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DZIEŃ NAUCZYCIELA

MERIDA W
SKARPETKACH
Niezbyt urodziwa Merida w skarpetkach
podbiła serca wszystkich uczestników
tegorocznych otrzęsin.
Po raz pierwszy wyobraźnia zawiodła
uczniów. Byliśmy przygotowani na rudowłosą piękność , a tu niespodzianka: ...

14 października to, od kilku dziesięcioleci, święto polskiej szkoły.
Ustanowione zostało na pamiątkę
powstania Komisji Edukacji Narodowej nowoczesnej instytucji
reformującej szkolnictwo i zarządzającej … więcej na str. 4»

A JEDNAK PIŁKA!
Ostatnimi czasy uczniowie naszej
szkoły udowodnili, że sukcesy nie
są im obce. Rewelacyjnie poradziły
sobie dziewczyny, zdobywając 1.
miejsce na Mistrzostwach Miasta
w piłce nożnej dziewcząt Kluczową
zawodniczką była Weronika Grynig …
więcej na str. 4»

więcej na str. 2»

PONADTO W NUMERZE

KOŁO RATUNKOWE
Jeśli masz gorszy dzień albo po prostu
nie miałeś możliwości przygotować się
do lekcji i kombinujesz, jakby tu uniknąć
odpowiedzi przy tablicy, nie musisz się
martwić. Redakcja gazetki przychodzi Ci
z pomocą.
więcej na str. 8 »

» Nasza szkoła w radiu
» Co jest grane?
» Czarna strefa - biblioteka
» Kto, co, komu ?

POLECAMY

» Tak ważne dzieło
» Horoskop
» Trzymaj formę
» Z mikrofonem wśród uczniów
» Po co w szkole Samorząd
Uczniowski ?
» Uwaga KONKURS !

Gimzetka

Ta książka jest przykładem na to, że małe jest piękne. Niedługa opowieść o
chłopcu chorym na raka i opiekunce,
która pomaga mu przygotować się do
śmierci. Mimo smutnego tematu przewodniego "Oskar i pani Róża" napisana
jest w sposób dość żartobliwy. Forma
tekstu przybiera formę listów pisanych
przez chłopca do Boga. więcej na str. 8 »
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NASZA SZKOŁA W
RADIU
Już od kilku lat prowadzimy współpracę z Radiem Bayer FM.W tym
roku szkolnym zastąpiłyśmy uczennice, które we wcześniejszych latach
prowadziły audycję „Szkoła na antenie”: Patrycję Cybulską, Natalię Jasińską oraz Zuzannę Wysocką. To
właśnie one były gościem specjalnym pierwszej tegorocznej audycji.
Dziewczyny wspominały nasze gimnazjum z wielkim sentymentem i
stwierdziły, że gdyby tylko mogły, to
powróciłyby do gimnazjalnych ławek. Trzeba dodać, że były bardzo
mocne zaangażowane w życie placówki. Działały w Samorządzie
Uczniowskim, szkolnym wolontariacie, jak również w kole dziennikarskim, za co im bardzo dziękujemy.
22 września br. miałyśmy swój debiut radiowy, prowadząc samodzielnie audycję radiową, podczas której
opowiadałyśmy o życiu i zmianach w
naszej szkoły. Bardzo interesującą
uczniów sprawą okazał się temat
nauczycielskich wakacji, dlatego
przepytałyśmy nauczycieli, gdzie
spędzili ten, jakże cudowny, wolny
czas. Jeśli chcecie dowiedzieć się
szczegółów, musicie koniecznie odsłuchać audycji na naszej stronie internetowej.

Podczas audycji swój głos zabrali
również pierwszoklasiści, którzy
mogli wyrazić opinię na temat nauki
w naszej szkole. Opowiadali o pierwszych wrażeniach, o tym, co im się
podoba w szkole, o współpracy z
nauczycielami oraz rówieśnikami.
Gdyby ktoś miał pytania dotyczące

Gimzetka

zajęć pozalekcyjnych, to również
dowie się o nich z naszej audycji. A
od tego roku mamy coś wyjątkowego! Powstała klasa dziennikarska,
której uczniowie, w tym właśnie my,
redagujemy szkolną gazetkę, prowadzimy audycje radiowe, a w planach
mamy założenie szkolnej telewizji.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na szkolną stronę internetową
do odsłuchania pierwszej audycji. Na
kolejną zapraszamy już 9 grudnia do
Radia Bayer Fm.
Martix

MERIDA W
SKARPETKACH
Niezbyt urodziwa Merida w skarpetkach podbiła serca wszystkich
uczestników tegorocznych otrzęsin.
Po raz pierwszy wyobraźnia zawiodła uczniów. Byliśmy przygotowani
na rudowłosą piękność , a tu niespodzianka: różowe włosy z bibuły, za
krótka sukienka i te długie szaroczarne skarpetki.

- Gdyby nie te skarpetki, nie zauważyłabym różnicy – powiedziała Wiktoria z 2e.
Tegoroczne otrzęsiny, które są tradycją naszej szkoły, odbyły się 23
września w Centrum Edukacji Ekologicznej.
Zabawa otrzęsinowa miała na celu
pomoc w zintegrowaniu się z nową
klasą poprzez dobrą zabawę i pracę
w grupie.
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- Dzięki otrzęsinom lepiej poznałam
swoją klasę – potwierdziła Wiktoria z
1e.
- Zabawa była przednia – powiedział
Dominik z 1d.
Klasa 2e pod opieką pani Marii Namiotkiewicz, która w poprzednim
roku zajęła pierwsze miejsce, pełniła
rolę gospodarza.
Zadania przez nich wymyślone cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i wszyscy aktywnie brali w nich
udział.
Każda klasa była rozpoznawalna
przez kolor, wcześniej wylosowany
przez wychowawcę ( zielony, czerwony, niebieski, żółty i czarny), za
który młodzież otrzymywała punkty.
Jako pierwszy przedstawiony był
portret wychowawcy z krótkim wierszykiem opisującym daną klasę. Kolejnym punktem było nadmuchanie
balonu, nie powodując jego pęknięcia.
Zadaniem, które przyciągnęło wielką
uwagę wszystkich zebranych, było
zjedzenie pączka, w jak najkrótszym
czasie, bez udziału rąk. Wielkie emocje towarzyszyły uczestnikom podczas konkurencji zwanej „stonogą”.
Również śmieszną zabawą był
„kret”, podczas której należało wykazać się sprytem i zwinnością.
Z każdej klasy wybrany został jeden
przedstawiciel, który reprezentował
ją w teście wiedzy, zwanym Omnibusem.

Tegorocznym zwycięzcą została klasa 1d pod opieką pani Katarzyny
Łukaszewicz . Cała redakcja gratuluje wygranej i nie może się wprost
doczekać tego, co wymyślą uczniowie na kolejną imprezę otrzęsinową .
Avix i Kasia

str. 2

GIMNAZJALIŚCI W
„NIEZAPOMINAJCE”
29 września uczennice klasy II f po
raz pierwszy w tym roku szkolnym
odwiedziły Miejskie Przedszkole
„Niezapominajka”. W grupie „Stokrotek” przeprowadziły przygotowaną pod kierunkiem pani Eweliny Koniecko lekcję czytelniczą poświęconą
marzeniom. W początkowej części
zajęć pięciolatki narysowały na karteczkach to, o czym marzą, a następnie zaprezentowały je i przykleiły na
„worku marzeń”.

Wysłuchały opowieść o małej myszce, która tak zafascynowała się umiejętnościami nietoperzy, które uważała za „latające myszy”, że sama postanowiła nauczyć się latać. Po wielu
próbach udało jej się to, czym zadziwiła ssaki. Usłyszawszy od nich, iż
myszy nie latają, odrzekła szczęśliwa: „Dobrze, że o tym nie wiedziałam. Wtedy na pewno nie spróbowałabym spełnić moich marzeń”. Słowa
te stały się pretekstem do rozmowy
gimnazjalistek z przedszkolakami o
marzeniach. Dzieci miały za zadanie
poukładać przygotowane przez starsze uczennice ilustracje poszczególnych zdarzeń w kolejności chronologicznej, a następnie oznaczyć je numerami. Usiadłszy przy stolikach
wykonały prace plastyczne polegające na przyklejeniu „skrzydeł” w postaci suchych liści do ilustracji przedstawiających bohaterkę opowieści
tak, aby w rezultacie powstały obrazy
„latających myszy”. Na koniec najmłodsi obejrzeli ilustracje nietoperzy
oraz otrzymały ich rysunki do pokolorowania w domu. Ewelina Koniecko
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PO CO W SZKOLE
SAMORZĄD
UCZNIOWSKI
Samorząd Uczniowski (SU) tworzą
wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy
oni posiadają prawo do działania w
szkole i w środowisku lokalnym.
Wszyscy jesteśmy członkami SU i
możemy wpływać na szkolne życie –
niezależnie od tego, czy zostaliśmy
wybrani do zarządu SU, na gospodarza klasy czy po prostu mamy ciekawe pomysły, chcemy urozmaicić
dzień powszedni w szkole lub rozwijać zainteresowania. Niestety niektórym wydaje się, że samorząd
uczniowski to kilkuosobowa reprezentacja uczniów, mająca ściśle określone zadania do wykonania. Taki
samorząd jest fikcją. Niezależnie od
tego, czy jesteśmy już zaangażowani
w życie szkoły, czy nie – mamy prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możemy z tego prawa korzystać
na różne sposoby – organizując
szkolną drużynę piłki nożnej lub projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach koła miłośników przyrody czy gier komputerowych, dekorując salę gimnastyczną
na imprezę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc
stronę internetową lub organizując
wystawę fotografii. Te i wiele innych
działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego –
możliwości jest tyle, że każdy może
znaleźć coś dla siebie!

szkolnej, jest włączanie w działanie
jak największej liczby uczniów. Zarząd samorządu uczniowskiego nie
ma kompetencji do kierowania życiem szkoły – ma za zadanie pomagać innym odnaleźć swoje w niej
miejsce i rozwiązywać problemy,
które dotyczą wszystkich uczniów.
Wybory wymyślono po to, aby uniknąć chaosu organizacyjnego, w końcu wszyscy nie mogą odpowiadać za
wszystko. W szkole wybieramy zarząd SU, który w imieniu całego samorządu, podejmuje bieżące decyzje
i jest odpowiedzialny za koordynację
działań ogólnoszkolnych. W naszej
szkole wybory do władz Samorządu
Uczniowskiego miały miejsce 8 października.

W wyniku głosowania nowym przewodniczącym został Sebastian Dec z
kl. 3 c. Wiceprzewodniczącymi zostały Wiktoria Piotrowicz z kl. 2 f i
Angelika Koperek z kl. 3 f. Następne
miejsca uzyskały: Wiktoria Dec (2
e), Ola Sieńko (3f) i Wiktoria Makowska (1b), Klaudia Gątowska (3b),
Emilka Kierznowska (3d) i Ola Romanoska(3f).

Zarząd SU przystępuje teraz do działania, ale do współpracy zapraszamy
Co ważne – nie musimy być we wła- wszystkich chętnych. Spotkania oddzach samorządu, aby działać. Zada- bywają się co tydzień we wtorki o
niem władz SU, czyli wybranej w godz. 11.30 w małej sali gimnastyczwyborach reprezentacji społeczności nej.
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DZIEŃ NAUCZYCIELA
14 października to, od kilku dziesięcioleci, święto polskiej szkoły. Ustanowione zostało na pamiątkę powstania Komisji Edukacji Narodowej
- nowoczesnej instytucji reformującej
szkolnictwo i zarządzającej placówkami szkolnymi w oświeconej Rzeczypospolitej. Obchody Dnia Nauczyciela odbyły się także w naszym
gimnazjum.

Nauczycielom,
wychowawcom znajomości treści biblijnych.
i wszystkim pracownikom szkoły
życzymy, aby każdy kontakt
z uczniem był dla Państwa wielką
przygodą, dawał satysfakcję i inspirował. Życzymy zadowolenia z pracy
w polskim szkolnictwie, mądrze zarządzanym, godnie opłacanym, pełnym nowatorskich rozwiązań, równych oświeceniowym reformatorom
z Komisji Edukacji Narodowej.
Po skończonej prelekcji mieliśmy
Samorząd Uczniowski
okazję obejrzeć wystawę różnych
wydań Biblii. Wśród nich znalazły
TAK WAŻNE DZIEŁO
się wydania w innych językach, w
Czy zrozumiemy, co przedstawiają tym wydanie alfabetem Braille'a,
takie dzieła jak obraz „Ostatnia wie- które cieszyło się ogromnym zainteczerza” Leonarda da Vinci czy film resowaniem naszych uczniów. Na
„Pasja” Mela Gibsona bez odwołania zakończenie otrzymaliśmy w prezendo treści biblijnych? Czy zrozumie- cie Nowy Testament w przekładzie
my, czym zajmują się współcześni ekumenicznym.
samarytanie bez kontekstu biblijneA JEDNAK PIŁKA!
go? To niemożliwe. Okazuje się, że
Biblia odgrywa przeogromną rolę w Ostatnimi czasy uczniowie naszej
naszej kulturze. Bez jej znajomości szkoły udowodnili, że sukcesy nie są
poznawanie różnych tekstów kultury im obce. Rewelacyjnie poradziły
nie miałoby sensu. Tak wiele odwo- sobie dziewczyny, zdobywając 1.
łań mamy właśnie do tego ponadcza- miejsce na Mistrzostwach Miasta
sowego tekstu. Biblia stanowi źródło w piłce nożnej dziewcząt.
naszej wiary, to także źródło histo- Kluczową zawodniczką była Weroryczne, ale to w niej przecież znaj- nika Grynig przy pomocy lidera drudziemy drogowskazy życiowe, to ona
żyny Oli Wesołowskiej, zajmując 2.
wyznacza nam kierunki życia i po- miejsce.
stępowania.

Uroczystości poprowadzili działacze
Samorządu Uczniowskiego – zwycięzcy szklonych wyborów: Sebastian Dec, Wiktoria Piotrowicz i Angelika Koperek. Wśród widzów zasiedli: pan dyrektor i pani dyrektor,
zaproszeni rodzice, nauczyciele pracujący w szkole w przeszłości
i obecnie, pracownicy szkolnej administracji i obsługi oraz uczniowie.
Podziękowania i życzenia skierowane do całej społeczności szkolnej
popłynęły od uczniów, rodziców
i pana dyrektora, który uhonorował
nagrodami nauczycieli i pracowników naszego gimnazjum. Apel
uświetniło przedstawienie przygotowane przez panią Ewę Mandziarz
i jej wychowanków z klasy 3b.
O oprawę muzyczną zadbał szkolny Czym jest Biblia? Jakimi językami
chór Pryma, prowadzony przez panią była pisana? Kto dokonał tłumaczeEwę Awramik.
nia Biblii? Na te i inne pytania
uczniowie naszego gimnazjum mieli
okazję uzyskać odpowiedzi 22 listopada podczas spotkania z panią dyrektor Towarzystwa Biblijnego w
Polsce. Pani Małgorzata Platajs opowiedziała nam historię Biblii - tak
ważnego dzieła literackiego i religijnego. Uświadomiła, że niemożliwe
jest zrozumienie tekstów kultury bez
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Drużyna chłopców mocno nie odbiegła od drużyny dziewcząt. Do zwycięstwa męską drużynę doprowadził
Marek Pachucki, który jest liderem
zespołu.
Obie drużyny przygotowywał pan
Piotr Górski.
To nie były ostatnie sukcesy, ponieważ w indywidualnych biegach przełajowych Paulina Sikorska zajęła 3.
miejsce. Wysokie lokaty zajęły >>>

str. 4

również Aleksandra Romanowska
i Klaudia Szymborska.
W grupie chłopców między innymi
Kuba Jurczak, zajmując 3. miejsce
i Piotr Opacki, zajmując 5. miejsce.
Do zawodów przygotowywała ich
pani Magdalena Kukiełko.
Najlepiej wypadającą dyscypliną
sportową szkoły na ten moment
jest piłka nożna. Młodzież chętnie
bierze udział w tej dyscyplinie
a większość trenuje w klubach.
Planowane zawody:
27.10.2015 - piłka siatkowa chłopców
3.11.2015 - piłka ręczna chłopców
3.11.2015 - piłka nożna dziewcząt
6.11.2015 - koszykówka dziewczyn
Mamy nadzieję, że nasi uczniowie
również zajmą w nich wysokie lokaty. Trzymamy kciuki!
Ola

Z mikrofonem
wśród uczniów

cudownie spędzę kolejne trzy lata (
Klaudia O.)
- Co najbardziej podoba Ci się w
naszej szkole?
- Oczywiście szafki! Są bardzo przydatne, ponieważ mogę tam trzymać
kurtkę, buty, książki i inne tego typu
rzeczy. Moim zdaniem to bardzo odciąża uczniów. (Martyna K.)
- Jaki jest twój ulubiony przedmiot?
- Trudno powiedzieć, jaki jest mój
ulubiony przedmiot. Wszyscy nauczyciele tak genialnie tłumaczą, że z
chęcią chodzę na każdą lekcję i z
zaciekawieniem uczę się nowych interesujących rzeczy.(Nikolina S.)
Jak widać podopieczni Gimnazjum
nr 1 bardzo pozytywnie mówią o
naszej szkole. I mimo że wakacje
się skończyły na ich twarzach pozostaje uśmiech, a energia do nauki
nie opada. Jedynka jest super,
uczniowie są zachwyceni. Codzienne chodzenie do szkoły to nie
przymus,
lecz
przyjemność.
Avix i Kasia

W czerwcu nasza szkoła z łezką w
oku

pożegnała

trzecioklasistów.

KULTURKA. PL

Ludzie przychodzą i odchodzą, a
do Jak zachowywać się w teatrze bądź
kinie, przestrzegając przy tym zaprzodu. Po jakże relaksującej wa- sad dobrego wychowania.
czas

nieodwracalnie

płynie

kacyjnej przerwie miejsce absol-

Jednym z ważniejszych wyznacznipierwszoklasiści, ków etykiety w teatrze jest ubiór.
którzy na początku zagubieni, dziś Nasz strój musi być strojem eleganckim, stosownym do sposobu ubierachętnie mówią o Jedynce i spra- nia się w danej społeczności. Niedowach z nią związanych. Sprawdzi- puszczalne jest wybranie się do teatru
w roboczym czy porwanym ubraniuliśmy, jak się czują nasi nowi zna- pewnie by nas nawet w takim stroju
nie wpuszczono do środka. W niektójomi w Gimnazjum nr 1.
rych teatrach lub w sytuacjach, gdy
- Uważam, że to wspaniałe miejsce! wybieramy się na uroczystą premieNauczyciele są mili i wyrozumiali. rę, będzie obowiązywał nas strój wiGdy czegoś nie rozumiem, pomagają zytowy, tak więc panowie obowiązmi, tłumacząc wszystko dokładnie. kowo będą musieli założyć garnitu(uczennica klasy 1e)
ry wieczorowe. Bardzo ważne przy
- Moja nowa klasa, jak również tym jest, by nasz strój nie wyróżniał
pierwszoklasiści z innych grup, są się spoza grona innych osób obecbardzo sympatyczni. Poznałam dużo nych w teatrze. Nie powinniśmy też
nowych osób, z którymi na pewno
szokować zbytnią przesadnością w
wentów

zajęli

Gimzetka
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doborze dodatków do stroju. Powinien być on elegancki a przy tymskromny. Jeśli mamy problem z wyborem odpowiedniego stroju- poradźmy się znajomych, którzy częściej od nas chodzą do teatru. Okrycia wierzchnie pozostawione zostać
powinny w teatralnej szatni.
Poza ubiorem bardzo ważny jest sposób, w jaki będziemy się zachowywać przed oraz w trakcie sztuki.
Jeśli wybieramy się do teatru, to powinniśmy się wcześniej zapoznać
zarówno z wiedzą dotyczącą tematu
sztuki jak również jej autora. Ta wiedza pomoże nam uniknąć wielu niepotrzebnych i źle odbieranych przez
towarzystwo pytań. Do teatru powinniśmy przyjść odpowiednio wcześniej. Zarówno po to, by zając odpowiadające naszym biletom miejsca
jak również by przygotować się odpowiednio do spektaklu. Jeśli spóźnimy się- nie przepychajmy się do
swoich miejsc, tylko zajmijmy
pierwsze wolne miejsca z brzegu.
Panowie powinni swoim towarzyszkom zaproponować zakup programu
teatralnego oraz coś do picia w teatralnym bufecie. Raczej nie powinno kupować się słodyczy i ciastek,
których nie można spożywać w
trakcie przedstawienia. Panowie
również powinni przepuszczać panie
przodem- inaczej jest tylko w przypadku torowania sobie drogi do
miejsc siedzących, kiedy to pan- twarzą do siedzących osób- kieruje się
jako pierwszy w stronę wyznaczonych miejsc. Numer miejsca należy
dokładnie sprawdzić, by nie zająć
czyjegoś. Panie powinny siadać po
prawej stronie panów.
W trakcie przedstawienia nie można
rozmawiać i przeszkadzać innym.
Rozmowy- ciche- dopuszczalne są
jedynie w przerwach. Nie należy
również zmieniać uprzednio zajętych
miejsc ani rozkładać się tak, by przeszkadzać siedzącym obok sąsiadom.
Salę teatralną opuszczamy dopiero
wtedy, gdy spektakl się zakończy i
zostaną zapalone światła.
Jeśli chodzi o kina, to tam również
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obowiązują zasady savoir vivre. Nie
są one jednak aż tak rygorystyczne
jak w przypadku teatru. Można powiedzieć, że kinowe zasady savoir
vivre są identyczne jak teatralne,
poza paroma wyjątkami. Do kina
możemy pójść w luźnym codziennym ubraniu- nie musimy zatem
ubierać się na galowo. Nie mamy
obowiązku zostawiania wierzchniej
odzieży w szatni- w większości kin
szatni w ogóle nie ma. Ponadto na
salę kinową możemy wnosić napoje
oraz słodycze. I chociaż nadal nie
wypada szeleścić papierkami po cukierkach czy ciasteczkach, to nie
musimy obawiać się, że ktoś nas z
tego powodu wyrzuci z kinowej sali.
W obu tych miejscach zasady dobrego wychowania są bardzo ważne.
Bez ich obecności wizyta w obu tych
miejscach nie dostarczałaby nam aż
takiej przyjemności i nie byłaby wydarzeniem, na które bylibyśmy w
stanie wydawać nasze pieniądze.
(źródło: http://www.dobre-maniery.com)

DLACZEGO ZNIKNĘŁY
SKLEPIKI SZKOLNE?
Drugie śniadanie ucznia w szkole jest
bardzo ważnym posiłkiem, który
powinien dawać energię do nauki.
Okazuje się jednak, że zabiegani rodzice często nie mają czasu na przygotowanie odpowiedniego śniadania i
dają dzieciom kieszonkowe na zakupy w sklepiku szkolnym. A tu królowały do tej pory chipsy, batoniki,
ciasteczka, fast foody i słodkie napoje, czyli tzw. „śmieciowe jedzenie”.
Produkty te pozbawione są wartości
odżywczych, za to bogate są w niezdrowy cukier, sól, tłuszcze trans i
sztuczne dodatki. To również prawdziwa bomba kaloryczna! Badania
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dowodzą, że niedobór witamin z grupy B i żelaza powoduje u dzieci w
wieku szkolnym problemy z koncentracją, drażliwość, nerwowość a nawet depresje. Uczniowie, którzy objadają się fast foodami i wysoko
przetworzoną żywnością pozbawiają
się tych cennych składników i osiągają gorsze wyniki w nauce. Takie
np. chipsy, uwielbiane przez dzieci i
zajadane na przerwach zawierają
akrylamid- związek, który powstaje
podczas długotrwałego smażenia.
Powoduje on w organizmie przewlekły stan zapalny i jest rakotwórczy.
Chipsy to mnóstwo tłuszczów utwardzanych, które zwiększają ryzyko
chorób serca, cukrzycy oraz osłabiają
układ odpornościowy. Smak chipsom
nadaje mnóstwo soli a wiadomo, że
jej nadmiar powoduje groźne nadciśnienie. Poza tym znajduje się tu cała
lista niezdrowych E, min.: glutaminian sodu i aromaty. Chipsy są bardzo kaloryczne. 100 gram tej przekąski może zawierać ponad 500 kcal,
czyli dwa razy więcej niż 100 gram
kotleta schabowego. Czy nie lepiej
przyrządzić domowe chipsy z jabłka,
marchewki czy jarmużu. Będą zdrowe, smaczne i bogate w mnóstwo
witamin.

młodych ludzi. Zadbajcie więc o to
by zabrać do szkoły smaczne śniadanie, które będzie źródłem energii i
zdrowia.

UWAGA!
Jeśli drzemie w Tobie cień artysty,
jeśli kochasz robić zdjęcia i podziwiać krajobrazy, koniecznie weź
udział w konkursie fotograficznym:
pt. ,,Pejzaż jesieni”
organizowanym przez redakcję gazetki szkolnej oraz koło fotograficzne
prowadzone przez p. Wiolettę Ustaszewską.

Wystarczy, że wykonasz zdjęcie
przedstawiające naszą Złotą Polską
Jesień
i
dostarczysz
je
do
20.11.2015r., do opiekunek koła
dziennikarskiego: Barbary KilukDońkowskiej lub Katarzyny Łukaszewicz.
Wyniki
konkursu
ogłosimy
25.11.2015r.
CZEKA NA CIEBIE NAGRODA
RZECZOWA

!

CO JEST GRANE
,,Niech moc będzie z tobą!"
Dietetycy biją na alarm! Polskie
dzieci tyją najszybciej w Europie.
Co piąte dziecko w wieku szkolnym
ma problem z nadwagą .Dlatego minister zdrowia wprowadził od 1
września zakaz sprzedaży w sklepikach szkolnych ”śmieciowej żywności”. Taka rewolucja to dobry krok w
kierunku kształtowania zdrowych
nawyków żywieniowych wśród
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,,Przebudzenie Mocy "to siódma odsłona serii filmów ,,Gwiezdne Wojny" w reżyserii J.J. Abramsa. Cała
akcja rozgrywa się 30 lat po wydarzeniach z ,,Powrotu Jedi". Fabuła
filmu skupia się na trójce nowych
głównych bohaterów, którzy przeżywają niesamowite przygody w kosmosie.
Film tylko dla prawdziwych fanów
science fiction!

str. 6

data premiery: 18 grudnia 2015 rok „Muzyczna wojna światowa.”
,,Made In The A.M” i ,,My World
Acoustic" to nazwy dwóch nowych
płyt, które zostaną wydane 13 listopada. Dwa fandomy - directioners i
beliebers - niegdyś przyjaciele, dziś
zostali największymi wrogami. Fanki
dyskryminują się nawzajem, rzucają
wyzwiskami i kłócą się o to, kto zdobędzie pierwsze miejsce na szczycie
„James Bond znów w akcji.”
Na ekranach kin pojawi się nowy listy przebojów i zostanie lepszym
film reżysera Sama Mendesa z Jame- wykonawcą. ,,Tak rozpętała się trzesem Bondem w roli głównej. Tym cia wojna światowa" - określił jeden
razem bohater stara się odkryć ta- z dziennikarzy Sony Music Poland.
jemnicę dotyczącą złowrogiej organizacji WIDMO. Kluczem do rozwiązania tej zagadki jest wiadomość
z przeszłości agenta 007. Film
,,SPECTRE" będzie można zobaczyć
już 6 listopada.
data premiery: 6 listopada 2015 rok

Czarna strefa
biblioteka
POLECAMY
James Dashner
„Więzień Labiryntu”

Któregoś dnia piętnastoletni Thomas
budzi się w tajemniczej windzie, a
jedyne, co może sobie przypomnieć,
to jego imię. Gdy drzwi otwierają się,
niewiele starsi od niego chłopcy witają go w „Strefie” - miejscu leżącym
w samym środku wielkiego, przerażającego labiryntu. Wraz z przybyciem Thomasa, życie w dotychczas
pozornie spokojnym miejscu, całkowicie się zmienia.
Czy zamieszkałym w strefie wystarczy odwagi, aby podjąć się ucieczki?
Co kryje się za murami „Strefy”?
Czy obecność w niej nastolatków jest
zupełnie przypadkowa?
Kim są
Stwórcy, którzy cały czas ich kontroChrupiące kurczaki ze złotej lują? Czy chłopcom uda się znaleźć
wyjście i odkryć okrutne tajemnice
bramy.
Już wkrótce w Bramie Mazur odbę- labiryntu nim będzie za późno?
dzie się wielkie otwarcie jednego z
najpopularniejszych lokali na całym
świecie. Już w listopadzie w ełckiej
galerii pojawi się KFC- miejsce
,,Dźwięki zwierząt.”
uwielbiane przez młodzież, jak i
ZOO - to tytuł muzycznego spotkania przez dorosłych.
z wyjątkowymi utworami Agnieszki Fanów pieczonych kurczaków nie
Osieckiej, które Katarzyna Groniec może tam zabraknąć!
zaprezentuje nam, używając swojego
głosu. Katarzyna Groniec to wybitna,
wielokrotnie nagradzana i lubiana
przez publikę artystka. Podziwiana
jest głównie za wdzięk i pazur sceniczny, a jej występy cieszą się dużym zainteresowaniem. Jej koncert
„Więzień Labiryntu” to książka pełna
odbędzie się już 12 listopada w Ełcnieustającego napięcia i niespodziekim Centrum kultury.
wanych zwrotów akcji. Sami się o
data: 12 listopada 2015 rok
tym przekonajcie, czytając pierwszą
część trylogii światowego bestsellera
autorstwa Jamesa Dashnera.
„Pamiętajcie, że szansa jest tylko
Jednorożec i Płomyk jedna: znajdź wyjście albo giń”.

Gimzetka
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ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT
„OSKAR I PANI RÓŻA”

skłaniają do wielu przemyśleń, z których można wyciągnąć wartościowe
wnioski.

Ta książka jest przykładem na to, że
małe jest piękne. Niedługa opowieść
o chłopcu chorym na raka i opiekunce, która pomaga mu przygotować
się do śmierci. Mimo smutnego tematu przewodniego "Oskar i pani
Róża" napisana jest w sposób dość
żartobliwy. Forma tekstu przybiera
formę listów pisanych przez chłopca
do Boga.

Zagadki
1. Trzy z trzyliterowych zbitek poniżej można połączyć, aby utworzyć
dziewięcioliterowe słowo oznaczające poprawiać. Znajdź to słowo.
ind

ati

ygo

won

awi

era

wać

tać

kor ere

2. Sześciu mężczyzn siedzi wokół
Opowieści przedstawiają sytuacje,
które dotyczą większości ludzi - stołu.
kłótnie, tęsknota - więc pewne jej A siedzi naprzeciw F
elementy są częścią normalnego żyE siedzi naprzeciw B
cia.
Przygotowali uczniowie klas I E i III B C siedzi dwa miejsca dalej niż A

KOŁO RATUNKOWE

D siedzi naprzeciw C
F siedzi dwa miejsca dalej niż D

Jeśli masz gorszy dzień albo po pro-

Książeczka jest dobrym rozwiązaniem na wieczorną nudę. Łatwo i stu nie miałeś możliwości przygotoszybko się ją czyta. Uczy współczu- wać się do lekcji i kombinujesz, jakcia oraz pozytywnego nastawienia do
by tu uniknąć odpowiedzi przy tabliproblemów innych ludzi.
cy, nie musisz się martwić. Redakcja
JOHN MARSDEN „JUTRO”.
gazetki przychodzi Ci z pomocą.
Ellie była zwyczajną dziewczyną do
czasu, aż jej państwa, Australii, nie
najechało obce mocarstwo. Dziewczyna uniknęła wzięcia do niewoli
razem z kilkoma przyjaciółmi, a to
przyczyniło się do tego, że wraz ze
znajomymi organizowała ruch partyzancki, którego celem było zwalczanie oddziałów wojskowych wrogiego
państwa.

Wystarczy, że zakupisz najnowszy
numer gazetki, rozwiążesz dwie zagadki logiczne, wypełnisz poprawnie
kupon ze strony 10 i dostarczysz go

HOROSKOP

Baran

W przeciągu tych dwóch miesięcy
opiekunkom redakcji gazetki: p. Ka- zainteresujesz się modą i będziesz
tarzynie Łukaszewicz lub p. Barbarze chciał coś w sobie zmienić. Przez
nagłą przemianę zwrócisz na siebie
Kiluk - Dońkowskiej do 20 uwagę kogoś płci przeciwnej. Niestety nowe zainteresowanie sprawi, że
LISTOPADA 2015r.
Seria wciąga z każdym kolejnym
pogorszysz się nieco w nauce. Listorozdziałem. Przemyślenia bohaterki
pad przyniesie ci dużo ciekawych

Gimzetka
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pomysłów, a idealną piosenką na Szczęśliwy dzień: 29 listopada
poprawę humorku będzie ,,Party
Rock Anthem".
Sprzyjający znak: Koziorożec
Motto: ,,Żeby się pomylić, trzeba
być mądrym. Głupi nigdy nie popełnia błędów.”
W najbliższym czasie będziesz bardzo nerwowy i zapracowany, a czas
Szczęśliwy dzień: 3 listopada
będzie przelatywał ci przez palce.
Będzie to za to bardzo korzystne,
Sprzyjający znak: Bliźnięta
jeśli chodzi o oceny. Pamiętaj jednak,
aby czasami zwolnić obroty i znaleźć
chwilę dla siebie i swoich przyjaciół.
Najbliższe tygodnie powinny być Wspólny wypad do kina, na pizzę
owocne w kwestii czytania książek. czy kręgle jak najbardziej wskazany.
W związku z tym staniesz się lekko Najbardziej wskazaną piosenką bęzarozumiały, ale pamiętaj, że przez to dzie w tym czasie : ,,Neon light"

Rak

Byk

będziesz dojrzalszym człowiekiem.
W okresie zimowym poznasz wiele
interesujących ludzi. Niestety żadne z
nich nie będzie idealnym kandydatem na twojego przyszłego partnera.
Aby poprawić sobie nieco nastrój,
możesz posłuchać: ,,Last Friday Night"
Motto: ,,Czasem warto upaść, by
zobaczyć, kto cię złapie.”
Szczęśliwy dzień: 13 listopada
Sprzyjający znak: Panna

Bliźnięta
Jesienny okres nie będzie w żaden
sposób korzystny w sprawach sercowych. Osoba, na której ci zależy,
trochę się od ciebie oddali, ale nie
martw się na zapas. Akurat w te miesiące to dobrze, bo chwilowa samotność przyniesie pozytywne skutki.
Być może w tym czasie sięgniesz po
książkę, którą już od dawna miałeś
przeczytać? Każdy potrzebuje trochę
czasu dla siebie, a to będzie właśnie
twój czas! Proponujemy również
posłuchać: ,,Couting Stars"
Motto: ,,Nic nie dzieje się bez przyczyny, zrozum to i ruszaj przed siebie. Nie bądź zły albo smutny przez
to, co się dzieje. Ciesz się tym, co
może się wydarzyć.”

Gimzetka

pozorom nie będzie miało to żadnego
związku z miłością - z nią będzie
akurat trochę krucho. W najbliższych
tygodniach wszystkie panny będą
mogły liczyć na sukcesy w nauce i
większość rzeczy będzie szła po ich
myśli. Zawsze warto jednak pamiętać, aby w wyborach kierować się
sercem i marzeniami. Idealną piosenką na najbliższy czas będzie:
,,Perfect"
Motto: ,,Marzenia są jak gwiazdy.
Nigdy nie możesz ich dotknąć , ale
one będą prowadzić cię do twojego
przeznaczenia.”
Szczęśliwy dzień: 2 listopada

Motto: ,,Ucz się z dnia wczorajszego, żyj dzisiejszym i miej nadzieję na Sprzyjający znak: Waga
jutro.”
Szczęśliwy dzień: 21 listopada
Sprzyjający znak: Ryby

Lew
W przeciągu tych dwóch miesięcy
możesz nie raz usłyszeć nieprzyjemne komentarze pod twoim adresem.
Nie przejmuj się tym i głowa do góry! Nie da się przypaść do gustu każdemu, to normalne. Najważniejsze,
abyś sam czuł się ze sobą dobrze.
Zaakceptuj się takim, jakim jesteś i
rób to, co kochasz. Swoją dzielną
postawą zwrócisz na siebie uwagę
płci przeciwnej. Koniecznie posłuchaj: ,,Shake with off"

Waga

W ciągu najbliższych dni twoje życie
przewróci się do góry nogami. Zdobędziesz kilka złych ocen, a żaden
dzień nie minie bez jakiejś wstydliwej wpadki. Nie martw się jednak na
zapas! Okres ten będzie sprzyjał pogłębieniu rodzinnych relacji. Być
może poznasz jakąś rodzinną tajemnicę? Polecamy posłuchać: ,,I see
fire"
Motto: ,,Nigdy porażka, zawsze lekcja.”
Szczęśliwy dzień: 24 listopada
Sprzyjający znak: Lew

Skorpion

Motto: ,,Głupi mądrego określi głupim, mądry głupiego określać nie
Tej jesieni czeka cię sporo wyborów
musi.”
i decyzji do podjęcia. Pamiętaj,aby
nie postępować zbyt pochopnie. MieSzczęśliwy dzień: 10 listopada
siące te sprzyjają również poznawaniu nowych rzeczy. Być może w
Sprzyjający znak: Rak
szkole są jakieś zajęcia dodatkowe, w
których zawsze chciałeś spróbować
swoich sił? W tych miesiącach nieraz
Ta jesień będzie dla wszystkich Pa- usłyszysz jakąś pochwałę,, ale nie
spoczywaj przez to na laurach.
nien niezapomniana. Wbrew >>>
Idealną piosenką na poprawę humoru

Panna
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będzie: ,,Dark horse"

Wodnik

Motto: ,,Każdy dąży do szczęścia. Ten miesiąc będzie dla ciebie bardzo
Nikt nie chce odczuwać bólu, ale nie ekscytujący, wraz z przyjaciółmi
ma tęczy bez odrobiny deszczu.”
przeżyjesz niezapomniane chwile,
szalejąc na różnych wypadach. NieSzczęśliwy dzień: 1 grudnia
stety z miłością będzie cienko - tej
jesieni nikt nie wpadnie ci w oko. W
Sprzyjający znak : Wodnik
tym miesiącu spróbujesz spełnić jedno ze swoich marzeń, w którym mogą pomóc ci ulubione zajęcia dodatkowe w szkole. Piosenka na chwilę
W tym okresie nieraz zabłyśniesz relaksu: ,,Thinking Out Loud"
inteligencją i równie często będziesz
chwalony za kreatywne pomysły. Motto: „Kto nie ma odwagi do maPrzez to staniesz się pewniejszy sie- rzeń, nie będzie miał siły do walki”
bie i jedną nogą wylądujesz w świecie dorosłych. Nie spiesz się jednak Szczęśliwy dzień: 12 listopada
aż tak bardzo. Masz całe życie na
bycie dorosłym, a do czasów dzieciń- Sprzyjający znak: Skorpion
stwa wrócić już nie będziesz mógł.
Odpocznij przy piosence: ,,Stay with
me"
Motto: ,,Ludzie nie przestają się ba- W tym miesiącu zboczysz z tropu
wić dlatego,że się starzeją, ale starze- nauki i wpadnie ci trochę jedynek,
ją się, bo przestają się bawić.”
ale pamiętaj - nigdy się nie poddawaj. Weź się do roboty i wszystko
Szczęśliwy dzień: 2 grudnia
będzie dobrze. Zdobędziesz nowe
znajomości i kto wie, może wpadnie
Sprzyjający znak: Baran
ci ktoś w oko.
Kawałek, na który warto zwrócić
uwagę: ,,Cool for the Summer "

Strzelec

Ryby

Koziorożec

W tym okresie odezwie się w tobie
instynkt pomocy ludziom. Staniesz
się bardziej uczynny i przyjacielski, a
twoi znajomi będą mogli na ciebie
liczyć. Swoją postawą zwrócisz na
siebie uwagę kogoś płci przeciwnej.
Uważaj na swoje pieniądze i
oszczędnie je wydawaj, gdyż zanim
się obejrzysz, może ich zabraknąć.
Najlepsza piosenka na ten czas: ,,One
last time”
Motto: ,,Odwaga to nie zawsze głośny krzyk. Odwaga to też cichutki
głosik, który mówi wieczorem: spróbuję jutro.”

Motto: „To nie wiara czyni cuda,
lecz ludzie, którzy nie stracili wiary”
Szczęśliwy dzień: 25 listopada
Sprzyjający znak: Wodnik
Jednorożec i Płomyk

Szczęśliwy dzień: 27 listopada
Sprzyjający znak: Byk

Gimzetka
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Mama zwraca się do syna:
- Posprzątaj wreszcie ten bałagan w
swoim pokoju!
- Ja nie mam bałaganu. Po prostu
Dlaczego blondynka wkłada trawę do moje wszystkie rzeczy prowadzą
telefonu?
koczowniczy tryb życia.
Kubox i Kuba
- Bo chce mieć kontakt z przyrodą.

Mokre suchary



Brunetka mówi do blondynki:
- Zobacz, jaki piękny las.
Blondynka na to:
- Nie widzę, drzewa mi zasłaniają.


Przychodzi blondynka do sklepu
RTV i mówi:
- Poproszę ten telewizor.
- Przepraszam, nie rozmawiam z
blondynkami - powiedział
sprzedawca.
Następnego dnia blondynka wraca do
tego samego sklepu z ciemną peruką
na głowie i zwraca się do
sprzedawcy:
- Poproszę ten telewizor.
- Przepraszam panią, ale nie
rozmawiam z blondynkami odpowiedział sprzedawca.
- Ale, skąd pan wiedział?! - pyta z
oburzeniem blondynka.
- Ponieważ, o to, co pani prosi, to nie
telewizor tylko mikrofalówka.


Mąż i żona oglądają horror. Nagle
pokazuje się potwór.
Przestraszna żona krzyczy:
- O matko!
Mąż ze spokojem odpowiada:
- Hmm... Rzeczywiście podobna.


Dzwoni telefon:
- Pan Kowalski?
- Tak
- To pan wczoraj wyciągnął z wody
mojego topiącego się synka?
- Tak
- Oddawaj czapkę złodzieju!

Kto, co, komu :D ?

Damian, zamuła i Rafik
- Pozdrawiam Pauline i Klaudie i
mojego kumpla Jakuba G.
- Pozdrawiam swoją supi klase 1E!!
Pozderki
- POZDRO DLA KRÓLA ALBANII
popka

- Pozdro dla Oli z 3F
- Pozdrawiam Fabiana Kucharczyka
- Pozdrowienia dla Cimocha i Tysona
Kulas
- Pozdrawiam Rafała
Lewandowskiego
- Pozdrawiam Pawła Zyskowskiego
- Pozdrawiam Fabiana Kucharczyka i

źródło: e-kartki.net.pl

Konrada Tonasiewicza
- Pozdrawiam panią Teresę

- Pozderki dla: Pały, Słodki Mielony,

Roszkowską i Wiktorię Jankowską z

Pimpek, Osram, Wróżki Zębuszki,

2c

Skiepka, Parówki, Czopka ♥ ♥♥♥

- Pozdrawiam najpiękniejszą

Od MSR. KLOPSA

dziewczynę Patrycję Ksepko

Pozdrawiam:

- Pozdrawiam Matule! Kocham cię

-Mrs. Klops

mamo!

- Wrózka zębuszka Skiepka

- Pozdrawiam Spyłke z 1d

-Pimpek

- Pozdrawiam Paulinkę z 1d

- Słodki mielony

- Pozdrawiam Fretkę z 1d

-Pimpek

- Pozdrawiam Zubrzycką i Padlinkę

- Parówka

- Pozdro dla Nery, Żaby, Maliny,

- Pupka Elfa

Krzywego, Gajosa, Kumka i Juleczki

Od Pały ♥

#Dobre mordy zawsze razem -Kulas

- Pozdrawiam jagódkę, dziecko

- Pozdrowienia dla Klaudii i Pauliny

słońca, pimpka, hamburgera i bułkę

żebym zawsze na wasz widok mówił

- Pozdrawiam Macieja i BarBiede

''o luju'' - Kulasek

- Pozdrawiam Wiktorie Jankowską

- Pozdro dla mojej Gabi - Sanderka

- Pozdrawiam Ola Dudek ucałuję

KC

- Pozdro dla Decusia

Pozdro dla Kuby z 1c

- Pozdrawiam towarzystwo z

Ania KC

kiosków

- Pozdro Klaudia i Paulisia!, a i
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- Pozdrawiam Brzozę, Sebcie i

- Pozdrawiam najlepszą klasę 1 D

- Pozdrawiam Klaudusie - Kinga xD

Bodzia ♥

- Pozdro dla wesołego kolesia

- Pozdrawiam pana od Techniki ~

- Pozdrawiam Wiktorię Dec mojego

- Pozdrawiam Damiana z 1b Gudana

Adwokat

skarbka

z 1c i Rafała z 1a

- Pozrawiam Anię Kiluk Nikolinę

- POZDRO DLA GK

- Pozdrawiam byłych kolegów z 6b

Sienkiewicz Angelke Kinguś i całą 1

- Pozdrawiam ULE ZAJK Z KLASY

trzymajcie się ziomki - Koleżanki :*

''c'' :*

2F - Twój kabanos

- Pozdrawiam Mateusza

- Pozdrawiam Nikę, mamę, tatę,

- Pozdrawiam Olę Wesołowską z

Sokołowskiego

rodziców i Boga!

klasy 2 D - twój kabanos ♥

- Pozdrawiam Arletkę :)

- Sahare i Anie i lenke

- Pozdrawiam Łukasza Sulewskiego

- Pozdrawiam Kucka!

- Pozdrawiam wszystkich

- Pozdrawiam Anite i szynki

- Pozdrawiam Bożyma

kruszynki! :*

- Pozdrawiam Natalkę z 2d GzG

wyrazem indywidualnych przekonań

- Pozdrowienia dla Mr. Klopasa! :D

- Pozdrawiam mamę Pawła

autorów. Redakcja ingeruje jedynie w

Weronika i Martyna

Zyskowskieg

- Pozdrawiam Pauliśke i Klaudie to

- Pozdrawiam Damiana z 1b :*

są moje laski *.*

Tajemnicza Wielbicielka

zasad ortografii, gramatyki i dobrych

- Pzdr dla klasy 1D

- Pozdrawiam Panią Katarzynę

obyczajów. Jeżeli macie sugestie

- Pozdro dla Popka

Łukaszewicz

Pozdrawiam Karolinę Andrzejewicz

- Pozdrawiam Aleksandrę Spyłe ps

Klaudia i Paulina

WYJAŚNIĄTKO
Treści prezentowane przez gazetkę są

przypadku poważniejszych naruszeń

dotyczące artykułów, chcecie się

- siema pozdrawiam WAS wszystkich cichy wielbiciel

czymś podzielić, a może macie

Nara

ochotę

współpracować

piszcie

na

- Pozdrawiam Gudana z 1c
- Pozdrawiam Damiana z 1b
- Pozdrawiam Pleche
- Pozdrawiam Rafała z 1a

podany

z

nami,

niżej

adres

mailowy: gimzetka@interia.eu

- Pozdrawiam Paulinkę i Klaudię z
1d
- Pozdro dla Freci i Pauliśki od BFF
KC laski!
źrodło: kartkolandia.pl

- Pozdro dla olki sieńko XD

- Pozdrawiam całą klasę 3A
Wychowawczyni

- Pozdrowionka 1c!
- Pozdrowienia Gang Albanii i moją
mame
- Pozdrawiam Paulinę Sikorską
Nikolinę Sienkiewicz Anię Kiluk
- Pozdrawiam Kingusia - Żabcia xD

Gimzetka
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