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Już czwarty rok najbardziej lotne umysły i najlżejsze pióra naszego
gimnazjum redagują szkolny nieregularnik.

Przed dociekliwymi redaktorami nie

ukryje się żadne ważne wydarzenie. Skomentują mecz, zachęcą do przeczytania
książki, wyślą do kina, teatru lub na koncert, poinformują o imprezie, wycieczce,
dyskotece, konkursie... Nie wahają się też publikować tu swych wierszy i opowiadań.
W redakcji "Gim-Press" chętnie widzimy wszystkich tych, którzy mają coś
ciekawego do powiedzenia.
Redakcja

Jeszcze niedawno przejmowałem się, jak to będzie
w nowej szkole… czyli pierwszaki o naszym gimnazjum

Zawsze cieszę się jak są lekcje
wychowania fizycznego.
Okazało się, że [nauczyciele] są
bardzo fajni, mili i nawet zapamiętali
moje imię.
Pierwsze dni były ciężkie a także
stresujące. Wszystko okazało mi się
nieznane i obce.

Jest stołówka, w której panie kucharki
wydają obiad lub drugie danie.
Klasy 1 i 2 mają swoje szafki, w których można schować większe picie,
buty lub kurtkę jednocześnie.
Gimnazjum to już nie to samo co
szkoła podstawowa. Będziemy się
uczyć wielu nowych przedmiotów.

Na przerwach jest śmiesznie.
Dojeżdżam za pomocą autobusów.
Bardzo mi się podoba w nowej szkole. Panuje w niej miła atmosfera.

W tym numerze:

Pierwszaki o szkole

1

Meeting przedwyborczy

2

Wybory do Samorządu
Uczniowskiego

2

„Młodzi głosują”

2

Not sleep, only ‘szap, szap’!

3

Liga Ochrony Przyrody

4

Pierwsze próby literackie

5

Przeczytałam… polecam...

5

Wakacyjnych
czar

wspomnień

6

Przychodzi uczeń do biblioteki - konkurs

7

Klub „4H”

7

Konkursy przedmiotowe

7

M-learning

8

Przeczytałam… polecam...

8

Euroweek w obiektywie

9

Czego to uczeń nie wymyśli

9

Nasza redakcja

10

STR. 2

GIM-PRESS

Z życia szkoły...
Meeting przedwyborczy

Młodzi głosują
W dniu 7 października 2011r. odbyły się młodzieżowe wybory
parlamentarne „Młodzi głosują”. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała komisja w składzie: Monika Wróblewska, Magdalena
Jocek, Magdalena Juśko, Klaudia Szustakowska.
Do głosowania przystąpiło 166 uczniów. Ze względu na nieprawidłową ilość zakreślonych komitetów wyborczych unieważniono
5 głosów.
Wyniki naszego głosowania przedstawiają się następująco:

Fot. A. Wolanin
1%

Czym jest meeting przedwyborczy? To
bardzo dobra okazja do tego, by lepiej poznać
kandydatów do Samorządu Uczniowskiego.
W tym roku odbył się on 23 września. Dużo
wcześniej w widocznych miejscach w szkole
pojawiły się plakaty promujące kandydatów.
Każda klasa wytypowała po dwóch swoich
przedstawicieli.

2%
4%

1%

1%
1%

8%
50%
Ruch Palikota
Prawo i Sprawiedliwość
Platforma Obywatelska
Polska Jest Najważniejsza
Polskie Stronnictwo Ludowe
Polska Partia Pracy
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Nowa Prawica
Prawica

32%

W czasie meetingu kandydaci byli
wspierani przez swoje klasy. Później, jak to
w szkole, wszyscy zostali przepytani z różnych
dziedzin i oczywiście z wiedzy o szkole. Kandydaci zostali podzieleni na trzyosobowe grupy.
Wśród wielu konkurencji znalazło się m.in. wykonanie dwóch laurek dla nauczycieli.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Fot. Klaudia Wojtaś

26 września (poniedziałek) odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Porządku podczas wyborów pilnowała komisja w składzie: Joanna Pikula (III D),
Agata Rogowska (III A), Alicja Wolanin (III B), Magdalena Czerwińska (III C). Nad
wszystkim czuwały panie: Małgorzata Nowak i Katarzyna Błądek. Na czwartej godzinie lekcyjnej do głosowania przystąpili wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy
szkoły obecni w tym dniu w szkole. Wyniki przedstawiają się następująco:
Nazwisko i imię
kandydata
Blat Artur

Klasa
IA

Liczba
głosów
18

Krzowski Bartłomiej

IA

8

Bryczek Patryk

IB

9

Maj Wiktoria

IB

28

Biss Katarzyna

IIA

34

Surowiec Eliza

IIA

41

Kuryło Aleksandra

IIB

21

Zgórka Karol

IIB

21

Jocek Magdalena

IIC

14

Wróblewska Monika

IIC

8

Surowiec Amanda

IIIA

78

Tompolski Radosław

IIIA

27

Bąk Michał

IIIB

45

Szymański Wojciech

IIIB

47

Oszust Ewelina

IIIC

43

Wójcik Ewa

IIIC

22

Pączek Katarzyna

IIID

28

Resztak Dominika

IIID

45

Pierwszym przedsięwzięciem Samorządu Uczniowskiego była
dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka. Zaliczamy ją oczywiście do
udanych i z niecierpliwością czekamy na następną, mamy
nadzieję, że „kocią”. ;))
Dominika Resztak

ROK 4, NUMER 1 (15)

STR. 3

N O T S LE EP, ON LY ‘S ZA P S Z AP ’!
W dniach 30 września - 4 października 13 uczniów naszej szkoły wzięło udział w obozie edukacyjno-językowym
„Euroweek – Szkoła dla Liderów” Europejskiego Forum Młodzieży. Obóz zorganizowany był w Długopolu, w Kotlinie
Kłodzkiej, a uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez wolontariuszy z całego świata (Dominikana, Francja, Indonezja, Gwatemala, Indie, Turcja, Wietnam, Niemcy, Rumunia, Czechy). Zajęcia w języku angielskim prowadzone
były w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń, a wszystko w miłej i wesołej atmosferze.
Cały wyjazd na obóz został opisany przez uczestników w ich dzienniku.
Dzień pierwszy

Dzień trzeci

Podróż dość niewygodna
i długa. Najgorsze były przesiadki:
bus - pociąg - bus. Zakwaterowanie naprawdę super. Wygodne
łóżka, smaczne posiłki i piękna okolica. Koło 16. zaczęły się pierwsze
zajęcia. Pamiętamy to bardzo dobrze. Mały, ciemnoskóry i pełen
wigoru wolontariusz - Hindus Jay dał nam kopniaka pełnego energii. To najbardziej charyzmatyczna
osoba, jaką spotkaliśmy w naszym
życiu.
I ta zabawa... Biegając
w kółko, na hasło „Power in the
motor” odpowiadaliśmy „Dran,
dran, dran”. Zostanie nam to w
głowie chyba do końca życia. Wieczorem zapoznanie z resztą wolontariuszy, z których pamiętamy Paulę
- przesympatyczną, mądrą Rumunkę, Turków: Emira (Jarusia), który
ciągle się uśmiecha i zaraża tym
innych, Ahmeta (Antosia) - cichego, sympatycznego, który przypominał nam rubensowskiego aniołka, Gurkana (Dziurkacza), który
potrafił rozkręcić każdą imprezę,
Ditę – Indonezyjkę oraz Tao – Wietnamkę. Na koniec dnia tańce
z całego świata, po których całkowicie wypompowani poszliśmy
spać.

Atmosfera coraz luźniejsza.
Wtedy już chyba zaczęliśmy się
przywiązywać do tych wszystkich
wspaniałych ludzi. Najbardziej
z tego dnia utkwiły nam w pamięci
różne zabawy i tańce, bo wtedy
było ich chyba najwięcej. Każdy
z nas miał już „swoich partnerów”.
Chcieliśmy, żeby ten wieczór trwał
wiecznie. Pamiętam, jak męczyliśmy jednego z wolontariuszy - Emira, żeby został dłużej z nami. Tamtego wieczora narodziło się takie
nasze powiedzenie, które powtarzaliśmy przez resztę obozu: „No
sleep, only shap shap”- Emir Karatas. (shap shap [czyt. Szap szap] to nie ma żadnego znaczenia, po
prostu shap shap).

Dzień drugi

Mimo że w poniedziałek
nie musieliśmy iść do szkoły, nienawidziliśmy go z całych sił. Od rana
mieliśmy miny posępne. Powód był
oczywisty. Ostatni dzień naszej przygody, ostatnie godziny z tymi wspaniałymi ludźmi, coś, co się tak szybko narodziło, miało się nagle skończyć. Wybraliśmy się „na siatkówkę”, aby trochę odreagować. Po
powrocie wypełnialiśmy jakiś test
mający na celu pokazanie, jakie
stanowisko zajmujemy w grupie.
Wieczorem pożegnalna dyskoteka.
Niektórzy jednak woleli siedzieć
zamknięci
w pokoju i płakać.

Wydaje nam się, że większość z nas czuła się nieswojo i mało kto miał odwagę odezwać się,
szczególnie, że mogliśmy porozumiewać się jedynie po angielsku.
Najwięcej w imieniu całej grupy
mówiła pani Skrzypek, za co jej
bardzo dziękujemy :D.
Wolontariusze pokazywali
nam prezentacje na temat państw,
z których przyjechali. Tamtego dnia
zostaliśmy już podzieleni na grupy,
w których mieliśmy pracować.
Na zakończenie oczywiście taniec,
taniec i jeszcze raz taniec.

Dzień czwarty
Niedziela. Przedpołudnie
nieco leniwe. Pierwsza zabawa
tamtego dnia polegała na rysowaniu osoby siedzącej naprzeciwko.
Powstały istne dzieła sztuki. Przed
obiadem wybraliśmy się pograć
w siatkówkę. Potem była praca
w grupach nad naszymi prezentacjami i na koniec znowu party. Tak,
to już był taki nasz mały rytuał.
Dzień piąty

Oczywiście wśród tych osób byłyśmy my. Było coraz gorzej. Jeden
z przesympatycznych wolontariuszy
przyszedł zapewniać nas, że nigdy
o nas nie zapomni i że rano przyjdzie nas pożegnać na dworcu.
Takie ‘bajanie’ z jednej strony,
z drugiej zaś narobiłyśmy sobie cichej nadziei. Wszystko miało okazać się następnego dnia na stacji.
Pożegnaliśmy się ze wszystkimi, spakowaliśmy się. Dobranoc.
Dzień szósty
Jakoś nikt specjalnie nie
wierzył w to, żeby wolontariuszom
chciałoby się rano wstać i przyjść
na stację. Głowy pospuszczane,
oczy zapłakane, a ktoś daje znak:
„Idą”. Nie mogliśmy uwierzyć, w to,
co widzieliśmy. Dwie uśmiechnięte
osóbki machające nam z daleka.
Emir i Ahmet starali się nas jakoś
pocieszyć, przywrócić do życia.
Nadaremnie. Było nam po prostu
bardzo przykro, że musimy ich już
opuszczać. Miłe i ciepłe pożegnanie - mocne uściski - i w drogę.
Większość dnia spędzona
we Wrocławiu, który jednak nie
zauroczył nas jakoś szczególnie,
może dlatego, że z chęcią jeszcze
ten jeden dzień spędzilibyśmy
z wolontariuszami. Ciągłe łażenie
po mieście, potem pizza, łażenie
po mieście, zakupy w centrum
handlowym, szukanie busa, wyjazd.
Adijos! Wrocław.
Klaudosss and Alosss
PS. Wiadomość z ostatniej chwili
- Emir i Ahmet odwiedzili nas
w ostatni weekend. Wprawdzie przy
pożegnaniu na stacji obiecywali
nam to, ale mało kto im uwierzył.
Miła niespodzianka. :)
Fotorelacja z obozu na stronie 7. : )
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LIGA OCHRONY PRZYRODY
Zestawienie wyników akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2011”,
przeprowadzonej w dniach 16 – 17 września na terenie gminy Trzydnik Duży.
Opiekun
grupy

Lider grupy

Miejsce pracy

Ilość zebranych
worków (120 l)

Ilość zlikwidowanych
wysypisk
-

Roboczogodziny

11

Ilość
uczestników
5

Roman
Kopeć

Słowak Jakub

Rzeczyca Ziemiańska stacja

Małgorzata
Nowak
Maria
Adamczyk

Cieślik Aleksandra

Dębowiec

25

7

3

21

Brodowska Justyna

Olbięcin – część
zachodnia

4

7

-

10,5

Dorota Nyk

Wojtaś Klaudia

Liśnik Mały

10

5

-

15

Anna Zdyb

Pomykalska
Weronika

Dąbrowa

5

5

3

15

Dorota
Laskowska

Resztak Dominika

Droga Olbięcin –
- Trzydnik Kolonia

27

6

-

30

Małgorzata
Naborczyk

Kosikowska
Agnieszka

Agatówka,
Wola Trzydnicka

8

2

2

6

Izabela
Karwat

Szyfer Damian

Trzydnik Kolonia
Las Olbięcki

17

4

2

23

Katarzyna
Błądek

Biss Katarzyna

Trzydnik Duży Kolonia

5

9

-

18

Anna Suduł

Okoń
Krystian
Drewniak Kacper

Budki

11

5

-

22,5

Trzydnik Duży

3

4

-

16

Pernal Krystian

Wola Trzydnicka

10

5

1

20

Agnieszka
Wolanin
Tomasz
Żak
Anna
Skrzypek

Wolanin Alicja

Trzydnik Mały

2

6

-

15

Czerwińska
Magdalena
Erdzik Łucja

Trzydnik Mały

5

5

-

20

Węglińskie Doły

17

9

2

27

Agnieszka
Wolanin

Chmielewska Agata

Węglin

9

6

-

18

Henryk Flis

Wójcik
Ewa
Wasilewska
Magdalena
Wojtaś Katarzyna

Łychów
Gościeradowski
Łychów Szlachecki
Zielonka
Rzeczyca Ziemiańska

7

4

1

12

6

7

1

17,5

26

7

1

21

Oszust Ewelina

Rzeczyca Ziemiańska

48

5

2

20

Maciąg Justyna

Rzeczyca Ziemiańska
Kolonia

21

5

-

20

Elżbieta Ryś

Surowiec Eliza

Rzeczyca Księża

6

11

1

33

Ewa Madras

Wieleba Justyna

Owczarnia

4,5

6

-

18

Piotr
Kamieniarz

Mękal
Patrycja

Salomon
Agatówka

6

3

-

6

293,5

138

19

439,5

Ewa
Gałczyńska
Anna Ewa
Sobota

Grażyna
Pytlak
Leszek
Sitarczyk
Agnieszka
Nowosad
Iwona
Głuchowska

Razem

15

Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu organizowanego corocznie przez
Starostwo Powiatowe w Kraśniku w ramach akcji Sprzątanie Świata pod hasłem „Każdy
chwat sprząta świat” !
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P ie rws ze prób y li t e racki e
Był wrześniowy, chłodny
dzień. Ciemne Chmury nie przepuszczały nawet najdrobniejszych promyków słońca. Jak przystało na tę porę
roku dzień był szary, a cały świat pogrążony we mgle i jesiennej nostalgii.
Julia, idąc parkową aleją osnuta mokrymi liśćmi, ściskała delikatnie chłodną dłoń Jarka, jej chłopaka idącego
obok. Byli ze sobą już ponad pół roku
i byli bardzo szczęśliwi, można by rzec
na przekór jesiennej ponurej aurze.
- Janek, złóż rękawiczki, proszę. Masz
takie zimne ręce…
- Ale już zaraz wracamy do domu…
Mam je w plecaku i nie chce mi się ich
szukać.
- Ale ja Cię proszę!
- Nie podnoś na mnie głosu, Julka.
Przecież nie podnoszę! - dziewczyna
aż pisnęła poirytowana – Proszę tylko
abyś założył te głupie rękawiczki!
- Właśnie ,,głupie”! Schowam ręce do
kieszeni i po sprawie.
Julka odwróciła głowę i wypuściła dłoń
Janka z uścisku. Do tej pory nigdy się

nie kłócili, więc była pełna buzujących
w nie do końca pozytywnych emocji.
- Dlaczego nie robisz tego o co Cię
proszę?
- Bo mi rozkazujesz!
Karol miał rację co do tego, że każda
dziewczyna próbuje zaszufladkować
kolesia z którym jest!
- Słucham? Karol to dziwak i mówi tak
o mnie tylko dlatego, że dałam mu
kosza!
- Co?! Kręciłaś z Karolem?!

nach szybko i dokładnie przeanalizował kłótnię począwszy od rękawiczek
a na zerwaniu skończywszy. Świadomość przywróciło mu parę zimnych
kropel spadających z nieba na jego
blond, utrwaloną żelem fryzurę.
- Boże, przecież ja ją kocham- szepnął
i ruszył w kierunku, w którym odbiegła
Julia. Gdy ją spotkał, siedziała na ławce z twarzą ukrytą w mokrych od łez
dłoniach.
- Julka, Julka przepraszam…

- Eee… zamierzałam Ci powiedzieć…

Spojrzała mu w oczy, uśmiechnęła się
i rzuciła się mu na szyję.

- Ah tak. Więc ja chodziłem z Majką!

- Kocham Cię - szepnęła.

- Co takiego?1- dziewczyna poczuła,
że miękną jej kolana, a w oczach robi
się ciemno. Nie wiedziała tylko czy to
z wrażenia czy przez to, że niebo zakrywają co raz ciemniejsze chmury.

- Ja Ciebie też. Nie do wiary, że to
wszystko przez głupie rękawiczki.

- To koniec- rzuciła odrywając się
i biegnąc przed siebie ile sił w nogach.
Janek stał jak sparaliżowany i nie mógł
nawet wydusić z siebie słowa. Zanim
odzyskał czucie w dolnych kończy-

Od tamtej pory było tak, jak być powinno, czyli Janek słuchał Julki we
wszystkich sprawach, a ona czasem
szła na kompromis, a obydwoje po
prostu się kochali i nawet deszcz czy
mróz w zimie nie mógł zniszczyć ich
szczęścia.
Magdalena Czerwińska

PRZECZYTAŁAM… POLECAM...

wszystkiego dowiecie się, czytając książkę
„220 linii”. I mogę Wam zagwarantować,
że to nie będzie pierwsza i ostatnia po-

„220 linii” Małgorzaty GutowskiejAdamczyk to opowieść o zwyczajnym
chłopaku

i jego zwyczajnym-niezwy-

czajnym życiu. Jej bohater, Mikołaj
Wierzbicki, z pozoru niczym nie wyróżnia
się w tłumie. Jest spokojnym 13-letnim
chłopcem, który właśnie zaczął naukę
w gimnazjum. I tu właśnie zaczynają się
jego problemy: uszkodzony nadgarstek,
napaść, kradzież, brak zrozumienia u nauczycieli, pierwsza miłość… I wielkie
marzenie – gra na perkusji. Czyż trzeba
więcej? W pewnym momencie Mikołaj ma
po prostu wszystkiego dosyć, wychodzi
ze szkoły i… wyrusza w podróż. Z jednej
strony jest to podróż po Warszawie, ale
z drugiej jest to podróż w dorosłość czy

może dojrzałość.
Mikołaj poznaje miasto i siebie,

wieść Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk,

jeżdżąc coraz to innymi autobusami i za-

po którą sięgniecie. Ja osobiści od razu

puszczając się coraz dalej od domu.

jutro idę do biblioteki i pożyczam wszyst-

A dzieje się wokół niego coraz więcej

kie książki autorstwa pani Małgorzaty,

i więcej. Jego myśli koncentrują się wokół

jakie tam znajdę. Nie ukrywam, że jestem

tajemniczej Melanii oraz wokół autora

raczej wielbicielką powieści fantastycz-

nalepek ze złotymi myślami, na które cią-

nych (zwłaszcza tych o wampirach) i się-

gle napotyka. Poznaje też nowych przyja-

gnęłam po „220 linii” za namową naszej

ciół, z którymi łączy go wspólna pasja.

bibliotekarki. Ale cieszę się, że dałam się

Kim jest autor nalepek? Kim są

namówić.

Kajtek, Makary czy Amadeusz Wolański?

Dzięki tej lekturze odkryłam, że

Jaką rolę odegrają w życiu Mikołaja?

nadzwyczajne przygody można przeżywać

Co z uczuciem do Melanii? Czy Mikołaj

również w zwyczajnym świecie. I że

zdobędzie jej serce? Jaką tajemnicę skry-

wszystko jest przygodą. Trzeba tylko

wa Kajtek? Czy Mikołajowi uda się speł-

uważnie patrzeć…

nić marzenie i założyć zespół? Tego

Justyna Suszek
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Wakacyjnych wspomnień czar...
Dzień ten zapowiadał się
fatalnie. Od rana padało. Tak samo jak
wczoraj, przedwczoraj i tydzień temu.
Po prostu masakra. Ileż można? Okej
skończymy te dygresje i powrócimy do
tematu. Paweł z Jackiem wpadli na
pomysł, aby pójść do lasu na grzyby.
Zaopatrzyliśmy się w kosze i termosy
z gorącą czekoladą.
Postanowiliśmy pójść do najbliższego lasu. Nie wiem czy to było
tak blisko. Ale nic. Po godzinie dotarliśmy do celu. Nie obyło się bez marudzenia. Dominika założyła nowe buty
i miała straszne odciski, a Magda narzekała, że musi iść dwa km do głupiego lasu. Na co Rafał, że przecież nikt
nie kazał jej iść i jeszcze może się
wrócić. Magda nic nie odpowiadała co
ucięło dalsze dyskusje. Wreszcie dotarliśmy. Hurraaa!!! Podzieliliśmy się
na dwie grupy. Ja, Jacek, Monika,
Paweł i Magda poszliśmy w wschodnią
część lasu, a Rafał, Dominika, Wiktoria, Damian i Milena w zachodnią
część. Po półtorej godziny mieliśmy
się spotkać w umówionym miejscu.
Znaleźliśmy dużo grzybów. To chyba
zasługa wczorajszego deszczu. Monika zaczęła piszczeć, gdy zobaczyła
małego pająka. Z początku nie wiedzieliśmy o co chodzi. Krzyczała tak
jakby ją ze skóry obdzierali. Zaczęliśmy się śmiać Jacek dosłownie tarzał
się po ziemi. Dziewczyna nadąsana

W ciągu ostatnich wakacji
przeżyłem wiele wspaniałych chwil,
które na zawsze pozostaną w mej
pamięci. Jednak z wielką radością
wspominam dzień, w którym pojechałem do Bałtowa. Miejsce to przywołuje
wiele wspaniałych wspomnień z okresu, kiedy byłem przedszkolakiem.
Sentymentalne wspomnienia stały się
rzeczywistością, którą odkryłem na
nowo wracając tam po latach. Ogromną radość sprawił mi fakt, że miejsce
to zmieniło się z upływem czasu
i stało się nadal atrakcyjne nie
tylko dla malucha, ale i nastolatka.
W tym roku do JuraParku w Bałtowie
wybrałem się z rodzicami, wujkiem,
ciocią i Dominikiem. Byłem szczęśliwy, że mogę oprowadzić wszystkich
znaną mi trasą i dzielić się wrażeniami. Czułem się ważny jako przewodnik. Spotkało mnie też miłe zaskoczenie, ponieważ miejsce to częściowo
zachowało swój pierwotny stan

powiedziała, że to wcale nie jest
śmieszne. Lecz po chwili wybuchła
niekontrolowanym chichotem. Ale to
jeszcze nie był koniec. Po kilku minutach zadzwonił telefon Moniki. Dziewczyna kilka minut rozmawiała, lecz
z jej tonu głosu wywnioskowałem, że
stało się coś złego. Skończyła rozmawiać i powiedziała, że Wiktor zgrywał
cwaniaka i się zgubił. Nie wierzyliśmy
własnym uszom. Wiktor się zgubił?
Tak to było do niego podobne. Paweł
zapytał jak to się stało, a Magda na to,
że założył się z Damianem o dychę, że
złapie uciekającego królika. Nie wiedzieliśmy co zrobić. Podzieliliśmy się
jeszcze na dwie grupy. Ja, Paweł
i Magda poszliśmy w jedną stronę,
a reszta w drugą. Szukaliśmy go ponad godzinę. W końcu zadzwonił telefon Magdy. Okazało się, że Wiktor nie
słyszał naszego wołania, ponieważ
usnął. Wyobrażacie to sobie? Usnął.
Niedomiary. Tyle czasu już go szukamy, a on co? Zasnął. Dziewczyna
wzięła na głośnomówiący i Rafał zdał
nam relacje. Okazało się, że Wiktor
zaczął gonić tego królika i zabłądził.
Zwierzę uciekło do nory, a on zaczął
w niej grzebać jak jakieś dziecko
w przedszkolu. W końcu ze zmęczenia
usnął. Zadzwoniliśmy do Jacka i Moniki. Opowiedzieliśmy im co się wydarzyło. Jacek po prostu zanosił się
śmiechem. Monika próbowała go

i wzbogacone zostało też o nowe
obiekty. Przeżyłem dziką przygodę
podróżując przez bałtowskie safari
amerykańskim schoolbusem. Podziwiałem dzikie i fascynujące zwierzęta
np. antylopy, strusie afrykańskie,
lamy, muflony, wielbłądy jednogarbne i dwugarbne. Spacerując wśród
wybiegów dla zwierząt widziałem:
kolorowe papugi, żurawie koroniaste,
kozy, skunksy, szopy pracze, wesołe
małpki-makaki i znane z bajek Disneya guźce afrykańskie. Duże wrażenie wywarł na mnie spływ tratwą
po rzece Kamienna. Zachwycałem
się malowniczymi krajobrazami
wzdłuż rzeki. Było bardzo zabawnie,
a zarazem ciekawie, bo na tratwie
towarzyszyli nam flisacy, którzy
z pasją opowiadali różne legendy
bałtowskie, a w przerwach między
opowieściami grali na akordeonie.
Mogłem podziwiać świat z wysokości

uspokoić, lecz na próżno. Pół godziny
później wszyscy dotarli na umówione
miejsce. Chłopaki gdy zobaczyli Wiktora zaczęli mu strasznie docinać.
W końcu zapytałam go czy złapał tego
królika. A on z uśmiechem odpowiedział, że mu darował. We włosach miał
dużo paprochów. Kosze pełne były
grzybów, a termosy gorącej czekolady.
Gdy wracaliśmy do domu zaczął padać deszcz. Nic nowego. Zobaczyłam
śliczną polanę. Podeszłam do Moniki
i opowiedziałam jej swój pomysł.
Uśmiechnęła się i przekazała to dalej
do reszty dziewczyn. Wystarczyło jedno spojrzenie na dziewczyny i widziałam, że się zgadzają. Rozpuściłyśmy
włosy, ściągnęły kurtki i puściły biegiem na tą cudowną polanę. Chłopaki
nie wiedzieli o co chodzi. Zaczęliśmy
tańczyć jak opętane. Padał deszcz,
słońce zachodziło, a my byłyśmy
szczęśliwe. Bawiliśmy się jeszcze
przez chwilę. Lecz trzeba było wracać
do domu. Byliśmy przemoczeni, ale
szczęśliwi. W drodze powrotnej zadowoliliśmy się gorącą czekoladą i promykami zachodzącego słońca.
I tak oto upłynął cudowny
dzień, który skończył się stanowczo za
szybko. Pomimo złej pogody bawiliśmy się jak nigdy. Nie była to ostatnia
wyprawa tego typu, ale to już inna
historia.
Justyna Suszek

końskiego grzbietu, ponieważ jest tam
Ośrodek Jazdy Konnej „Kraina Koni”.
Dowiedziałem się wielu ciekawostek
o rasach koni, a także jak należy czyścić i siodłać konia. W muzeum na
terenie parku z zapartym tchem oglądałem: kości dinozaurów kredowych,
szczątki morskich gadów, zęby rekinów, koralowce. Niezwykłe emocje
i uczucie lekkości towarzyszyło mi na
eurobungce. Unosiłem się w górę jak
ptak i opadałem w dół, odbijając się
coraz wyżej i wyżej. Poczułem duży
zastrzyk adrenaliny, na który skusiłem
się w te wspaniałe wakacje.
To był dzień pełen wrażeń
i emocji. Myślę, że jeszcze odwiedzę
to miejsce. Polecam wszystkim, którzy chcą się czegoś ciekawego dowiedzieć, zrelaksować i przeżyć ekscytującą przygodę.
Krystian Dziewa
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Przychodzi uczeń do biblioteki… i najczęściej pyta o lektury.
Ale jakie? Spróbujcie zgadnąć!
„Konrad Łolenrod”
„Problemy młodego Wertera”
„Wesele Wyspiańskiego”
„Sklepy całodobowe”
„Pożegnanie z Panem Bogiem”
„Zbrodnia Ikara”
„Tremy Kochanowskiego”
„Rozmowy z kotem”
„Chłopi bezdomni”
„Siepaczka"”
„Ludzie ułomni”
„Kamienie na sianie”
„Niebanalna komedia”
„Gloria Victoria”
„Krystian i Izolda”
„Kordian Wallenrod”
„Odprawa włosów do Grecji”
„Menel gdański”
„Rozdzielą nas kruki i żony”
„Podziobani”
„Proszę Państwa do obozu”
„Zemsta Ikara”

11 października odbyło się drugie
już zebranie Klubu „4H”, utworzonego
przez pana Henryka Flisa. Jego idea
polega na nauce poprzez działanie
- sami wykonaliśmy plan na cały rok.

„Kara i zemsta”
„Po zimie”
„Obcy 10”
„Mamlet”
„Fircyk w galotach”
„Czereśniowy sad”
„Chłopiec z Greenway”
„Alladyna”
„Podrywy jakiegoś gościa”
„Dżuma i uprzedzenie”
„Medaliści”
I na koniec szczególnie trudna
zagadka… Jaką lekturę chciał
wypożyczyć uczeń który zapytał?
...czy jest jeszcze książka — ta,
co wczoraj kolega wypożyczył?
(przykłady pochodzą głównie z forum
internetowego bibliotekarzy szkolnych
oraz doświadczeń własnych)

Zachęcam wszystkich
naszych czytelników do
udziału w zabawie. Spróbujcie odgadnąć o jakie książki
c h o d zi ło (p o d p o wie d ź:
wszystkie to lektury).
Proszę podać właściwy tytuł oraz nazwisko autora.
Na Wasze odpowiedzi
czekam do 15 listopada.
Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosuj e m y
n a g r o d y
- niespodzianki.
Dorota Laskowska

Znajdują się w nim m.in.: pieczenie
ciast, suszenie ziół, biwaki itp. Na zebraniu tym postanowiliśmy wykonać
plan klombu, który będzie należał do
naszego „ugrupowania”. Spotkaliśmy
się w składzie: Beata Kosikowska,
Agnieszka Kosikowska, Asia Kuzdralińska, Zosia Nowak, Magda Wasilewska, Kasia Wojtaś, Agata Chmielewska, Kasia Jabłońska, Kacper Drewniak, Damian Grab, Krystian Pernal,
pan Henryk Flis oraz nasi goście pani
Halina Zięba oraz pani Barbara Ścibor.
Stworzyliśmy listę kwiatów oraz krzewów, które chcielibyśmy, aby znalazły
się w naszym miniogródku ☺. Jedna
z pań zaproponowała, jak może wyglą-

dać nasz klomb. Propozycja, którą
nam przedstawiła, bardzo nam się
spodobała, ponieważ nie jest wykorzystana cała powierzchnia terenu. Pozostanie miejsce na coroczne, wiosenne
wygrzewanie się pod południową ścianą łącznika oraz na bieganie po trawie.
Prace przy klombie już trwają!
Chłopcy z naszej grupy zaczęli przesiewać ziemię kompostową. Niebawem będziecie świadkami powstania
„Klombu 4H”.Pierwsze sadzonki zostaną posadzone pod koniec jesieni,
a reszta prac zostanie wykonana jeszcze tej wiosny☺.
Agata Chmielewska

Etap szkolny konkursów przedmiotowych już za nami
Przez cały prawie październik w naszej szkole odbywały się konkursy przedmiotowe. Jako pierwsza odbyła się
olimpiada z języka niemieckiego, jako ostatnia - olimpiada chemiczna. Najliczniejszą frekwencję odnotowano na olimpiadzie
biologicznej i historycznej (po 7 uczniów).
Z ustaleń Waszego reportera wynika, że do etapu powiatowego zakwalifikowała się tylko jedna osoba – Arek Boćkowski kl. IIIB (oczywiście z historii ☺ ). Trzymamy za niego kciuki i niecierpliwie czekamy na dalsze sukcesy.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi i wiedzy!
Ewa Wójcik
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M - learning … rewolucja w uczeniu się
M - learningu (czyli edukacja mobilna) to szeroka gama
możliwości edukacyjnych, jakie stwarza połączenie technologii mobilnych, bezprzewodowych sieci oraz technologii e - nauczania.
Zainteresowanie mobilnym kształceniem nasiliło się
wraz z postępem technologicznym
i informacyjnym , dzięki temu umożliwiło korzystanie
z nieograniczonych zasobów edukacyjnych w Internecie
za pomocą smartfonów, telefonów komórkowych, tabletów, notebooków. Korzystając z nich posiadacze mogą
uczyć się w dowolnym miejscu i czasie.
Dzięki urządzeniom mobilnym edukacja, rozwój, komunikacja i współpraca z ludźmi staje się prostsza.

Polecam aplikacje mobilne, które będą pomocne w nauce:

Zalety m - learningu:

•
•
•

ruchomy czas pracy i wygoda uczniów
ułatwienie komunikacji między uczniami

większe urozmaicenie nauki dzięki zastosowaniu
multimediów i niewerbalnej prezentacji materiału

•

pozwala na naukę we własnym tempie
użycie technik wideo umożliwia uczenie się za pomocą
materiału audiowizualnego, który można zatrzymać
i przewinąć w celu ponownego obejrzenia

Zachęcam, abyście przeczytali broszurę Mobilna edukacja m-lerning, czyli (r)ewolucja w uczeni się. Przewodnik dla uczniów, która jest na stronie
http://edustyle.pl/mobilna-edukacja. Znajdziecie w niej
wiele ciekawostek i sposobów umiejętnego i właściwego
wykorzystania nowych mobilnych technologii informacyjnych w edukacji i w codziennym życiu.

iOS
Biologia

Chemia
Geografia

Android

3D Brain (29 interaktywnych struktur mózgu zawierających informacje oraz case studies
na temat funkcji, dysfunkcji i chorób mózgu)
brak odpowiednika
LeafSnap (zielnik - rozpoznawanie rodzajów drzew)
iElements (prawdziwe dzieło sztuki do
Periodic Droid
nauki chemii)
Google Earth (globus idealny)

Astronomia

History: Maps of World (mapy historyczne świata)
Star Walk (mapa nieba w standardzie AR),

Matematyka

iMathematics! (kompendium wiedzy)

Historia

brak odpowiednika
Google Sky Map (mapa nieba w standardzie AR nakładana na realny obraz w czasie rzeczywistym),
Math Practice

Język polski

iBooks (czytnik zarówno formatu PDF, jak
i ePUB)
eReader (odtwarzacz audiobooków)

Calculus Tools (obliczenia algebraiczne i wykresy)
FBReader (lekki czytnik formatów ePUB i FB2 z
dostępem do bibliotek online)
Audiobooks

Nauka słowek

iFlashcards (karty do zapamiętywania)

AnkiDroid

Math Ref

Krystian Dziewa

PRZECZYTAŁAM… POLECAM...
Moją
ulubioną
książką
jest
książka
pt. "Chłopcy z Placu Broni". Jest to wzruszająca opowieść o młodzieńczej woli walki, honorze i trwającej
wiecznie przyjaźni. Autorem tej powieści jest węgierski
pisarz Ferenc Monar . Głównymi bohaterami są: Boka,
Nemeczek i Feri Acz. Akcja toczy sie w węgierskim
mieście. Jedynym miejscem zabaw bohaterów tej historii jest plac pomiędzy dwoma kamienicami. Głównym wątkiem książki jest walka o plac miedzy Chłopcami z Placu Broni, a Chłopcami z Ogrodu Botanicznego.

Wątkiem pobocznym jest np. zdrada Gereba członka Związku Chłopców z Placu Broni, który dołączy
do drużyny Feriego Acza - przewodniczącego Chłopców
z Ogrodu Botanicznego.
Historia ta kończy się śmiercią Nemeczka, dzięki
któremu chłopcy zdobyli władzę nad Placem Broni. Tuż
po jego śmierci Boka dowiaduje się, ze na miejscu ich
Placu stanie ogromna kamienica.
Moim zdaniem ta książka jest warta przeczytania. Jest idealna dla każdego czytelnika- dla dziewczyn
jak i dla chłopców.
Patrycja Mękal ;D
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Euroweek w obiektywie

Fot. A. Wolanin
Fot. A. Wolanin

Wolontariusze i pan Adam. :)

Dens, dens, dens. :)

„Zadzieram kiecę i lecę” - czyli
Jay w tańcu narodowym. :)

Nasza grupa

Fot. A. Yılmaz

Jak Cię widzą tak Cię… rysują. :)

Fot. A. Wolanin

Czego to uczeń nie wymyśli...
Antygona, chcąc pogrzebać Polinejkesa, posypała go ziemią.

Fot. A. Skrzypek

- Do jakiego znanego ci utworu nawiązuje piosenka „Baranek” zespołu Kult?
- To jest piosenka religijna „Na głowie
(…) lata motylek”
O Maryi – „przed nią bieży baranek, na
głowie kwietny ma wianek”

Gwara

Wąż mnie zawiódł i zjadł.
- są to słowa z dawnych lat,
których używają nasi dziadkowie i babcie;

- to części mowy, w której
zamieniamy np. sznas;
- stary język ojczysty Polski;

Nazywam się Bilbo Baggins, jestem
„Hobbitem, czyli tam i z powrotem”.

- takim językiem mówiło się w
tamtych czasach;

Bać się jak diabeł pieca.
Budzić ścięte uczucia.
Europa Południowa cechuje się tym,
że są uprawiane bydło i krowy.
Bać się jak diabeł miesza wody.

Jedynie starzec ma na sobie stary
płaszcz, kapelusz i błahe buty
„

Kreon chciał uczcić to, że jest królem i
urządził pogrzeb Eleoklesa.

Jego szaty mają bardzo odważne
i pewne siebie kolory.

Nasza redakcja

Jestem Ewa Wójcik i chodzę do klasy IIIc.
Interesuję się matematyką i fotografią czarnobiałą. W przyszłości chciałabym zostać nauczycielem (matematyki oczywiście).

Nazywam się Dominika Resztak i chodzę do klasy III D. Moje
mocne strony to chęć pomocy innym, łatwość nawiązywania
nowych znajomości i chęć uczestniczenia w różnych przedsięwzięciach. Moje ulubione przedmioty szkolne to matematyka i
chemia. Natomiast słabe punkty to czasami lenistwo i niestety… język angielski. Moje motto życiowe: „Poddający się-nigdy
nie wygrywa, a wygrywający- nigdy się nie poddaje”. Plany na
przyszłość to zdobycie wykształcenia i dobrze płatnej pracy. ;))

Nazywam się Krystian
Dziewa. Mam 13 lat.
Moje motto życiowe
to ,,Żyj i pozwól żyć
innym”. Jestem koleżeński, obowiązkowy,
pracowity i ciągle dążę
do perfekcji. Moje hobby to informatyka.
Lubię też obserwować
przyrodę i tworzyć
prace plastyczne i literackie. W przyszłości chciałbym zostać
lekarzem lub nauczycielem.

Nazywam
się Patrycja
M ę k a l
i mieszkam
w przepięknej miejscowości - Salomin.
Moje motto życiowe brzmi
"Żyj tak jakbyś miała
umrzeć jutro, ale marzenia
miej takie, jakbyś miała żyć
wiecznie". Moje słabe strony to: strach przed pająkami i język niemiecki.
Moje mocne strony to: fizyka, wrażliwość na krzywdę
innych, to że jestem przyjacielska i łatwo zawieram
nowe przyjaźnie.
Moje hobby to: słuchanie
muzyki, czytanie książek,
oglądanie
filmów
(zwłaszcza komedii), opiekowanie się moim najukochańszym psem Fafikiem
i czytanie gazet o modzie. :)

Imię i nazwisko:
Klaudia Wojtaś
Motto
życiowe:
„Co nas nie zabije,
to nas wzmocni”
Słabe strony: o tym
mogę mówić godzinami, ale głównie to
lenistwo, łatwowierność i zuchwałość
Mocne strony: o tym
mówi się trudniej,
ale myślę że ambicja,
perfekcjonizm i zawziętość to, to co
mnie cechuje
Hobby: jako tako
brak, mimo to lubię
grać na gitarze i rysować.
Hej, jestem Ala. Chodzę do III ‘b’.; )
Mam napisać coś o sobie.. hm…
Lubię: muzykę, zwierzęta, internet, trampki, jeździectwo,
moich znajooomych, słodycze, uwielbiam robić zdjęcia,
wkurzać ludzi (może niekoniecznie lubię, ale chyba dość
często to robię), jeść, spać.
Nie lubię: uczyć się, wcześnie wstawać, nie znoszę, gdy ktoś
mówi do mnie, kiedy słucham muzyki przez słuchawki;
Plany na przyszłość: chciałabym skończyć gimnazjum
z możliwie najlepszymi wynikami, ale nie wiem zupełnie, co
chcę robić potem.
Słabe strony: myślę, że sporo tego: lenistwo, brak organizacji, niepewność i nieśmiałość w nowym towarzystwie,
nowych sytuacjach.; ), ale chyba też zbyt szybko przywiązuję
się do ludzi.
Mocne strony: ciężko powiedzieć…
Motto życiowe: „W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które
warto walczyć do samego końca.”

Plany na przyszłość:
wyjść za mąż za bogatego i przystojnego rolnika z tysiącem
hektarów: ) A tak na
poważnie, to nie
lubię wybiegać w
przyszłość i planować, bo to się zazwyczaj nie sprawdza,
chodź nie ukrywam,
że na chwilę obecną
swoją
przyszłość
wiążę z architekturą.
Pozostałych
współpracowników
naszego nieregularnika przedstawimy bliżej
w następnym numerze.
Zapraszamy
do lektury!
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