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KALENDARZ ŚWIĄT
NIETYPOWYCH:
25 maja- Dzień Mleka,
Dzień Ręcznika
26 maja- Dzień Sąsiada
27 maja- Dzień Samorządu
Terytorialnego
30 maja- Dzień
Rodzicielstwa Zastępczego
1 czerwca- Dzień Dziecka
2 czerwca- Dzień Bez
Krawata
3 czerwca- Dzień Dobrej
Oceny

4 czerwca- Światowy Dzień
Środowiska
6 czerwca- Dzień
Pocałunku
7 czerwca- Dzień Chemika
8 czerwca- Dzień
Informatyka
9 czerwca- Dzień
Przyjaciela

  26 MAJA -DZIEŃ MATKI
                        Gdy ktoś chce zamknąć 
                         w jednym tylko słowie 
           ogrom uczuć jasnych, do granic ostatka.
                        Niech to imię wypowie, 
                  jedno, jedyne, przenajsłodsze
                                      Matka.

Najlepszego...Chyba kocha.... :)

W majowym
numerze
gazetki
"FAKTyczni"

Dzień Matki 
FESTYN RODZINNY
wycieczka do
Londynu (relacja
uczennicy z 1c in
English!)
ciekawe recenzje
zabawa w  Heide Park 
bal gimnazjalny
dalsza część
opowiadania
uczennicy z 3c

plakat festynu

 UWAGA !!!
Dnia 30 maja
o godzinie
11:00
odbędzie się
DRUGI
FESTYN
RODZINNY
W
GIMNAZJUM
NR 2 :) Całą
uroczystość

uwiecznią
występy
artystyczne
uczniów
naszej
szkoły,
loterie,
kiermasze i
różnego
rodzaju
konkursy.
Czy to duży

czy też mały,
na naszym
festynie
każdy będzie
miał uśmiech
na twarzy :)
Patrycja
Kubacka

www.maszwolne.plsmiesz.net

uczennica szkoły

http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/3856945,zyczenia-na-dzien-matki-piekne-powazne-i-rymowane-zyczenia-dzien-matki-2015,id,t.html?cookie=1
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                     My school trip to London!!!!

Nie ma to jak selfie....

National Gallery

    

At the beginning of May I went to London together with my classmates and
other students from my school.  We travelled there by bus and it was quite
a long journey. It took us about 20 hours to get there and we were very
tired.  When we finally arrived in this big city, we could see a lot of
interesting things. In the City of London we saw (and smelled :) ) China
Town. Then we went to Greenwich Park where we had the possibility to see
an interesting clock. Then we went to our hotel which was a really nice and
cosy place. 
   Next day we visited the National Gallery and Oxford Street where we
bought a lot of things. We also went to the Tower of London which is a very
interesting and magical place. On the following day we saw a lot of
museums (Science Museum, Natural History Museum and British
Museum). We met Dave- a native speaker and our guide. I saw Big Ben for
the first time. We went to London Eye too- it was really scary but I'm alive
so it wasn't that bad. After that our group came back to the hotel because it
was raining and you could see wet people everywhere. On the last day of
our trip we saw Big Ben for the second time- in sun- and we went to Hyde
Park and Oxford Street again. 
     The trip was fantastic! Maybe food in England isn't as good as in Poland
but I love London even with its food :) I visited very interesting places and I
know that I will remember this journey forever. 
                                                                                       Beata Świątek 1c

Dalsza część opowiadania naszej uczennicy :

Taksówka przywiozła nas pod dom. Był piękny, niebieski, z dużymi oknami,
wielkimi balkonami i cudownie zielonym ogrodem. . Wokół były rozmaite
domy i nie tylko. Szybko weszłam do środka. Dech zaparł mi w piersiach. 
- Wooow! - udało mi się wydusić. 
- Podoba ci się? - spytał tata. 
- Jeszcze pytasz? Czy jestem w raju? 
- Nie. Chyba nie. Zależy co masz na myśli... 
Tato zawsze traktował wszystko poważnie. Z nim nie dało się żartować, ale i
tak go kochałam, bo był przy mnie zawsze. Mama za to była jego
przeciwieństwem. Uwielbiała się bawić. 
Weszłam po drewnianych schodach na pierwsze piętro. Nie mogłam znaleźć
swojego pokoju. Była łazienka, sypialnia rodziców, pokój gościnny, pralnia i
tym podobne, ale ani śladu czegoś dla mnie. Czyżby o mnie zapomnieli? 
- Mamo, a gdzie mój pokój? - zawołałam. 
- Wejdź na kolejne piętro! 
- ,,Że co? Kolejne piętro?" - pomyślałam i w tej chwili zauważyłam kolejne
schody. Niepewnie się po nich wspięłam, a moim oczom ukazała się duża
przestrzeń. Pokój był beżowy, wokół pełno lampek, mebli, poduszek,
obrazów. Inaczej mówiąc,,niebo"! 
Swoje torby rzuciłam do kąta. Nie chciało mi się ich wypakowywać. Co
gorsza, miałam ochotę porządnie się wyspać....... M.Fijałkowska 3c

Nasz nowy dom w Londynie.....

p. R.Ch.

A.Frelich

newgreen.pl
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Co warto przeczytać, obejrzeć i posłuchać, czyli
recenzje w naszej gazetce :)

          FAKTyczna 
              poleca

SŁUŻBY
SPECIALNE/  FILM
Film sensacyjny
Patryka Vegi opisuje
historię działania
nowej, powołanej
jednostki
wywiadowczej.Powstał
a ona zaraz po tym
jak zlikwidowano
elitarną Wojskową

Służbę Informacyjną
(WIEŚ). Po likwidacji
WSI politycy
zorientowali się, że
Polska została
pozbawiona oczu i
uszu. Do jednostki
trafiają m.in.
niepokorna,
wyrzucona z ABW
podporucznik

(Olga Bołądź) ,
kapitan, który wrócił z
misji w Afganistanie
(Wojciech Zieliński)
oraz były pułkownik
SB (Janusz Chabior).
W czasie pracy nad
największymi aferami,
muszą borykać się z
demonami ze swojej
przeszłości.

Wszystko idzie
pomyślnie, ale do
czasu, kiedy nie będą
wiedzieć dla kogo
właściwie pracują.
  Kasia Czaplińska

trasa

kadr z filmu

Percival Schuttenbach/
MUZYKA
 
Pervical, czyli muzyka
Słowian i Wikingów.
Album jest próbą
połączenia polskiej
muzyki ludowej z
metalem, a dokładniej
jest to słowiański folk
metal. Sami artyści
określają  to jako
,,Nowa fala polskiego
Heavy folku". Jest to
już trzecia

płyta zespołu
 pochodzącego z
Lubina. Nazwa kapeli
nawiązuje do jednej
postaci z sagi o
„Wiedźminie” autorstwa
Andrzeja
Sapkowskiego. Teksty
oparte są na starych
polskich legendach i
przypowieściach. Są
też przeplatane
ludowymi tekstami. 

Kasia Czaplińska

 KŁAMCA/ Książka
       
Tom pierwszy słynnej, jak Polska długa i szeroka, sagi o perypetiach Lokiego– nordyckiego boga
kłamstwa ugruntował pozycję Ćwieka - jednego z czołowych rodzimych fantastów. Odkąd nie ma
Boga, anioły nie grają fair. Niezwykłe zdolności patrona oszustów i zdrajców decydują, że staje się on
kimś w rodzaju anielskiego cyngla, speca od mokrej roboty, agenta do zadań specjalnych. Historia ma
formę kilku opowiadań, jest niebywale wciągająca. Po książce spodziewać się można czegoś więcej
niż tylko prostej rozrywki. Wartka akcja i bogaty język pozytywnie wpływają na odbiór „Kłamcy”. Autor
w ciekawy sposób łączy ze sobą elementy właściwe poszczególnym mitologiom. Po zakończeniu
czujemy niedosyt, chcielibyśmy choć jeszcze przez krótką chwilę pozostać w świecie
przedstawionym, pośród tej mistyki i niezwykłości. Pragniemy być w rzeczywistości, w której tuż za
rogiem może czyhać zarówno archanioł trzepoczący dumnie sześcioma parami skrzydeł na
podobieństwo największego motyla świata, jak i słowiańskie bóstwo. Gorąco zachęcam do lektury-
jestem przekonana, że nikt, kto sięgnie po „Kłamcę”, nie dozna zawodu. Gwarantuję jednak, że nie
zazna spokoju ducha, aż do zapoznania się z kolejnym tomem.
                                                                                                                                             Kasia
Czaplińska

okładka pierwszej części książki

plakat filmu

google.grafika

google.gafika

google.grafika

google.grafika
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2B z wychowawcą

  Dnia 5.05.2015r
klasy IIB, IIIC oraz
parę osób z innych
klas wyjechało do
Niemiec pod opieką p.
Jaworskiego, p.
Kubali, p. Chudej -
Jaworskiej i  p.
Chojnackiego.
Celem  wycieczki stał
się największy

w północnych
Niemczech park
rozrywki – Heide Park
w Soltau, niedaleko
Hamburga.Posiada on
bardzo wiele atrakcji,
których mogli
doświadczyć na
własnej skórze
uczniowie. Po zbiórce
wszyscy rozdzielili

się na mniejsze
grupki, aby móc
korzystać z atrakcji
obiektu. Niektórym
osobom podobał się
„Colossos”, czyli
mająca 60m 
wysokości drewniana
drewniana kolejka
rozpędzająca się do
120 km/h. Innym zaś 

 podobał się „Krake”-rollercoaster, spadający
pionowo w dół z prędkością ok. 100km/h. Każdy
mógł tam znaleźć coś dla siebie. Po całym dniu
zmęczeni i zadowoleni uczniowie musieli już
wracać. O godzinie 3.00 w nocy 6.05.15 r
wszyscy cali i szczęśliwi wrócili do Zgorzelca  
                                                   Justyna Daćko

    Wycieczka do Heide Parku!
               

Tylko dla odważnych...

Myślę, że niejeden gimnazjalista czeka na
dzień BALU GIMNAZJALNEGO. Ale czy
zastanawialiście się kiedyś nad tradycjami tej
niesamowitej imprezy??? Okey wiemy, że bal
zawsze otwiera polonez. Ale tak właściwie
dlaczego ?? Co jest w nim  takiego
niesamowitego ?? Otóż już w Polsce
szlacheckiej polonez stanowił element
ceremoniału dworskiego. Szlachta tańczyła go
przed obliczem królewskim, gdyż gracji ruchów
towarzyszą dostojne kroki. Nawet w polskiej
literaturze znajdujemy wzmianki o polonezie na
przykład w naszej epopei narodowej  ,,Pan
Tadeusz''.
Każdy przynajmniej raz powinien być na  balu i
odtańczyć z partnerem ten pełen gracji taniec.
Nawet, jeśli miałoby to być w przedszkolu
:)                              A. Michalik

"Pan Tadeusz"

Nasza redakcja:
Kasia Czaplińska 2d
Aleksandra Michalik 2d
Patrycja Kubacka 2d
Justyna Daćko 2b 
Martyna Fijałkowska 3c
Bardzo dziękuję dziewczyny za współpracę w
tym roku szkolnym:) red. nacz. K.Sibeteris
Serdeczne podziękowanie dla p. L. Wiosny za
pomoc przy redagowaniu tekstów :)

po ciężkiej pracy:)

robi wrażenie:)J.D.

J. D.

polskiogarniam.pl

redakcja

J. D.


