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własnych słabości… Niestety są wśród nas też tacy,

przed wakacjami drugim numerem naszej gazetki.
Czerwiec

i

podsumowaniom,
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sprzyja
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WAŻNE:
- do końca roku szkolnego
został 1 dzień zajęć, dzisiaj spędzacie czas z wychowawcami :)
- 28 czerwca 2013 r. :
8.00 uroczysta msza św.
9.00 zakończenie roku
szkolnego 2012/2013
i ... WAKACJE :)
- egzaminy poprawkowe
z poszczególnych przedmiotów w ostatnim tygodniu
sierpnia!

marzenia, życzymy Wam, aby upragnione wakacje były
dla Was naprawdę szczęśliwym czasem, wykorzystajcie
go mądrze (!)
na

refleksję

na odpoczynek, relaks a może także
dotyczącą

przyszłości…

bo

warto

ją zaplanować i nie tracić ani chwili swego cennego
życia! Naprawdę!
Redakcja
PORADNIK GIMNAZJALISTY
Klasy I
Za Wami pierwszy rok
nauki w gimnazjum. Poznaliście już zasady, nauczycieli i zapewne zżyliście się ze swoją klasą.
We wrześniu powrócicie
już jak do znanego miejsca. Każdy w Was
na nowo zmierzy się
z sobą. Czekają nowe
przedmioty,
projekty
edukacyjne i mnóstwo
nowych okazji do zbudowania poczucia własnej
wartości. Powodzenia!

Klasy II
Za Wami podobno najtrudniejszy rok nauki
w gimnazjum, znacie już
dobrze zasady i atmosferę
panującą w szkole. Po wakacjach będziecie najstarszymi uczniami. Przyjdzie
czas wzmożonej pracy
przed Egzaminami Gimnazjalnymi.
Staniecie
także przed wyborem
szkoły ponadgimnazjalnej, a co za tym idzie swego przyszłego zawodu
i drogi życiowej! Odwagi!

Klasy III
Kochani absolwenci, niejednemu z Was łza się
w oku zakręci, gdy wychowawca będzie wręczał
świadectwo ukończenie
gimnazjum… to ważny dla
Was moment, dojrzewacie
do
dorosłości, zbieracie
cenne doświadczenie, planujecie przyszłość. Pamiętajcie, aby w każdym momencie życia, w każdej
chwili podążać za głosem
serca i nie wstydzić się
za siebie samego!
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Przyszłość … i co dalej?

-Kim chcesz zostać w przyszłości.?
-Chcę zostać człowiekiem.
"Bo nie żyję ani w przeszłości, ani w przyszłości. Dla mnie istnieje tylko dzisiaj i nie obchodzi mnie nic więcej.
Jeśli kiedyś uda ci się trwać w teraźniejszości, staniesz się szczęśliwym człowiekiem."
Paulo Coelho

Niektórzy twierdzą, że wystarczy tak po prostu iść naprzód, do celu, który wyznaczyli. Jednak życie
nie zawsze jest łatwe. Często trzeba zboczyć z drogi, aby zrozumieć, dlaczego po niej kroczymy i czy kroczymy właściwym torem. Marzenia towarzyszą nam praktycznie każdego dnia, niekiedy mniejsze, czasem
też większe, bardzo prozaiczne, ale również te na pierwszy rzut oka niewyobrażalne. Ale czy rzeczywiście
każde marzenia są do zrealizowania? Ogranicza nas jedynie czas, cierpliwość i my sami. Jestem przekonana
również, że trzeba podążać za swoimi marzeniami, inaczej stajemy się obojętni, zgorzkniali, może nawet …
nudni, a na pewno też nieszczęśliwi. Trzeba i warto próbować. Czasami ludzie tak często myślą o przyszłości, że aż zapominają o teraźniejszości. Nie dostrzegają, że przyszłość jest każdą kolejną sekundą ich życia.
Odbiegają marzeniami w świat stworzony w swojej wyobraźni, a gdy nadejdzie czas spotkania tych czasów,
odczuwają smutek, że to, co sobie zaplanowali, wcale się nie zdarza…
"Bylibyśmy niejako martwi, gdybyśmy już nie mieli o czym marzyć" - to słowa Lucy Maud Montgomery
z książki pt. "Ania na uniwersytecie", które wiele wyjaśniają. Bo tak to już jest, że dopóki czegoś pragniemy
i mamy nadzieję na zrealizowanie tego pragnienia - chce nam się żyć.
PO CO MARZYMY?
Marzymy, aby oderwać się od rzeczywistości, od problemów, które nas otaczają, od rutyny codzienności. Marzymy, aby się rozwijać, dać sobie prawo do szczęścia, radości. Marzenia towarzyszą człowiekowi
przez całe życie i pełnią w nim bardzo istotną rolę. Prawda jest taka, że każdy z nas ma wiedzę odnośnie tego, czego pragnie, czasem jednak tak bardzo skupiamy się na ograniczeniach, na codzienności i na tym, że
teraz jest nam źle, że nie kontaktujemy się z tą częścią siebie. Szkoda nam czasu na marzenia...
Czasami osobę, która marzy nazywa się marzycielem i mówi się jej "dorośnij" albo „zejdź na ziemię”. W ten sposób robi się z niej człowieka bez planów, celów na przyszłość. Czasami nie chcemy, aby
inni ludzie mogli cieszyć się nawet we własnej wyobraźni, bo sami jej nie posiadamy.
LEPIEJ, CZYLI JAK?
Chińskie przysłowie brzmi mniej więcej tak: "Bywa, że Bóg karze nas, pozwalając osiągnąć to,
o czym marzymy". Każdy chciałby, by jego życie było jak najbliższe ideałowi. Dla każdego tak naprawdę
idealne życie znaczy coś innego. Ogólnie chcielibyśmy, by było nam lepiej niż jest. Wówczas warto dać sobie czas i popracować nad zbudowaniem spójnej wizji swojego przyszłego życia. To właśnie marzenia powinny stanowić pierwszy etap pracy nad tym w jaki sposób chcemy kształtować nasze życie.

WCZORAJ…

DZIŚ…

JUTRO...

WARTO?

STR.

3

Realizowanie marzeń, to niezwykła podróż – najpierw w głąb siebie, do tej części nas, która wie,
czego pragniemy, a potem w świat – w poszukiwaniu wiedzy i możliwości. Warto wybrać się w tę podróż
– pójść wyznaczoną przez siebie drogą. Nawet jeśli boimy się zmian, trzeba pamiętać, że wszystko zmienia
się również bez naszego udziału. Każdy wytycza sobie w życiu drogę. Cele wyznaczane przez człowieka,
nadają jego życiu sens i są paliwem do ciągłego rozwoju i samodoskonalenia się. Tylko osoba, która swoim trudem i wysiłkiem osiągnęła wyznaczone cele, może się czuć szczęśliwa i spełniona. Człowiek sam
sobie wyznacza cele i do nich dąży.
Niektórzy ludzie podchodzą do życia zbyt obojętnie, by marzyć i dążyć do spełnienia swoich marzeń. Wydaje mi się, że Bóg ich nie wyznacza do rzeczy wielkich. Dla niektórych osiągnięcie zbawienia
jest jedynym celem życiowym. Jednak to człowiek decyduje sam o sobie i o własnym życiu. Nasze prawdziwe, wewnętrzne cele są bardzo związane z naszym szczęściem. Są to rzeczy, które nas uszczęśliwiają.
DROGA?
Jest wiele dróg, którymi moglibyśmy podążać i wiele sposobów na wybór tej właściwej drogi według naszego punktu widzenia. Życie każdego człowieka jest drogą ku samemu sobie, próbą znalezienia tej
właściwej ścieżki.

Opracowała: Agnieszka Staniewska

STR.

4

NASZA TWÓRCZOŚĆ
Jeśli wśród Was jest ktoś, kto łapie czasem wenę za warkocz i przychodzą mu
do głowy niesamowite twórcze pomysły na wiersz, opowiadanie, wywiad, rysunek, obraz,
tekst piosenki, zdjęcie lub jakąkolwiek inną formę artystycznego wyrazu do współpracy
z nami i przesyłanie swoich prac na adres gazwyrzgim@wp.pl
WIERSZE UCZENNICY KLASY III A SANDRY MOCEK Z CIEKAWĄ STYLISTYKĄ ...

Towarzyszowi życia
***
Hej, wy! Drzewa iglaste
Drzewa liściaste także.
Nie patrzcie na siebie
Za siebie nie patrzcie.
Pomińcie swoje zzieleniałe
Gałązki życia.
Dajcie żyć.
Pozwólcie istnieć
Istnieć pomóżcie.
Patrzcie na dół
Trawy zielone płaczące
Wierzby rosną.
One żeby oddychać
Także słońca potrzebują.

Mamy dzisiaj ciemny
Dzień
Ki stokrotne
Otne detnę
Odetnę.
Mamy dzisiaj jasną
Noc
Ko trzymającą
Ca świeć
Świecącą.
Mamy dzisiaj dziwne
Życie
Cię wielbię
Lbię u
Lubię.
Nie.
Kocham bo
O matko
Cham Cię.

***
Ach, te lice!
Liczki moje
Palące mnie police
Policzki.

***
Gdzie moje szczęście?

Ach, te gały!
Łkają moje
Szczypiące słono gałki
Oczne.
Ach, te witki!
Wicie moje
Oplatające mocno
Palce.

Schowało się
Mi
Moje szczęście.
Szczęście moje
Chowaj nie się
Się nie chowaj
Nie chowaj się
Moje szczęście.

Wszystko moje!
Bolące cierpiące
Wszechogarniające
Zgiń.

WCZORAJ…
WCZORAJ…

DZIŚ…
DZIŚ…

JUTRO...
JUTRO...

***
Chorobo duszy moja
Słodka jesteś nocami
O tobie piszę wierszami
Prześliczna osoba Twoja
Dzisiaj boli mnie głowa
Wirują cudne obrazy
Tęsknię za widokiem twarzy
Nieznaczna już jest ta mowa
Pływa wszystko w oddali
Łapać naucz mnie proszę
W zamian oddam Ci trzy kosze
Będziemy kwiecić się cali
Lekarstwo duszy mojej
Rozumieć tylko wymagam
To wszystko co ja posiadam
Zachłannej osobie Twojej
Oddaję.

***
Jak tu dzisiaj
Dziwnie
Jest mi trochę
Inaczej
W ten słoneczny dzień
Dzień umierania
Jest mi ciężko
Trudno
Połapać się
W tej mojej
Rzeczywistości
Słonej i cudnej
Przecież tu jest
Dom mój
Trzyma moje
Ciężkawe
Problemy i sny
Kocha mnie mocno
Możliwe że
Kocha
Chcę w to wierzyć
To daje
Mi tlen pozwala
Oddychać czasem
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MARTA WILCZYŃSKA
Marzenia

OLGA TOMCZYK
***

KASIA LEWANDOWSKA
Inny świat

To tylko marzenia!
Nie do spełnienia!
Zbyt drogie i nieodwracalne,
magiczne, więc nierealne!

Są takie dni,
kiedy mamy wszystkiego dość,
jakbyśmy spadali
w ciemną otchłań,
która pochłania nas
z minuty na minutę,
z godziny na godzinę.
Przez monotonię
spadamy
coraz
niżej.
Wtedy okazuje się,
że to nie codzienność nas ,
tylko
Samotność.

Jest gdzieś inny świat, tam gdzie
wszystko jest niebieskie czyste...
Niektórzy, ci dobrzy, dotrą tam
na pewno.
A gdy inni dotrą gdzie indziej,
do innego świata, czarnego z złości,
znanego,
tam jest pan, który
szepcze do ucha prawego:
zrób to, zrób to,
te słowa są przeklęte,
a życie w śmierć
zamieni się tak nagle..

Każdy jest inny? Ja też?
Myślisz, że mnie znasz?
Lecz tak naprawdę nie wiesz
O mnie nic!
Sądzisz, że jestem zła,
A ona wyjątkowa?
Jesteś w błędzie, moja miła.
A ja jestem nieszczęśliwa!
NATALIA JAGŁA
Chcę dorosnąć
Założyła buty na obcasach.
Pomalowała paznokcie na czerwono.
Ubrała wielki kapelusz.
Założyła korale na szyję.
Wszystko po to, by stać się dorosła.
Chodziła boso po trawie,
trzymając w ręku żółty balon.
Pragnęła stać się dorosła.
Ogromnie się bała.
Pewnie tego, że się zakocha.
Bądź nie poradzi sobie z problemami.
Tak — tego się bała.
Jednak nadal pragnęła dorosnąć.

NATALIA JAGŁA
Błąkająca się dusza
Moja dusza błąka się…
Nie może znaleźć miejsca dla siebie.
Miejsca, w którym odpocznie.
Bezbronna kroczy po kałużach smutku…
Jest sama i sama będzie.
Nikt jej nie chce przyjąć w swe ramiona.
Ona się gubi…
To Twoja wina!
Nie pomogłeś jej!
A krocząc sama, straciła wiarę...

KAROLINA ŚRON
***
Przy każdym krzywym spojrzeniu
Panikujesz wielce
Księżyc surowo patrzy
Na twe splamione krwią ręce
Szmer wystarczy by śmiertelną
Wywołać w tobie trwogę
Szkarłat bezlitosny
Spływając na podłogę
Chłodnym dotykiem brudzi
Nie tylko dywany
Lecz na mordercy duszy
Śmiertelne zostawia rany
Przywracając do życia
Pogrzebane lęki
Akompaniując temu
Sumienia żałosne jęki
„Szkarłatnooki morderca
Nie został ukarany
Powrócił z krainy umarłych
Zupełnie obłąkany”
A księżyc szyderczo się śmieje
Oświetloną tarczą
Wewnątrz chóry demonów
Z poczuciem winy walczą
Nożycoręki szaleńcze
na próżno twe staranie
Mroczne echo przeszłości
Do końca z tobą zostanie
Sumienie twym oprawcą
Krwawym przeznaczeniem
Napełniającym twe sny
Przerażeniem
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Zasady
rekrutacji
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ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Kandydaci mogą składać dokumenty co najwyżej do trzech szkół. W trakcie
rekrutacji posługują się kserokopiami świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (poświadczonymi
przez dyrektora gimnazjum). Oryginały dokumentów należy złożyć dopiero w tej
szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.
Szczegółowe terminy rekrutacji ogłaszają kuratorzy oświaty. Tam, gdzie się
odbywa elektroniczna rekrutacja, raczej się nie zdarza, by ktoś zapomniał złożyć
dokumenty na czas. Problemy się pojawiają, gdy uczeń z jakichkolwiek powodów
nie mógł przystąpić do egzaminu gimnazjalnego i trudno mu "wbić się" w system
rekrutacji. Obowiązkiem powiatu jest zapewnienie miejsca w jednej ze szkół średnich w danym powiecie.
O tym, czy młody człowiek dostanie się do wymarzonego liceum, decyduje
liczba uzyskanych punktów. A można je uzyskać nie tylko za egzamin gimnazjalny.
Dodatkowa punktacja przyznawana jest np. za osiągnięcia w konkursach na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, osiągnięcia sportowe i artystyczne czy za
wolontariat. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej
co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły niezależnie
od kryteriów zawartych w statutach szkół. Tu jednak także są wyjątki - gdy wymagane są szczególne predyspozycje kandydata - sprawnościowe, zdrowotne, artystyczne czy uzdolnienia językowe.

WCZORAJ…
WCZORAJ…

DZIŚ…
DZIŚ…

JUTRO...
JUTRO...

Na podstawie artykułu ze strony natablicy.pl opracowała Klaudia Koszuta
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Piątek, 21.09.2012r.
Drogi Pamiętniku !
Nareszcie weekend! Przez całe dwa dni zero wyśmiewania się ze mnie. Pomimo tego, że właśnie zakończył się mój trzeci tydzień w nowej szkole, nadal się jeszcze z nikim
nie zaprzyjaźniłam.
"Dlaczego właśnie ja?", "Czemu tata musiał dostać tę pracę? ", "Przecież było dobrze
tak, jak było". To zdania powtarzane przeze mnie codziennie. Jestem pewna, że życie w
aglomeracji nie jest dla mnie. Zdecydowanie tu nie pasuję. U nas na wsi nikt nikogo nie
wyśmiewa, wszędzie panuje serdeczność, wszyscy się znają i szanują. A tu proszę... Idąc do
szkoły mijam setki różnych osób, każde spojrzenie jest szorstkie, przedstawia inne emocje zniecierpliwienie, zdenerwowanie, zagubienie, agresję. Wszyscy gdzieś się spieszą. Tylko
ja - piętnastoletnia Anka lub "wieśniara", jak to o mnie mówią w klasie, mam wypisany na
buzi strach. Takiej metropolii jak Warszawa nie można nawet porównywać do mojej kochanej wioski - Kaczorki. Mam tam wszystko, czego potrzebuję - kochających dziadków, przyjaciół, na których zawsze mogę liczyć, sympatycznych nauczycieli. Tutaj nie mam nikogo,
z kim mogłabym porozmawiać. Rodzice ciągle próbują mnie pocieszać. Powtarzają, że rozumieją, jak mi jest ciężko, że niedługo będzie lepiej... Niestety, prawda jest taka, iż nigdy
nie poczują mego bólu. To cierpienie narasta z każdym dniem i rozsadza moje serce pełne
samotności, której nic nie może uleczyć. Każdego ranka budzę się z myślą, że znowu muszę stawić czoła temu obrzydliwemu molochowi, że po raz kolejny jestem osamotniona w
tej walce. To przykre. Nawet bardziej przykre niż świadomość, że chodzę do szkoły, w której nikt nie chce mnie poznać. Powoli tracę nadzieję. Wracam do pustego domu, bo rodzice
znów pracują do późna. Pomimo wielu możliwości, nie mam ochoty nigdzie iść. Chcę zaszyć się w swoim pokoju, gdyż wiem, że tam jestem bezpieczna.
Mam ochotę jak najszybciej wrócić do domu. Do tego jedynego i prawdziwego.
Chcę wreszcie wtulić się w ramiona babci i znów poczuć, że wszystko jest tak, jak być powinno. Nie chcę już czuć się samotna i niepotrzebna...
Anka
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GALERIA TEGOROCZNYCH ABSOLWENTÓW NASZEGO GIMNAZJUM
WYCHOWAWCA: PANI AGNIESZKA MELA - KARTOSZ
KLASA III A
1. ANDRZEJEWSKA KAROLINA
2. BALCEROWSKA MICHALINA
3. BURA PAULINA
4. GÓRNICZ ZUZANNA
5. JASIŃSKA KATARZYNA
6. KASPRZYK DARIA
7. LIPKOWSKA KAROLINA
8. ŁUCZYK ANGELIKA
9. MANTHAI SANDRA
10. MOCEK SANDRA
11. MUSZYŃSKA KAROLINA
12. PIKULIK JOANNA
13. POZNAŃSKA AGNIESZKA
14. TOTOŃ DARIA
15. AMERNIK PRZEMYSŁAW
16. BALCER MATEUSZ
17. BREWKA MARCIN
18. PARADOWSKI DOMINIK
19. WILCZYSKI MATEUSZ
20. WIŚNIEWSKI MICHAŁ
21. ZMITROWICZ JAKUB

WYCHOWAWCA: PANI ANNA HOPPE
KLASA: III B
1. BĄBIŃSKA KLAUDIA
2. BROŻEK IZABELLA
3. CZARNOTA ANNA
4. GOLDYSZEWICZ AGNIESZKA
5. JASKOT SAMANTA
6. MADALIŃSKA IGA
7. MREŁA EMILIA
8. NOWICKA IZABELA
9. PARADOWSKA BARBARA
10. PŁACZEK MARTA
11. PODOMAĆKO AGATA
12. ROGALSKA MAGDALENA
13. SOPEL KATARZYNA
14. BERNDT HUBERT
15. CHYŁA TYMON
16. KIJOWSKI DAWID
17. KISTOWSKI BARTŁOMIEJ
18. KLEMENS ROBERT
19. KOWALSKI ANDRZEJ
20. KSOBIECH ADAM
21. MARCHEL PATRYK
22.. NOWAK DAWID
23. RAJEK MICHAŁ
24. TRZCIŃSKI TOMASZ
WYCHOWAWCA: PANI AGNIESZKA KRZYCKA
KLASA: III C
1. BOCHAT SARA
2. CHLEBEK MARTA
3. DUDEK KAROLINA
4. KONISZEWSKA ALEKSANDRA
5. KOTARAK ALEKSANDRA
6. MALSZEWSKA PAULINA
7. NESLER PATRYCJA
8. NOWAKOWSKA ALICJA
9. SKRZYNIARZ ANNA
10. SZCZUKOWSKA ELWIRA
11. WNUK ALEKSANDRA
12. ZGRYZNIAK KINGA
13. ŻAKOWSKA KATARZYNA
14. ŻAREK MALWINA
15. BEDNAREK BARTOSZ
16. BOROWCZAK JAKUB
17. BRZAKAŁA MICHAŁ
18. GONDEK SEBASTIAN
19. KABAT MATEUSZ
20. MADAJ PIOTR
21. MARCINIEC PRZEMYSŁAW
22. PASIETA KRYSTIAN
23. POPIELARSKI KAMIL
24. TADYCH HUBERT

WCZORAJ…

DZIŚ…
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WYCHOWAWCA: PANI ALEKSANDRA WALCZAK
KLASA: III D
1. BŁAŻEJCZAK ALEKSANDRA
2. CHYŁA ZUZANNA
3. DEJA DOMINIKA
4. KEMPA ALEKSANDRA
5. KLAPA SANDRA
6. MARCEWKA DOMINIKA
7. PIKULIK AGATA
8. SRĘPOSZ HANNA
9. SZCZEPANIAK WERONIKA
10. TUREK IZABELLA
11. WALAS MARTA
12. WALCZAK MAGDALENA
13. WESTPHAL WERONIKA
14. ZIELIŃSKA ANNA
15. DERA JAKUB
16. NARLOCH MATEUSZ
17. PIETROŁAJ MACIEJ
18. SZCZEŚNIAK JAKUB
19. ŻŁOBIŃSKI PATRYK

WYCHOWAWCA: PANI ANNA KOZIMOR
KLASA: III E
1. BĄK MALWINA
2. DOMINIAK KLAUDIA
3. GIL KAROLINA
4. GRAMSE MONIKA
5. KAFKE KATARZYNA
6. KOWALSKA ALEKSANDRA
7. KOWALSKA KLAUDIA
8. MALICH KAROLINA
9. MALISZEWSKA MONIKA
10. ROLA ALEKSANDRA
11. RZESZUTKO ELŻBIETA
12. SKRZYPCZYŃSKA KAMILA
13. WACHOWSKA PATRYCJA
14. GÓRA JAKUB
15. GRZANKA KRZYSZTOF
16. JEŻUCHOWSKI DAWID
17. PRZYBYLAK SEBASTIAN
18. ROLA DANIEL
19. WRONKOWSKI PIOTR
20. ŻŁOBIŃSKI PIOTR

WYCHOWAWCA: PANI ANNA GALLAS - ŚLEPECKA
KLASA: III F
1. BARCZYK DARIA
2. BĄK BEATA
3. BOCHEŃSKA JUSTYNA
4. BORZĘCKA MALWINA
5. GACKOWIAK SARA
6. KAŁECKA KAROLINA
7. KOWALSKA DOMINIKA
8. KOWALSKA OLIWIA
9. KOZŁOWSKA AGNIESZKA
10. MARTIN ANNA
11. SZCZĘSNA SAWA
12. BORKOWSKI JAKUB
13. DOBROS MARIUSZ
14. DUSZCZAK PATRYK
15. GNIAZDOWSKI BARTOSZ
16. JAGÓDKA - KRASICKI MARCIN
17. KOMAR ARTUR
18. RZELEK MICHAŁ
19. RYDWAŃSKI DAWID
20. WITCZAK MAREK

SZCZERE POZDROWIENIA KIERUJEMY W STRONĘ NASZEJ NAJLEPSZEJ WYCHOWAWCZYNI, A ZARAZEM
DOSKONAŁEJ NAUCZYCIELKI JĘZYKA NIEMIECKIEGO, A MIANOWICIE PANI ANI GALLAS - ŚLEPECKIEJ.
DZIĘKUJEMY ZA TE 3 LATA, PRZEZ KTÓRE PRZESZLISMY RAZEM, WSPÓLNYMI SIŁAMI POKONYWALIŚMY
KAŻDĄ PRZESZKODĘ, ŻADEN PROBLEM NIE BYŁ NAM OBCY. MIŁO BĘDZIEMY WSPOMINAĆ CHWILE SPĘDZONE W KLASOWYM GRONIE. WIR WUNSCHEN IHNEN VIEL ERFOLG UND VIEL GLUCK IM LEBEN.
UCZNIOWIE KLASY III F
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PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI
W GIMNAZJUM
IM.M.SKŁODOWSKIEJ – CURIE W WYRZYSKU
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA

TYTUŁ PROJEKTU

Belaid Renata

„Jasełka misyjne”
„Droga Krzyżowa”

Berndt Joanna

„Skąd się wzięły nazwy miejscowości w naszej gminie”

Jaśkiewicz Katarzyna
Kozimor Krzysztof

„Jak zredagować gazetkę szkolną ?”
„Szkoła oczyma ucznia”
„Strona internetowa mojej klasy”

Kozimor Michał

„Jak rozwiązać problem matematyczny za pomocą narzędzi
dostępnych w otaczającym nas świecie ?”
„Bilans ekonomiczny i społeczny palenia papierosów”
„Nasza szkoła jest bezpieczna”

Mela – Kartosz Agnieszka

„Przywódcy państw totalitarnych wczoraj i dzisiaj”
„Jak rozweselić maluszki?”

Mrotek Izabela

„Podróżując z językiem angielskim”

Nawrocka – Paluszkiewicz Monika

„W jaki sposób konserwanty wpływają na zdrowie człowieka?”

Nowicka Anna

„Jaki wpływ miała muzyka brytyjska na poprzednie pokolenie, a jaki ma na dzisiejszą młodzież?”

Nowicka Beata

„Jak żyć i działać bezpiecznie?”

Onoszko Jacek

„Zmiany stanów skupienia”

Rummel Agnieszka

„Wielkie przeboje lat 60-tych”

Wilczyńska Małgorzata

„Kim był Janusz Korczak?”

Zmitrowicz Izabela

„Badanie wyjazdów turystycznych uczniów gimnazjum”

WCZORAJ…

DZIŚ…

JUTRO...
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NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA

TYTUŁ PROJEKTU

Belaid Renata

„Droga Krzyżowa”

Charczun Natalia
Duszczak Izabella

„Między chemią a zabawą moje małe laboratorium”
„Rola związków zawartych w pokarmach na organizm człowieka”
„Jedz smacznie i zdrowo”

Holc Benedykta

„Czy znasz miasta – symbole?”

Jaśkiewicz Katarzyna

„Jak porozumiewali się ludzie na przestrzeni wieków? Historia człowieka w znakach zaklęta.”

Kozimor Anna
Mela – Kartosz Agnieszka

„Dzień na Olimpie”
„Pomagamy bibliotece szkolnej”
„Jak rozweselić maluszki?”

Mrotek Izabela

„Podróżując z językiem angielskim”

Sell Ryszard

„Wspomnienie o dziejach Auguścina”

Mela – Kartosz Agnieszka
Onoszko Jacek
Troczyńska Lidia
Wilczyńska Małgorzata

„ Dlaczego Maria Skłodowska – Curie została patronem naszego gimnazjum?

WCZORAJ…

DZIŚ…

JUTRO...
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PREZENTUJEMY PRACE KOLEJNEJ NASZEJ UCZENNICY, TYM
RAZEM JEST TO ANETA WITKOWSKA Z KLASY IIE, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ FOTOGRAFIĄ ARTYSTYCZNĄ. UCZĘSZCZA NA WARSZTATY W WYRZYSKIM DOMU KULTURY I KSZTAŁCI SWOJE UMIEJĘTNOŚCI POD OKIEM PANA PIOTRA BRZEZINSKIEGO.

WCZORAJ…

DZIŚ…

JUTRO...
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Dziesięć pytań do...

Wywiad z Panem Adamem Dziamarą - nauczycielem wychowania
fizycznego.
AGATA KUTTA: Czy od zawsze chciał Pan zostać nauczycielem wychowania fizycznego?
PAN ADAM DZIAMARA: Nie, kiedyś chciałem zostać żołnierzem zawodowym. Zainteresowanie armią obudziło
się we mnie, kiedy odbywałem zasadniczą służbę wojskową. Byłem na dobrej drodze, aby tak się stało, ale podjąłem inną decyzję, do dzisiaj nie wiem dlaczego.
A.K.: Dlaczego zdecydował się Pan na uprawianie zawodu nauczyciela?
A. DZ.: Wuefistą zostałem chyba tylko dlatego, że sport towarzyszył mi od najmłodszych lat. Chciałem zmienić
coś w swoim życiu, podjąłem studia zgodnie z moimi zainteresowaniami - decyzji nie żałuję.
A. K.: O czym Pan marzył, kiedy był małym chłopcem?
A. DZ.: Moje marzenia koncentrowały się wokół zawodów, w których pomaga się ludziom, np.: strażak, żołnierz.
Zawsze chciałem móc pomagać potrzebującym, słabszym i bezbronnym.
A. K.: Czy spełniły się wszystkie Pana marzenia?
A. DZ.: Myślę, że wiele moich marzeń spełniło się, ale są też takie, na których spełnienie czekam.
A. K.: Które z Pana marzeń jeszcze się nie spełniło?
A. DZ.: (chwila zastanowienia) Trudne pytanie. w pewnych sytuacjach po prostu „wymiękam” i czuję się bezradny, ale siły dodaje mi wysiłek fizyczny, który pogłębia wiarę w siebie. W środku jestem skromnym, pomocnym
człowiekiem. Ponadto jestem bardzo wrażliwy na płacz kobiet i cierpienie dzieci.
A. K.: Czy bał się Pan wejścia w dorosłe życie, wszystkich obowiązków i decyzji z jakimi muszą zmierzyć
się dorośli każdego dnia?
A. DZ.: Jako kawaler nie zdawałem sobie z tego sprawy. Wszystko było takie proste. Prawdziwe troski i strach
o jutro przyszły w momencie założenia rodziny.
A. K.: Ma Pan już jakieś plany na wakacje?
A. DZ.: W wakacje zamierzam skończyć studia podyplomowe. Planuję także wyjazd w góry, ale jeszcze nie wiem,
jak to będzie.
A. K.: Czy czuję się Pan szczęśliwy, czy może jednak czegoś Panu brakuje?
A. DZ.: Szczęście dla mnie, to być zdrowym i poznawać spełnionych, zawsze uśmiechniętych ludzi. Często wymagamy zbyt wiele i nie zauważamy tego, co znajduje się na wyciągnięcie ręki.
A. K.: Czy gdyby mógł Pan cofnąć czas, chciałby Pan coś zmienić, czy może pozostawił by Pan swoje życie takie, jakie jest?
A. DZ.: Uważam, że chyba każdy by coś zmienił w swoim życiu. Ja osobiście niektóre rzeczy bym zmienił, ale
większość pozostawiłbym bez zmian. Z pewnością często odwiedzałbym dyskoteki poza moim miejscem zamieszkania. Z perspektywy czasu wiele byśmy chcieli zmienić… ale czy warto?
A. K.: Jakie ma Pan zwariowane marzenie którego i tak nie można zrealizować?
A. DZ.: Chciałbym przepłynąć kajakiem najdłuższy dopływ Wisły, choć nie wiem jeszcze, jaki to jest. Zdaję sobie z tego sprawę, że ja dużo rzeczy nie wiem, ale to naprawdę chciałbym zrobić i gdybym mógł, przepłynąłbym.

WCZORAJ…

DZIŚ…

JUTRO...

A. K.: Dziękuję za rozmowę!
A. DZ.: Dziękuję również!

POLECAMY LITERATURĘ
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Psychoza i śmierć
Autor: J.D. Robb
Po latach służby w policji Eve Dallas uważa, że
już nic jej nie zaszokuje. A jednak… To był jeden z tych
barów w centrum miasta, gdzie pracownicy firm narzekają na szefa, czasem umawiają z kimś na wieczór. Początkowo dało się jedynie
odczuć pewne napięcie w powietrzu. Gwar się wzmógł. Goście stali się męczący.
Padło kilka ostrych słów, doszło do przepychanek. Potem zaczęło się szaleństwo. Po dwunastu minutach chaosu i przemocy zginęło osiemdziesiąt. Eve Dallas próbuje zrozumieć niewytłumaczalny ciąg zdarzeń. Świadkowie, którzy przeżyli, mówią, że widzieli jakieś potwory i roje pszczół. Opisują nagłe, przemożne uczucie strachu, gniewu i szaleństwa. Kiedy kryminolodzy składają raport, wszystko zaczyna wskazywać na to, że doszło do zbiorowej psychozy…

Gra o tron
Autor: George R. R. Martin
W Zachodnich Krainach o ośmiu tysiącach lat zapisanej historii widmo
wojen i katastrofy nieustannie wisi nad ludźmi. Zbliża się zima, lodowate wichry wieją z północy, gdzie schroniły się wyparte przez ludzi pradawne rasy
oraz starzy bogowie. Zbuntowani władcy na szczęście pokonali szalonego Smoczego Króla, Aerysa Targaryena, zasiadającego na Żelaznym Tronie Zachodnich
Krain, ale tyranowi udało się zbiec, śmierć dosięgła go z ręki gwardzisty. Niestety, obalony władca pozostawił potomstwo, równie nieobliczalne jak on sam... Opuszczony tron objął Robert najznamienitszy z buntowników. Minęły już lata pokoju i oto możnowładcy zaczynają
grę o tron...

Martwy aż do zmroku
Autor: Charlaine Harris
Dzięki wynalezionej w japońskim laboratorium syntetycznej krwi oraz napojowi
z jej ekstraktem o nazwie Tru: Blood, w ciągu zaledwie jednej nocy wampiry
z legendarnych potworów przeistoczyły się w przykładnych obywateli. I chociaż
ludzie nie figurują już w ich jadłospisie, społeczeństwo niepokoi się, co stanie się,
gdy wampiry opuszczą mroczne kryjówki. Przywódcy religijni i polityczni na całym świecie wyrazili już na ten temat swoje zdanie i jedynie mieszkańcy Bon Temps, małego miasteczka w Luizjanie, nie mogą się zdecydować, co o tym naprawdę myśleć. ..
źródło opisu: Wydawnictwo Prószyski i S-ka, 2013
źródło okładki: http://www.proszynski.pl/Psychoza_i_smierc-p-31965-1-30-.html
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opracował: Paweł Nowaczyk IIc
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NIEZWYKŁE SPOTKANIE Z POETKA I MALARKĄ...

29 maja b. r. nasi gimnazjaliści uczestniczyli w niecodziennym wydarzeniu. Zostali bowiem zaproszeni do Biblioteki Miejskiej w Wyrzysku
na spotkanie z poetką i malarką – panią Elzbietą Wasyłyk, która jest profesorem na Uniwersytecie Szczecińskim. Uczniowie nie znali w ogóle
twórczości gościa, z tym większym zainteresowaniem wysłuchali wykładu o filozofii, sztuce i duchowości każdego człowieka, która może przejawiać się w różnorodnej działalności artystycznej. Był to intelektualny
wstęp do wysłuchania i przeżycia wiersza pt. „Ballada o końcu świata”,
nawiązującego swą tematyką do „Apokalipsy” wg św. Jana oraz „Piosenki
o końcu świata” Czesława Miłosza. Poetka przedstawiła również szczegółową genezę swojego utworu, który jak przyznała nosiła w sobie od dłuższego czasu. Podziękowała także za ciepłe przyjęcie i otwartość na nowe
doświadczenia. Zachęcała wszystkich zebranych do pracy nad sobą, do
angażowania się w rozwijanie swoich pasji, marzeń i talentów.
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OWOCOWY ZAWRÓT GŁOWY

Koktajl bardzo owocowy
Składniki : ( na 4 porcje )

- 300 g sezonowych owoców (jagód, truskawek, jeżyn, malin, poziomek)
- 235 ml jogurtu o smaku truskawkowym
- 1 banan pokrojony w plasterki
- 235 ml mleka
- 0,5 łyżeczki cukru
Przygotowanie :
Do blendera włożyć owoce, wlać jogurt truskawkowy,
dodać banana, mleko i cukier. Przykryć i zmiksować na gładko.
Schłodzić w lodówce. Wlać do szklanek i podawać.
SMACZNEGO!

Galaretkowy sernik !
Skłaniki :
- 3 waniliowe serki homogenizowane (każdy po 150g)
- 4 opakowania galaretek (żółta, czerwona, zielona, pomarańczowa)

Przygotowanie :
Galaretki czerwoną, zieloną i pomarańczową rozpuszczamy osobno w 1/2 szklanki przegotowanej, gorącej wody. Po stężeniu kroimy galaretki w kostkę i przekładamy do mniejszej formy keksowej lub tortownicy o średnicy 24 cm. Żółtą galaretkę rozpuszczamy w szklance przegotowanej
gorącej wody. Po wystygnięciu miksujemy ją z serkami homogenizowanymi. Otrzymaną masą zalewamy pokrojone w foremce galaretki i wstawiamy do lodówki, aby stężała.

SMACZNEGO !
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W NASZYM GIMNAZJUM JEST WIELU UCZNIÓW, KTÓRZY
PRZEJAWIAJĄ ZDOLNOŚCI ARTYSTYCZNE...

WERONIKA SKRZYPCZYŃSKA IB

AGNIESZKA GOLDYSZEWICZ IIIB

KAROLINA ŚRON ID

PATRYCJA BOGACKA ID
KATARZYNA ŻAKOWSKA IIIC

KLAUDIA TYBURCZY IE
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Zapraszamy na ciekawy film

1000 lat po Ziemi
Tysiąc lat po globalnej katastrofie statek generała
Raige'a i jego syna rozbija się na Ziemi. Chłopiec
będzie musiał samotnie stawić czoła dzikiej planecie.

Noc oczyszczenia
Niedaleka przyszłość. W eksperymentalnej walce
z przestępczością trzy razy do roku przez 12 godzin morderstwo jest całkowicie legalne.

Wielkie wesele
Don (Robert De Niro) i Ellie (Diane Keaton) to
rozwiedziona para, która bierze udział w weselu
swojego adoptowanego syna. Okazuje się, że czeka ich niełatwe zadanie. Ze względu na gościa
honorowego- rodzoną matkę pana młodego muszą udawać, że wciąż są małżeństwem.
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