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Efektem zajęć artystycznych były kolorowe sówki

NIEZAPOMNIANA WIZYTA
Uczniowie, zarówno ci odwiedzający, jak i odwiedzani, na długo nie zapomną tygodnia (10-16 maja) spędzonego ze swoimi
kolegami i koleżankami z projektu Comenius, w którym uczestniczy nasza szkoła. Poniżej prezentujemy krótką relację
z tego fantastycznego spotkania, dzięki któremu zbliżyliśmy się do swoich europejskich sąsiadów.

Partnerami naszej szkoły, w obecnym programie Comenius,
są kraje: Portugalia, Hiszpania i Turcja. To właśnie ich
mieszkańcy odwiedzili nas podczas majowej wizyty.
Pierwszego dnia nasi goście zostali powitani przez pana
dyrektora i oprowadzeni po pomieszczeniach naszej szkoły.
Następnie brali udział w warsztatach plastycznych
zorganizowanych przez panią Małgosię Wysoczyńską. Nie
zabrakło także spotkania z burmistrzem naszego miasta,
zaprezentowaniem najpiękniejszych zabytków Lubartowa,
jak również przechadzki po parku, gdzie każdy mógł sobie
zrobić zdjęcie przy fontannie czy selfie z kaczuszką.

Góra Trzech Krzyży zdobyta!

Drugi dzień pozwolił na poznanie nie tylko naszych gości,
lecz także ich krajów, bowiem w porze przedpołudniowej
część klas GM2 brała udział w lekcji prowadzonej przez
naszych zagranicznych kolegów.
Tego dnia w programie był również wyjazd do Kazimierza
Dolnego, gdzie comeniusowska grupa miała okazję do
wspięcia się na Górę Trzech Krzyży, basztę a także do ruin
zamku. Po męczącym wysiłku fizycznym nadeszła pora na
czas wolny, który został spożytkowany przez uczniów na
jedzeniu gofrów, lodów, kupowaniu pamiątek, wypiekanych
kogucików, robieniu zdjęć czy miłej rozmowie.

Na dzień trzeci i czwarty zaplanowane zostały wycieczki.
W środę uczestnicy projektu zwiedzali muzeum na
Majdanku. Podczas czasu wolnego chętni mogli przejść się
po Starówce Lublina czy pobuszować w Tarasach
Zamkowych. Następnym punktem programu była Kozłówka,
gdzie comeniusowicze odwiedzili park oraz odbyli lekcję
w pałacu Zamoyskich.
Czwartek minął na zwiedzaniu naszej stolicy, w którego plan
wchodziło odwiedzenie pomnika Chopina, piesze przejście
trasą od pomnika Kopernika do Syrenki na Starówce
i wizyta w galerii handlowej Arkadia. Comeniusowicze przed Belwederem

Prezentacja grupy z Hiszpanii

Odwiedziny Kazimierza

Grupa z Turcji

Zwiedzanie Kozłówki

Wspólne śpiewanie

Piątkowe przedpołudnie upłynęło na rozwiązywaniu quizu
oraz prezentacjach przygotowanych przez uczestników
projektu. Wszystkie cztery grupy zaprezentowały, jak
powinien wyglądać idealny dzień nastolatka. Wśród
pomysłów dominowały pantomimy, lecz nie zabrakło
również piosenki. Po obiedzie uczniowie rozeszli się do
domów, by móc przygotować się na wieczorną
uroczystość, jaką było oficjalne zakończenie projektu
Comenius, w którego skład wchodziła kolacja, rozdanie
certyfikatów oraz dyskoteka.                     Karolina Borówka
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Ore Monogatari!!
Gatunek: komedia, romans. Publika: Shoujo* *
Takeo Gouda – mężczyzna o ogromnym sercu
i równie wielkiej posturze, nie jest popularny wśród
dziewcząt. One jednak wolą chłopców, którzy
wyglądają jak gwiazdy z okładek magazynów,
a Takeo zdecydowanie nie wpisuje się w te
kryteria. Pogodzony z faktem, iż raczej nie uda
mu się znaleźć damy swojego serca, pewnego
dnia ratuje z opresji uroczą Yamato.

*Seria przeznaczona dla chłopców.
**Seria przeznaczona dla dziewcząt.

Iza Szczygieł i Katarzyna Ozon

ANIME - SEZON
WIOSENNY 2015

Niedawno zaczął się wiosenny sezon anime.
Jeżeli dopadnie was nuda (albo macie alergię na
pyłki ) zapraszamy do zapoznania się
z przedstawionymi przez nas tytułami.

Shokugeki no Souma
Gatunek: szkoła, komedia Publika: Shounen*
Seria opowiada o Soumie Yukihirze, który marzy
by zostać kucharzem i prześcignąć w tym
swojego ojca, wraz z którym prowadzi rodzinną
restaurację. Gdy źródło dochodów rodziny zostaje
zamknięte, mogłoby się wydawać, że jego
marzenia powoli legną w gruzach, pozbawiając go
najprostszej metody na osiągnięcie
wyznaczonego wcześniej celu. Jednak Souma
nie poddaje się tak łatwo, jego ojciec zapisuje go
do prestiżowej kulinarnej szkoły, którą kończy
zaledwie 10% wszystkich uczniów. 

Arslan Senki
Gatunek: akcja, dramat, fantasy, historyczny 
Publika: Shounen
Królestwo Pars na Bliskim Wschodzie rządzone
jest przez przerażającego króla Andragorasa,
który posiada syna Arslana. Młody książę
pomimo swoich starań nie jest w stanie zadowolić
oczekiwań ojca. Pewnego dnia w wieku 14 lat
wyrusza na pierwszą w swoim życiu wojnę, na
której traci wszystko. Aby przywrócić
niepodległość swego królestwa, wyjeżdża w pełną
niebezpieczeństw podróż.

Dungeon ni Deai o Motomeru no wa
Machigatteiru Darou Ka

Gatunek: akcja, fantasy, komedia, romans,
przygodowe, Publika: Shounen
"Loch" to powszechnie znany labirynt, do którego
bramę stanowi ogromne miasto Orario. Jest to
miejsce, w którym można zdobyć wiele dóbr:
bogactwo, doświadczenie, a także honor.
Białowłosy chłopiec o imieniu Bell stara się
urosnąć w siłę, podczas zagrażających jego życiu
wypraw. Wraz ze swoją niekompetentną Boginią
Hestią stawia czoła wyzwaniom. 

Owari no Seraph
Gatunek: fantasy, dramat Publika: Shounen
Na skutek uwolnienia wirusa z powierzchni Ziemi
zniknęły wszystkie osoby powyżej 13. roku życia,
zaś dzieci dostały się do niewoli wampirów.
Główny bohater serii dwunastoletni Hyakuya
Yuuichirou wraz z przyjaciółmi postanawia
uwolnić się od koszmaru, którym stało się jego
życie. Niestety zemsty musi dokonać sam, gdyż
jego bliscy giną podczas ucieczki z podziemi.
Czy uda mu się wcielić w życie swoją misję?

TOP 5
KOLORY NA WIOSNĘ

Wiosna już na dobre zawitała w Polsce. Widać ją
w parkach, ogrodach, a także w naszych
kreacjach. Każdy z nas chce wyglądać świeżo,
rześko i... wiosennie, czemu dopomóc mogą
nasze ubrania. Artykuł ten ma na celu
przedstawienie Wam modnych kolorów, dzięki
którym wasz wygląd nabierze wiosennego
blasku.
Pastelowy róż - delikatny i dziewczęcy kolor,
który wygląda uroczo, a zarazem poważnie.
Można go połączyć z wieloma innymi kolorami
ubrań, by dodać im jasnego akcentu.
Morski - kolorystycznie komponuje się świetnie
z czarnym, białym i różnymi odcieniami ecru.
Bardzo ładnie prezentują się koszule mgiełki
w tym kolorze.
Marsala - elegancki i dostojny kolor. Można go
założyć zarówno na oficjalne wydarzenia, tak jak
i na luźne spotkanie z przyjaciółmi.
Pistacja - pasuje on do ciemniejszych kolorów.
Jest podobny do miętowego, tylko z większą
nutką zielonego. Najlepiej dobrany jest do
ciemnych karnacji.
Jasny szary - element garderoby, który świetnie
wygląda w tym kolorze, to oczywiście dresy. Jest
bardzo neutralnym odcieniem, ponieważ pasuje
do każdych kolorów.

Ada Dados, Julka Adamek

KĄCIK SUCHARA
- Czemu Robin Hood?
- Bo mało jadł. 

- Jak nazywa się miasto pod ziemią?
- Zakopane.

- Czemu choinka nie jest głodna?
- Bo jodła.

- Co mówi ksiądz na ślubie informatyka? 
- Pobieranie zakończone.

Powracającego późnym wieczorem do domu
męża wita żona z wałkiem.
- Ty łajdaku, masz na twarzy szminkę!
- To nie szminka, to krew. Potrącił mnie
samochód.
- No! Masz szczęście.

Pewien człowiek przeczytał w mądrej książce,
że jeśli chce żyć długo, to powinien codziennie
rano jeść płatki owsiane z odrobiną prochu
strzelniczego. Facet postanowił tego
przestrzegać i dożył wieku 98 lat. Pozostawił
po sobie 6 dzieci, 17 wnucząt, 31 prawnucząt
i 5 metrową dziurę w ścianie krematorium...

Teściowa, która przyjechała ze wsi, pyta
zięcia:
– Co to było takiego czarnego w rondlu?
Ledwie żem to doszorowała.
– Powłoka teflonowa, mamo...

Amerykanin, Francuz i Polak złapali złotą
rybkę. Każdy dostał po jednym życzeniu.
Amerykanin mówi:
- Mój sąsiad ma nowy samochód. Chciałbym
mieć większy, lepszy i szybszy niż on.
Francuz:
- Mój sąsiad ma nową, piękną żonę.
Chciałbym mieć jeszcze ładniejszą niż on.
Polak:
- Mój sąsiad ma nowy dom. Chciałbym, żeby
mu spłonął.

Idzie człowiek przez most i widzi policjanta
wyrywającego płyty z chodnika i rzucającego
je do rzeki. 
Oburzony mówi: 
- Jak panu nie wstyd! Pan, stróż porządku
dewastuje chodnik! 
- Co tam chodnik - odpowiada policjant - Patrz
pan, rzucam kwadraty, a tam się kółka robią!

Suchary zebrała Julia Adamek z strony:
https://www.facebook.com/pages/Suchary/178131832199834?

fref=ts, https://pl-
pl.facebook.com/sucharcodzienny 
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JAK BYĆ OPTYMISTĄ?

Jest to artykuł, który ma na celu pomóc  Wam
w byciu optymistami i pozytywnie postrzegać
świat .
1. Jeśli rano masz problem z wyszykowaniem się
i to wprowadza cię w zły nastrój, to nastaw sobie
budzik na załóżmy godzinę wcześniej. Na
początku będzie ci ciężko, ale po pewnym czasie
się przyzwyczaisz i lepiej będziesz się czuł/a
mając dużo czasu rano.
2. Ćwicz! Zażywaj dużo ruchu. Przez to twoje
samopoczucie jak i kondycja fizyczna się
poprawią. Rób to regularnie i nie rezygnuj
z ćwiczeń, jeśli coś ci nie wyjdzie.
3. Codziennie stań przed lustrem i przez około
2 minuty powtarzaj sobie motywacyjne sentencje,
np. Dziś będzie bardzo dobry dzień . Z czasem
twoja podświadomość zakoduje sobie ten przekaz
i rzeczywiście wszystko, albo większość rzeczy,
będzie ci się udawać.
4. Uśmiechnij się! Możesz przywitać uśmiechem
kolegów ze szkoły, nauczycieli, przypadkowych
ludzi na ulicy lub nawet swoje odbicie w lustrze.
Uśmiech jest ważną częścią dnia.
5. Spędzaj dużo czasu na świeżym powietrzu, to
daje dużo energii i chęci do zrobienia czegoś
pożytecznego.
6. Dostrzegaj pozytywne aspekty złych
wydarzeń, na przykład Jestem chory, ale mam
przynajmniej trochę czasu dla siebie, bo nie
chodzę do szkoły .
7. Otaczaj się pozytywnymi ludźmi!
8. Zaakceptuj swoje wady, jeśli ty ich nie
przyjmiesz do siebie, to inni będą je bardziej
zauważać, a ty będziesz się skupiać tylko na nich
i nie będziesz widział swoich zalet.

Ada Dados

KRÓTKO I NA TEMAT
W drugim tygodniu kwietnia odbyło się
rozstrzygnięcie „Konkursu Wiedzy
o Spółdzielczości”. Nagrodzono sześcioro
uczniów, którzy dostali niesamowite nagrody.
Każdy biorący udział w konkursie otrzymał
„nagrodę pocieszenia” (pendrive, znaczki, itp.).

Pod koniec kwietnia uczniowie z naszego
gimnazjum brali udział w Indywidualnych
Mistrzostwach Powiatu w Lekkiej Atletyce,
z czego możemy być zadowoleni, bo bez medali
się nie obyło. Nasi medaliści to: Kasia Dębek,
Monika Meksuła, Mateusz Ziemichód i Krzysiek
Rola.

16 kwietnia br. odbył się konkurs historyczny
"Losy żołnierza i dzieje oręża…". Dwie nasze
koleżanki, czyli Dominika Małyska i Wiktoria
Pacek, zostały laureatkami etapu wojewódzkiego.
Bardzo się cieszymy z ich osiągnięcia.

W środę, 29 kwietnia br., Gimnazjum nr 2 im.
H. Sienkiewicza w Lubartowie miało zaszczyt
i przyjemność gościć w swoich murach uczniów
klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 3.
Szóstoklasiści mieli doskonałą okazję, aby
dokładniej zapoznać się z ofertą edukacyjną
naszego gimnazjum.

Wśród 45 laureatów Konkursu Matematycznego
im. ks. Franciszka Jakóbczyka dla uczniów klas
drugich i trzecich gimnazjum znalazła się także
nasza redakcyjna koleżanka Karolina Borówka
z kl. IIb. Gratulujemy!

4 maja br. odbyły się zawody piłkarskie klas I-III
„Piłkarski Rozbójnik”. Do rywalizacji zgłosiło się
aż 8 drużyn. Wygrany team klasy IIa
reprezentowali: Tobiasz Brzeziński, Szymon
Lato, Krzysztof Rzezak, Maksymilian Sowa,
Mateusz Zyga oraz gościnnie Jakub Gajos.

5 maja odbyło się rozstrzygnięcie konkursu
ekologicznego, w którym wzięło udział dwudziestu
czterech uczniów, którzy rozwiązywali zadania
z zakresu ekologii i ochrony przyrody w Polsce.
Pierwsze miejsce zajęła nasza koleżanka z klasy
Ib Ela Wojciukiewicz.

8 maja odbył się konkurs „Wiedzy o ruchu
drogowym”, w którym wzięło udział 3 uczniów
naszego gimnazjum: Kamil Michalik, Karol
Dzięgielewski i Kamil Kosik. Nasi koledzy zajęli
II miejsce, z czego jesteśmy bardzo dumni. 

Julia Adamek

WOLONTARIUSZ 
U ZWIERZĄT

Na pewno słyszeliście o kimś takim jak
wolontariusz, choćby przy okazji działalności
szkolnego wolontariatu, który przez różnorakie
zbiórki pieniędzy, pomaga potrzebującym. W tym
numerze chcieliśmy wspomnieć o kolejnej,
rozpoczętej ostatnio działalności wolontariackiej
SU "Karmelka" i jej pierwszych dwóch
bohaterkach, a mianowicie o Paulinie i Karolinie
Błazińskich, które od roku, co tydzień,
odwiedzają schronisko dla psów w Nowodworze
i wyprowadzają na spacer jego podopiecznych.
Za tę działalność Paulina została nagrodzona
podczas jubileuszowego spotkania wolontariatu
i otrzymała tytuł Najlepszego Wolontariusza
Świata.

Karolina Borówka
Dziewczyny ze swoimi podopiecznymi

Zwycięzcy konkursu o spółdzielczości

Zwycięzcy konkursu o ekologii

Nasze laureatki

Footballowi Rozbójnicy

Szóstoklasiści wertujący kronikę GM2
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ROZTERKI PEWNEJ GIMNAZJALISTKI

czyli kolejna część naszej powieści w odcinkach...

Po czterech miesiącach terapii z psychologiem, Amanda dla świętego
spokoju udawała, że wszystko jest okej. Wszyscy myśleli, że jest z nią
w porządku. Jednak wszyscy się mylili. Nic nie było w porządku. Przez nią
Łukasz nie żył i wiedziała, że to tylko jej wina.
Maks cały czas jej towarzyszył. Nie wmawiał jej takich bzdur typu „To nie
twoja wina”, „Nie mogłaś nic zrobić”. Ale mogła zrobić. To ona chciała
śledzić chłopców. On jej to odradzał, ale ona się uparła. Gdyby odpuściła,
Łukasz teraz by tu był. Bartek przychodził codziennie do jej domu, żeby ją
pocieszać. Patryk przychodził co najmniej raz w tygodniu, ale nie miała
ochoty ich widzieć. Była na nich wściekła. Byli najlepszymi przyjaciółmi…
Właśnie, BYLI. Znali się tak długo i za każdym razem, kiedy ktoś
wypowiadał jej imię, było wiadomo, że mówi się też o nich dwóch. Byli
nierozłączni. Żałowała, że pomyślała o tym teraz. Były to już tylko
wspomnienia, których nie da się odzyskać. Próbowała jakoś funkcjonować,
ale nie potrafiła. Nie wróciła już w tym semestrze do szkoły. Nauczyciele
przychodzili do niej, a normalnie na lekcje miała wrócić dopiero od
września. Był sierpień. Początek sierpnia. Za pięć dni miały być urodziny
Maksa i Amandy. Tym razem nikt się z tego powodu nie cieszył. 
– Mogę? – Maks wychylił się zza drzwi.
– Jasne.
Usiadł na łóżku koło niej.
– Gotowa na wielką imprezę?
– Nie będzie imprezy. A nawet jeśli, to mnie na niej nie będzie.
– Oj daj spokój. W końcu to twoje urodziny. Siedemnaste w dodatku. Za rok
będziesz pełnoletnia. Trzeba uczcić twój ostatni rok niewinności.
– Przeżyję bez tego.
– Głupoty gadasz. Mama powiedziała, że w tym roku nie będzie rodzinnego
przyjęcia, babcia też nie przyjedzie. Więc możemy gdzieś pójść. Nie wiem,
do klubu albo może chłopaki coś zorganizują?
– O nie! Jeśli już ma coś być, to chłopaków na pewno tam nie będzie.
– Odpuścisz im kiedyś czy do końca życia będziesz na nich wściekła?
– Tak, będę i mam do tego powody. Bartek robił mi awantury bez powodu,
potem zaczął ćpać. Patryk udawał, że nic się nie dzieje, a kiedy
powiedziałam mu o tym, co się dzieje z Bartkiem, nic mi nie powiedział, bo
bał się mi powiedzieć, że to przez niego Bartek w to wpadł. Myślisz, że to
nie jest wystarczająca argumentacja, żeby mieć prawo, aby nigdy więcej
się do nich nie odezwać?
– No tak. Tu masz rację. Święci nie byli, ale takie rzeczy się zdarzają.
A przede wszystkim to są twoi przyjaciele. Teraz jesteś na nich zła, ale
kiedyś ci przejedzie i będziesz żałować, że nie odpuściłaś. Co więcej
jestem pewny, że Łukasz powiedziałby to samo. – To był jej słaby punkt,
w który Maks nie powinien był uderzać.
– Nie waż się o nim mówić. Staram się zapomnieć. Jakoś sobie z tym
poradzić. Wszyscy od czterech miesięcy próbujecie mi wmówić, że nic się
nie stało. Ale wiesz co? Stało się! To, że Łukasz nie żyje to głównie moja
wina, ale to nie zmienia faktu, że nie bez powodu tam byliśmy. – Nie miała

dłużej ochoty z nim gadać. Po prostu wybiegła z pokoju, złapała kurtkę
i ruszyła przed siebie. Nawet nie wiedziała, dokąd idzie. Coś ją ciągnęło,
więc szła. I szła. I szła. Aż dotarła. Do parku. Kiedy ona i chłopcy jeszcze
się przyjaźnili, spędzali tu bardzo dużo czasu.
Nagle zaczęła przypominać sobie wszystko, co z nimi przeżyła.
W pewnym momencie zdała sobie sprawę, że płacze. Postanowiła
pospacerować. Minęła plac zabaw, na którym bawili się jako dzieci. I staw,
w którym pływali latem. I ich ławkę. I nie ich ławkę, bo oni tam najczęściej
siedzieli. To dosłownie była ich ławka. Chłopcy ją zrobili, ona ją
pomalowała, razem ją tu przynieśli i podpisali. To była ICH ławka. Siadła
i zaczęła słuchać muzyki. Dawno tego nie robiła. Tak właściwie nie
słuchała muzyki, nie śpiewała i nie grała na gitarze, odkąd pokłóciła się
z Bartkiem. To z nim zawsze dzieliła swoją pasję do muzyki. Kiedy nie
mogła tego robić, nie miało to dłużej sensu. Ponieważ długo nie słuchała
muzyki, na jej telefonie numer jeden na liście zajmowała ulubiona piosenka
jej i Bartka. I to się nie zmieniło. Dalej kochała tę piosenkę. Siedziała tam
dobre pół godziny, gdy nagle ktoś pociągnął ją za słuchawkę.
– Więc ty też tu dalej przychodzisz? – było ciemno i nie mogła dokładnie
zobaczyć, kto do niej mówił, ale mimo wszystko wiedziała, że to Bartek.
– Tak. Jakby nie było, to… nasze miejsca – dziwnie się czuła, mówiąc
„nasze”. Ale taka była prawda. Bartek siadł koło niej. W sumie to na jednej
ławce, choć trzymał się od niej, jak najdalej mógł. Zdjął kaptur. Patrzył na
nią.
– Wiesz co?
– Skąd mam wiedzieć?
– Muszę Ci się czymś pochwalić.
– Nie mogę się doczekać.
– Rzuciłem narkotyki. – Tego Amanda się nie spodziewała. Wiedziała, że
od tego wypadku ograniczył, ale nie sądziła, że całkowicie to rzuci. –
Czułem się winny. A poza tym chciałaś, żebym to rzucił. Więc rzuciłem.
Już dawno nie miała takiego uczucia, że może porozmawiać z Bartkiem
tak, jak prawie rok temu.
– Amanda?
– Cały czas cię słucham.
– Powiedz coś.
– Ale czego oczekujesz? Że co? Że ci pogratuluję? Że powiem „Zuch
chłopak. Tak trzymaj?”. Musiała wydarzyć się tragedia, żebyś rzucił.
Musieliśmy się pokłócić, musieliśmy skończyć naszą przyjaźń… musiał
zginąć Łukasz, żebyś przestał brać. Chcieliśmy ci pomóc. Wszyscy. Ja.
Łukasz, Maks. Ty się od nas odwróciłeś.
– Musimy coś wyjaśnić. Nasza przyjaźń, te kłótnie… Nie skończyły się
dlatego, że zacząłem brać. Dlatego nie myśl, że wszystko to wina
narkotyków.
– To podaj mi powód, dla którego zachowywałeś się jak kompletny palant.
Wiesz co? Robi się późno. Powinnam lecieć, bo zaczną się o mnie
martwić. Jeszcze wezwą policję albo coś takiego, a mam wystarczająco
dużo kłopotów.
Bartek nic nie powiedział. Dalej siedział tam, gdzie na samym początku
całej rozmowy. Patrzył tylko jak Amanda odchodziła.
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