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Witamy serdecznie w nowym roku szkolnym. Już szósty rok jesteśmy z Wami. Zachęcamy do czytania naszego nieregularnika. Staramy się przekazywać wam rzetelne, bieżące
informacje z życia naszego gimnazjum. Piszemy o tym, co jest dla nas ważne, o naszych
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zainteresowaniach. Liczymy na waszą pomoc w wyszukiwaniu ważnych i ciekawych tematów. Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy.
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Wolontariusze górą!
21 listopada 2013 r. w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku odbyła się Gala
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Wolontariatu. Podczas uroczystosci wręczanie nagród przeplatane było pokazami artystycznymi
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nazjum wygrało w kategorii: Szkoła Przyjazna Wolontariuszom. Była to dla nas miła niespodzianka. Główną atrakcją gali był koncert kraśnickiego zespołu Pawkin.
K. Dziewa

Fot. Grzegorz Żak
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Z ŻYCIA SZKOŁY…
Pierwszaki o szkole

Oliwia Nagajek

OTRZĘSINY
23 października w naszej szkole obchodziliśmy
Dzień Kota . Z tej okazji uczniowie klasy drugich i trzecich
przygotowali dla swoich kolegów minizawody.
Pierwszoklasiści wzięli udział w konkursie wiedzy
o szkole, musieli zareklamować produkty i ułożyć jak najdłuższą i najbardziej równą linię z zapałek. Mogli też
sprawdzić swoją sprawność fizyczną w wyścigu w workach
na śmieci. Nie zabrakło również picia mleka, oczywiście
bez użycia rąk.

Kot Sebastian

„Pierwszy dzień był fajny, ale zacznie się nauka i to mnie
przeraża.”
„Moje koleżanki na temat gimnazjum w Trzydniku Dużym
mówiły, że są tam niegrzeczni uczniowie, że klasy są małe
i ciasne. Gdyby mnie zapytały teraz na temat tego gimnazjum od razu bym zaprzeczyła wszystkim tym opowieściom.”
,,Myślałem, że w tej szkole spotka mnie rozczarowanie,
jednak okazało się wbrew przeciwnie.”
,,Niedawno dostaliśmy kluczyki do szafek, gdzie trzymam
buty po szkole.”
,,Geografii uczy nas pan dyrektor, czyli mojego taty kolega.”
,,Obiad był bardzo dobry, a dokładniej przepyszny. Po
obiadku był język polski.”
„Cały wrzesień mamy biegać.”
,,Gimnazjum ma także komplet boisk „Orlik”
,,Stwarza się tu możliwość rozwijania własnych zainteresowań.”
,,Osoby które tu poznałem w większości są miłe i mają
poczucie humoru.”

Fot. Magda Adamowska

Taniec z balonem, który uczestnicy trzymali najpierw między głowami, a potem między brzuchami, okazał się najzabawniejszą konkurencją, która wbrew
pozorom wcale nie była taka prosta. Nad rywalizacją bacznie czuwało jury.
Każdy pierwszak mógł również skorzystać z wizyty w kocim salonie. Na koniec wszystkie pierwszaki złożyły uroczystą przysięgę, a po ślubowaniu zostały oficjalnie przyjęte do grona uczniów naszego gimnazjum.
Oliwia Nagajek

Fot. Magda Adamowska
„Wyścigi” w workach

Fot. Magda Adamowska

„Kocia” wizażystka Karolina

Fot. Magda Adamowska

Oto kilka wybranych wypowiedzi pierwszoklasistów

IA reklamuje… watę cukrową

Mija już drugi miesiąc od rozpoczęcia roku szkolnego. 2 września 2013 r. do naszego gimnazjum dołączyli
kolejni uczniowie - absolwenci szkół podstawowych.
Każdy pierwszoklasista czuł lęk przed nową szkołą.
To zupełnie normalne, taka obawa przed czymś nieznanym,
niesprawdzonym,
nieprzewidywalnym.
Z chwilą przekroczenia progu nowej szkoły mieliśmy spotkać nowych kolegów i nauczycieli, z których każdy ma
swoje przyzwyczajenia i różne wymagania wobec uczniów.
Więcej przedmiotów i to wcale niełatwych oraz nurtujące
wszystkich pytania: Czy dam sobie radę? Na szczęście
„strach ma wielkie oczy”, a poza tym, szkoła to nie tylko
nauka. Wycieczki, grono przyjaciół, zajęcia dodatkowe
i rozwijanie własnych zainteresowań – to również wiąże się
ze szkołą. Teraz już my, pierwszoklasiści, przyzwyczailiśmy się do nowego środowiska. Jedyne, czego jeszcze
możemy się bać, to nieunikniony Dzień Kota.
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Zagraniczni goście w naszej szkole

Wrzesień 2013 roku zapadnie na zawsze
w pamięci uczniów naszej szkoły. Wtedy to bowiem
w ramach projektu- SOUL – Sports Opportunities Unite
Lives przyjechali do
nas goście z czterech
Europejskich krajów:
Anglii, Belgii, Francji i
Norwegii. Pomimo że
gościli u nas tylko
przez niecały tydzień,
wszyscy zdążyliśmy
się do nich sprzywiązać, czego dowodem
były setki łez wylanych po ich odjeździe.

W czasie
dotychczasowych
wizyt w innych
krajach można
było zauważyć
silną więź miedzy Norwegami
i Belgami. Podczas
pobytu
w Polsce wcale
nie było inaczej.
Norwedzy i Belgowie zostawili po sobie opinię ludzi
otwartych, chętnych do poznawania nowych języków
i silnie przywiązujących się emocjonalnie do nowych
ludzi.

Pomimo początkowych obaw o harmonogram
wizyty naszych rówieśników, czas spędzony z nimi był
wyjątkowo
barwny i każdy z nas będzie go milo
wspominał
jeszcze przez
długi
czas.
Jedną z wielu
atrakcji był:
rajd rowerowy, zwiedzanie Lublina i to, co mi najbardziej przypadło
do gustu - spływ kajakowy. Jednak największą atrakcją,
dzięki której zbliżyliśmy się do siebie, była niewątpliwie
dyskoteka zorganizowana w ostatni dzień
wizyty. Jak to zawsze
bywa najwięcej się
działo właśnie podczas
imprezy. Francuzi na
przykład, pomimo iż
wcześniej dawali o
sobie znać podczas
wycieczek śpiewając i
rozbawiając wszystkich, pokazali, że stać ich na wiele
więcej. Było widać, że ze wszystkich gości bawili się
najlepiej, przez co zostawili sobie, w moim odczuciu,
opinię osób bardzo
pozytywnie nastawionych do życia,
rozrywkowych, potrafiących cieszyć
się chwilą ;)

Anglicy natomiast urzekli mnie sowim poczuciem humoru. Można było z nimi porozmawiać
o wszystkim, a język nie stawał na przeszkodzie żadnemu z nas. Dużo czasu spędzaliśmy na rozmowie
o
ws zys tk im
i o niczym, dużo
żartowaliśmy
i poznawaliśmy
się od tej najlepszej - zabawnej
strony.
Po wyjeździe naszych
gości czułam się
o wiele mądrzejsza. Utwierdziłam się w przekonaniu, że takie
projekty są jedną z najlepszych form nauki nowych
języków i poznawania nowych kultur. Ta wizyta
pozostanie w mojej pamięci na zawsze, a osoby,
które poznałam, na długo zajęły miejsce w moim
sercu.
P. Jabłońska
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Wystarczy kartka papieru…
Moja przygoda z origiami zaczęła się całkiem przypadkowo dwa lata temu. Chodziłem wtedy do czwartej klasy. Wtedy właśnie po raz pierwszy usłyszałem słowo „origiami”.
Z Internetu dowiedziałem się, że jest to japońska sztuka składania papieru. Początki były bardzo trudne. Bardzo podobały mi się figurki złożone sposobem origiami, ale nie wiedziałem, jak
je robić i od czego zacząć. Godzinami obserwowałem na YouTube ręce zagranicznych mistrzów: Jo Nakashimy, Sary Adams oraz Tadashi Mori. Chciałem za wszelką cenę rozszyfrować świat origiami. Nie miałem wówczas pojęcia o diagramach i siatkach zgięć. Zacząłem
więc ich naśladować i metodą prób i błędów składać modele.

Fot. Jakub Tarkowski

Pierwszą figurką, jaką złożyłem, była zielona papuga. Z czasem zorientowałem się,
że w orgiami panują reguły, których trzeba przestrzegać. Z biegiem czasu zacząłem składać
coraz więcej i coraz trudniejsze modele.
Jakub Tarkowski

Czy możliwe jest życie bez komputera?
W dzisiejszych czasach chyba nikt z nas nie wyobraża sobie życia bez komputera, Internetu czy telefonu. Urządzenia te mogą nam pomagać w wielu czynnościach, które wykonujemy codziennie. Ważne jest, aby się od nich nie uzależnić.
Wyobraźmy sobie, że jutro nastąpi koniec naszej cywilizacji. W Ziemię uderzy wielki meteoryt. Poza tym inne klęski żywiołowe będą niszczyły wszystko to, co stworzyliśmy przez wiele, wiele lat. Nie będzie prądu, urządzenia elektryczne przestaną
działać i będziemy musieli żyć jak nasi prehistoryczni przodkowie. Będziemy kierować się instynktem, polować, walczyć
o wodę i pożywienie. W konsekwencji ludzie zaczną stawać się kanibalami i dojdzie między nimi do walk na śmierć i życie.
Tak, wiem, że jest to prawie na 100% nie możliwe, ale zastanówmy się, co by było, gdyby stało się coś takiego. Przedstawiona wizja jutra powinna nam dać do myślenia.
Czy poradzilibyśmy sobie bez komputera i Internetu? Aby się o tym przekonać, trzeba rozwiązać poniższy test
(znaleziony w Internecie, niestety inaczej się nie dało :D). Przy każdym stwierdzeniu możesz wybrać tylko jedną odpowiedź
(tak lub nie). Na koniec należy podliczyć punkty i poznać prawdę o sobie :)
K. Dziewa

Test
Pytanie 1. Nie wyobrażam sobie dnia bez korzystania z
komputera.
a) tak (1 punkt)
b) nie (0 punktów)
Pytanie 2. Każdy dzień zaczynam od sprawdzenia poczty
elektronicznej, wieści od znajomych na moim profilu jednego lub kilku serwisów społecznościowych itp.
a) tak (1 punkt)
b) nie (0 punktów)
Pytanie 3. Gry komputerowe pomagają mi najlepiej się odprężyć.
a) tak (1 punkt)
b) nie (0 punktów)
Pytanie 4. Spędzam znaczną część wolnego czasu na surfowaniu po Internecie bez celu.
a) tak (1 punkt)
b) nie (0 punktów)
Pytanie 5. Jeśli z jakiegoś powodu nie mogę skorzystać z
komputera, a wcześniej to zaplanowałem(-am), wpadam
w złość, a niekiedy wręcz w furię.
a) tak (1 punkt)
b) nie (0 punktów)
Pytanie 6. Przed zaśnięciem często rozmyślam o tym, co
następnego dnia będę robić na komputerze lub w Internecie.
a) tak (1 punkt)
b) nie (0 punktów)

Pytanie 7. Z reguły wolę spędzać czas przed komputerem
niż spotkać się ze znajomymi.
a) tak (1 punkt)
b) nie (0 punktów)
Pytanie 8. Zamiast rozmawiać face to face, wolę spotkać
się z osobą na czacie lub porozmawiać za pomocą komunikatora internetowego.
a) tak (1 punkt)
b) nie (0 punktów)
Pytanie 9. Mam trudności w relacjach z ludźmi – dużo łatwiej nawiązywać mi je poprzez komputer/Internet.
a) tak (1 punkt)
b) nie (0 punktów)
Pytanie 10. Trudno mi mówić o swoich uczuciach – łatwiej
jest mi je wyrazić w formie elektronicznej.
a) tak (1 punkt)
b) nie (0 punktów)
Pytanie 11. Spędzam przed komputerem przynajmniej połowę wolnego czasu każdego dnia.
a) tak (1 punkt)
b) nie (0 punktów)
Pytanie 12. Zdarza mi się spędzić przed komputerem całą
noc, pomimo iż nie mam na nim nic pilnego do zrobienia.
a) tak (1 punkt)
b) nie (0 punktów)
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Pytanie 13. Często boli mnie kręgosłup, głowa, oczy i doświadczam innych dolegliwości fizycznych, będących wynikiem korzystania z komputera, ale mimo to, trudno mi z niego zrezygnować.
a) tak (1 punkt)
b) nie (0 punktów)
Pytanie 14. Cierpię na bezsenność i często jestem rozdrażniony(-a).
a) tak (1 punkt)
b) nie (0 punktów)
Pytanie 15. Gdybym nie miał(-a) możliwości korzystania z
komputera przez dłuższy okres czasu, obawiam się, że popadłbym(-abym) w depresję.
a) tak (1 punkt)
b) nie (0 punktów)

KLUB 4H
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Klub 4H przygotował niespodziankę dla wszystkich pracowników szkoły
- rumiane jabłko prosto z sadu wraz z kwiatkami własnoręcznie wykonanymi z papieru. Do każdego jabłka dołączone były życzenia. Członkinie klubu miło spędziły czas
nie tylko na robieniu kwiatków. Mimo że prace trwały dwa
dni, upłynęły bardzo szybko, ponieważ przepełnione były
śmiechem i dobrą zabawą. Nie zabrakło szaleństw przy
muzyce. Wszyscy obdarowani byli miło zaskoczeni. Prace
nadzorowały panie: Izabela Karwat i Agnieszka Wolanin.
Klaudia Kurz

Pytanie 16. Ilość czasu, jaką spędzam obecnie przed komputerem, jest znacznie dłuższa niż kilka miesięcy temu i
systematycznie, chociaż powoli się wydłuża.
a) tak (1 punkt)
b) nie (0 punktów)

Jeśli zdobyłeś

• 16-13 punktów – jesteś mocno uzależniony od komputera

• 12-9 punktów – zaczynasz się uzależniać
• 8-4 punkty – jesteś w grupie ryzyka
• 3-0 punktów – możesz spać bezpiecznie, nic ci nie
grozi
Jeśli okazało się, ze nie możesz żyć bez komputera,
zastanów się, jak zmienić tę sytuację.

Fot. Archiwum 4H

Fot. Archiwum 4H

Wirtualny spektakl

28 października
2013 r. grupa Klubu 4H
zorganizowała kulinarne
popołudnie. Dziewczyny
po zajęciach lekcyjnych
z uczennic zamieniły się
w przykładne kucharki.
Fartuchy i rękawice założyły: Kasia, Karolina, Ola,
Fot. Archiwum 4H
Ewelina, Weronika, Klaudia, Karolina, Oliwia oraz
Kinga.
Nadzór oraz opiekę nad nimi sprawowały panie: Izabella
Karwat i Agnieszka Wolanin.
Celem kucharek-amatorek było upieczenie muffinek. Zadanie ambitne i wymagające niewątpliwie wiele pracy oraz
zaangażowania. Dla „4H” nie ma jednak rzeczy nie możliwych! Tym bardziej, że muffinki zostały później sprzedane,
a dochód przeznaczony na cele charytatywne.
Ekipa pełna chęci do pracy zebrała się o godz. 14:20.
Dziewczyny zakasały rękawy i rzuciły się wir miksowania,
mieszania, próbowania i pieczenia. Praca szła gładko
i sprawnie – takich kucharek nie powstydziłaby się nawet
Magda Gessler. Muffinki pięknie wyrosły, a zapach roznosił
się nawet przed szkołą.
Wygląd babeczek był cudowny, a smaki do wyboru wedle
upodobań przyszłych klientów. W asortymencie znalazły
się muffinki czekoladowe, jabłkowe, cynamonowe, rodzynkowe. Najbardziej przyjemne okazało się ozdabianie babeczek. Dekoracja wykonana została z różnego rodzaju posypek i wiórek. Efekt końcowy był naprawdę zachwycający.
Wypieki zostały zakończone około godziny 17:30.
Następnego dnia część muffinek została wystawiona na
sprzedaż. Koszt jednej babeczki wynosił 1 zł. Resztą wypieków zostało poczęstowane grono pedagogiczne. Myślę,
że muffinki były wyśmienite, gdyż wszystkie zniknęły
w piorunującym tempie. Nie został nawet jeden okruszek,
więc muffinkową akcję uważam za udaną.
Kinga Zmorczyńska

7 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym trzecioklasiści oglądali
spektakl pt. “Antygona” transmitowany z Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
w ramach projektu „Internetowy Teatr TVP dla szkół” . Transmisja rozpoczęła się
o 1100 i trwała około godziny. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem, w skupieniu oglądali
tragiczne losy tytułowej bohaterki.
XYZ
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PRZECZYTAŁAM… POLECAM...
Jack London, Zew Krwi

Justin Richards, Kod Chaosu

Jest XIX wiek. W Ameryce na północy z naleziono żółty
metal-złoto. Jednak, aby zdobyć złoto, najpierw trzeba się
do niego dostać. Do tego potrzebne są psy, które zniosą
ekstremalne warunki pogodowe są silne i wytrzymałe. Jeden z psów sędziego Millera-Buck jest właśnie takim psem.
Zostaje porwany. Podczas podróży wszyscy się nad nim
znęcają. Później zostaje pobity następnie zostaje kupiony
przez człowieka, który ma pojechać na północ. Musi się
zmienić z posłusznego, cywilizowanego psa w dziką, bezlitosną bestie.

Matt jest piętnastolatkiem. Ma ojca archeologa i matkę,
która specjalizuje się w informatyce. Właśnie zaczął się
rok szkolny i jedzie do mamy do Londynu. Okazuje się
jednak, że musi jechać do ojca, ponieważ jego mama
ma pilne zlecenie. Zawiedziony Matt musi wyruszyć w
dalszą drogę na wieś do ojca. Okazuje się jednak, że w
domu go nie ma. Ma jechać do domu Venturaprzyjaciela rodziny i rozwiązać zagadkę tajemniczego
zniknięcia rodzica, a przy okazji odnaleźć skarb zaginionej starożytnej cywilizacji.

Powieść jest wzruszająca, wciągająca i niedługa. Jest jedną z najlepszych, jakie czytałam. Jest dostępna w naszej
szkolnej bibliotece.

Książka jest bardzo ciekawa. Odpowiednia lektura dla
fanów zagadek, archeologii i fantastyki.
Ola Mazur

Ola Mazur

Jak niewiele wystarczy, by spaść ze szczytu…
Listopad 2012
Nadzieje polskich kibiców pokładane są w Michale Tkaczyku- młodym, ambitnym i błyskotliwym piłkarzu Syreny Warszawa.
W chłopaku znikąd, który świetnie odnalazł się w stolicy. W chłopaku, który strzela gol za golem. W chłopaku, któremu wszyscy zazdroszczą sławy, pieniędzy i szczęścia do kobiet. W chłopaku, który na swoje oświadczyny wybrał najwyższy hotel
w centrum Warszawy. W chłopaku, który oświadcza się śmierci. Bo wkrótce z obiektu westchnień połowy Polek zostaje
krwawa miazga na chodniku. Samobójstwo?
Cała sprawa zamieciona jest pod dywan przez policję. Ot, kolejny zakochany szczeniak, który został porzucony. Piłkarzyna
ze wsi, któremu od sławy odbiło. Nic szczególnego. Nic odbiegającego od samobójczych schematów.
Sierpień 2013
Właściciel Powiśla Warszawa, Alex Wolf, znużony dominacją lokalnego rywala- Syreny, postanawia osiagnąć sukces za
wszelką cenę. Nie bacząc na oburzenie trenera, organizuje casting. Każdy młody chłopak z Polski może przyjechać do stolicy, by zaprezentować mu swoje umiejętności. Jednak przeładowany grafik Wolfa sprawia, że w ostatniej chwili na internetowej stronie klubu pojawia się komunikat, iż casting się nie odbędzie. Pech sprawia, że odcięty od sieci Janek trafia z ostatnim groszem w kieszeni pod stadion Powiśla.
Tam dowiaduje się, że przyjechał do Warszawy na próżno. Postanawia odwiedzić grób swojego brata. Na cmentarzu spotyka słynnego dziennikarza sportowego, Konrada Werka, który rozpoznaje w nim Janka ...Tkaczyka.
Akcja nabiera tempa: Janek staje przed życiową szansą, sprawa śmierci Michała Tkaczyka wraca na języki, a piękny obraz
polskiej piłki zostaje brutalnie skonfrontowany z prawdą. Co się dzieje, kiedy drzwi do piłkarskiej szatni się zamykają? Kto
jest kim w tej nie do końca czystej grze? Kogo zabije, a komu pomoże prawda? Wreszcie: jaka jest cena sławy?
Przemysław Rudzki, autor "Gracza" jest jednym z czołowych dziennikarzy popularnej stacji sportowej. W swojej debiutanckiej książce przybliża nam rzeczywiste funkcjonowanie piłkarskiej machiny. Fikcyjne nazwiska, przerysowane wątki i bardzo
prawdziwy świat. TO mogło zdarzyć się naprawdę. Być może TO zdarza się często. Jednak my, kibice, nie mamy pojęcia o
niektórych sprawach. Niektóre sprawy nigdy nie ujrzą światła dziennego. Czasem lepiej jest żyć w nieświadomości.
Mogę chyba powiedzieć, że książka ta jest książką o miłości. Do piłki, sławy, pieniędzy, przyjemności, życia... W tym świecie nie ma miejsca na miłość małżeńską. Moralność psują morale. Wierność jest niewygodna. Wartości odrzucone. Niekiedy
potrzeba tragedii, by otworzyć komuś oczy.
"Gracz" ukazał się w sprzedaży 16-10-2013r., budząc kontrowersje wśród czytelników. Nie jest to książka łatwa ani przyjemna w odróżnieniu od stylu pisania autora. Dzięki jego "lekkości pióra" powieść ta nie może być męcząca - owszem, może
się nie podobać, lecz chyba każdy, kto zaczął ją czytać, skończy. Bo ona wręcz wciąga nas do gry...
Alicja Stefaniak
GIM-PRESS — Nieregularnik Publicznego Gimnazjum w Trzydniku Dużym. Siedziba redakcji — biblioteka szkolna.
Nasi współpracownicy: Krystian Dziewa IIIA, Patrycja Jabłońskal IIIA, Klaudia Kurz IC, Ola Mazur IIIA,
Oliwia Nagajek IC, Alicja Stefaniak IIB,

