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Egzaminy już tuż, tuż... 21-23 kwietnia Po
prostu uwierzcie w swoje możliwości.
Powodzenia Gimnazjaliści!

W kwietniowym numerze  
naszej gazetki:

 Na poprawę humoru ...
dowcip  miesiąca :))))

W kwietniowym numerze
naszej gazetki:

-Ciekawe recenzje,
- Ciąg dalszy opowiadania
naszej szkolnej pisarki z 3c,
- Apel przygotowany przez
klasę 2d, 
- Nasi gimnazjaliści przed
egzaminem

Nadchodzące święta:
22 kwietnia 2015 – Dzień
Matki Ziemi
22 kwietnia 2015 – Dzień
Odkrycia Brazylii
23 kwietnia 2015 – Dzień
Geografa
23 kwietnia 2015 – Dzień
Książki i Praw Autorskich
24 kwietnia 2015 – Dzień
Przeciwko Wiwisekcji
25 kwietnia 2015

– Dzień Malarii
25 kwietnia 2015 – Dzień
Pracownika
Administracyjnego
25 kwietnia 2015 – Dzień
Sekretarki
25 kwietnia 2015 – Dzień
Świadomości Alienacji
Rodzicielskiej
25 kwietnia 2015 – Dzień
Świadomości Zagrożenia
Hałasem

Dyrektor szkoły przechodzi
korytarzem obok klasy, z
której słychać straszny
wrzask. Wpada, łapie za
rękaw najgłośniej
wrzeszczącego, wyciąga go
na korytarz i stawia w kącie.
Po chwili z klasy wychodzi
kolejnych trzech
młodzianów, którzy pytają:
- Czy możemy już iść do

domu?
- A z jakiej racji?
- No... przecież skoro nasz
nowy pan od matematyki
stoi w kącie, to chyba lekcji
nie będzie, prawda?

ojej...

Ach ta wiosna....

Po egzaminach...relaks!

google.grafika

board.goodgamestudios.com

onet.pl

http://kiedyjest.pl/dzien-ksiazki/
http://kiedyjest.pl/dzien-sekretarki/
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Co warto przeczytać, posłuchać i obejrzeć czyli
recenzje w naszej gazetce :)

     FAKTyczna 
                   POLECA

FORREST GUMP
,,Rodzimy się sami i
umieramy sami". To
historia życia Forresta
(Tom Hanks), chłopca
o niskim ilorazie
inteligencji z niedowła-
dem kończyn, który
staje się milionerem.
Forrest ma wielkie

serce i zdolność
odnajdywania się w
największych
wydarzeniach historii
USA. Zaczynając od
dzieciństwa, przez to
jak staje się gwiazdą
ping-ponga,
bohaterem wojennym i
odnoszącym sukcesy

biznesmenem, nigdy
nie rezygnuje z
poszukiwania
najcenniejszej dla
niego rzeczy- miłości
swej przyjaciółki
Jenny. .Podczas
swojego życia poznał
wielu ciekawych ludzi.
Szkoda tylko, że

nie zostali przy nim na
długo. Na przestrzeni
swej ,,podróży" jest
jednak ciągle  sam.
 Kasia Cz. 

plakat filmu

Glastallica/Muzyka
 Jest to najnowszy
album zespołu
Metallica. Sama nazwa
zespołu mówi jaki to
rodzaj muzyki. Jednak
dla nieogarniających
życia podpowiem, że to
heavy metal. Niektórzy
uważają, że
członkowie tego zespoł
u grają stary rock. Jest
to po części prawda,
lecz nie oznacza

to, że James, Lars,
Kirk i Robert stracili
wenę do pisania i
nagrywania nowych
piosenek. Dowodem
tego jest choćby ich
album "Through the
Never". Glastallica jest
albumem, który
zawiera hity z
większości albumów
m.in. wszystkim
dobrze znany ,,Nothing
else matters". 
Kasia Cz.

Glastallica

okładka książki
WERONIKA
POSTANAWIA
UMRZEĆ/ KSIĄŻKA
,,Umiera się na wiele
sposobów z miłości, z
tęsknoty, z rozpaczy,
ze zmęczenia, z
nudów,ze strachu..."
 Paulo Coelho, jeden z
15 najbardziej
poczytanych pisarzy
współczesnych,
świetnie pokazał
czym jest śmierć,
umieranie w książce
opartej na
faktach.Książka
opowiada o tytułowej
Weronice,

która postanawia
umrzeć. A dlaczego?
Właściwie bez
powodu, bez żalu i
bez patosu, może
dlatego, że jej życie
stało się mdłe jak
potrawa bez
przypraw? Może
dlatego, że brakowało
jej odrobiny
szaleństwa? A gdzie
szukać szaleństwa
jeśli nie w szpitalu
psychiatrycznym?
Zaczyna poznawać
tam całkiem nowe
perspektywy życia,
samą siebie. Poznaje

też Clarie, Mari,
Edwarda i lekarza,
który też jest ,,lekko"
chory. Oni wszyscy
zmieniają całkiem jej
dotychczasowe życie.
W powieści zawarta
jest też pewna smutna
prawda dotycząca
ludzi chorych
umysłowo, a
dokładniej to, 
dlaczego nie chcą
opuścić tego szpitala.
Paulo Coelho pisząc t
ę książkę nie opierał
się tylko na
przeżyciach jakiejś
tam kobiety.

Miał przeżycia własne
z pobytu w takim
szpitalu,a był w nim 3
razy. Kontynuując,
książka zmienia nasz
punkt widzenia  na
wiele ważnych
rzeczy, wartości.
,,Umiera się nie
dlatego, by przestać
żyć, lecz po to, by żyć
inaczej..." Weronika
chce żyć inaczej,
Weronika
zmartwychwstaje.... 
Czytając tę powieść
zadajemy sami sobie
pytanie: czy warto
umierać?....

Kasia Czaplińska

młoda Jenny

motywacja :)

filmweb

google.grafika

K.Cz.

google grafika

google.grafika
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Zacznij czytać z naszą gazetką "FAKTyczni" czyli ciąg dalszy opowiadania
Martyny Fijałkowskiej z klasy 3c

Londyn...

  Trudno mi było
rozstać się z osobą,
z którą spędziłam
prawie całe swoje
życie. Tak
najwidoczniej
musiało być. Nic nie
mogłam na to
poradzić. Siła
wyższa - rodzice
zadecydowali za nas
i nie miałyśmy nic do
gadania. Na
początku chciałyśmy
uciec i schować się
w lesie, jednak
niemiła sytuacja z
całym rojem dzikich
os zniechęciła nas
do dalszych działań.
Pogodziłyśmy się z
tym faktem.
  Na lotnisko zawiozł
a nas taksówka.
Przez całą

drogę wyglądałam
przez okno. To
dziwne uczucie,
widzieć coś po raz
ostatni, coś co się
kocha i szanuje. 
   Samolot odlatywał
o 10, a była 9:36.
Cóż, przynajmniej
nic "na wariata".
Odprowadziłyśmy
bagaże, oddałyśmy
bilety i zajęłyśmy
miejsca. Usiadłam
obok jakiegoś
chłopaka. Wyglądał
na osobę w moim
wieku.
- Hej! – zagadał.
- Cześć! -
odpowiedziałam
niepewnie. Był
bardzo podobny do
mnie. Też miał
brązowe oczy i

ciemne włosy.
- Jestem Martin. 
- Fran - podałam mu
rękę. 
- Fran... trochę jak
dla chłopca - zaśmiał
się. 
Dałam mu
delikatnego
kuksańca w ramię. 
- To skrót głupku!
- Tak? A jak brzmi
twoje pełne imię? 
- Całe? Naprawdę
chcesz wiedzieć? -
uśmiechnęłam się, a
on to odwzajemnił. 
   Potwierdzająco
skinął głową. 
- No dobrze.
Nazywam się
Frances Charlle
Comen Delediverse. 
Martin nic nie
odpowiedział.Tylko

się na mnie patrzył.
- I jak? Szczęśliwy? -
musiałam przerwać
ciszę. 
- Frances. Ładnie -
wyszczerzył zęby. 
- Mnie się nie
podoba. To była
całkowita prawda. 
- Czemu? Jak dla
księżniczki -
parsknęliśmy
śmiechem. 
- Skąd wiesz, że
chcę być
księżniczką? 
- Widzę to w twoich
oczach. 
   Pani z głośników
poprosiła, byśmy
zapięli pasy.
Wystartowaliśmy.
    Całą podróż
rozmawiałam z
Martinem. Co chwila

wybuchaliśmy
śmiechem.
Opowiadaliśmy sobie
nasze śmieszne
historie z
dzieciństwa.
Dowiedziałam się, że
jest ode mnie o dwa
lata starszy, lubi
boks i
motory, chciałby być
piekarzem i uwielbia
kolor zielony.
  Gdy wysiadaliśmy
dał mi swój numer na
karteczce. 
- Jak się zgubisz w
Londynie to dzwoń -
puścił do mnie
oczko. 
- Jasne. Idź już
sobie. 
- A co nie lubisz
mnie? 
- Lubię, lubię.

Pa! - krzyknęłam za
nim, ale on tylko
wystawił rękę...
To be continued....

terravision.eu
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Akademia z okazji X rocznicy śmierci naszego Patrona Jana
Pawła II

patron

Zapraszamy wszystkich chętnych do pracy w naszej redakcji FAKTyczni!

Dnia 31.03.2015r. w
naszej szkole odbył
się uroczysty apel
upamiętniający
śmierć naszego
patrona św. Jana
Pawła II. Akademię
zorganizowała klasa
2d. Apel miał nam
wszystkim
przypomnieć i
przybliżyć postać
niesamowitego
papieża Polaka.
Akademię uświetniły
wzruszające
recytacje,

piękne śpiewy i
prezentacja, które sw
ą prostotą dotarły do
każdego odbiorcy.
Uroczystość oprócz
wspomnienia postaci
Jana Pawła II, miała
również na celu
ukazanie
niesamowitej sylwetki
człowieka, który
kochał góry, młodzież
i wszystkich ludzi na
całym świecie.
Przypomnieliśmy
sobie jeszcze raz
papieża niezwykle

skromnego i wiecznie
uśmiechniętego.
Wystąpienia uczniów
poruszały do łez, a
 śmieszne anegdotki
o świętym
wywoływały uśmiech
na twarzach
zgromadzonych.
JAN PAWEŁ II to
wierne
odzwierciedlenie
osoby, która powinna
być autorytetem nie
tylko dla dorosłych,
ale i młodzieży.  
Stosując się do słów
Jana Pawła II:

,,Jestem radosny wy
też bądźcie'', idźmy
przez życie śmiało i z
podniesioną
głową......oraz z
wielkim uśmiechem
na twarzy:)

Aleksandra Michalik

,,Musicie od siebie
wymagać. Nawet
gdyby inni od was nie
wymagali''
,,Musicie być mocni
mocą miłości, która
jest potężniejsza niż
śmierć''
Jan Paweł II

                            Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
                            Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
                                       By łowić serca
                                  Słów Bożych prawdą.
                                                 Ref.: 
                          O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
                           Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
                         Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
                         Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

Papież z dziećmi

Tutaj pracujemy

po ciężkiej pracy:)

Skład redakcji:
Katarzyna Czaplińska
2d
Aleksandra Michalik 2d
Patrycja Kubacka 2d
Martyna Majda 3b
Martyna Fijałkowska
3c
Redaktor naczelny:
K.Sibeteris
Serdecznie dziękujemy
pani Luizie Wiośnie za
pomoc przy korekcie
tekstów:)

papież

naszej szkoły

google grafika

Gim 2

redakcja

podróżnik


