S
S
E
R
P
M
I
G
NIEREGULARNIK PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W TRZYDNIKU DUŻYM

Rok 6, numer 2 (26)
Styczeń 2014

Wielkimi krokami zbliżają się ferie zimowe. Warto zaplanować je już teraz.
Zachęcamy Was do spędzania ich aktywnie. Możecie wybrać się na narty na któryś
z okolicznych stoków lub na lodowisko, aby pojeździć na łyżwach. Należy jednak pamiętać, że zamarznięty staw nie jest odpowiednim miejscem do zabawy. Ważny jest również odpowiedni sprzęt oraz zabezpieczenia. Wyjazd w góry również jest dobrym pomysłem na spędzanie tego czasu.
W ferie najważniejsza jest dobra zabawa, ale nie wolno zapominać o czymś
równie ważnym – bezpieczeństwie.
XYZ

PAMIĘTAJ!

•
•
•

Poruszaj się ostrożnie po chodnikach i drogach, śnieg sprzyjający zabawie,
na drodze jest groźny.
Ślizgaj się na zorganizowanych lodowiskach - nie na rzekach i stawach.
Nie chodź po tej części górki, po której zjeżdżają na sankach inne osoby.

•
•
•
•

Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu drogi oraz zbiorników wodnych.

•
•
•
•
•

Nie przebiegaj przez ulicę, nie przechodź w miejscach niedozwolonych.

•
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Przeczytałam'
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W czasie zjeżdżania zachowuj bezpieczną odległość między sankami.
Nie doczepiaj sanek do samochodu.
Rzucając się śniegiem nie łącz miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy
kamieni oraz nie celuj w twarz drugiej osoby.
Bądź widoczny na drodze.
Nie strącaj zwisających z dachów sopli.
Pamiętaj o zdrowym odżywianiu.
Ubieraj się odpowiednio do temperatury panującej na dworze.
W wolnym czasie przebywaj na świeżym powietrzu, dbaj o aktywność
fizyczną.

BĄDŹ ROZSĄDNY I UNIKAJ ZAGROŻEŃ!
DOBRA ZABAWA, TO BEZPIECZNA ZABAWA!!!

Polecam...
Jaki jest sens robienia
postanowień noworocznych?

6
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Z życia szkoły...
Powrót do dzieciństwa

Dnia 13 grudnia 2013 roku klasa II a pojechała do
Lublina na warsztaty lepienia z gliny. Pani Ania pokazała
nam, jak można zrobić ładne ozdoby z tego materiału.
Dostaliśmy bryłki gliny plastycznej, a następnie każdy wziął
się do pracy. Zaczęliśmy od zrobienia dna, a potem każdy
według swego pomysły tworzył choinki, świeczniki i anioły,
a spod ręki naszego kolegi wyszedł ślimak, który niestety w
końcowej fazie pracy uległ zniszczeniu.
Na końcu wykazaliśmy się pracą na rzecz naszej
klasy i zrobiliśmy piękne ozdoby świąteczne, które przyozdobią naszą choinkę w 2014 roku. Każdy w pełni wykorzystał swój czas, mieliśmy brudne ręce od gliny, lecz byliśmy zadowoleni z tego, co udało nam się ulepić. Okazało
się, że wbrew pozorom glina jest bardzo miła w dotyku i
umożliwia tworzenie naprawdę niezwykłych form.

Mikołajkowe wspomnienie
11 grudnia 2013 r. uczniowie klas pierwszych naszego gimnazjum byli na wycieczce w Lublinie.
Podczas wyjazdu zwiedzali lubelski oddział Narodowego Banku Polskiego. Tam dowiedzieli się między innymi, jak odróżnić prawdziwe pieniądze od fałszywych oraz
co oznaczają poszczególne symbole umieszczone na
banknotach.
Potem uczniowie udali się do kina, by obejrzeć
film „Igrzyska Śmierci 2”.
Wycieczka ta była doskonałym prezentem na Mikołajki.

Paulina Lisek

UCZEŃ POTRAFI...
Zabiegi sanitarne – np. dokładne wymycie ciała z pod paznokci.
Przyczyny pożarów:
Choroby psychiczne podpalające człowieka
Upadki choinek
Strzał pioruna („pioróna”)
Instalacja w domu dostała zwarcia
- Jak należy zachować się po ogłoszeniu alarmu w szkole?
- Po otwarciu (drzwi) trzeba się schować za ścianę od strony klamki i zasłonić twarz.
Przejawy paniki:
- bieganie bez sensu po powierzchni globu.

Oliwia Nagajek
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SEMESTR PIERWSZY W LICZBACH

Uczniowie ze średnią ocen 4,75 i więcej:

Osoby ze 100% frekwencji:
Rafał Bielecki,

IA

Emanuela Bis (średnia ocen 5,0)

Marcelina Łukasik,

Weronika Kamińska (średnia ocen 4,79)

Ewelina Maślach

IB

Kinga Szymańska (średnia ocen 5,07)

IC

Oliwia Nagajek (średnia ocen 5,07)

IIA

Paulina Lisek (średnia ocen 5,13)

IIB

Alicja Stefaniak (średnia ocen 5,44)

Średnie poszczególnych klas:
IA
IB
IC
IIA
IIB
IIC
IIIA
IIIB

Wojciech Jarzyna (średnia ocen 5,06)
Daria Suchora (średnia ocen 4,94)
Adrian Bochen (średnia ocen 4,81)
IIIA

Sebastian Odrzywolski (średnia ocen 5,21)
Aleksandra Mazur (średnia ocen 4,93)

IIIB

3,22
3,43
3,34
3,54
3,58
3,27
3,42
3,27

ajlepsi czytelnicy:

Anna Kamińska (średnia ocen 4,71)

Rybińska Justyna IB

47

Krystian Dziewa (średnia ocen 4,62)

Mazur Aleksandra IIIA

43

Patrycja Jabłońska (średnia ocen 4,50)

Odrzywolski Sebastian IIIA 26

Magdalena Staniec (średnia ocen 5,21)

Dziewa Krystian IIIA

26

Poniewozik Katarzyna IIB

25

Gierłach Katarzyna IIIA

19

Dziedzic Agnieszka IIIA

19

Pelc Hubert IC

17

Jocek Katarzyna IIA

16

Damian Szmit (średnia ocen 5,14)
Patrycja Rydzewska (średnia ocen 4,86)
Magdalena Rycerz (średnia ocen 4,79)
CZYTEL ICTWO

klasa
I A
IB
IC
II A
II B
II C
III A
III B

IX
15
16
19
30
41
27
26
36

Razem: 210

X
12
23
23
24
19
11
86
12

XI
17
20
18
25
14
17
81
11

XII
9
16
20
14
25
9
21
16

I
13
14
6
2
7
42
2

210

203

130

86

razem śr/ucz.
66
2.75
89
3.71
80
3.81
99
4.71
101
4.81
71
3.74
256
10.67
77
2.85

839

4.58

śr/czyt.
3.66
6.36
5.33
4.95
5.31
3.94
11.13
4.05

5.74

ROK 6, NUMER 2 (26)

STR. 4

Cywilizacja telewizji
Wkroczyliśmy w wiek XXI. Codziennie mamy
kontakt z nauką i techniką, nawet jeśli nie zdajemy sobie
z tego sprawy. Dzięki nauce możemy lepiej poznać otaczający nas świat, a wynalazki, maszyny i urządzenia
ułatwiają człowiekowi pracę i życie. Ludziom żyje się
obecnie o wiele łatwiej niż na przykład 100 lat temu.
To dzięki wynalazkom i wynalazcom. Ich odkrycia wykorzystujemy w różnych dziedzinach techniki, a jej
rozwój wciąż nas zaskakuje. Jednym z technicznych wynalazków, który ma ogromny wpływ na nasze życie jest,
istniejąca od 1925 roku, telewizja. Zastanowić się jednak
należy, jaki ten wpływ jest. Czy telewizja jest naszym
sojusznikiem, czy wrogiem? Telewizor znajduje się obecnie w każdym domu, ludzie spędzają przed nim wiele
swojego wolnego czasu. Pozytywnym jest to, że telewizja
ma ogromny wpływ na zasób naszej wiedzy, na znajomość pojęć, na rozwój emocji i wyobraźni, na kształtowanie pożądanych postaw, a nawet na rozwijanie zainteresowań i aktywności umysłowej człowieka. Jednak, by to,
co widzimy na ekranie miało pozytywny wpływ na nasze
życie, należy dostosować oglądany materiał do odbiorcy.
Na przykład program powinien być dostosowany do wie-

ku widza. Telewizja ma bardzo duże oddziaływanie na
emocje i wyobraźnię. Prócz tego wszystkiego zauważa
się, że niestety w rodzinach coraz mniej czasu spędza
się wspólnie, jej członkowie coraz mniej ze sobą rozmawiają „oddając” swój czas na rzecz programów telewizyjnych co przynosi wielkie straty zarówno dla dzieci, jak i
dla dorosłych.
Należy przyznać, iż wynalezienie telewizji zmieniło nasze życie, i ma na nas ogromny wpływ na nas.
B. Krzowski

Porno uzależnienie
W dzisiejszych czasach nikt z nas nie wyobraża
sobie życia bez Internetu. Dzięki niemu polepszyła się
sytuacja ludzi będących w jego zasięgu. Internet pozwala
na szybkie wyszukiwanie wiedzy, robienie zakupów, załatwienie spraw w urzędach, mobilną bankowość, a także
na komunikację na odległość bez wychodzenia z domu.
Poza pozytywnymi skutkami powszechności
Internetu, jak zawsze znalazły się jakieś negatywy. Wraz
z rozwojem Internetu nastąpił rozwój darmowej i łatwo
dostępnej pornografii.
Jak podaje Wikipedia pornografia to : „wizerunek
osób lub przedmiotów o cechach jednoznacznie seksualnych utworzony z zamiarem wywołania pobudzenia seksualnego lub podniecenia u osób oglądających”.
Nie znaczy to jednak, że Internet przyczynił się
do powstania pornografii. Pierwsze wzmianki o pornografii
pojawiły się już przed naszą erą.
Filmy pornograficzne kierowane są głównie do
mężczyzn, którzy są wzrokowcami i czerpią większe korzyści z oglądania aktów seksualnych.
Istnieje wiele kontrowersji na jej temat. Jedni
chcą jej całkowitego zakazania, a inni wręcz przeciwnie.
Na stan dzisiejszy pornografia jest w pełni legalna w Polsce. Kościół natomiast uważa, że pornografia jest zagrożeniem dla rozwoju psychospołecznego młodzieży jak
również utrudnia przygotowanie ich do zawarcia małżeństwa i założenia szczęśliwej rodziny.
Wszystko ma swoje dobre i złe strony. Przytoczę
kilka skutków wynikających z oglądania treści pornograficznych.

Pozytywne skutki oglądania pornografii:
• umożliwia rozładowania napięcia seksualnego, co
prowadzi do zmniejszenia liczby zboczeńców, pedofilów i gwałcicieli
• urozmaicenie życie intymnego
• korzyści majątkowe dla firm produkujących i rozpowszechniających filmy i czasopisma
Negatywne skutki oglądania filmów pornograficznych:
• uzależnienia
• niszczy reputacje widza, drastycznie zmniejsza
produktywność, przyczynia się do utraty pracy
• pornografia dziecięca
• zniszczy aktualne i przyszłe życie małżeńskie
• powstawanie długów
• sprawia, że ludzie oddają się masturbacji
• buduje chore oczekiwania u widza w stosunku do
innych osób
Nie można jednoznacznie stwierdzić, że pornografia jest czymś złym. Jak zawsze ostateczne zdanie w
tym temacie należy do każdego z nas. Uważam, iż każdy
powinien mieć prawo decydować o swoim życiu. Osobiście sądzę, że należy omijać pornografię szerokim łukiem,
aby nie zmarnować swojego życia. Na wszystko przyjdzie
czas, i dla nas gimnazjalistów jeszcze nie nadszedł czas
na prowadzenie aktywnego życia seksualnego.
K. Dziewa
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Błędy językowe
Wielu z nas popełnia błędy językowe. Jednak
warto sprawić, aby było ich najmniej. Niestety, większość
Polaków nie przejmuje się tym.

- miesiąc, nie miesiąc czasu - skoro mówimy miesiąc to
oznacza to pewien czas, dlatego bez sensu jest dodawać
wyraz „czasu”,

A oto niektóre z najczęściej popełnianych błędów:

- jechać do Maroka, nie jechać do Maroko,

- pomarańcza, nie pomarańcz - można się o tym przekonać odmieniając ten wyraz w liczbie mnogiej,

- dwie kobiety, nie dwoje kobiet - dwoje troje używamy
gdy mówimy o rodzaju męskoosobowym,

- pięć gramów, nie pięć gramy - przy liczebnikach 2, 3, 4,
22, 23, 24, 32, 33, 34 itd. mówimy używając końcówek
-cy, -my, -ce, ale przy liczebnikach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15,
27, 35, 67 itd. używamy końcówki -ów,

- poszedłem, nie poszłem.
Ola Mazur

- włączam, nie włanczam - nie ma „włancznika”, tylko
włącznik,
- wziąć, nie wziąć - wystarczy zamienić wyraz na rzeczownik, nie ma czegoś takiego, jak” wziącie”, tylko wzięcie,
- dwunastego czerwca, nie dwunasty czerwiec,

Z perspektywy trzecioklasisty
Testy, kartkówki, powtórzenia do egzaminu gimnazjalnego. Dla nas - trzeciaków to codzienność.
Każdego dnia zmagamy się ze wzmożonym sprawdzaniem naszej wiedzy na różne sposoby. Jedni
"wkuwają na blachę", inni przepisują kilkakrotnie potrzebny materiał. Oto kilka sposobów na efektywną
naukę:
Sposób na naukę nr I- CZYTANIE NON STOP - sposób dość monotonny i często mało skuteczny. Taka nauka
może się okazać wyjątkowo męcząca i mało ciekawa. Szybko się nią znudzimy, a nasze myśli zamiast skupić
się na chłonięciu wiedzy, uciekną daleko...
Sposób na naukę nr II- PRZEPISYWANIE, PRZEPISYWANIE, PRZEPISYWANIE...- czyli sposób, który sama stosuje, ;)) polega on na zapisywaniu zwięzłych notatek z lekcji, podkreślaniu ważnych informacji i przepisywaniu ich kilkakrotnie. Bardzo pomocne jest tu używanie kolorowych pisaków, graficzne wyodrębnianie
niektórych fragmentów notatki, tak aby nie była ona jednolita. Ma przyciągnąć nasza uwagę i utrwalić się
w pamięci. Później możemy np. skojarzyć jakąś datę z kolorem, którym była ona zapisana.
Sposób na naukę nr III- UCZENIE PRZEZ JEDZENIE - tak jak ja zapamiętuje daty, ważne pojęcia poprzez wyodrębnienie graficzne, tak niektórzy uczą się przez zapamiętywanie smaków. Sposób być może dobry, oryginalny, jednak należy przy niej pamiętać o umiarze ;) co za dużo, to niezdrowo.
Sposób na naukę nr IV- RUCH - sposób dla tych, którzy nie mogą usiedzieć w miejscu i nawet podczas
nauki rozpiera ich energia. Chodzą, bujają się, zakładają nogi na głowę, czyli po prostu są w ruchu. Sposób
sam w sobie jest dobry, ponieważ ważne jest to, aby podczas nauki nie kłaść się w łóżku, a ten błąd uczniowie popełniają bardzo często. Gdy kładziemy się do łóżka, nasz mózg, przygotowuje się do odpoczynku.
Dlatego też efektywność uczenia znacznie maleje.
Warto pamiętać: jeśli nauka, to w miejscu przyjemnym, cichym, spokojnym i pod żadnym pozorem
nie w łóżku!!
Patrycja Jabłońska
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PRZECZYTAŁAMQ POLECAM...
SUZANNE COLLINS
IGRZYSKA ŚMIERCI
Na terenie dzisiejszej Ameryki istnieje państwo Panem. Jest ono podzielone na 12 dystryktów.
Katniss Everdeen właśnie tam mieszka. Musi polować, żeby jej rodzina miała co jeść. Na dodatek nadchodzą kolejne Głodowe Igrzyska. Jest to turniej,
w którym dwójka wylosowanych dzieci (chłopiec
i dziewczyna) z każdego dystryktu musi stoczyć walkę na śmierć i życie. Ostatnia osoba na arenie wygrywa. Katniss Everdeen boi się, że zostanie wylosowana. Jednak wytypowana zostaje jej młodsza siostra Prim. Aby uratować siostrę od pewnej śmierci,
Katniss zgłasza się na ochotnika. Drugą osobą wytypowaną zostaje Peeta - chłopak, który w dzieciństwie
uratował jej życie.
Książka jest bardzo ciekawa. Nie można się
od niej oderwać. Ma niesamowite zwroty akcji.
Gdybym miała ją ocenić w skali 1 do 10, dałabym 9.
Cała opowieść składa się z trzech części.
Wszystkie są dostępne w naszej, szkolnej bibliotece.
Ola Mazur

Jaki jest sens robienia postanowień noworocznych?
Pytanie zadane w nagłówku, wbrew przepuszczeniom i logice, nie zostanie przeze mnie wyjaśnione.
Szczerze mówiąc, nie rozumiem fenomenu zmieniania
swych przyzwyczajeń i stylu życia pod wpływem zmiany
kilku cyferek w dacie. Proszę bardzo, niech zmienia się
rok, ja mogę znaleźć mniej mainstreanowy, czyli odznaczający się upodobaniem do aktualnych zapatrywań na
to, co modne i popularne termin na zmianę utartych
zwyczajów. Dlaczego?
Po pierwsze: postanowienia noworoczne,
choćby były zapisane wielkimi literami na ścianie, zazwyczaj działają dość krótko. Większość z nich wymyślamy bez znaczącego powodu. „Och, kończy się rok
w następnym będę o kilkanaście kilo lżejsza.” Nie zastanawiamy się wówczas nad przyczyną takiego myślenia, zatem naszą jedyną motywacją staje się spełnienie
postanowienia noworocznego. Gdyby ktoś naprawdę
chciał pozbyć się zbędnych kilogramów, nie czekałby z
tym do następnego roku.

Po drugie: wymyślając postanowienia, nie myślimy racjonalnie i chcemy osiągnąć wielkie rzeczy
w zaledwie 12 miesięcy. Zakładając, że poprawimy
dwóję z matematyki na co najmniej szóstkę, nie osiągniemy niczego dobrego, bo zniechęcą nas pierwsze
niepowodzenia. Ważne jest zatem formułowanie osiągalnych celów, lecz w obliczu magicznej nowej daty
w zeszycie, mało kto o tym pamięta.
Po trzecie i przynajmniej w moim przypadku
najważniejsze, pisząc te marzenia, nie zastanawiamy
się, jak je spełnić. „Schudnę!” Jak? „ Będę mieć czerwony pasek!” Jak? „Będę miał więcej kolegów!” Jak? Wydając takie utarte polecenia dla siebie, robimy sobie i
swej pewności siebie więcej złego niż dobrego. „Zacznę
regularnie ćwiczyć na WF-ie , a słodycze, w niewielkiej
ilości, ograniczę do 2-3 razy w tygodniu” Brzmi o niebo
lepiej, prawda?
Właśnie dlatego nie robię postanowień noworocznych, a moja osobista odpowiedź na pytanie: „Jaki
jest sens'?” brzmi krótko: „żaden”.
Alicja Stefaniak
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Nasi współpracownicy: Krystian Dziewa IIIA, Patrycja Jabłońskal IIIA, Bartosz Krzowski IIIA, Klaudia Kurz IC,
Ola Mazur IIIA, Oliwia Nagajek IC, Alicja Stefaniak IIB

