Nr 1 wrzesień/listopad 2016

Nakład 60 egz.

cena 50 gr

GAZETKA SZKOLNA REDAGOWANA PRZEZ UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W EŁKU

NIE MOGŁO NAS
TAM ZABRAKNĄĆ

TRADYCJA SZKOLNA
NIE MOGŁA ZOSTAĆ
PRZERWANA…

W tym roku uczestniczyliśmy w dwóch
ważnych wydarzeniach: w uroczystości
pogrzebowej Danuty Siedzikówny –
patronki naszej szkoły i pierwszym
święcie szkoły z okazji osiemdziesiątych
ósmych urodzin Inki.
więcej na str. 2»

Muzyką, zabawą i śpiewem tegoroczni pierwszoklasiści 21 września
2016 roku zostali powitani w Gimnazjum nr 1. Wspólną zabawę integracyjną zorganizowali uczniowie…

WYCIECZKA DO
WARSZAWY
W piątek 28.10.2016 odbyła się wycieczka do Warszawy zorganizowana przez Radę Rodziców. Prawie 50
uczniów w towarzystwie rodziców i
nauczycieli wysłuchało w Instytucie
Biologii Uniwersytetu Warszawskiego wykładu na temat układu
odpornościowego ...
więcej str. 5 »

SOLIDARNA SZKOŁA "STYPENDIA ŚW.
MIKOŁAJA"
Nasze gimnazjum dołączyło do grona szkół w Polsce, które chcą wspierać swoich zdolnych uczniów, dając
im tym samym szansę na lepszą
przyszłość. Celem naszych przedsięwzięć jest umożliwienie…

PONADTO W NUMERZE
» Co jest grane?
» Czarna strefa - biblioteka
» Urodziny „Inki”
» Piękniej, bo czyściej
» Trzymaj formę
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SZCZYPTA SERCA DO
KOLĘDY
Już od 23 lat Ełckie Centrum Kultury przygotowuje koncert kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych.
Każdy z koncertów ma inny, niepowtarzalny i wyjątkowy
klimat.
więcej na str. 9»
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TEN TEMAT BUDZI
KONTROWERSJE
Na jednaj z godzin wychowawczych przeprowadzona została ankieta na temat likwidacji gimnazjów.
Głosy były podzielone, jedni uważali, że rząd powinien usunąć gimnazja,
inni wprost przeciwnie, byli też tacy,
co nie mieli żadnego zdania na ten
temat.
W głosowaniu wzięło udział około
300 osób, w tym uczniowie naszej
szkoły, nauczyciele, pracownicy placówki oraz pan dyrektor. Najwięcej
osób, bo aż 70% zagłosowało, że nie
chcą likwidacji gimnazjów, jednak
znaczna część, czyli 27% jest za likwidacją. Nie ukrywamy że trochę
nas to zadziwiło, wydawało się nam,
że jest wam dobrze w gimnazjum.
Pozostałe 3% społeczności naszej
szkoły zagłosowało, że nie ma zdania
na ten temat. Gdy weszliśmy do klas
i powiedziałyśmy, na czym polega
ankieta, zapanowało rozjuszenie i
harmider. Słychać było podzielone
głosy. To znak, że temat wciąż budzi
duże kontrowersje.

Wielu z was zadawało pytania: Do
czego wam ta ankieta? Czy to coś
da? Może nie da nam za wiele, lecz
przynajmniej znamy realia. Kiedy
słyszymy, że najwięcej problemów
stwarzają gimnazjaliści, że jesteśmy
zdemoralizowani, że nie umiemy
panować nad emocjami, bo hormony
buzują w nas, budzi się w nas swego
rodzaju bunt. Przecież to nie prawda!
Jesteśmy chętni do pracy, działamy
w akcjach charytatywnych, a to chyba świadczy o ogromnej empatii, a
nie o demoralizacji. Nie rozumiemy,
dlaczego nas nikt nie pyta o zdanie.
Czy nasz głos się nie liczy? My w
gimnazjach czujemy się bardzo
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dobrze. Tu możemy realizować swoje pasje.
NIE CHCEMY LIKWIDACJI
GIMNAZJUM!

NIE MOGŁO NAS
TAM ZABRAKNĄĆ

przedstawiciele naszego kraju w tym
prezydent Andrzej Duda i premier
Beata Szydło. Nie zabrakło również
wielkiego tłumu mieszkańców i turystów.

W tym roku uczestniczyliśmy w
dwóch ważnych wydarzeniach: w
uroczystości pogrzebowej Danuty
Siedzikówny – patronki naszej szkoły i pierwszym święcie szkoły z okazji osiemdziesiątych ósmych urodzin
Inki.
Następnie odbył się czterdziestominutowy marsz na cmentarz. Podczas
niego nie zabrakło patriotycznych
pieśni śpiewanych przez Polaków.
Już na cmentarzu, wszyscy z powagą
słuchali wypowiedzi siostrzenicy Inki
i wnuczki Zagończyka, a prezydent
oficjalnie awansował Danutę Siedzikównę na stopień podporucznika.

URODZINY INKI
Dokładnie osiemdziesiąt osiem lat
temu na świat przyszła Danuta Siedzikówna, która stanie się dla młodych pięknym wzorem do naśladowania. Kilka miesięcy temu wybraliśmy ją na patronkę naszej szkoły,
dlatego 3 września obchodziliśmy
bardzo uroczyście jej urodziny.

28 sierpnia odbył się uroczysty pogrzeb Danuty Siedzikówny „Inki”
oraz Feliksa Selmanowicza „Zagończyka” – dwóch żołnierzy wyklętych,
którzy oddali swoje życie za naszą
wolność. A my mieliśmy zaszczyt w
nim uczestniczyć. Na tak ważnym
wydarzeniu nie mogło nas zabraknąć.
Poczet sztandarowy, zastępcy oraz
kilku opiekunów pojechali z samego
rana autobusem prosto do Gdańska.
Całe wydarzenie rozpoczęło się od
uroczystej, trzygodzinnej mszy świętej. Uczestnikami byli miedzy innymi
poczty sztandarowy, harcerze, żołnierze marynarki wojennej, a także
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Tego dnia pierwsze klasy miały okazję poznać życie i działalność Danuty
Siedzikówny, a drugie i trzecie
utrwalić sobie historię tej młodej
kobiety. Nasi uczniowie z nauczycielami przygotowali piękną akademię,
którą ozdobił swym pięknym śpiewem zespół Pryma. Niektóre z piosenek o żołnierzach wyklętych potrafiły wzruszyć aż do łez. Tego dnia
pierwsze klasy złożyły ślubowanie na
sztandar szkoły.
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ROK
SIENKIEWICZOWSKI

COŚ DLA FANÓW
STAR WARS

samymi twórcami, dzięki czemu dowiedzieliśmy sie kilku ciekawych
informacji na temat filmu. A na za-

Trudno było się rozstać z wakacjami

kończenie zrobiliśmy pamiątkowe
Nowy rok szkolny rozpoczął się tym w tym roku, a to przez cudowna pozdjęcie z całym zespołem oraz
razem w sposób dość nietypowy – od godę, która długo nas nie opuszczała.
otrzymaliśmy pozdrowienia dla całeczytania. O co chodzi? Już wyja- I nie ma co się dziwić, że i nauka
go Gimnazjum nr 1.Walki mieczami
śniamy. Rok temu sejm i senat podję- nam długo nie szła, a do tego jeszcze
świetlnymi, przebieranie się i pozoły decyzję o ustanowieniu roku dwa kusiły powakacyjne atrakcje.
wanie do zdjęć oraz quiz wiedzy były
tysiące szesnastego rokiem Henryka Jedną z takich atrakcji w Ełku, a doświetną zabawą nie tylko dla najSienkiewicza. To właśnie w tym roku kładnie w galerii Brama Mazur, w
młodszych. My również genialnie się
mija setna rocznica śmierci i sto sie- której mogliśmy uczestniczyć 10 i 11
bawiliśmy.
demdziesiąta rocznica urodzin pisa- września, było spotkanie z twórcami
rza.
PIĘKNIEJ,
nieoryginalnych rekwizytów i koW związku z tym nasze gimnazjum stiumów ze słynnego filmu "Star
BO CZYŚCIEJ
w ramach świętowania uczestniczyło Wars". W tych dniach galerię opa- Klasy Id, If i IIIa pod opieką p. Barbaw ogólnopolskim czytaniu jednej z nowali bohaterowie „Gwiezdnych ry Kiluk-Dookowskiej, p. Piotra Penkiewicza i p. Andrzeja Kuczyoskiego z
najlepszych powieści Sienkiewicza Wojen”. Atrakcjom nie było końca.
wielkim zaangażowaniem brali udział
,,Quo vadis”, za którą pisarz został No i oczywiście nas też tam nie mo- w akcji "Sprzątanie świata". Uczniowie po otrzymaniu niezbędnych dla
nagrodzony nagroda Nobla. To gło zabraknąć.
nich akcesoriów, czyli rękawiczek i
wspaniała akcja czytelnicza, mająca
worków, z wielkim uśmiechem na
twarzy zaczęli sprzątad naszą okolicę.
na celu rozbudzić zamiłowanie do
Nasza szkoła od lat bierze udział w
wartościowej literatury.
tym jakże ważnym przedsięwzięciu,
Rok Sienkiewiczowski zaczęliśmy
dlatego i w tym roku nie mogło nas
zabraknąd.
świętować już w ubiegłym roku
szkolnym,

bowiem

„Krzyżaków”

po

mieliśmy

lekturze
niedosyt.

Ruszyliśmy śladami bohaterów lektu- Aktorzy chodzili ubrani w strojach
ry i postanowiliśmy odwiedzić pięk- stworzonych przez trzech braci z
ny gotycki zamek w Malborku. A to Elbląga. Mogliśmy zrobić sobie sel-

Piękniej, bo czyściej zrobiło się w
za sprawą pani Katarzyny Łukasze- fie z Jodą, Lordem Vaderem, popo- okolicy torów i osiedla Konieczki, bo
wicz, która zorganizowała dla nas dziwiać realistyczne repliki statków właśnie ten rejon należał do nas.
Tego typu akcje są bardzo potrzebne,
wycieczkę. Mieliśmy okazję poznać kosmicznych oraz przejść super co potwierdziła jedna z uczestniczek
historię, architekturę i obyczaje panu- szkolenie na mistrzów Jedi z pomocą tegorocznych porządków:
- Moim zdaniem takie wydarzenia są
jące u schyłku średniowiecza. Wy- samego Luke’a Skywalkera i Obi
bardzo potrzebne w naszym paojazd był naprawdę ciekawą, żywą Wanna Kenobiego. Naszej redakcji stwie, ale również na świecie. Nasz
kraj jest bardzo zanieczyszczony,
lekcje historii
udało się porozmawiać z samymi
ponieważ ludzie nie dbają o >>>
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przyrodę. Ludziom nie chce się wyrzucid papierka kosza na śmieci, dlatego rzucają gdzie popadnie. Śmiecą,
a potem mówią, że "im wypadło", a z
ziemi się przecież nie podnosi. Uważam, że jest to bardzo złe i niekorzystne dla naszego zdrowia, więc
WRZUĆ PAPIER DO KOSZA, BO TO
NIE KOSZTUJE ANI GROSZA!
Uczniowie z wielkim zapałem sprzątali śmieci wyrzucone przez naszych
rówieśników. Nie bali się podnieśd,
np. papierka i wrzucid do worka. Myślę, że cieszyli się, że mogą zadbad o
środowisko. Po wyczerpującej pracy
uczestnicy spotkali się w CEE przy
ognisku, zajadając pyszne kiełbaski,
które dostarczyły wszystkim mnóstwa kalorii spalonych podczas pracy.

kojarzonym z konkretnym stylem
muzycznym oraz zaprezentowanie
piosenki w tym stylu. 1a- szanty, 1brap, 1c-heavy metal, 1d-country, 1ereagge,1f- disco polo.

TO NIE ROZPRAWA
SĄDOWA
W naszej szkole od kilku lat prowadzony jest klub mediatora, w którym pomaga się rozwiązać uczniowskie

konflikty.

Przychodzą

tam

uczniowie z różnymi problemami, a
mediatorzy starają się je rozwiązać.
Następne punkty można było zdobyć
w takich konkurencjach jak: rzucanie
ringo, stonoga, jaka to melodia ?.
Według uczniów największą atrakcją
otrzęsin było przeciąganie liny.
- Najbardziej w pamięci utkwiło mi
przeciąganie liny, ponieważ konkurowaliśmy z klasą starszą. Niektórzy
zdjęli buty i byli w skarpetkach, co
nie ułatwiło sprawy. Było przy tym
sporo śmiechu - powiedziała jedna z
uczestniczek.

W tym roku szkolenie na mediatorów odbyło około 12 uczniów. Podczas niego uczyli się, czym jest em-

A na koniec nasza prośba:
Nie rzucaj papierków po zjedzeniu
cukierków.
Papierki do śmietników po zjedzeJedna z poważniejszych konkurencji
niu batoników.
To jest sprawa oczywista, wtedy był omnibus w całości poświęcony
naszej patronce - Ince. Zabawę zaziemia będzie czysta.
kończyła tajemnicza konkurencja
„Niespodzianka”, podczas której
TRADYCJA SZKOLNA
wiedzą na temat swoich wychowanNIE MOGŁA ZOSTAĆ
ków musieli wykazać się nauczyciePRZERWANA…
le, a mianowicie musieli wymienić
Muzyką, zabawą i śpiewem tego- imię i nazwisko każdego obecnego
roczni pierwszoklasiści 21 września ucznia. Tegorocznym zwycięzcą
2016 roku zostali powitani w Gim- okazała się klasa 1b pod opieką Ewy
nazjum nr 1. Wspólną zabawę inte- Bućko i Aliny Zabłockiej.
gracyjną zorganizowali uczniowie Gratulujemy wygranej!
klasy 2d na czele z wychowawczynią
Katarzyną Łukaszewicz – zwycięzcy
ubiegłorocznych otrzęsin. Po przywitaniu uczniowie klas pierwszych
przystąpili do rywalizacji o zwycięstwo. Konkurencje zostały tak zaplanowane, aby każdy miał szanse
wziąć w nich udział. Znakiem rozpoznawczym każdej z klas był strój
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patia oraz tego, jak słuchać. Nie było
to takie poste, jak może się wydawać.
Kurs prowadziła pani psycholog,
która jest mediatorem w sądzie. Organizowała różne zabawy, dzięki
którym sami mieliśmy wyciągnąć
wnioski dotyczące potrzeby mediacji.
Przykładową zabawą była gra w gumę - dwie osoby zrobiły z niej tak
zwaną pajęczynę, a reszta grupy musiała wykazać się kreatywnością, aby
przejść, nie dotykając gumy. Młodzi
mediatorzy, uczestnicząc w kursie,
dowiedzieli się wielu przydatnych
spraw, jak to, że nie ma złych uczuć,
są tylko dobre.
Po kilkunastogodzinnym kursie nasi
koledzy i koleżanki są już gotowi do
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mediacji, które rozpoczęły się od przyjrzeć się bliżej dronom i łazikom wypożyczyć Żywą Książkę i, nie
skonstruowanym przez naukowców z tylko wysłuchać historii tej osoby,
listopada.
Politechniki Białostockiej"
ale także porozmawiać, zadać pytanie, podyskutować. Wrażeniami dzieSPEKTAKL
liliśmy się jeszcze podczas powrotnej
TEATRALNY „KARTKI
podróży.

Z POWSTANIA”

5 października 2016r. nasi uczniowie
mieli możliwość obejrzenia w
WSFiZ spektaklu teatralnego „Kartki
z powstania”, zrealizowanego przez
Kielecki Teatr Lektur na podstawie
„Pamiętnika z powstania warszawskiego” M. Białoszewskiego. Artyści
w bardzo wymowny sposób przedstawili historię sierpniowego zrywu
widzianego oczami cywila. Odtworzyli codzienność powstania: chaos,
panikę, krzyki, bombardowania,
ucieczki do schronów, przenoszenie
rannych, przejście kanałami, śmierć...
Widowisko
uzupełniło
wiedzę
uczniów na temat powstania i pokazało, w jakich realiach przyszło wtedy żyć mieszkańcom Warszawy i
powstańcom.

WYCIECZKA DO
WARSZAWY
W piątek 28.10.2016 odbyła się wycieczka do Warszawy zorganizowana
przez Radę Rodziców. Prawie 50
uczniów w towarzystwie rodziców i
nauczycieli wysłuchało w Instytucie
Biologii Uniwersytetu Warszawskiego wykładu na temat układu odpornościowego człowieka. Uczniowie
wykazali się podstawową wiedzą na
ten temat, znali odpowiedzi na większość pytań (pozdrowienia dla Pani
Sobotkiewicz!), zadawali też wiele
pytań. Największe zainteresowanie
wzbudziły losy myszy doświadczalnych. Obejrzeliśmy również miejsca
pracy biologów-naukowców. Niektórzy gimnazjaliści byli nawet zainteresowani przyszłymi studiami w Instytucie Biologii.

Wzmocnieni pysznościami z McDonalds’a, w znakomitych humorach
(ze śpiewem na ustach!) dotarliśmy
wieczorem do Ełku. Dziękujemy
Radzie Rodziców za zorganizowanie
wycieczki!

WYRÓŻNIENIE
W KONKURSIE
RECYTATORSKIM
Dnia 7 listopada miał w naszej szkole
miejsce konkurs recytatorski. Brali w
nim udział uczniowie z klas drugich i
trzecich. Każdy z nich zaprezentował
dwa utwory poetów współczesnych.
Jury w składzie: Katarzyna Łukaszewicz, Ewelina Koniecko, Maria
Namiotkiewicz wyłoniło dwóch finalistów. Zostali nimi: Natalia Kulbacka z klasy II c oraz Łukasz Haraburda z klasy IIIf.

ODKRYWAMY Z
POLITECHNIKĄ
BIAŁOSTOCKĄ
23 września odbyło się pierwsze spotkanie
z
cyklu
"Odkrywaj
z Politechniką Białostocką" zorganizowane prze Park Naukowo Technologiczny w Ełku. Uczniowie klasy 1
d wraz z p. Barbarą Kiluk - Dońkowską mieli okazję uczestniczyć w wykładach i pokazach poprowadzonych
przez pracowników Politechniki.
Podczas prelekcji uczniowie ełckich
szkół mieli szansę zapoznać się z rolą
kamery termowizyjnej, dowiedzieć
się jak powstają endoprotezy oraz
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W drugiej części wycieczki jej
uczestnicy odwiedzili Żywą Bibliotekę. Jest to miejsce, gdzie tradycyjną
książkę zastępuje Żywa Książka żywy człowiek, a jego prawdziwe
życie jest treścią opowieści. Mieliśmy możliwość spotkania wyjątkowych ludzi: emigranta z Kuby, samotną matkę, panią z niepełnosprawnością intelektualną, bezdomnego,
homoseksualistę, żonę alkoholika,
ateistkę. Każda grupa uczniów mogła
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W ubiegłą sobotę, dnia 19 listopada
w Gimnazjum nr 4 w Ełku odbył
się VIII Międzygimnazjalny Konkurs
Recytatorski „Kolor w czerwieni,
kolor w bieli…” . Jego uczestnicy
prezentowali utwory Wisławy Szymborskiej oraz wybrane wiersze o tematyce patriotycznej. Uczeń Gimnazjum nr 1, Łukasz Haraburda recytował wiersz „Identyfikacja” W.
Szymborskiej oraz „Elegię o chłopcu
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polskim” K .K. Baczyńskiego. Po- programu 500+.
ziom konkursu był wysoki, a nasz
reprezentant otrzymał wyróżnienie.
Gratulujemy!

"I TY MOŻESZ
ZOSTAĆ
BOHATEREM"
Tradycją stało się, że jako społeczność szkolna wspieramy różne akcje
charytatywne.
Obecnie SU patronuje takim akcjom
jak: "I ty możesz zostać św. Mikołajem" (zbiórka zabawek i artykułów
szkolnych) oraz "Szlachetna Paczka"(zbiórka żywności z długim terminem przydatności do spożycia i
środków czystości).

Zachęcamy do włączenia się w
zbiórki. Liczymy na każdy, nawet
najmniejszy gest. Na wszelkie dary
czekamy
do
9
grudnia.
Wszystkie szczegóły znajdują się w
gablocie SU.

RODZINA,
KTÓREJ
POMAGAMY
Pani Ania (27 l.), wspólnie z mamą
panią Ireną (59 l.), wychowuje dwójkę dzieci: Kacpra (9 l.) i Filipa (6 l.).
Pani Ania jest po trzech operacjach i
czekają ją jeszcze dwie (odwarstwianie się spojówek), co uniemożliwia
jej podjęcie pracy. Mama pani Ani
pracuje, lecz ma niewielki dochód
(728,10 zł). Na dochód pani Ani
składa się: zasiłek rodziny, fundusz
alimentacyjny oraz środki z
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Rodzina ponosi duże koszty związane z opłatą mieszkania. Przy czteroosobowej rodzinie dochód na jedną
osobę wynosi 464,77 zł. Rodzina jest
bardzo oszczędna, dzięki temu nie
mają żadnych zadłużeń.
Pani Ania przy swojej chorobie nie
unika kursów i szkoleń. Robi
wszystko, żeby żyło się lepiej jej
dzieciom oraz by nie odstawały od
rówieśników. Babcia przy tym
wszystkim wspiera swoją kochaną
rodzinę.
Rodzina
najbardziej
potrzebuje
odzieży i obuwia, gdyż finanse nie
pozwalają na ich zakup.
Żywność pomogłaby odciążyć budżet domowy i spokojniej żyć.
kod rodziny : WAR-2650-538427

Program "Stypendia Św. Mikołaja"
pozwoli nam budować solidarną więź
wśród społeczności szkolnej, pokaże,
że "RAZEM MOŻEMY WIELE", a
także przyczyni się do aktywizacji
uczniów, ich rodziców, społeczności
lokalnej i wszystkich chętnych ludzi
dobrej woli. Chcemy pomagać mądrze, tak jak patron fundacji – biskup
Św. Mikołaj. Wierzymy w nasz cel,
więc "BĄDŹMY SOLIDARNI DZIAŁAJMY", sprawmy, aby młodzież mogła realizować swoje pasje i
rozwijać umiejętności.

NA SPORTOWO

20 października 2016 r. odbyły się
Mistrzostwa Miasta Ełku Szkół Gimnazjalnych w Koszykówce Dziewcząt. Nasze zawodniczki pokazały
swoje serce do walki. Rywalizowały
z przeciwniczkami na równym poziomie. Jednak w niektórych spotkaniach brakowało szczęścia do wygraSOLIDARNA SZKOŁA nia meczu. Ostatecznie uplasowały
"STYPENDIA ŚW.
się na IV miejscu.
MIKOŁAJA"
Naszym uczennicom gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów sportoNasze gimnazjum dołączyło do grona wych.
szkół w Polsce, które chcą wspierać Ze sportowym pozdrowieniem Małswoich zdolnych uczniów, dając im gorzata Urbanowicz
tym samym szansę na lepszą przyszłość.
Celem naszych przedsięwzięć jest
umożliwienie spełniania marzeń
młodzieży, której indywidualne talenty i wyjątkowe predyspozycje
(naukowe, sportowe czy artystyczne)
z różnych przyczyn nie mają możliwości rozwoju. Poprzez organizację
różnych przedsięwzięć ( m.in. kwe- Drużyna dziewcząt naszego gimnasty, dystrybucja ulotek, zachęcanie zjum 3.11.2016 zajęła III miejsce w
do przekazywania 1% podatku) za- Mistrzostwach miasta Ełku Szkół
mierzamy zbierać fundusze na sty- Gimnazjalnych w piłkę siatkową pendia na rzecz rozwoju naszych opiekun drużyny p. M. Kukiełko.
zdolnych uczniów.
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9 listopada uczniowie z naszego
gimnazjum godnie reprezentowali
naszą szkołę na Mistrzostwach Miasta Ełku Szkół Gimnazjalnych w Koszykówce Chłopców zajmując III
miejsce.
Zawodnicy pokazali ducha walki i
grę fair play. W niektórych spotkaniach zabrakło szczęścia do wygrania
meczu, ale mimo to pokazali innym
zespołom, że są trudnym przeciwnikiem.
Serdeczne gratulacje i powodzenia w
dalszych zmaganiach na arenie sportowej.

zabieranie do szkoły owoców i warzyw pokrojonych w małe porcje.
Możemy też od czasu do czasu pozwolić sobie na „grzeszki” i zjeść coś
słodkiego.
Polecam
czekoladękrólową wśród nich jest gorzka czekolada, która posiada dużo magnezu
niezbędnego do nauki i koncentracji.
Zamiast niezdrowych chipsów pochrupmy orzechy. Zawarte w nich
nienasycone
kwasy
tłuszczowe
zmniejszają ryzyko chorób serca i to
właśnie one pomogą wam zaspokoić
,,głód słodyczy". Pamiętajcie, warto
wstać kilka minut wcześniej i przygotować sobie „porcję zdrowia” na
długie godziny spędzone w szkole.
Jeśli nie macie pomysłu na pierwsze i
drugie śniadania to mogę wam parę
przepisów zaproponować:

pełnoziarnistej, 2 łyżeczki cukru pudru, szczypta soli, 1/4 łyżeczki mielonego cynamonu, 400 g dowolnych
owoców, np. jagodowych, 400 ml
jogurtu naturalnego.

Sposób przygotowania: Twaróg
utrzyj z żółtkami i cukrem. Do utartej
masy dodaj cynamon, mąkę i dokładnie wymieszaj. Białka ubij z solą
na sztywną pianę i delikatnie wymieszaj z masą. Na suchą i rozgrzaną
patelnię teflonową nakładaj łyżeczką
małe porcje ciasta. Smaż z obu stron
na rumiano. Owoce umyj i osusz na
papierowym ręczniku. Kiedy przeschną, zapakuj je do wcześniej przygotowanych woreczków. Jogurt podziel na porcje. Cały zestaw zapakuj
do pudełka śniadaniowego.

Pierwsze śniadanie:
1.
BYĆ
LEPSZYM
KAŻDEGO
• Kasza manna na mleku z jagodami
DNIA!!!
Drużynę przygotowała Małgorzata • Woda źródlana z kroplą soku malinowego
Urbanowicz.
• Na miłe zakończenie: marchewka
do szkoły na małą przekąskę
2.
• Płatki zbożowe (z pełnego przemiału) z mlekiem
• Świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy
2. Muffiny z muesli
• Na miłe zakończenie: banan
Czas beztroskiego leniuchowania dla
naszych „szarych komórek” niestety
już się skończył. Teraz czeka je
ogrom pracy. Dlatego musimy pamiętać, że jednym z czynników
wpływających na kondycję umysłową i fizyczną organizmu jest prawidłowa dieta. Odpowiednio skomponowana powinna pokryć zapotrzebowanie na energię, składniki odżywcze, mineralne i witaminy. Zdecydowanie najważniejsze jest śniadanie. To ono daje nam energię na cały
dzień. Badania pokazują, że uczniowie, którzy jedzą zdrowe śniadania
są bardziej skoncentrowani, chętniej
pracują i osiągają lepsze wyniki w
nauce. Pamiętajmy też o drugim
śniadaniu. Fajnym pomysłem jest

Gimzetka

Drugie śniadanie
1.Placuszki serowe z owocami
Słodycze też mogą być zdrowe. Postaw na potrawy przygotowywane
samodzielnie i dodawaj do nich owoce – łakocie pełne witamin.
Składniki: 200 g serka twarogowego, 3 jajka, 50 g mąki pszennej
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Muffiny to kolejna propozycja drugiego śniadania na słodko, które dostarczy maluchom nie tylko łatwo
przyswajalnego cukru. Spokojnie
możesz przygotować ich więcej
i przechować.
Składniki: 1 i 1/2 szklanki mąki, 1/4
szklanki mleka, 2 jajka, 1/2 szklanki
cukru, 4 łyżki oleju, 1 i 1/2 łyżeczki
proszku do pieczenia, 100 g mieszanki bakalii, orzechów i płatków
owsianych, 100 g gorzkiej czekolady
Sposób przygotowania: Mąkę przesiej, dodaj proszek do pieczenia
i cukier. W małej misce połącz jajka,
mleko i olej, używając trzepaczki.
Dodaj musli i pokruszoną czekoladę,
dokładnie wymieszaj. Przelej mokre
składniki do suchych i wymieszaj.
Przełóż łyżeczką do formy na
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muffinki, każdą foremkę wypełnij do
2/3 wysokości. Włóż do piekarnika
nagrzanego do 200°C i piecz przez
15-20 minut, aż będę złotobrązowe.
Oprócz śniadania powinniśmy dbać
by nie siedzieć przed telewizorem,
komputerem czy telefonem. W październikową pogodę jest to trudne ale
wystarczy po prostu wyjść na świeże
powietrze i przespacerować się razem z przyjaciółmi.

świat wywraca się do góry nogami. przez Królestwo Hadesa aż na sam
Miasto ogarnęła panika.
Olimp!
Nie ma Internetu, a telefony nie działają. Brak policjantów, lekarzy, rolników - nie został nikt. Niemowlęta,
dzieci i nastolatki zaczynają się
zmieniać. Zostają obdarowani niebezpiecznymi i niewyobrażalnymi
mocami, których nie sposób kontrolować. Do tego dochodzą zmutowane, gadające zwierzęta i ciemność,
która stara się przejąć nad wszystkim
kontrolę.

Czarna strefa
biblioteka
We wrześniu i październiku uczniom
naszej szkoły została powierzona
bardzo ważna funkcja. Otóż biblioteka szkolna poprosiła o pomoc w wyborze nowych książek do naszych
zbiorów. Akcja cieszyła się dużą
popularnością , a uczniowie sami
podawali interesujące tytuły.
Zachęcamy do odwiedzenia szkolnej
biblioteki, aby wypożyczyć coś z
nowych zbiorów. A oto kilka propozycji.

POLECAMY
Zastanawialiście się kiedykolwiek,
jak wyglądałby świat bez dorosłych?
Na pierwszy rzut oka brzmi dość
kolorowo, niestety rzeczywistość
prezentuje się zupełnie inaczej. Michael Grant w swojej sześcioczęściowej powieści ,,Gone" ukazuje
realia świata, w którym w pewnej
chwili znikają wszyscy powyżej
piętnastego roku życia. Mieszkańcy
Perdido Beach prowadzą normalne
życie, lecz w jednej chwili cały ich

Gimzetka

Jak poradzą sobie więźniowie ETAPu? Razem z Samem Temple`em
przeżyj niesamowitą przygodę w tym
pokręconym świecie i rozwiąż zagadkę zniknięcia dorosłych. Spiesz
się, w dniu swoich piętnastych urodzin znikniesz. Tak jak oni.
Co by było, gdyby w dzisiejszych
czasach Bogowie Olimpijscy wciąż
żyli? Zakochiwali się w śmiertelnikach i mieli z nimi dzieci? Oto historia pewnego chłopca, który sam
opowie wam, jak to jest być takim
dzieckiem.
Synonim słowa "kłopoty"? - Percy
Jackson. Od dzieciństwa prześladowały dziwne rzeczy, a on sam zmuszony był zmieniać szkołę z roku na
rok. Jako 12-latek dowiaduje się, że
jest półbogiem- dzieckiem samego
Posejdona. Razem ze swoim przyjacielem Groverem wyrusza w niesamowitą podróż z Obozu Herosów,
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Jakie przygody czekają na małego
herosa? Czy uda mu się oddać skradziony piorun, zanim będzie za późno?
Masa zwrotów akcji, zabawny, nowoczesny język i fantastyczne zdarzenia sprawią, że nie będziecie mogli się oderwać! ,,Percy Jackson i
Złodziej Pioruna" to nie tylko świetna powieść Ricka Riordana, ale również niesamowita lekcja mitologii.
Zacznijcie czytać, a zatopicie się w
niezwykłym świecie Percy'ego Jacksona.

CO JEST GRANE
Siedem minut po północy
2016-12-25 Planet cinema
Reżyser wizjonerskiego „Sierocińca”
i zapierającego dech w piersi „Niemożliwego” przedstawia opowieść o
chłopcu, który szukając ratunku dla
ukochanej mamy wkracza do świata,
którego istnienia nawet nie podejrzewamy.
Ekranizacja bestsellerowej powieści
Patricka Nessa p.t. „Siedem minut po
północy”.
Niewielu jest dorosłych, którzy mieliby tyle odwagi co 10-letni Josh.
Chłopiec codziennie musi bronić się
przed grupą starszych chłopaków,
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którzy prześladują go w szkole. córką.
Prawdziwy dramat jednak rozgrywa
się w domu chłopca – samotnie wychowująca go matka przegrywa walkę z chorobą, a lekarze rozkładają
ręce.

21 grudnia 2016 (środa) godz. 19:00PREMIERA
22 grudnia 2016 (czwartek) godz.
19:00
23 grudnia 2016 (piątek) godz. 19:00
28 grudnia 2016 (środa) godz. 19:00,
21:00
sala Zebra

Światło Między Oceanami
13 grudnia- 15 grudnia ECK
Bohater wojenny Tom Sherbourne
przyjmuje posadę latarnika na bezludnej wyspie u wybrzeży Australii.
Wkrótce przybywa do niego ukochana żona Isabel. Zakochani żyją tu
szczęśliwie w rytmie przypływów i
odpływów oceanu. Ich największym,
niespełnionym pragnieniem jest
Biedny dusigrosz nagle poczuje, że dziecko.
jest kochany przez dwie kobiety,
które nie wiedzą, że jego serce jest
już zajęte przez… lokatę bankową.
W tej sytuacji Josh zyskuje niezwykłego sprzymierzeńca – jest nim
mroczna istota ze snów, która za pośrednictwem niezwykłych, magicznych opowieści wciąga Josha w
świat, gdzie znaleźć można odpowiedzi na najtrudniejsze pytania.

Szczypta serca do kolędy

Już od 23 lat Ełckie Centrum Kultury
przygotowuje koncert kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych. Każdy z
koncertów ma inny, niepowtarzalny i
wyjątkowy klimat. Wykonawcy zawsze zaskakują publiczność nowymi
Dusigrosz
pomysłami - występami tancerzy,
25.12. 2016
recytatorów czy bitbokserów. PodPod prysznic wchodzi ze stoperem. czas koncertów na sali panuje świąMyje się wyłącznie w zimnej wo- teczna atmosfera.
dzie.
Telewizję ogląda przez lornetkę w
oknie sąsiada.
W domu korzysta tylko ze światła
ulicznych neonów.
Utalentowany skrzypek Francois
Gautier od dziecka jest chorobliwie
skąpy. Nie ma przyjaciół, bo postawienie drinka kosztowałoby go zawał
serca. Nie związał się z kobietą, bo
nawet zakup uschłych kwiatów to w
jego oczach finansowe szaleństwo.
Pewnego dnia świat Francois staje na
głowie. Do orkiestry dołącza młoda i
piękna wiolonczelistka, którą oczaruje jego muzyczny talent. Na domiar
złego znikąd pojawia się 16-letnia
Laura, przekonana, że jest jego

Gimzetka
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Miesiące bezowocnych starań, dwa
poronienia i pogłębiające się uczucie
oddalenia zaczyna wpędzać Isabel w
depresję. I wtedy zdarza się cud: do
wybrzeży wyspy dobija mała łódź, na
której pokładzie Tom znajduje martwego mężczyznę i żywe niemowlę.
Pod namową Isabel, wiedziony odruchem serca, Tom łamie swoje surowe
zasady i godzi się przyjąć dziecko
jako własne. Szczęście świeżo upieczonych rodziców wkrótce zaczyna
blaknąć, gdy okazuje się, że w okolicy od miesięcy zrozpaczona matka
poszukuje zaginionego męża i maleńkiego dziecka.
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ZAKAMARKI
EŁKU
Miejska Biblioteka Publiczna im.
Zofii Nasierowskiej w Ełku serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w III edycji konkursu dla
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych -ZAKAMARKI
EŁKU
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatorów utworu z wątkiem kryminalnym, którego akcja dzieje się w Ełku
lub okolicach w dowolnym czasie.
Utwór może mieć dowolną formę
literacką (np. opowiadanie, dramat,
komiks, itp.).
Do każdej pracy musi być nakręcony
klip reklamujący tekst literacki, którego twórcą nie musi być autor tekstu
literackiego.
Tekst nie może być wcześniej publikowany i nagradzany w innych konkursach. Musi być całkowicie oryginalny oraz nie zawierać przeróbek
innych utworów. Jeden autor może
nadesłać dowolną ilość autorskich
utworów.
Nadesłana praca nie może być dłuższa niż 25 stron i krótsza niż 5 stron
formatu A4 o rozmiarze czcionki
Times New Roman 12. Praca nie
może zawierać żadnej informacji
identyfikującej jej autora.
Przed przystąpieniem do konkursu
należy zapoznać się z regulaminem.
Termin składania prac upływa 29
kwietnia 2017 r.

Gimzetka

REGULAMIN III EDYCJI
KONKURSU
„ZAKAMARKI EŁKU”
ORGANIZATOR
Miejska Biblioteka Publiczna im.
Zofii Nasierowskiej w Ełku Kontakt:
19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 17 B,
tel. 87 6103739, e-mail: sekretariat@biblioteka.elk.pl
Gimnazjum nr 1 w Ełku Kontakt: 19300 Ełk, ul. Małeckich 1, tel. (87)
732-63– 90 e-mail: g1@miasto.elk.pl

utworów. Jeden autor może nadesłać
dowolną ilość autorskich utworów.
 Nadesłana praca nie może być
dłuższa niż 25 stron i krótsza niż 5
stron
wydruku komputerowego o rozmiarze czcionki 12. Prace powinny być
podpisane godłem literowym (pseudonimem).
do pracy należy dołączyć zaklejoną
kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne
(imię, nazwisko, wiek autora, nazwa
szkoły, klasa, adres zamieszkania i
numer telefonu kontaktowego do
autora i szkoły oraz imię i nazwisko
opiekuna ucznia) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych według
zasad określonych w ustawie z dn.
29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Praca nie może zawierać
żadnej informacji identyfikującej jej
autora.

CELE KONKURSU:
 pobudzenie aktywności twórczej,
 odkrywanie i rozwijanie zdolności
artystycznych młodzieży,
 promowanie młodych talentów,
 zachęcenie miłośników pisania do
prezentowania własnych umiejętności,
 popularyzowanie twórczości literackiej młodzieży,
 rozwijanie wrażliwości i wyobraź- TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Prace w wersji elektronicznej i papieni,
rowej należy składać do 29 kwietnia
 integracja uczniów szkół ełckich.
2017 r. pod adresem organizatorów
ADRESACI
KONKURSU: podanych we wstępie regulaminu z
uczniowie szkół gimnazjalnych i dopiskiem: „Konkurs Zakamarki
Ełku”.
ponadgimnazjalnych.
WARUNKI
UCZESTNICTWA:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatorów utworu
 z wątkiem kryminalnym, którego
akcja dzieje się w Ełku lub okolicach
w dowolnym czasie. Utwór może
mieć dowolną formę literacką (np.
opowiadanie, dramat, komiks itp.)
 z zastrzeżeniem, że fabuła ma toczyć się w Ełku lub okolicach. Do
każdej pracy musi być nakręcony
klip reklamujący tekst literacki, którego twórcą
 nie musi być autor tekstu literackiego. Autorem pracy literackiej, jak
i klipu musi być jedna osoba.
 tekst nie może być wcześniej publikowany i nagradzany w innych
konkursach.
Musi być całkowicie oryginalny
oraz nie zawierać przeróbek innych
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KRYTERIA OCENIANIA:
 twórczy charakter utworu,
 poprawność stylistyczna i językowa.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 Przejście na organizatorów praw
autorskich do nagrodzonych utworów
nastąpi z momentem ich przekazania
organizatorom.
 Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów lub
całych nagrodzonych utworów w
prasie i innych mediach w celach
reklamowych związanych z konkursem bez powiadomienia autora.
 Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
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 Przystąpienie do konkursu oznacza
akceptację wszystkich jego warunków.
ZASADY
PRZYZNAWANIA
NAGRÓD:
 O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołane profesjonalne
jury.
 Komisję konkursową powołują
organizatorzy.
 Decyzja jury jest nieodwołalna i
ostateczna.
 Ocenie jury podlegać będą wszystkie prace spełniające warunki formalne i merytoryczne.
 Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej organizatorów.
 Na zwycięzców będą czekały
atrakcyjne nagrody. Autorom najlepszych prac Komisja przyzna nagrody
w maju 2017 r. podczas uroczystej
gali. Dokładna data zostanie podana.

Była też królowa, diabełek, szalona Klasy trzecie:
pielęgniarka (pielęgniarz?), Myszka I miejsce Dzierżanowska Katarzyna
Miki, miłe kotki i drapieżne kocury, IIId
urocze pajączki, żołnierze, pluszowe II miejsce Łajewska Martyna IIIa
(piżamowe) zwierzaczki. Co kto III miejsce Długołęcka Sandra IIIa
chciał i co przygotował! Ta zabawa
wywołała wiele uśmiechów, życzliwych gestów i po prostu radości.
Podczas

godziny

wychowawczej

WARTOŚCI
PROMOWANE
PRZEZ ZHP

opiekunki SU zaprosiły wszystkie

16 listopada 2016 r. w naszym gimklasy do zdjęć i starały się wybrać nazjum odbyło się spotkanie z harceSZKOŁA
najciekawsze przebrania. Nie było to rzami z V WDH Ex Oko im. Jana
Bytnara „Rudego” . Nasi goście
PRZEBIERAŃCÓW zadanie łatwe. A oto wyniki :
opowiedzieli o zbiórkach, odbywających się co sobotę oraz rajdach –
Członkowie Zarządu Samorządu Klasy pierwsze:
weekendowych biwakach z harcerzami z innych drużyn.
Uczniowskiego zaproponowali zorganizowanie dnia z przebraniami.
Każdy uczeń, a także nauczyciele,
mogli zaprezentować swoją pomysłowość i pojawić się w szkole przebrani. I już od środowego listopadowego rana, jeszcze przed godziną 8,
na korytarzach szkolnych zaroiło się

I miejsce Murawska Roksana Ia

Przedstawili nam również wartości i
idee promowane przez ZHP. Aby
od wróżek, zwierzaków, potworów,
urozmaicić spotkanie przygotowali
III miejsce Cimochowski Hubert Ic
czarodziejów.
również pokaz slajdów i krótki filmik. Na koniec uczniowie mogli zaKlasy drugie:
dać kilka pytań i dowiedzieć się czegoś więcej. Odwiedzili nas: przyboczna dh. Alicja Eliasz, dh. Anna
I miejsce Sienkiewicz Nikolina kl IIc
Niedźwiecka, dh. Izabela Hanc, dh.
II miejsce Bączkowska Julia kl IIb Szymon Kowalski, dh. Szymon Malinowski, dh. Szymon Kosiorek, dh.
III miejsce Czajkowska Karolina kl
Sebastian Wybranowski, dh. Rafał
Kulik oraz dh. Wiktoria Piotrowicz.
IIb
II miejsce Jurska Kamila Ic

Gimzetka
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ROZRYWKA
Znajdź i wykreśl z diagramu podane obok wyrazy.
SUDOKU

Przychodzi mała żaba do swojej mamy i pyta:
- Mamo, jak się znalazłam na tym
świecie?
- No, nie uwierzysz, ale przyniósł cię
bocian.
- Jak się nazywa egipski bóg klęski i
nieurodzaju?
- Atopech.

REBUS

Jasiu szepcze tacie na ucho:
- Jak dasz mi dychę, to powiem ci, co
mówi listonosz do naszej mamy, gdy
ty jesteś w pracy.
Ojciec daje synkowi 10 złotych.
- I co mówi?
- Dzień dobry, poczta dla pani.
Nauczyciel pyta:
- Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie urodziny?
- 7.
- A ile będziesz miał w następne?
- 9.
- Siadaj, pała!
- Niech to , pała w urodziny.
Nauczycielka spotyka swojego byłego ucznia, Jasia, i pyta:
- Co porabiasz, Jasiu?
- Wykładam chemię.
- Niemożliwe. Gdzie?
- W Biedronce.

Gimzetka
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