dla większości ludzi
jedna z najpiękniejszych chwil
spędzonych z bliskimi. Prócz
przepysznych dań, choinki i dzielenia
się opłatkiem jedną z ważniejszych
tradycji wyczekiwanych przez dzieci
są prezenty, które dostajemy od
Mikołaja. Każdy ma jakieś marzenia,
które tego dnia mogą się spełnić,
dlatego
zapytaliśmy
naszych
gimnazjalistów, co chcieliby dostać
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pod choinkę:
-Pod choinkę chciałbym dostać PS4,
pojazd zdalnie sterowany i buty
mercurial.
-W te święta marzę o dużym misiu i o
jakiejś grze planszowej.
-Moim zdaniem na święta
najważniejsze jest spotkanie się z
rodziną, oczywiście, że upominek
bardzo cieszy, ale to nastrój i bliscy
sprawiają mi największą
przyjemność.
-Od Mikołaja chciałabym dostać
kigurumi w kształcie nietoperza. PS.
Przekażcie Mikołajowi, aby naprawił
pocztę polską, bo mój list z Hogwartu
wciąż jeszcze nie dotarł.
-Proszę o ciepłe skarpetki, kubek,
słuchawki, case na telefon i dużo,
dużo pieniędzy :D
Jak widać gimnazjaliści mają wiele
marzeń i pragnień, jednak nie każdy
myśli o rzeczach materialnych, są też
uczniowie, dla których najważniejsi
są bliscy i świąteczny nastrój. Bo
święta to piękny czas pełen miłości
i radości wokół nas.

ŚWIATECZNE
AKCJE
Corocznie cała społeczność Gimnazjum nr 1 włącza się w różne akcje
charytatywne. W tym roku Samorząd Uczniowski patronowała akcjom
"I Ty możesz zostać Świętym
Mikołajem"
(zbiórka
zabawek
i artykułów szkolnych) oraz "Szlachetnej Paczce" (zbiórka żywności z
długim terminem przydatności do
spożycia i środków czystości).
Jak co roku tak i w tym większość
z was wykazała się gestem dobrej
woli. Serdecznie
dziękujemy
i
liczymy na was za rok.
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się wcielali. Był więc Mikołaj (Piotr
Żyliński), pani Mikołajowa (Amelia
Olszewska), skrzat (Filip DybikowWolontariusze z Gimnazjum nr 1 w
ski), Mirka (Sandra Długołęcka) oraz
Ełku, mają ogromne serca, chętnie
opowiadający historię narrator (Marpodejmują wszelkie działania na
tyna Łojewska).
rzecz drugiego człowieka.
W ramach
współpracy
Samorządu
Uczniowskiego z Caritas Diecezji
Ełckiej w dniach 11 i 12 grudnia
2015r.
włączyliśmy
się
w
Bożonarodzeniową Zbiórkę Żywności.

TAK POMAGAM

Zebrane produkty będą przekazane
na święta Bożego Narodzenia
najbardziej potrzebującym. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom
za włączenie się w akcję, za swój
czas, punktualność, rzetelność i
sumienność w wykonywaniu powierzonych
obowiązków.
Jesteście
SUPER!

Dzieci słuchały bajki z wielkim skupieniem, co potwierdziły ich trafne
odpowiedzi na pytania dotyczące
tekstu zadawane później przez panią
Mikołajową. Kiedy Mikołaj wyjął ze
swojego worka różne przedmioty,
przedszkolaki bezbłędnie wskazały
te, których główna bohaterka opowieści, Mirka powinna użyć, aby
zapakować kupiony dla Mikołaja
prezent. Na koniec dzieci otrzymały
rebusy oraz świąteczne ilustracje do
pokolorowania przedstawiające Mikołaja z chłopcem lub z dziewczynką. Po zrobieniu wspólnego pamiątkowego zdjęcia przedszkolaki zaprosiły starszych kolegów do kółeczka i
kołysząc się, wykonały dla nich- w
ramach podziękowania- nastrojową,
świąteczną piosenkę.

BAJKA
PIĘCIOLATKOM
11 grudnia uczniowie klasy II a wraz
z nauczycielem, panią Eweliną Koniecko wybrali się do Miejskiego
Przedszkola „Niezapominajka”, aby
SYLWESTER NA
przeczytać bajkę pięciolatkom z gruŚWIECIE
py „Stokrotki”.
Gimnazjaliści przebrani byli w stroje Nowy Rok wita się w każdym miejodpowiadające postaciom, w które
scu na świecie, ale w różnych >>>

Gimzetka
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regionach
kultywowane
są
odmienne zwyczaje
związane
z powitaniem Nowego Roku.
W niektórych miejscach na świecie
ludzie zbierają się tłumnie, by
obejrzeć pokazy sztucznych ogni lub
uczestniczyć w paradach czy
imprezach na rynkach większych
miast. W innych najpopularniejsze
jest spędzenie tego wyjątkowego
dnia w gronie najbliższych osób przy
stole
zastawionym
smacznymi
daniami. Dobrze zapoznać się z
ciekawymi tradycjami
sylwestrowymi w innych krajach na świecie.

Sylwester w Brazylii
W Brazylii uroczystości przeprowadzane są w całym kraju. Najsłynniejszym i zarazem najpopularniejszym
miejscem
witania
Nowego Roku jest plaża Copacabana
w Rio De Janeiro, gdzie co roku
zbiera się od 1,5 do 2,5 miliona osób,
aby wspólnie się bawić.

Sylwester w Korei
Południowej
W Korei Południowej najpopularniejszym sposobem świętowania
jest wybranie się w podróż do Dong
Jung jin na półwyspie, gdzie słońce
jest widziane codziennie najwcześniej.

Sylwester w Australii
W Australii Nowy Rok wita cały
kraj.
Szczególnie
dużo
ludzi
przybywa do Sydney, aby obejrzeć
największy na świecie pokaz >>>
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sztucznych ogni. W porcie w Sydney
zbiera się wtedy 1,5 miliona osób.
Australia jest drugim krajem po
Nowej
Zelandii
świętującym
nadejście Nowego Roku.

Sylwester na Filipinach
Na Filipinach ludzie zapalają
sztuczne ognie oraz głośne petardy,
włączają głośną muzykę i zachowują
się bardzo głośno, przekonani, że
hałas odstraszy złe duchy, a tym
samym
zapobiegnie
przyniesienia pecha w Nowym Roku. Do
puszek wrzucają monety, aby było
jeszcze głośniej oraz z przekonaniem,
że przyniesie to więcej pieniędzy dla
biesiadników. Ludzie niosą figury
symbolizujące płodność i obfitość,
noszą kolorowe ubrania, aby pokazać
swój entuzjazm na nadchodzący rok.
Stoły zastawione są jedzeniem. Listę
przesądów noworocznych uzupełnia
obowiązkowa obecność koszyka z 12
różnymi owocami symbolizującymi
dobrobyt w każdym miesiącu
nowego roku. Większość Filipińczyków zapala swoje własne fajerwerki
sylwestrowe,
lecz
publiczne
uroczystości takie jak w Nowym
Jorku lub Sydney również są
organizowane i cieszą się dużą
popularnością.

Sylwester w
Nowym Jorku
W Nowym Jorku ważąca 5386 kg
oraz 3,7 m średnicy kula znajdująca
się wysoko nad Times Square
zaczyna się obniżać o godzinie 23:59
i dociera do podnóża wieży, na której
się znajduje punktualnie o północy, w
towarzystwie
sztucznych
ogni,
migocących świateł i intensywnego
medialnego przekazu. Ta uroczystość
przyciąga corocznie ok. miliona
osób.
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okresie zapominać o zasadach dobreW Rosji Nowy Rok witany jest z go zachowania, zwłaszcza przy świątecznym stole. Co więcej, warto je
fajerwerkami i piciem szampana.
kultywować, dając przykład kolejNowy Rok to święto rodzinne z nym pokoleniom.
bogato zastawionym stołem oraz
wręczaniem prezentów
Kto, gdzie powinien zasiąść
noworocznych. Ogromna wieża
przy świątecznym stole?
zegarowa dzwoni w Nowym Roku, a
zwyczajem jest, aby z każdym Jak usadzić gości zaproszonych na
uderzeniem
dzwonu
pomyśleć święta? U obu szczytów stołów powinni siedzieć gospodarze. Mogą oni
życzenie.
także usiąść naprzeciwko siebie poSylwester w Europie
środku stołu. Najstarsza lub najważW europejskich krajach Nowy Rok niejsza kobieta w rodzinie powinna
witany jest przy użyciu prywatnych zająć miejsce po prawej stronie gofajerwerków. Ten dzień jest też w spodarza. Drugie najważniejsze miejniektórych państwach okazją do sce dla kobiety znajduje się po lewej
palenia ognisk ze zużytych choinek stronie pana domu. Po prawej stronie
gospodyni powinien usiąść najważświątecznych.
niejszy w rodzinie mężczyzna: senior
W Londynie tysiące osób gromadzi rodu lub gość, którego gospodarze
się na wałach na rzece Tamizie, aby chcą najbardziej docenić.
obejrzeć pokaz sztucznych ogni
członków
rodziny
wokół London Eye – najwyższego w Pozostałych
i przyjaciół dobrze jest usadzać naEuropie diabelskiego młyna.
przemiennie: kobieta, mężczyzna.
W Grecji rodziny i krewni gaszą
Panowie mają za zadanie obsługiwać
światła o północy, a następnie panie po swojej prawej stronie. Ważświętują
poprzez
pokrojenie ne, aby sąsiedztwo przy stole było
vassilopita – ciasta, w którym ukryta dobrane na zasadzie sympatii i dobrej
jest zazwyczaj jedna moneta lub jej znajomości. Dobrym rozwiązaniem,
ekwiwalent. Osoba, która taki które ułatwi zachowanie porządku
przedmiot
znajdzie,
oczekuje jest ustawienie karteczek z imionami
przed nakryciami.
szczęścia w przyszłym roku.

Sylwester w Rosji

Ciekawostka

Dzieci powinny siedzieć przy świąCałowanie najbliższych i składanie tecznym stole, tak jak każdy z gości.
im najlepszych życzeń o północy to Nie wypada sadzać dzieci na kolazwyczaj popularny na całym świecie. nach u rodziców.
(źódło:http://www.wymarzonysylwester.pl/sylwes
ter-za-granica/ )

Dekoracja stołu świątecznego

KULTURKA. PL

Z zasadami świątecznego savoir –
vivre łączy się odpowiednia dekoracja stołu. Udekorowanie stołu wydaje
się sprawą prostą, jednak nie kiedy
Jak usadzić gości
sprawia to nie małe problemy. Nalezaproszonych na święta?
ży rozpocząć od nakrycia stołu,
Czas świąt Bożego Narodzenia to a zakończyć dekorowaniem świączas radosnego odpoczynku, ode- tecznymi dodatkami. Zasady nakryrwania się od codziennych spraw. wania stołu są proste i niezmienne.
Nie powinno się jednak w tym >>
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Sztućce układamy w takiej kolejności, w jakiej serwowane będę potrawy świąteczne, zaczynając od leżących najdalej od talerza. Ostrza noży
powinny być odwrócone w stronę
talerza. Noże układać należy po prawej stronie talerza. Łyżka powinna
znajdować się na prawo od noża.
Widelce kładzie się po lewej stronie.
Kieliszki na wodę, mniejszy na wino
białe i większy na wino czerwone
należy postawić powyżej noża od
dania głównego.
Po nakryciu stołu można zabrać się
za jego dekorację. Pośrodku stołu
stawiamy najważniejszy element
dekoracyjny. Za dekorację może posłużyć kilka gałęzi sosny, świerku
czy jodły ułożonych dokoła świecy
lub szklana misa wypełniona wodą z
unoszącymi się na niej świeczkami.
Dekoracją może być również duży
wazon wypełniony kompozycją z
pomarańczy, goździków, laski cynamonu. Na święta nakrywamy stół
białym obrusem. By go ożywić można wybrać jedną ze sprawdzonych
kompozycji kolorystycznych. Stół
można udekorować w tonacji złota i
bieli, złota i czerwieni lub srebra i
granatu.

pozbawione wyrzutów sumienia. Nie
oznacza to oczywiście, że musimy
się wystrzegać jakichkolwiek smakołyków, po prostu spożywajmy je mądrze.
Przepis na sałatkę z pomarańczą
i żurawiną:

Święta pozbawione wyrzutów SKŁADNIKI na 2 porcje:
sumienia
- mix sałat
Wielu z was na pewno ma obawy - 1 miękkie awokado
związane ze świątecznym jedzeniem.
Otóż ten artykuł pokaże wam 3 triki, - 1 pomarańcza
które zapobiegną przybraniu na wadze.
-1 kulka mozzarelli
Na pewno wiecie bardzo dobrze, że - 1/3 szklanki suszonej żurawiny
tłuszcz jest najbardziej kaloryczny i
to właśnie przez spożywanie jego - miodowy winegret: 1 łyżka miodu,
nadmiernej ilości tyjemy. Aby w 1,5 łyżki octu winnego, 4 łyżki oliwy
jakimś stopniu choć trochę wpłynąć
na dania świąteczne, zaproponujcie
rodzicom, aby, np. smażenie zastąpili
gotowaniem, duszeniem bez obsmażania, pieczeniem na rożnie lub w
rękawie foliowym.

Podczas Wigilii wielu z was oczekuje
z niecierpliwością na prezenty. Skutkiem tego jest zbyt szybkie spożywanie pokarmu. Spróbujcie jeść wolniej
Łamanie się opłatkiem
i delektować się smakiem, to jest
korzystne dla wszystkich, a prezenty
Jedną z najważniejszych części wigiAwokado i pomarańcze obierz. Owonigdzie nie uciekną:)
lijnego świętowania jest łamanie się
ce i mozzarellę pokrój w kostkę. Żuopłatkiem. Zgodnie z dobrymi obyWiadomo, że każdy chce wykorzy- rawinę lekko posiekaj na mniejsze
czajami pierwszą osobą składającą
stać wolny czas na odpoczynek. Czę- kawałeczki.
życzenia jest gospodarz, który nasto jednak zapominamy o ruchu, któ- Na talerzu poukładaj sałatę, awokastępnie powinien zwrócić się do gory jest bardzo ważny dla naszego do, pomarańczę i mozzarellę. Posyp
spodyni i przełamać się z nią opłatorganizmu. Zamiast spędzać całe posiekaną żurawiną. Składniki na
kiem, jako z najważniejszą kobietą w
ferie świąteczne przed telewizorem, winegret umieść w słoiczku i szczeldomu. Następnie gospodarze kierują
komputerem, telefonem itp., wyjdź nie zamknij. Wstrząsaj kilkanaście
do swoim: rodzicom, dziadkom, starna spacer z bliskimi lub przyjaciółmi. minut. Sosem polej sałatkę bezposzym krewnym, a na końcu do najInnym rozwiązaniem jest także wy- średnio przed podaniem.
młodszym członków rodziny.
pad ze znajomymi na narty lub łyżwy.
(Źródło:
https://www.experto24.pl/lifestyle/ro
Pamiętajcie, że zdrowy tryb życia i W wyniku ogłoszonego w ostatnim
dzina-i-dziecko/rodzina/savoir-vivremądre odżywianie się jest ważne, numerze konkursu fotograficznego:
przy-swiatecznym-stole)
jednak nie popadajmy w skrajności. pt. ,,Pejzaż jesieni” zorganizowanym
Te triki miały za zadanie pokazać, że przez redakcję gazetki szkolnej oraz
koło fotograficzne prowadzone przez
święta także mogą być przyjemne i

UWAGA!

Gimzetka
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p. Wiolettę Ustaszewską, jest nam
SPECTRE
niezmiernie miło poinformować iż Agent 007 powraca, aby zmierzyć się
zwycięzcą został Kuba Dmochowski z tajemniczą organizacją WIDMO.
z klasy 2a. A oto nagrodzone zdjęcie: Podczas gdy Bond rozpocznie walkę
z najpotężniejszą przestępczą instytucją na świecie, a przyszłość MI6
stanie pod znakiem zapytania, nieznane dotąd fakty z przeszłości
Agenta Jej Królewskiej Mości zostaną ujawnione. 22, 23, 27, 29, 30
grudnia 2015 r – kino ECK

fot. Kuba Dmochowski
Serdecznie gratulujemy i zapraszamy
po odbiór nagrody.

CO JEST GRANE
,,Miasto czeka na cud"
Pomysł świątecznego koncertowania
narodził się wiele lat temu w głowie i
sercu Ewy Awramik. Zaraziła nim i
zaraża do tej pory wielu ełckich muzyków, między innymi na stale juz
Marcina Pyciaka - niezastąpionego i
nieocenionego w swych talentach
autora tekstów i aranżacjach kolęd.
Muzycy spotykają się raz do roku by
tworzyć magiczne dźwięki świątecznych piosenek i pastorałek. Koncerty
Świąteczne w ECK to tradycja trwająca już 22 lata. Tegoroczny koncert
nosi tytuł MIASTO CZEKA NA
CUD. Skład kolędowy nigdy nie jest
jednakowy, a każdy koncert oddycha
innymi emocjami w tym roku koncert
uświetni wiele młodych osób wnoszących na scenę swoje talenty i
energię.

22, 23, 27, 28 grudnia 2015 r.
godz. 19:00 sala ZEBRA Ełckiego Centrum Kultury - bilet: 15 zł

Gimzetka

MAX! MAX! MAX!
MAXymalny Sylwester w Kinie ECK

Bella i Sebastian 2
2015-12-25
Wychowywany przez przybranego
dziadka Sebastian z niecierpliwością
czeka na powrót swej przyjaciółki
Angeliny. Na wieść o tym, że awionetka, którą podróżowała dziewczyna
zaginęła gdzieś w górach, Sebastian
i jego wierne psisko Bella wyruszają
na pomoc. Niebezpieczna wyprawa
obfitować będzie w dramatyczne, ale
i zabawne wydarzenia. Pożar lasu,
zetknięcie oko w oko z niedźwiedziem, wysokogórska wspinaczka,
a przede wszystkim spotkanie z nieznajomym pilotem okażą się dla
chłopca i jego psa początkiem zupełnie nowej, niespodziewanej przygody. W jej trakcie Sebastian trafi na
ślad swego zaginionego ojca.

31 grudnia 2015 r. (czwartek)
godz. 20.00 sala kinowa Ełckiego
Centrum Kultury karnet: 25 zł
UWAGA!
KARNET do kupienia w Kasie ECK
do 31.12.2015 do godziny 15:00
Bale Sylwestrowe? Domówki?
Zabawa na powietrzu? ZAPOMNIJ!
Zapraszamy na Sylwestra w KinieECK

Oferujemy:
- napoje zimne i ciepłe
- przekąski małe i duże
- fajerwerki na ekranie
- szampana
Przywitaj Nowy Rok w doborowym
towarzystwie:
Mel Gibson (Mad Max, Mad Max 2)
Tom Hardy (Mad Max: na drodze
gniewu)
i... CHARLIZE THERON (w nieziemskiej kreacji)
UWAGA
TYLKO DLA WYTRWAŁYCH
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Fala
2015-12-25
Grupa geologów w górzystym terenie
Åkneset w Norwegii odkrywa osunięcie się fiordu Geirangerfjord. Na
ewakuację okolicznej ludności jest
już jednak za późno. Do miasta zbliża się spowodowana tąpnięciem 85metrowa fala. Członek grupy geologów Kristian ma 10 minut na uratowanie jak największej liczby ludzi,
w tym swojej rodziny.
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Czarna strefa
biblioteka

„Dziennik bulimiczki”

Niewinna dziewczynka Iza przez
swoją siostrę oraz klasę popadła w
bulimię. Chciała stracić tylko parę
kilogramów, a straciła prawie
wszystko. Dziewczyna nie wiedziała,
że bulimia jest tak ciężką chorobą i
Wattpad
jak długa droga ją czeka, by wrócić
Hej!
Jestem Ania. Bardzo dużo czasu do zdrowia.
spędzam w sieci. Ostatnio znalazłam
świetną aplikację „Wattpad” – jest
bardzo pożyteczna. Można na niej
czytać najróżniejsze książki oraz
rozwijać swój talent pisarski! Naprawdę polecam!

POLECAMY

TOP 10
Świąteczny klimat tworzy rodzina,
rozmowy, wspólna kolacja. Miło jest,
gdy w oddali płynie cichutko muzyka, która wprowadza cudowny klimat. Wtedy milej się rozmawia,
a jeszcze przyjemniej jest, gdy
wspólnie nuci się znane kawałki.
Jeśli zastanawiacie się, jaką piosenkę
wybrać na świąteczny wieczór, my
przychodzimy już dziś wam z pomocą. Poniżej prezentujemy TOP 10
świątecznych kawałków!

1. Ariana Grande- Last Christmas

„Mroczne umysły”
Książka opowiada o dziewczynceRuby, która została zabrana do „obozu”, gdy miała zaledwie 10 lat.
Dziewczynka poznaje złą stronę
świata i najlepszą przyjaciółkę.
Książka skrywa wiele tajemnic:
„Najmroczniejsze umysły skrywają
się za fasadą najzwyklejszych twarzy”.

2. Selena Gomez- Winter Wonderland

„Góra Grosza”
W dniach od 23 listopada do 4 grudnia nasza szkoła wzięła udział w
ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.
Uczniowie klasy III b przygotowali
plakaty i przez dwa tygodnie każdego
dnia przeprowadzali zbiórkę pieniędzy. Zebrane środki przekażemy
Towarzystwu Nasz Dom. Zostaną
one przeznaczone na pomoc dzieciom wychowującym się poza rodziną. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz klasie III b za
przygotowanie i przeprowadzenie
akcji!!!

3. Justin Bieber- Mistletoe
4. Demi Lovato- Wonderful Christmas Time
5. Ariana Grande- Santa Tell Me
6. 21 Allstars- Kocham te święta
7. Mariah Carey ft. Justin Bieber- All
I want for christmas is you
8. Kelly Clarkson- Underneath the
Tree
9. Shakin' Stevens- Merry Christmas
Everyone
10. Justin Bieber- Santa Claus is
coming to town

Gimzetka
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KOŁO RATUNKOWE

ROZRYWKA

Jeśli masz gorszy dzień albo po pro- 1. Znajdź 10 wyrazów związanych ze świętami. Skreślaj poziomo, pionowo,
stu nie miałeś możliwości przygoto- ukośnie, z góry na dół i z dołu na górę
wać się do lekcji i kombinujesz, jak-
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by tu uniknąć odpowiedzi przy tablicy, nie musisz się martwić. Redakcja
gazetki przychodzi Ci z pomocą.

Kiluk - Dońkowskiej do 20 stycznia
2. ŚWIATECZNY REBUS

2016 r.
Rozwiązania do nr 1:
1.

Korygować

2.

Poprawne usadzenie od góry
(godz. 12 na zegarze) w prawą
stronę

(zgodnie

z

ruchem

wskazówek zegara) A D B F C
E
3. Rozwiąż krzyżówkę

Zagadki
1. Znajdź cztery cyfry w ciągu, które
tworzą liczbę podzielną przez wszystkie
liczby od 1 do 10 włącznie.
587170398240252067358040268
2. Które słowo nie pasuje?
łania, kozioł, ogier, knur, baran

Gimzetka

1. Pokłonili się nowonarodzonemu Jezusowi
2. Ubiera się ją na święta
3. Imię jednego z trzech królów
4. Śpiewana na wigilii
5. Dzielisz się nim podczas wigilii
6. Msza święta odbywająca się z 24 na 25 grudnia
7. Mąż Maryi

Nr 2 listopad/grudzień 2015
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I RUNDA LIGI PŁYWACKIEJ I
KOLEJNE SUKCESY NASZYCH
GIMNAZJALISTÓW

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Ełku reaktywował w Parku Wodnym
zawody
tzw.
Ligę
Pływacką.
29.11.2015 r. czyli w ostatnią niedzielę odbyła się jej pierwsza runda. Z naszego gimnazjum wystartowało 17 uczestników: 12os. z klasy
III C i 4os. z kl. II A. Natomiast 10
uczniów z klasy II A współorganizowała całe przedsięwzięcie przez 5
godz. sędziując te zawody wraz z
gimnazjalistami z Gim 3. Dla naszych uczniów był to bardzo udany
występ. W swoich kategoriach wiekowych zdobyli czołowe miejsca i już
po pierwszej rundzie stanęli na podium otrzymując pamiątkowe dyplomy oraz słodycze z okazji zbliżających się Mikołajek. Oto nasi utalentowani uczniowie:
• Bartosz Zambrowski - st. grzbietowy 40,47 s, kat.15 lat I miejsce
• Jakub Dmochowski - st. grzbietowy
40,99 s. kat. 14 lat I miejsce
• Robert Grajewski - st. dowolny
35.62 s. kat. 14 lat III miejsce
• Weronika Borucka - st. klasyczny
59,48 s. kat. 15 lat II miejsce
• Sebastian Dec - st. klasyczny 44,78
s.
kat.
15
lat
I
miejsce
• Dawid Mrówka - st. klasyczny
45,78 s. kat. 15 lat II miejsce
• Robert Grajewski - st. motylkowy
40,21 s. kat. 14 lat I miejsce
• Dominik Miszler - st. motylkowy
46,84 s. kat. 14 lat II miejsce.

W tych zawodach wystartowały także
opiekunki, a zarazem wychowawczynie obu klas sportowych zajmując p.
Elżbieta Jeżewska dwa I miejsca w
stylu dowolnym i klasycznym, a p.
Julita Malewska II miejsce w stylu
klasycznym w swoich kategoriach
wiekowych. Wszyscy zwarci i gotowi
oczekujemy na kolejną rundę Ligi
Pływackiej już w nowym roku
17.01.2016.
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA SZKÓŁ
GIMNAZJALNYCH W OLSZTYNIE

26.11.2015 na pływalni Aquasfera w
Olsztynie odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Województwa Szkół Gimnazjalnych w Olsztynie. W zawodach
tych wzięła udział także reprezentacja
naszego gimnazjum w kategorii chłopców.

Każdy zawodnik uczestniczył w starcie
na dystansie indywidualnym oraz sztafecie 8x25 m stylem dowolnym. Na
nowoczesnej

50-metrowej

pływalni

zauważalny był bardzo wysoki poziom
umiejętności uczestników. Nasze „Orły” z Ełku walczyły jak lwy, nie poddając się zawodnikom trenującym 2
razy dziennie - 5 razy w tygodniu w
Szkole Mistrzostwa Sportowego lub
klubach sportowych z wieloletnią tradycją.

Gimzetka
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Święta z humorem
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.


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


Boże Narodzenie. Blondynka wraz z
rodziną spędza je w domu.
Nagle jedno z dzieci, trzymając w
ręku zimny ogień, pyta się
blondynki:
-Zapalisz?
-Nie. Dziękuję nie palę.


Blondynka już dłuższy czas stoi na
przystanku autobusowym.
Przechodzi obok niej chłopak i
mówi:
-Ślicznotko, ten autobus kursuje

Gimzetka

tylko w święta.
- No, to mam wielkie szczęście, bo
dzisiaj są moje imieniny.


- Chyba rozejdę się ze swoją żoną!
- Dlaczego?
- Ciągle marudzi. Od sześciu miesięcy
truje mi głowę tym samym!
- A konkretnie o co jej chodzi?
- Żebym wyniósł choinkę do śmietnika.


Burek mówi do Azora:
- Już nie mogę się doczekać tych
świąt!
- Dlaczego?
- Nie dość, że dostanę dwa worki
świeżuteńkich kości, to jeszcze
ludzkim głosem będę mógł powiedzieć
swojemu panu, co o nim myślę!


Nastolatka spotyka przyjaciółkę i pyta
ją:
- Od kogo masz te włoskie kozaczki?
- Od świętego Mikołaja.
- A ten turecki kożuszek?
- Od świętego Mikołaja.
- A tę czapkę z lisa?
- Od świętego Mikołaja.
- Pewnie ten dzieciak w wózku to też
od świętego Mikołaja?
- Nie. Bocian mi go przyniósł.


W czasie świąt Bożego Narodzenia w
domu rodziny Fąfarów śpiewa się
kolędy. Małej Małgosi podoba się
kolęda "Wśród Nocnej Ciszy".
Niedługo po jej zaśpiewaniu babcia
jedząc pieczonego zająca mówi:
- Patrzcie, znalazłam śrut!
Małgosia pyta:
- Mamo, czy to jest właśnie ten śrut
nocnej ciszy?

Nr 2 listopad/grudzień 2015

- Kochanie, co byś powiedział,
gdybyśmy wzięli ślub w Boże
Narodzenie?
- Daj spokój, Maryśka! Po co
mamy sobie psuć święta?

Przychodzi mały Romuś z
przedszkola. Buzia cała podrapana.
Aż przykro patrzeć.
- Co się stało, Romanie? - pyta
mama.
- Aaaaaa... Tańczyliśmy wokół
choinki. Dzieci było mało, a
jodełka spora...

Po świętach Bożego Narodzenia
sędzia pyta Fąfarę:
- Dlaczego chce się pan rozwieść z
żoną?
- Bo daje mi do jedzenia: barszczyk
z uszkami, śledzia, karpia, kluski z
makiem...
- Proszę pana, przecież wszyscy na
wigilię jedzą takie potrawy!
- Możliwe, ale ona przyrządza mi je
codziennie od siedemnastu lat!

Dwóch chłopców spędza noc przed
wigilią u dziadków. Przed pójściem
spać, klękają przed łóżkami i modlą
się, a jeden z nich ile sił w płucach
woła głośno:
- Modlę się o nowy rowerek, modlę
się o nowe żołnierzyki, modlę się o
nowy odtwarzacz dvd…
Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc:
- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie
jest głuchy.
Na to chłopiec:
- Nie, ale babcia jest.
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Kto, co, komu :D ?
- Pozdrawiam:
Danonek
Wruszka Zembuszka Skiepka
Ms Klops
Spylka
Pimpek
Słodki mielony
Klase 1D ♥
~Martix

-

Pozdrowienia dla Grygoszki ps.
Cichy wielbiciel

-

Pozdrowienia dla Boba,
Warkocza, Majesi, Krzesi i Spylcia

- Pozdrawiam całą klasę 1 ,,e”
- Pozdrowienia dla Tria
matematycznego!

- Pozdro dla św. Mikołaja

- Pozdro dla Dominika, Pauliny i
Nikoli!

-Pozdrawiam moje kumpele z
klasy: Pałę, Amcie, Oliwkę i na sto
procent siebie 1D.

- Pozdrowienia dla tria
matematycznego i ich wiernej
Bożenki.

- Pozdrawiam Maję :* z 1c
Czarnaa :*

-POZDRO DLA DERDY.
POZDROWIENIA DLA WIKTORIA
DEC :* OSKAR KAKRUJKA Gudala,
sebe, brzoze, jankosia, PZDR
MORDY.
- Pozdrawiam Frecie, Kulasa, Nikole,
aha.

~Śliwka
- Pozdrowienia dla:
Wróżki Zębuszki Skiepki, Pały,
Słodkiego Mielonego, Mr. Klopsa,
Czopka, Parówkę, Pupcię, Elfa,
sliwkę
Danonek

- Pozdrawiam Pauline Weber ;*
Od. Czarnej

- Pozderki dla P. Łukaszewicz i P.
Kiluk - Dońkowskiej.
- Pozdrawiam pracowników
biedronki i też moja tata, kocham go
♥
- Pozdrowionka dla Wróżka Z.
Skiepka , Mr. Klopsa, Pały i AsiSZ
Od Czopka
- Pozdrawiam moją przyjaciółkę
Klaudię z klasy II E
Pozdrawiam Asie Szawarejko z I e

Gimzetka

- Pozderki dla mojego kochanego
Cimocha :* Spotkajmy się kiedyśzadzwoń.

- Pozdrawiam moją żonę Wikusię z 1
E- kocham się! :*
Ankę- Buzi Miś ;*
Wisza i Dziarna- Czubki :D
Agatkę- Kicia ♥
I najlepszą wychowawczynie na
świecie! ♥

- Pozdrawiam wszystkich
Potterhead :D Różdżki w górę!

- Pozdrawiam Rafała Lewandowskiego
z klasy 1 a.

- Pozdrawiam mamę Rafała
Lewandowskiego i jego kota
munka.

- Pozdrawiam Jakuba i Andrzeja,
Adiego.
- Pozdrowienia dla Ani Rogowskiej
p.s cichy wielbiciel tajmniczy R

- Pozdro dla Śruby i Krzycha oraz
Kulasa
Pozdro dla Oskark i Kruka
Pozdro dla Seby i Cimocha.
Pozdro dla dec w ktai.

- Moją mamę.
- Pozdro dla klasy 1 ,,D”
Gabi :*
- Pozdrowienia dla Klaudii Żabińskiej
z klasy 1d
Od rudej :*
- Pozdrawiam babcię Roberta oraz
Jakuba Szczęsnego i Kulasa.

- Pozdrawiam Przemcia i Spyłcie z
1d.
- Pozdro dla Nikoli M. z 2 a

-Wszystkim czytelnikom Gimzetki,
całej redakcji oraz pracownikom
naszego gimnazjum chciałybyśmy
życzyć wam zdrowia, pogody
ducha i spokojnych spotkań
w gronie najbliższych. Niech te dni
będą
okazją
do
refleksji
i odpoczynku od prozy życia
codziennego. A w nowym 2016
roku spełnienia wszystkich marzeń,
zawodowej satysfakcji i wielu
sukcesów wraz z podziękowaniami
za dotychczasową współpracę.
Basia i Kasia

- Pozdro nu Kajiczko.
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