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Witamy w nowym roku szkolnym i zapraszamy do
lektury naszego nieregularnika.
Z myślą o Waszych oczekiwaniach 25 września przeprowadziliśmy anonimową ankietę dotycząca najbardziej interesujących tematów poruszanych w czasopismach. Chłopcy
uznali, że najciekawszym tematem jest sport, a zaraz po tym
żarty i dowcipy. Wśród dziewcząt natomiast najpopularniejszym tematem w czasopismach jest moda oraz uroda. Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się opowiadania. Liczymy jednak, że pisane przez naszych uczniów teksty to zmienią.
Ankietę przeprowadziły: Patrycja Rydzewska, Klaudia
Stola i Wiktoria Maj pod czujnym okiem pani Doroty Laskowskiej i Agnieszki Wolanin.
Redakcja
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Z życia szkoły...
Wybory do Samorządu Uczniowskiego
27 września w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu
Uczniowskiego. Z każdej klasy zostały wytypowane dwie osoby. Uczniowie
mieli tydzień na przygotowanie plakatów i ulotek zachęcających do głosowania i poinformowanie wyborców, jakie zmiany chcieliby wprowadzić w
naszym gimnazjum.
Nad przebiegiem głosowania czuwała komisja w składzie: Aleksandra Chmielewska, Justyna Maciag i Sandra Sosnówka z klasy IIIB.
Fot. Patrycja Rydzewska

Po głosowaniu, w którym wzięli udział wszyscy nasi uczniowie,
nauczyciele i pracownicy szkoły, komisja zabrała się za liczenie głosów.

Fot. Klaudia Stola

Zwycięzcą została Patrycja Rydzewska z klasy IIB obejmując stanowisko przewodniczącej, zastępcą Eliza Surowiec i Jakub Słowak, sekretarzem Agata Chmielewska, a skarbnikiem Łukasz Okoń.
Działalność naszego Samorządu zapoczątkowało zorganizowanie
dyskoteki szkolnej z okazji Dnia Chłopaka. Wszyscy świetnie się bawili
i z niecierpliwością oczekują następnej.
Karolina Jaworek

Sprzątanie Świata - Polska 2012
Jak co roku nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie Świata”, która odbyła
się w dniach 15-17 września. Nasi uczniowie w grupach sprzątali miejscowości całej gminy. W akcji wzięło udział 128 uczniów i 18 nauczycieli. Pomimo niedogodnych warunków
pogodowych uczestnicy dzielnie wysprzątali teren naszej gminy.
Łącznie zebraliśmy około 220 worków. Nie jest to mało, więc starajmy się nie
śmiecić i dbać o naszą planetę. Na pewno będzie nam się milej i przyjemniej żyło w czystym otoczeniu. Cieszy nas fakt, że zrobiliśmy coś dobrego dla Natury.
Karolina Jaworek

12 października w naszym gimnazjum obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji zostało zorganizowane krótkie przedstawienie
pod okiem pań Agnieszki Wolanin i Izabeli Karwat, a udział wzięli: Karolina
Rak, Karolina Wieczorek, Karolina Jaworek, Klaudia Stola, Konrad Kopeć,
Weronika Pomykalska Patrycja Jabłońska, Piotrek Szymański, a także
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

Fot. Iza Lisek

W czasie apelu wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły otrzymali
słodki upominek przygotowany przez „Klub 4H”. Nauczycielom i pracownikom szkoły wręczono także kwiaty.
Dyrektor poinformował o przyznaniu nagrody wójta gminy, którą
w tym roku otrzymała pani Dorota Nyk. Gratulujemy !
Karolina Jaworek

Fot. Iza Lisek
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ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Aby tradycji stało się zadość, w naszym gimnazjum 18 października uczniowie pierwszych klas w obecności nauczycieli i starszych kolegów złożyli uroczyste ślubowanie.
Następnie nasze "kociaki" musiały się zmagać z wieloma konkurencjami takimi jak:

Fot. Kamila Resztak

Fot. Kamila Resztak

oddzielenie kaszy i ryżu od zboża...

...jedzenie batonika sztućcami...

Fot. Kamila Resztak

Fot. Wiktoria Maj
...przyszywanie guzików...

Fot. Wiktoria Maj
...zrobienie oryginalnej czapki z gazety...

...quiz na temat szkoły...

Fot. Wiktoria Maj
...splatanie warkocza.

Pierwszaki dzielnie poradziły sobie z konkurencjami. Według jurorów: Klaudii Stoli, Karoliny Jaworek i Kuby
Słowaka najlepiej poradziła sobie klasa IB, a jako nagrodę
klasa otrzymała jeden dzień bez pytania.
Wszyscy wspaniale się bawili - i ci oglądający,
i ci wykonujący zadania ;]
Fot. Wiktoria Maj

Karolina Jaworek

ROK 5, NUMER 1 (20)

STR. 4

Niecodzienna lekcja języków obcych
Głównym celem projektu jest propagowanie sportu
i zdrowego stylu życia wśród młodzieży. Uczestnicy projektu
będą mogli nie tylko poznać nowe charakterystyczne dla
danego kraju sporty i gry, ale także zasady zdrowego odżywiania, znaczenia i wpływu aktywności fizycznej i zbilansowanej diety na organizm człowieka. Realizacja projektu będzie okazją do poznania nowych kultur i obyczajów, a także
do promowania takich wartości jak tolerancja, równość, wytrwałość, zdrowa sportowa rywalizacja czy fair play. Celem
projektu jest zachęcenie do solidarności wśród młodzieży
w całej Europie i do podjęcia przez młodych ludzi odpowiedzialności za swoje życie i przyszłość.

W styczniu 2012 roku dyrektor Publicznego
Gimnazjum w Trzydniku Dużym Ryszard Wolanin wraz
z nauczycielem języka angielskiego – Anną Skrzypek
uczestniczyli w wizycie przygotowawczej w Belgii. Celem wizyty było opracowanie projektu współpracy wielostronnej pt.: „SOUL - Sports Opportunities Unite
Lives” w ramach programu Comenius. W spotkaniu
uczestniczyli także przedstawiciele szkół z Anglii, Norwegii, Francji i oczywiście z Belgii. Dziś już wiemy, że
projekt otrzymał akceptację Komisji Europejskiej i od
września 2012 przez dwa kolejne lata realizowany będzie przez uczniów i nauczycieli PG w Trzydniku Dużym. A co najważniejsze, realizowany będzie w języku
angielskim, więc uczniowie będą mieli wspaniałą okazję do rozwijania swoich umiejętności językowych poprzez komunikowanie się z rówieśnikami z krajów partnerskich. Dzięki środkom otrzymanym z UE uczniowie i kadra pedagogiczna będą mieli możliwość
wyjazdu do krajów uczestniczących w realizacji
projektu. W sumie będzie ponad 24 wyjazdy. My także
gościć będziemy przedstawicieli poszczególnych krajów.

Pierwszy wyjazd uczniów i nauczycieli z naszej
szkoły organizowany jest już w listopadzie tego roku, a
gościć ich będzie szkoła ze Slouth – miasteczka położonego
pod Londynem. Uczniowie mieszkać będą w domach rówieśników, co będzie świetną okazją do bliższego poznania ich
kultury i oczywiście nieocenioną lekcją angielskiego z native
speakerami.
Szkoła, do której wybierają się nasi uczniowie, to
Slough Grammar School. Założona została w 1912 roku,
funkcjonowała jako szkoła koedukacyjna. W 1936 roku podzielono ją na dwie części – jedną dla dziewcząt, drugą dla
chłopców, jednak od 1982 roku uczęszczają do niej zarówno
chłopcy jak i dziewczęta.
Slough Grammar jest szkołą wielokulturową oraz
językową. Uczniowie akceptują się nawzajem, szanują
i współpracują ze sobą. Języki, których się uczą, to m.in.
francuski, hiszpański, niemiecki, mandaryński i japoński.
Uczestniczą w różnych programach m.in. Comenius i mają
akredytację British Council. Wielu uczniów uczestniczy
w wymianie międzynarodowej nie tylko na terenie Europy
(w tym Polski), ale również w Chinach i Indiach.
Szkoła ta została uznana w 2008 roku za „wybitną”
przez brytyjską organizację Biuro Standardów Edukacji.
Patrycja Rydzewska

Najdziwniejsze zakazy prawne świata xD
1. We Francji nie można nazwać świni Napoleon.
2. W USA w stanie Ohio istnieje zakaz upijania ryb…
3. W Anglii człowiek, który przyklei znaczek pocztowy do góry nogami jest uznany za zdrajcę stanu.
4. Floryda. Istnieje tam prawo, które zabrania niezamężnym kobietom skakania w niedziele ze spadochronem…
5. Jeżeli na wybrzeżu Anglii znajdziesz głowę wieloryba, musisz ją dostarczyć królowi.
6. W Londynie taksówkarze mają zakaz przewożenia wściekłych psów i zwłok…
7. W Szwajcarii spuszczanie wody w toalecie po godzinie 22. jest karalne.
8. Alabama- zakaz prowadzenia samochodu z zamkniętymi oczami, gdyby ktoś nie wiedział
9. Capri, Włochy, mieszkańcy tego miasta cenią sobie ciszę i spokój, dlatego w ostatnich latach kilku turystów trafiło do
więzienia za noszenie zbyt… klapiących klapków
10. Vermont - zamężne kobiety musza zdobyć pisemną zgodę męża na noszenie… sztucznej szczęki :D
Źródło: Internet
Wybrała: Patrycja Jabłońska
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Najważniejsze jest pierwsze wrażenie
Pierwszy miesiąc w nowej szkole często
decyduje o nastawieniu ucznia na kolejne. Co podoba
się najmłodszym, a czego tu nie lubią? Jako przedstawicielka najmłodszej grupy gimnazjalistów przeprowadziłam mini - ankietę. Moje „ofiary” mogły wybrać pięć najlepszych i pięć najgorszych rzeczy. Muszę przyznać, że niektóre odpowiedzi szczerze mnie
zaskoczyły.
Największe wrażenie na nas robią obiekty
sportowe. Taką odpowiedź wskazało 100 (to nie żarty) procent ankietowanych. I uwierzcie mi, że nie rozmawiałam tylko ze szkolnymi „sportowcami”. Drugie
miejsce zajęło wyposażenie i wystrój klas z prawie
90% głosów. Wśród najczęściej wymienianych sprzętów królowały telewizory – tak uznała 1/3 ankietowanych. Prawie 50% pytanych uważa, że atmosfera
w szkole jest dobra, reszta chciałaby coś zmienić.
Niewiele ponad 15% wyraża spore zainteresowanie
płcią przeciwną.
Pierwszaki uznały, że najfajniejszymi miejscami w gimnazjum są (obok obiektów sportowych)
biblioteka, „Dziupla” oraz sala fizyczno-chemiczna.
Podoba im się też sklepik i towary, choć pojawiło się
kilka propozycji poszerzenia asortymentu. Ulubionymi
przedmiotami okazały się być… wychowanie fizyczne, (chociaż dwie osoby proszą nauczycieli w-fu o
więcej piłki nożnej) oraz chemia. Chyba nikogo nie
zdziwi, że obiady smakują większości osób, z którymi
rozmawiałam. Ponadto stołówka również budzi entu-

zjazm u najmłodszych, mimo że kilkoro z nich żaliło
się na zły podział przerw obiadowych i obecność
trzecioklasistów podczas ich posiłku.
Powiedzieliśmy o pozytywach, teraz pora
na mniej przyjemne od nich wady. Uczniom nie podobają się m.in. terminy odwożenia ich do domu,
ponieważ niektórzy z nich muszą czekać na swój
autobus całą lekcję, jedyne cztery lekcje wychowania fizycznego tygodniowo- marzy im się o wiele
więcej, ścisk w szafkach, bieganie z jednej sali do
drugiej…. Jednak są rzeczy, na które po prostu nie
mamy wpływu i trzeba się z tym pogodzić.
Z możliwych do spełnienia zachcianek możemy wymienić np. potrzebę posiadania lustra
w damskiej szatni i zbyt mała ilość gazetek na korytarzu. Jak to w ankietach bywa, nie zabrakło ciekawych i zabawnych wypowiedzi. Pewnej osobie nie
podoba się „chamskość” w zachowaniu koleżanek
oraz były kolega ze szkoły, niektórzy chętnie wymieniliby doniczki, inni zmieniliby podstawę programową….
Jedno jest pewne - jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził. Powodem do radości jest jednak fakt, iż większe problemy były z wymyślaniem negatywów niż dobrych stron tej szkoły.
Myślę, że większość uczniów z optymizmem spogląda na (miejmy nadzieję) niecałe trzy lata, które tu
spędzi. I tak ma być!

KOLOROWE OBJAWY CHORÓB

Alicja Stefaniak

Jesień to kolorowa pora roku. W przyrodzie kolory powinny kojarzyć się ze wspaniałymi widokami oraz
kolorowymi przysmakami, a nie z objawami chorobowymi. Jednak wiele chorób posiada objawową „skalę barw”.
Choroba to określenie każdego odstępstwa od pełni zdrowia organizmu. Mogą być one bardziej lub
mniej poważne. Niektóre z nich, w swych nazwach zawierają nazwy kolorów. Dlaczego? Z powodu, iż każda
z nich ma charakterystyczne zmiany w organizmie.
Przedstawię teraz kilka z nich i wyjaśnię skąd wzięła się właśnie taka nazwa:
BIAŁACZKA – choroba nowotworowa, u chorego wzrasta liczba białych krwinek, dlatego krew ma białawą
barwę
CZERWONKA – choroba infekcyjna przewodu pokarmowego wywołana przez bakterię – pałeczkę czerwonki lub przez pierwotniaka pełzaka jelitowego (amebę), objawami choroby jest biegunka, krew w stolcu
oraz krwawe wymioty
CUKRZYCA BRUNATNA (BRĄZOWA) – choroba genetyczna, skóra – szczególnie na twarzy – ma kolor
szarobrązowy
OSPA PRAWDZIWA (CZARNA) – wirusowa choroba zakaźna o ostrym przebiegu, na ciele pojawiają się
czerwone grudki, które zamieniają się w strupy, od ponad 30 lat nikt nie zachorował na tą chorobę
CZERNIAK ZŁOŚLIWY – nowotwór skóry, wygląda jak ciemne znamię o nieregularnych kształtach, choć
może być również stosunkowo jasne
RÓŻYCZKA – choroba zakaźna wieku dziecięcego, na ciele pojawia się różowa wysypka
ŻÓŁTACZKA – objaw występujący przy wirusowym zapaleniu wątroby (WZW), żółtawe zabarwienie skóry,
błon śluzowych i oczu.
Niektóre z tych chorób nie są już dla nas niebezpieczne, inne – pomimo rozwoju medycyny – są dla
nas groźne. Niekiedy sami jesteśmy winni zachorowań, ponieważ możemy zapobiegać tym chorobom, ale nie
zawsze wywiązujemy się ze swoich obowiązków względem naszego organizmu.
Krystian Dziewa
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LIGA OCHRONY PRZYRODY
We wrześniu 2012r. został wybrany Zarząd LOP-u. Uczniowie zadecydowali, iż Prezesem będzie Katarzyna Jabłońska z IIIC.
W ubiegłym roku w LOP-ie powstała nowa sekcja - Sekcja Leśna. Jej inicjatorem była
Patrycja Jabłońska. W tym roku w miejsce sekcji powstał nowy klub TPL, czyli Towarzystwo
Przyjaciół Lasu. Jego prezesem jest Patrycja Jabłońska.

We wrześniu ruszyła akcja zbierania żołędzi dla Nadleśnictwa Gościeradów. Zebrane żołędzie dębu szypułkowego i bezszypułkowego zostaną wykorzystane do wysiewu w szkółkach. Nasza
szkoła ma uzbierać 2 tony. W akcję zaangażowanych jest 35 uczniów, którzy z wielką chęcią przynoszą coraz większe worki. Rekordzistą jest Karol Masiewicz z IIB, który przyniósł ponad 230 kg. Nagrodą jest jedna godzina pracy społecznej za każde 5 kg żołędzi.

W dniach 28 i 29 września uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariusza włączyli się
w akcję zbiórki żywności organizowaną przez Banki Żywności. Nasi wolontariusze dyżurowali
przy sklepach: Biedronka, Aldik, Carrefour w Kraśniku i Groszek w Olbięcinie. Zebrali ponad 80
kg trwałej żywności. W ich koszykach znalazły się m.in.: makaron, cukier, mąka, kasza, ryż, płatki śniadaniowe, olej, kawa, herbata, słodycze, dżemy, konserwy, napoje, przyprawy i sosy.
W akcji wzięli udział następujący uczniowie: Eliza Surowiec, Kasia Biss, Asia Kuzdralińska, Magda Wasilewska, Klaudia Stola, Karolina Jaworek, Weronika Pomykalska, Asia Piątek,
Kamila Resztak, Dominika Pachla, Sandra Sosnówka, Justyna Maciąg, Patrycja Bartnik, Agata
Szmit, Magda Rycerz i Agnieszka Zarzeczna.
Klaudia Stola

KLUB 4H

Fot. Henryk Flis

Dnia 8 października Klub 4H miał za zadanie upiec
ciastka francuskie – prezent dla nauczycieli i uczniów z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Opiekunami były panie: Agnieszka
Wolanin, Izabela Karwat. Przygotowanie i pieczenie ciasta
wymagało dużo wysiłku i cierpliwości.
Ciastka wyszły przepyszne. Wypieki miały różne
kształty i niezwykły kolor. Każdy był zadowolony z pracy.
Na zdjęciach widać, że poza ciężką pracą było
mnóstwo zabawy.

Karolina i Marlena Tarkowska
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Zauroczenie o 21:00
Pewnego letniego wieczoru, miały odbyć się
osiemnaste urodziny Kamila, na które zaproszeni byli
najbliżsi przyjaciele.
Impreza zaczęła się około godziny 21:00. Najpierw zjawił się Adrian, potem Maciek i Damian, a na końcu przyszło kilka dziewczyn. Magda, Anka i chłopcy siedzieli przy ognisku, a przy stole został Adrian ze starą
znajomą, Moniką, wpatrzoną w telefon.
Po chwili, do Adriana podeszła nieznajoma
dziewczyna, Angelika, która chciała zrobić sobie z nim
zdjęcie. Kiedy je zrobili, zaczęli rozmawiać. Mieli dużo
wspólnych tematów. Czuli, jakby znali się od dawna.
Angelika przy rozmowie co chwilę spoglądała
w oczy Adriana, a Monika była zazdrosna, gdyż myślała,
że coś ich łączy. Chłopak zaprosił nowo poznaną koleżankę do tańca. Trafiła im się akurat wolna piosenka. Zaczęli
nieśmiało tańczyć. Popatrzyli sobie prosto w oczy, dziewczyna zawstydziła się, ale on mocno ją do siebie przytulił.
Gdy utwór się skończył, poszli usiąść na ławce
oddalonej o kilkadziesiąt metrów od imprezy. Siedzieli
wtuleni w siebie. Po chwili, Adrian lekko odsunął się od
niej. W tym momencie, po ciele dziewczyny przeszły ciarki. Tysiące myśli przeleciało przez jej głowę. Była zdezorientowana, nie wiedziała, co ma zrobić lub powiedzieć.
Myślała, że chce od niej odejść i po tej chwili przyjemności zostawi ją, a sam wróci na imprezę, o niczym nie pamiętając i będzie się świetnie bawił z Moniką.

STR. 7

Chłopak spuścił głowę. Złapał ją za rękę, spojrzał
jej głęboko w oczy i bez chwili wahania, pocałował. Tę
cudowną chwilę przerwał im nagle kompletnie pijany brat
solenizanta. Zaczął śpiewać i wymachiwać rękami. Wtedy
Angelika wtuliła się w Adriana z wymalowanym na twarzy
zażenowaniem. Po jakimś czasie chłopiec odszedł od
nich, lecz, gdy zostali znów sami, nie było tak wspaniale
jak wcześniej. Ale poradzili sobie z niezręcznym uczuciem
i
dalej
poświęcili
czas
sobie.
Upłynęło kilka godzin, ale oni tego nie odczuli.
Okazało się, że Angeliki szukała jej najlepsza przyjaciółka, Ala. Dziewczyna musiała wracać już do domu. Koleżanka zostawiła ich jeszcze na chwilę samych, aby się
pożegnali. Angelice przyszło to z wielkim trudem, ale pocałowała go w policzek i odwróciła się. Wtedy Adrian
chwycił ją mocno za rękę, gwałtownie przyciągnął do siebie i ostatni raz pocałował. Dziewczyna ze łzami
w oczach, niechętnie wyrwała się i odeszła. Nigdy nie
pomyślała, że może się aż tak zauroczyć w jeden wieczór.
Nie przespała nocy, cały czas myślała o Adrianie. Z jednej strony, cieszyła się, że mogła przeżyć coś
tak wspaniałego, co nigdy wcześniej jej nie spotkało.
Z drugiej, była na siebie zła, ponieważ wcale nie znała
Adriana i było jej przykro, że może go więcej nie spotkać.
Pamiętała dobrze jego słowa. Obiecał, że kontakt im się
nie urwie i odezwie się do niej na Facebook-u.
Jednak następnego dnia, pierwsza napisała do
niego wiadomość. Rozmowa nie była długa i niestety taka, jakiej się obawiała, więc wyłączyła komputer, rzuciła
się na łóżko, wzięła do ręki aparat i zaczęła przeglądać
zdjęcia z imprezy. Zobaczyła zdjęcie, na którym ona
i Adrian są razem. Spuściła głowę i rozpłakała się.
Tydzień później, gdy już była obojętna na to, co
się stało, wpadła na niego, gdy spacerowała z przyjaciółką po mieście. Adrian podał rękę Ali, następnie Angelice
i bez słowa poszedł dalej. Była zawiedziona i rozczarowana jego zachowaniem, ale wzięła głęboki wdech i dumnie
ruszyła przed siebie.
Iza Lisek i Patrycja Rydzewska

PRZECZYTAŁAM… POLECAM… OBEJRZAŁAM… POLECAM...

CONOR KOSTICK, EPIC

Na planecie Nowa Ziemia panuje jedno najważniejsze prawo – nie wolno stosować żadnej przemocy.
Wszystkie konflikty rozwiązuje się w grze – Epic. Pewnego
razu nastolatek imieniem Erik marnuje szanse swojego
kolejnego awatara. Rodzice się martwią o jego karierę zawodową. Ze znudzenia zamiast zainwestować w siłę lub
inteligencję wybiera piękno. Okazało się, że znalazł nowy
sposób gry…
„Epic” to pierwsza część trylogii „Kroniki Awatarów”. Następne części to „Saga” i „Edda”. Wszystkie są
dostępne w szkolnej bibliotece.
Aleksandra Mazur

MY DZIECI Z DWORCA ZOO
Film ,,My dzieci z dworca zoo’’ to opowieść
o życiu trzynastoletniej Christiane. Nastolatka nie ma
zbyt wielu zainteresowań, mieszka na berlińskim blokowisku. Lubi jedynie słuchać Davida Bowie. Z koleżanką
trafia do lokalu, gdzie szerzy się narkomania. Poznaje
tam Detlefa , w którym później się zakochuje. To przez
niego zaczyna zażywać heroinę. Christiane ma problem
z dogadywaniem się z mamą. Gdy dziewczynie brakuje
środków na ,,kolejną działkę’’, postanawia udać się na
dworzec.
Co stanie się z nastolatką? Czy wyrwie się
z nałogu i zacznie nowe życie? Przekonajcie się sami.
Film jest wart obejrzenia, ponieważ jest przestrogą dla
młodych ludzi. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jak
łatwo wpaść w nałóg, a jak trudno z nim zerwać.
Magda Staniec
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KOLONIA W BIAŁCE TATRZANSKIEJ

Kolonia w Białce Tatrzańskiej była nagrodą dla
uczennic naszego gimnazjum: Ewy Wójcik, Dominiki
Ćwik, Patrycji Wójtowicz, Małgorzaty Gołąb i Patrycji
Jabłońskiej za zajęcie I miejsca w województwie lubelskim w konkursie na najlepszy projekt profilaktyczny
pt. “Świadomi zagrożenia – ogień w lesie a przyroda”
trwała od 12.08.2012r. do 25.08.2012r.
Zielone szkoły były finansowane przez Lasy
Państwowe. Nocleg i wyżywienie zapewniał pensjonat
PIPIS, który wszyscy uczestnicy kolonii będą
przez długie lata ciepło wspominać. Wychowawcy byli bardzo uprzejmi – pan Rafał, pani
Bernadetta i pani Justyna dbali o to, aby każdy czuł się z dala od domu dobrze.
Atrakcjami Białki Tatrzańskiej były
m.in. rzeka Białka, Termy Bania, góra Litwinka, góra Kotelnica (którą mogliśmy podziwiać
z balkonów naszego pensjonatu), zabytkowy
drewniany kościół, ujście rzeki Białki (dla
ciekawostki można podać że w tym miejscu
kręcono jeden z odcinków serialu “Janosik”),
ale wszyscy wycieczkowicze chyba zgodzą
się, że największą atrakcją była cukiernia
nieopodal pensjonatu, gdzie można było kupić nieziemsko pyszne lody. ;)
Pierwsze dni na kolonii płynęły długo i bez większych atrakcji… Wszyscy siedzieli w swoich pokojach i poznawali się. Z nudów robiliśmy różne głupie rzeczy… Jedną z nich było tworzenie
“chwytaka na buty” skonstruowanego z pasków od
spodni i wieszaka na ubrania. Urządzenie znalazło zastosowanie, gdy zauważyliśmy, że na balkonie pod nami
znajdują się buty jednej z wychowawczyń. Opuszczany z
balkonu “chwytak” pozwalał nam z bliska przyjrzeć się
obuwiu pani Bernadetty :D Tak więc pierwsze dni były
strasznie nudne. Jednak już trzeciego dnia weszliśmy na
szczyt Kotelnicy i została zorganizowana dla nas dyskoteka . Później wszystko zaczęło się rozkręcać . Niestety
w piątek tego samego tygodnia miejsce miał okropny
wypadek . Podczas nauki skocznego tańca – belgijki
jedna z uczennic naszego gimnazjum pechowo upadła
i uszkodziła sobie kolano… Pan Józek- właściciel pen-

UCZEŃ POTRAFII….
Nauczyciel: Przekształcić zdanie tak, aby wystąpił imiesło-

sjonatu zawiózł Ewę do szpitala gdzie założono jej gips.
Niestety nasza koleżanka już następnego dnia wróciła
do domu, gdyż poruszanie się z gipsem było dla niej
uciążliwe. Wraz z nią wróciła także Patrycja Wójtowicz,
która najzwyczajniej stęskniła się za domem.
W następnym tygodniu nasz rozkład zajęć był
barwniejszy – 3 dyskoteki, całodniowy wyjazd do Zakopanego, 2 ogniska, wchodzenie na Litwinkę, długie kąpiele w basenie przy pensjonacie, turnieje m.in. w tenisa
stołowego, w siatkówkę, piłkarzyki itp.,
konkurs terenowy w podchody, konkurs
na najładniejszą wizytówkę na drzwi wychowawczyń oraz pokaz mody letniej to
niektóre z atrakcji, jakie spotkały nas
w drugim tygodniu pobytu w Białce.
Grzechem byłoby nienapisanie
o kierowniczce kolonii pani Ewie J. Dzięki
niej poznaliśmy wiele nowych słów takich
jak: „nie czaskać drzwiami” czy “pani
Bernandeta”. Jednak blask słownika pani
Ewy błędnie przy świetle nowo odkrytego
lekarstwa na… wszystko – ALTACETU.
Jego magiczne zastosowanie zostało
odkryte podczas wyprawy na Litwinkę.
Gdy jedna z uczestniczek skaleczyła się
w nogę, nasza wspaniałomyślna pani
Ewa miała zamiar posmarować jej ranę
ALTACETEM, w następnych dniach ALTACET znalazł
zastosowanie także przy bólu brzucha, głowy i … zęba.
25 sierpnia nadszedł dzień rozstania . Wszyscy
ze łzami w oczach żegnali pana Józka i wychowawców .
W drodze powrotnej zwiedziliśmy jeszcze piękny Kraków.
Z całą pewnością stwierdzam, że jak dotąd były
to najciekawsze i najbarwniejsze pod względem zawartych znajomości, ale także zwiedzonych miejsc, wakacje
w moim życiu.
P.S. Zachęcam wszystkich do udziału w podobnych konkursach. Naprawdę warto!
Patrycja Jabłońska

Nauczyciel:

Podaj

Uczeń:Gdywszy turyściwszy weszliwszy na szytywszy
ujrzeliwszy wspanialiwszy widok. (lepiej za dużo
niż za mało?!)
Nauczyciel: Czym się kierowałeś, dobierając zakończenia
imiesłowów?
Uczeń: Strzelałem.

pokrewny

do

wyrazu

Uczeń: Książęcy.
***

wowy równoważnik zdania: „Gdy turyści weszli na
szczyt, ujrzeli wspaniały widok”.

wyraz

„książka”.

Uczeń: Zwierzętom zimą jest ciepło, bo mają futro.
Nauczyciel: A ryby?
Uczeń: A ryby się depiluje.
***
Reformatorski - to ktoś taki, kto daje informacje
***
Zamiast: „nastolatek” napisał: „nastanetek”
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JAKĄ ROLĘ W NASZYM ŻYCIU PEŁNI MUZYKA?

W życiu każdego człowieka muzyka
pełni ważną rolę. Sprawia, że gdy jesteśmy
smutni, poprawia nam się nastrój i znów mamy
uśmiech na twarzy. Każdy człowiek, po męczącym dniu np. wracając samochodem włącza swoją ulubioną stację radiową i się odpręża. Każdy słucha takiego rodzaju muzyki, jaki
mu się podoba.
Bez muzyki życie by było smutne,
puste, nieciekawe. Dźwięki, melodia, tekst to
wspólna całość tego, co słyszymy... niektórzy
wsłuchują się w tekst, inni w rytm, a jeszcze
inni w melodię. Tekst jest bardzo ważnym elementem. Często ludzie smutni, przygnębieni,
którzy przeszli jakieś załamanie, przeżyli niespełnioną miłość lubią słuchać „dołujących”
piosenek z tekstem odzwierciedlającym ich
uczucia.

Muzyka uspokaja. Można skorzystać
z muzykoterapii, która ma działania lecznicze.
Polega ona na uspokojeniu i wyciszeniu chorego człowieka.
Faktem jest, ze muzyka pełni nieodzowną rolę w naszym życiu. Spotykamy się
z nią w filmach, w reklamach, na ulicy, w sklepach i wielu innych miejscach.
Podsumowując, muzyka dla jednych
to rozrywka, a dla innych źródło utrzymania
życia. Nie istnieje człowiek, który nie spotkał
się w życiu z muzyką i nie pokochał swojego
własnego stylu.
Karolina Frączek

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
Na zakończenie Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych zapraszamy wszystkich naszych czytelników
do rozwiązania krzyżówki.
Na prawidłowe odpowiedzi czekamy w bibliotece szkolnej do 15 listopada.

1. Instytucja zajmująca się publikacją książek.
2. Zwinięty w rulon płat materiału pisarskiego;
najwcześniejsza postać książki.
3. Cykl powieściowy złożony z trzech utworów literackich.
4. Instytucja gromadząca książki, czasopisma i inne
dokumenty.
5. Książka rzadko spotykana i trudno dostępna.
6. Pierwszy drukarz w dziejach, wynalazca ruchomej
czcionki.
7. Teks napisany ręcznie.
8. Książka, która cieszy się wyjątkowym popytem.
9. Okładka ochronna książki, służy też jej ozdobie.
10. Osoba, która wypożycza książki z biblioteki.
11. Znak własnościowy książki.
12. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.
13. Tam kupisz książki, płyty, mapy.
14. Wydanie książkowe zawierające reprodukcje
dzieł malarskich.
15. Książka zawierająca wiadomości ze wszystkich
dziedzin wiedzy.
16. Liczba egzemplarzy jednego wydania książki.
Hasło: ………………………………………………………………
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Z ARENY SPORTOWYCH ZMAGAŃ
13 września w godzinach popołudniowych na naszym Orliku odbył się pierwszy etap eliminacji w ramach
trzeciego Turnieju Orlika o Puchar Donalda Tuska. Dziewczęta i chłopcy z klas pierwszych dzielnie walczyli
o zakwalifikowanie się do kolejnego etapu. Nasze młodsze koleżanki dobrą taktyką gry pokonały konkurencje, co
zapewniło im pierwsze miejsce. Niestety w kolejnym etapie Turnieju nie poszło im tak dobrze.
Fot. Wiktoria Maj

Fot. Wiktoria Maj
Drużyna chłopców

Drużyna dziewcząt

Czarek Sołtys

Beata Kudła

Mateusz Bis

Kinga Zmorczyńska

Mateusz Paś

Alicja Stefaniak

Damian Brzuszkiewicz

Magda Adamowska

Mikołaj Nyk

Mariola Resztak

Adrian Oszust

Magda Sobieszczańska

Grzegorz Kalinowski

Paulina Lisek

Kamil Wójcik

Karolina Sieczkoś
Kasia Jocek

28 września w ramach współzawodnictwa sportowego uczniów gimnazjów – gimnazjady nasi biegacze zaprezentowali swoją formę w dyscyplinie biegów przełajowych. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie:
Dziewczęta:

Chłopcy:

Justyna Maciąg

Karol Miśkiewicz

Karolina Jaworek

Jarek Zaleśny

Klaudia Stola

Grzegorz Suszek

Karolina Frączek

Marcinek Ziółkowski

Magda Rycerz

Damian Szmit

Patrycja Jabłońska

Jakub Szymczyk

Joanna Kuzdralińska

Artur Ożóg

Karolina Wieczorek

Jakub Pietras

Ola Chmielewska

Damian Depa

Magda Wasilewska

Radek Dudek

Magda Sobieszczańska
Wiktoria Maj i Marcin Ziółkowski
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