Na koniec rozrywka

poTWORY z zeszytów
Opowiadało to o pewnym człowieku, który miał problem
z alkoholem, od którego odeszła żona z dziećmi.
Polonista: Gdzie wybierali się bohaterowie Kamieni na szaniec
na wycieczki?
Drugoklasista: Daleko w las...
Starszy brat nie wypuścił mnie na sanki z powodu ciemnoty.
Mąż wyniósł z pożaru swoją świeżo upieczoną żonę.
Wielbłądy wędrują przez pustynie w karnawałach.
Grecy zrobili Trojan w konia.
Sosny znoszą szyszki.
Poeta przez długie lata gładził swój język.

Szły dwa koty po pustyni.
I jeden mówi do drugiego:
- Wiesz, ja nie ogarniam tej
kuwety…
- Tato, dlaczego ten pociąg
zakręcowywuje?
- Nie mówi się
zakręcowywuje, tylko
zakręca!
- Ale dlaczego on zakręca?
- Bo mu się szyny wygły

Tlen ma kolor niewidzialny.
Anestezjolog pyta się
pacjenta:
- Jaką życzy sobie Pan
Przez trzy godziny stałem za biletami przed kinem.
narkozę: tańszą czy droższą?
Rolnicy dlaczego nie lubią kretów, bo im odgryzają korzenie.
Pacjent zastanawia się i po
chwili mówi:
Suwalscy mistrzowie Suwałki.
- Poproszę tę tańszą.
Niektóre bakterie rozkładają obornik na kompot
A lekarz:
Martyna Gorlewska - Oooooo... Śpij, kochanie,

Przychodzi chłopak do
kiosku i pyta:
- Czy są kartki z napisem
"Dla mojej jedynej"?
- Są.
- To poproszę osiem.
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Rozmawia dwóch kumpli:
- Wiesz, jak dzwoni budzik,
to wydaje mi się, że do
mnie strzelają.
- I co, wnie zrywasz się
przerażony z łóżka?
- Nie, leżę jak zabity!

W przeciwieństwie do ciebie, mój pies nie gryzie.

Supełek
1.Nauka o budowie, właściwościach i funkcjach
roślin.
2. Człowiek niosący pomoc w nagłych wypadkach
(np. na plaży, basenie).
3. Symbol chemiczny S.
4. Gęsty sos z żółtek ucieranych z oliwą.
5. Podstawowa jednostka pamięci komputera.
6. Chronologiczny zapis wydarzeń z życia
państwa.
7. Malujesz nimi na plastyce. Mogą być plakatowe

Uczeń pyta kumpla:
- Co jesteś taki smutny?
- Wywalili mnie ze szkoły.
- A za co?
- A skąd mam wiedzieć?
Pół roku mnie tam nie było.
Karolina Nartowicz

Przed Wami kolejna możliwość intelektualnych zmagań
oraz wygrania słodkiej niespodzianki :-) Rozwiążcie
krzyżówkę, a hasło wpiszcie do zamieszczonego niżej
kuponu. Aby wziąć udział w losowaniu, należy przynieść
tenże kupon do Klaudii z klasy II A. Nagrody czekają!!
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„Do pracy czas!” - rozpoczęcie roku szkolnego

•

Wywiad z p. Szymonem Zaniewskim

•

Mamy nowy Samorząd!

•

„Niech wygrają najlepsi” - otrzęsiny pierwszoklasistów

•

Kocham, szanuję …- nie śmiecę! - czyli sprzątamy świat

•

Rozkosze łamania głowy i uśmiech na zakończenie

Cena 50 gr

Wydarzyło się

Wydarzyło się

Do pracy czas!

Skąpiec i jego ukochana…….. szkatułka

Rok szkolny w naszym gimnazjum powitało 304 uczniów w tym, 92 pierwszoklasistów. Mamy profilowane klasy: IA matematyczno-przyrodnicza, IB - językowa, IC - sportowa, ID - ogólna.

Smutno pożegnaliśmy beztroskie i leniwe wakacje.
Pełni sił, gotowi na nowe wyzwania, plany i tematy lekcyjne
z radością przywitaliśmy nowy rok szkolny. Po przybyciu do
gimnazjum uczniowie spotkali się z wychowawcami,
koleżankami i kolegami w wyznaczonych klasach.
Spędziliśmy chwile we własnym gronie, po czym udaliśmy
się na salę gimnastyczną, gdzie rozpoczął się uroczysty apel.
Dyrekcja szkoły po miłym i ciepłym przywitaniu
przedstawiła nam nowego pedagoga pana Szymona
Zaniewskiego (nauczyciela informatyki i techniki).

Uczniowie powitali go gromkimi brawami. Na twarzach
najmłodszych można było dostrzec lekkie zdenerwowanie,
lecz pod wpływem starszych kolegów szybko
zaaklimatyzowali się i odczuli ciepłą atmosferę panującą w
naszej szkole. Gdy ostatnie słowa pani dyrektor zamknęły
apel, mogliśmy cieszyć się ostatnimi chwilami swobody.
Sądząc po zapale, jakim uczniowie tryskali na apelu, ten
rok szkolny będzie udany i zaowocuje wysokimi średnimi i
wieloma sukcesami.

27 września bieżącego roku wraz ze wszystkimi uczniami naszego gimnazjum wybrałam się na spektakl pt: „Skąpiec”,
Szłam na to przedstawienie, posiadając ogólny zarys
akcji tej sztuki. Jej główny bohater - Harpagon - to
mężczyzna, który nie cofnie się przed niczym jeżeli w grę
wchodzą pieniądze. Nie obchodzi go szczęście jego dzieci,
skąpi im pieniądze nawet na najpotrzebniejsze wydatki. Nie
chce się on zgodzić na ślub córki z jej wybrankiem - sam
wybiera jej męża. Jest materialistą i dusigroszem. Molier w
swojej komedii ukazuje wstępne namiętności, chęć
posiadania i wręcz żądze bogactwa.
Reżyserem spektaklu jest Marek Lis - Orłowski.
Muszę przyznać, że swoje zadanie wykonał należycie. Dzięki
jego sposobie przedstawienia tej komedii, odniosłam
wrażenie, że naprawdę znajduję się w XVII wieku.
Gdy przedstawienie się rozpoczęło, przez niekrótki
moment nie mogłam wyjść z zaskoczenia. Aktorzy wybiegli
na scenę, wykonując przy tym serię ruchów, niczym ludzie
pierwotni tańcząc wokół jakiegoś bóstwa. Muszę przyznać
szczerze, że przez większość przedstawienia praktycznie nie
mogła przestać się śmiać. Aktorzy potrafili rozbawić sztuką,
którą czytano, nie śmieszyła mnie ani trochę. Swoją grę
ukazali widzom w tak niekonwencjonalny sposób, że szkoda
było czasu na mruganie.
Cały spektakl był bardzo płynny, jedna sprawnie
przechodziła w drugą, bez żadnego zamieszania czy
żmudnego domyślanie się, o co akurat chodzi. Muzyka, którą
zajął się Michał Kowalczyk, zawsze była adekwatna do akcji,
dodawała jej pewną dozę dramatyzmu bądź humorze, w
zależności od tego, co się akurat działo na scenie.

Muzyka, którą zajął się Michał Kowalczyk, zawsze
była adekwatna do akcji, dodawała jej pewną dozę
dramatyzmu bądź humorze, w zależności od tego, co się
akurat działo na scenie.
Barbara Bakalarczyk, dbająca o ubiór aktorów,
stanęła na wysokości zadania. Stworzyła bohaterom
zdumiewające kreacje, znakomicie oddające klimat
molierowskiej komedii.
Ruchy aktorów były ekspresyjne i zamaszyste,
dzięki czemu odbiorca pokazu nawet siedzący w ostatnim
rzędzie, mógł spokojnie, bez wytężenia wzroku je zauważyć
i zrozumieć. Dykcja aktorów była wyśmienita, mówili
głośno i wyraziście, z odpowiednią intonacją i mimiką grali, jakby naprawdę byli Harpagonem o zimnym sercu
albo zakochaną bez pamięci nie winną Elizą.
Aktorom należą się wielkie oklaski, za przekazanie
sedna sztuki w nieszablonowy i ciekawy sposób. Sednem
było po krótce, że zachłanność i determinacja w dążeniu do
celu nie zważając na uczucia innych - potrafi być zgubne i
szybko pochłonąć człowieka. Artyści nie dali oku widza
czasu na odpoczynek, na scenie zawsze działo się coś, co
przyciągało wzrok.
Bardzo gorąco polecam ten spektakl, który
wstrząśnie posądzeni twoich wyobrażeń o podniosłej sztuce
teatralnej. Wybierając się na to przedstawienie możesz
liczyć na mile spędzony czas z wielkimi aktorami na małej
scenie.

Paweł Dubnicki

„Podążając tam gdzie ludzki wzrok nie sięga”
Wywiad z panem Szymonem Zaniewskim, naszym nowym nauczycielem informatyki i techniki.

Puenta: Czy jest to Pana pierwsza praca?
- Nie jest to moja pierwsza praca. Wcześniej pracowałem w
innym gimnazjum i szkole podstawowej.
P: Czym kierował się Pan przy wyborze swego zawodu?
- Przede wszystkim chęcią przebywania wśród młodych ludzi
oraz pomagania im w zdobywaniu doświadczenia.
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P: Gdzie zdobył Pan wykształcenie?
- Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
P: Czy praca z młodzieżą jest dla Pana wyzwaniem?
- Jest dużym wyzwaniem. Czasami nie jest lekko.
P: Co lubi Pan robić w wolnym czasie?
- Jak jest śnieg, lubię jeździć na desce; a jak jest ciepło,
lubię kąpać się w jeziorze.
P: Kto jest Pana autorytetem?
- Alfred Wierusz -Kowalski.
P: Jakie jest Pana motto życiowe?
- Podążać tam, gdzie ludzki wzrok nie sięga.
P: Jakie miał Pan najśmieszniejsze zdarzenie jako
nauczyciel?
- Kiedyś miałem uczennicę, która była niesforna i trudno
było ją uspokoić. Niechcący udało mi się ją tak podejść
psychologicznie, że musiała unieść się dumą i nie odzywać
do nikogo. I w taki sposób udało mi się ją wyciszyć - na
jedną lekcję…
P: Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiały
Paulina Sójkowska i Julia Karaś

Aleksandra Kalinowska
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Wydarzyło się
Poznajmy się

123 lata walki o niepodległą Polskę …
8 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 94 rocznicy uzyskania przez Polaków niepodległości.

Mamy nowy Samorząd
Wraz z rozpoczęciem nauki w szkole przyszła pora na wybór Samorządu Uczniowskiego

.

W tym roku przewodniczącą została Daria
Cichosz z III d. Jej zastępcą jest Marysia Andrulewicz
z III d. W Samorządzie są również: Łukasz Gliniecki
z III a, Emilia Brzozowska z III c, Paulina Chlebus z II
a, Rafał Romanowski z II b, Grzegorz Izbicki z I a,
Patrycja Żyniewicz z I b, Patrycja Mackiewicz z I c
oraz Angelika Baluta z I d. Opiekun Samorządup. Dariusz Ratajczak powiedział, że w tym roku będą
jak zawsze dyskoteki, apele oraz inne akcje
charytatywne. Jesteśmy pewni, że w tym roku na
pewno dużo będzie się działo.
Martyna Gorlewska

W ten sposób chcieliśmy uczcić 123 lata walki
Polaków o wolną ojczyznę. Nasi koledzy i koleżanki
przedstawili ciekawą scenkę, przybliżając nam ważne daty
i wydarzenia z okresu wojennego, kiedy to nasza ojczyzna
była pod trzema zaborami: Pruskim, Austriackim i
Rosyjskim. Mieliśmy też okazję wysłuchać różnych
utworów związanych z walką o niepodległość.

Akademię uświetnił też występ zespołu tanecznego
Iskierki pod przewodnictwem Pani Grażyny Świackiej,
j
a
k
i dużą przyjemność sprawiło nam słuchanie piosenek
w wykonaniu naszego szkolnego chóru.

Kocham, szanuję, nie śmiecę…
20 września w naszym gimnazjum po raz kolejny obchodziliśmy „Dzień Sprzątania Świata”.

Sport

Nasza duma
Siatkarki z naszego gimnazjum zajęły 3 miejsce w
szczeblu wojewódzkim w ogólnopolskim konkursie pt.
,,Orlik volleymania".

Jest to kampania odbywająca się na całym świecie,
mająca na celu zwiększenie świadomości ekologicznej
społeczeństw. Cała ta akcja została zapoczątkowana w 1989r.
przez Australijczyków, kiedy to 40 tys. ludzi zaczęło sprzątać
port w Sydney.
Podczas godziny wychowawczej wraz z
wychowawcami ruszyliśmy na pomoc planecie (a właściwie
terenowi wokół szkoły). Na efekty naszej pracy nie trzeba
było długo czekać! Nikt nie podarował nawet najmniejszemu
papierkowi.

Kwalifikacje do tych zawodów odbyły się 11
września, a sam finał 28 września w Łomży. W skład
drużyny kierowanej przez Annę Łazarską wchodzą:
kapitan - Emilia Waraksa, Urszula Kraczaj, Emilia
Brzozowska, Emilia Jedynasta, Anna Urynowicz, Anita
Roziewska oraz Karolina i Klaudia Chałko. Aby dotrzeć
tak daleko, trenowały od 1 klasy gimnazjum, a ich
umiejętności równomiernie się rozwijały.

Nasze dziewczyny mogły zająć 1 miejsce w finale
wojewódzkim i przejść do finału ogólnopolskiego, lecz w
3. secie wydarzył się nieoczekiwany zwrot akcji.
Wygrywały 14:9, a set był do 15. Ostatecznie przegrały
14:16.
- Większą rolę odegrała psychika i emocje nieustannie
towarzyszące grze, mimo iż nie brakowało nam
umiejętności - powiedziała Emilia Waraksa.
- Zajęcie 3 miejsca jest nagrodą samą w sobie - dodała
Urszula Kraczaj.
Dziewczyny są zadowolone z zajętego przez siebie miejsca,
a my jesteśmy dumnie, że mamy tak wspaniale
wytrenowaną drużynę.
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Wydarzyło się

Wszyscy swoim czujnym wzrokiem wypatrywali
niepożądanych obiektów, a kiedy taki się pojawił,
natychmiast trafiał do worka na śmieci. Następnie
odpady zostały przeniesione w miejsce przeznaczone do
ich składowania
Podczas akcji mogliśmy porozmawiać,
pobawić się na pobliskim placu zabaw (który też został
posprzątany) i przy okazji zrobić coś pożytecznego.
Aleksandra Kalinowska
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Nauczycielom najpiękniejsze kwiaty
11 października w naszej szkole, jak co roku,
obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.

Niech wygrają lepsi!
Jak co roku w naszym gimnazjum odbyły się otrzęsiny pierwszych klas, które są tradycją w naszej szkole.
Tematem przewodnim było hasło: W zdrowym ciele, zdrowy duch

Wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami zebrali
się na apelu, aby uczcić to święto. Na uroczystość
Dyrekcja szkoły podziękowała nauczycielom za ich wkład
i pracę w życiu szkoły. Wyróżnionym pedagogom
wręczono dyplomy. Następnie rozpoczęła się część

Uczniowie z odpowiednio przygotowanymi
transparentami udali się do Sali gimnastycznej, w której
miały się odbyć otrzęsiny. O piękne dekoracje zadbała p.
Ewa Tymecka.
Na początku poznaliśmy jury, w którym
zasiadały: p. Barbara Klaus, p. Kinga Ziętek, Daria
Cichosz(przewodnicząca Samorządu) i Jolanta Pisarenko
(przedstawiciel kl. II C).

Grupa teatralna pod opieką p. Kingi Ziętek
przygotowała wspaniałe widowisko. Artyści w imieniu
wszystkich uczniów podziękowali nauczycielom za pracę
i wychowanie. Po zakończeniu apelu, wszyscy uczniowie
powrócili do swoich klas, aby tam osobiście podziękować
swoim wychowawcom. Dzięki takim apelom, myuczniowie, zaczynamy rozumieć sens i trud pracy
naszych pedagogów. Dają nam najcenniejszą rzecz na
świecie, która będzie nam w przyszłości potrzebna wiedzę!

Ostatnią konkurencją było udzierganie przez
wychowawczynie szaliczka kibica. Panie poradziły sobie
znakomicie, zdobywając punkty dla swojej drużyny.
Ostatecznie I miejsce zajęła klasa I A, II miejsce- kl. I B,
III- kl. I B i ostatnie, honorowe, kl. I D. Za rok to właśnie
oni będą organizować otrzęsiny. Po otrzymaniu dyplomów
uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na ucznia
gimnazjum

Dzień Papieski
16 Października obchodziliśmy XII Dzień Papieski pod hasłem Jan Paweł II - Papież Rodziny. Jest to okazja
szczególnego podkreślenia miejsca, jakie zajmowało małżeństwo i rodzina w nauczania Karola Wojtyły.
Jan Paweł II mówił o rodzinie ”Rodzina Bogiem
silna staje się siłą człowieka i całego narodu".18
października 2012 nasza szkoła uczciła pamięć papieża Polaka. Podczas tej godziny gimnazjaliści zaprezentowali
nam scenkę. Przedstawiony na przykład wywiad z
góralem, który bardzo przekonująco opowiadał o
odczuciach podczas spotkania z ks. Karolem Wojtyłą.
Wiele uczniów także recytowało wiersze, dotyczące Jana
Pawła II. Całe przedstawienie było pod czujnym okiem p.
Elżbiety Paszkowskiej. Uroczystość uświetnił szkolny
chór, który odśpiewał kilka piosenek związanych z wiarą i
samym Papieżem. Chór prowadzony przez panią Lidię
Szulc, oraz dekoracja pani Ewy Tymeckiej. Również,
wystąpiła Emilia Brzozowska z kl. III C, śpiewając
piosenkę pt ,,Posłuchaj życie" Moniki Borys. Z pewnością
ten apel był bardzo ciekawym przeżyciem duchowym dla
każdego ucznia oraz dla pedagogów.
Karolina Nartowicz i Paulina Sójkowska

Pierwszą konkurencją było przedstawienie
transparentów. Klasy musiały zaprezentować hasła,
wymyślone wspólnie z wychowawcą. Miały one
dotyczyć oczywiście zdrowego odżywiania.
Więcej trudności pierwszoklasistom sprawiła
sprawnościowa konkurencja pt. Wyścig z jajkiem.
Uczniowie poradzili sobie w teście na szybkość:
wybrane osoby z poszczególnych klas musiały zjeść
jabłko w jak najszybszym czasie.
U c z n i o wi e w y k a z a l i s i ę r ó wn i e ż
pomysłowością i oryginalnością w wykonaniu
rysunków. Musieli oni narysować swoją
wychowawczynię w dowolnej dyscyplinie sportu.
Wszystkie prace zostały sprawiedliwie ocenione.
Klasy rozwiązały później quiz dotyczący
wiedzy o gimnazjum. Pytania były naprawdę trudne,
mimo że klasy zdążyły już poznać nowe korytarze i
nauczycieli. Uczniowie musieli znać: ilość klas i wejść
do gimnazjum, imię i nazwisko pani od geografii itp.

Zapytałyśmy kilku uczniów o wrażenia związane
z otrzęsinami. Odpowiedzieli zgodnie, że świetnie się
bawili i nigdy nie zapomną emocji związanych z tym
wydarzeniem.
Oficjalnie już powitaliśmy pierwsze klasy. Teraz
wystarczy czekać, aby za rok znów przyjąć w poczet
nowych uczniów w naszym gimnazjum.
Klaudia Gorlewska
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