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30 listopada Andrzejki

Andrzejki to święto
obchodzone w wigilię św.
Andrzeja, czyli właściwie w
przeddzień jego święta.
Święty Andrzej był jednym
z Apostołów. Ponadto jest
także patronem Rosji,
Grecji oraz Szkocji. Na
fladze tego ostatniego
państwa widnieje nawet
krzyż św. Andrzeja.
Wierzono, że w tym
szczególnym dniu moce
magiczne mają wzmożone
działanie i zdarzyć mogą
się rzeczy niezwykłe
Dziś hucznie bawimy się w
Andrzejki wspólnie z
naszymi partnerami,
kolegami. Początkowo
jednak święto to
zarezerwowane było
jedynie dla kobiet.

Mogły się one wówczas
dowiedzieć czegoś więcej
na temat swojego
przyszłego partnera, męża.
Nierzadko poznawały też
przybliżoną datę ślubu, imię
ukochanego, czy liczbę
spodziewanego potomstwa.
Mężczyźni mieli natomiast
inne, całkiem osobne
święto. Była to wigilia św.
Katarzyny, czyli
Katarzynki. Święta
Katarzyna jest bowiem
patronką mężczyzn.
Kawalerzy w noc z 24 na
25 listopada mogli
dowiedzieć się czegoś
więcej na temat przyszłej
partnerki i wywróżyć sobie
miłość.
W dzisiejszym

świecie Andrzejki to czas
na wspólną zabawę i
wróżby. Z wróżb niestety
korzystają coraz częściej
tylko młodsi, czyżby starsi
wstydzili się
Andrzejkowych
przepowiedni? Starsze
grono bardziej ochoczo
wybiera się na imprezę do
klubu, czy do znajomych.
Warto jednak w tym
szczególnym dniu
powróżyć sobie chociaż dla
zabawy i sprawić, aby ten
dzień był szczególny i
magiczny. P.K.

Kalendarz Świąt
Nietypowych
28.11. Dzień Pocałunku, Dzień bez Zakupów
1.12.   Światowy Dzień AIDS
4.12. Dzień Górnika
5.12. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
10.12. Światowy Dzień Futbolu
11.12. Dzień Chruścików
15.12. Dzień herbaty
17. 12. Dzień bez Przekleństw

W tym
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Ciekawostki o
Andrzejkach
Wizyta w schronisku
Okiem ucznia:
Kanapkomat czy
sklepik szkolny
Światowy Dzień AIDS
Nocki filmowe w
naszej szkole.
Recenzja filmu czyli
FAKTyczna poleca
Nasza drużyna
siatkarek

sto lat

wróżyć każdy może...
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Kanapkomat zamiast sklepiku 

1 grudnia Dzień Walki z AIDS

Od września  tego
roku weszła w  życie
ustawa o likwidacji
sklepików  szkolnych
po to, aby dzieci nie
spożywały tzw.
śmieciowego jedzenia.
Rząd chce w ten
sposób zapobiegać
fali otyłości  w Polsce.
Chrupki, batoniki  i
kolorowe napoje
zastąpił  automat  ze 
zdrowymi  kanapkami,

sokami 100% i wodą
mineralną. Na
początku brak
naszego szkolnego
sklepiku budził
oburzenie wśród 
uczniów, jednak po
jakimś czasie
automat  zyskał sporą
popularność.
Maszyna jest
oblegana przez    
uczniów  na
wszystkich

praktycznie
przerwach, a niemiłe
komentarze zniknęły. 
Zbilansowana dieta,
jaką są warzywa i
owoce to ważny
element naszego
zdrowego trybu życia,
ale nie jedyny. Równie
ważnym wariantem
jest aktywność
fizyczna.
Cieszymy się, ze nasi
uczniowie zaczęli

zdrowo się odżywiać i
zachęcamy do
prowadzenia
aktywnego trybu
życia. Proponujemy
zacząć od małych
kroczków - najpierw
zajęcia wychowania
fizycznego :)              
A. M.

1 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z AIDS. Tego dnia organizowane są
wszelkiego rodzaju konferencje , szkolenia , hepeningi poświęcone właśnie tej tematyce. Ponieważ
liczba osób zakażonych HIV , a w następstwie tego chorych na AIDS wciąż wzrasta postanowiliśmy
napisać kilka słów na ten temat. Istotny jest fakt , że w przeciwieństwie do tego , co ludzie mówią ,
każdy - bez względu na swoją przynależność rasową , wyznanie religijne lub orientacje seksualną -
może ulec zakażeniu. Nie ma szczególnej grupy , która zaraża się szybciej lub wolniej. W związku z
tym wiedza na temat HIV i AIDS , jest niezbędna każdemu człowiekowi.
·CZYM JEST HIV
HIV jest skrótem od angielskiego określenia wirusa nabytego niedoboru odporności wywołującego brak
odporności immulogicznej. HIV atakuje system odpornościowy człowieka , który chroni organizm przed
infekcjami i chorobami.
·CZYM JEST AIDS
AIDS jest skrótem od angielskiego określenia dla zespołu nabytego niedoboru odporności. Jest
końcowym etapem zakażenia wirusem HIV, ujawniającym się po wielu latach jego trwania. AIDS
pojawia się zwykle po latach od zakażenia HIV , które nie dawało żadnych dolegliwości , objawów.
1.GŁÓWNE POWODY PRZENOSZENIA:
- brak wiedzy na temat możliwych dróg zakażenia
- ignorowanie ryzyka zakażenia
2.MAMY TRZY GŁÓWNE DROGI ZAKAŻENIA
1- kontakty seksualne bez zabezpieczenia 
- gdy krew osoby zakażonej trafi do naszego krwiobiegi , np. poprzez używanie tych samych igieł ,
strzykawek , narzędzi do golenia , szczoteczek do zębów
- zakażenie wertykalne - matka zakażona HIV może zarazić swoje dziecko w czasie ciąży lub porodu
3.JAK SIĘ UZBROIĆ PRZED HIV
- unikaj przygodnych kontaktów seksualnych
- korzystaj wyłącznie z własnego ręcznika i przyborów toaletowych
- unikać tatuaży , piercingu w podejrzanych miejscach
- unikać zanieczyszczenia ... wydzielinami ustrojowymi innej osoby tj. krew , nasienie
Jeśli masz wątpliwości co do tego , czy jesteś zakażony HIV to należy wykonać w tym 

Nie daj szansy!

Emily i Oliwia polecają :)

kierunku test na obecność antygenu lub
przeciwciał HIV. Jest to bowiem jedyny sposób
aby się o tym przekonać.
W ten sposób możemy zadbać o własne zdrowie
oraz w razie potrzeby wspomóc swoich
znajomych , przyjaciół i inne osoby , które mogły
zarazić się HIV.                          Julia Padaż 3d

iszczecinek.pl
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Dlaczego wszyscy chcą mieć nockę filmową?

          Nocka filmowa - tzw. noc pełna głupoty i nieświeżych oddechów. Na nockę filmową wybieramy
się zazwyczaj z zamiarem spokojnego obejrzenia filmów i spotkania się ze swoimi szkolnymi
znajomymi. Rzeczywistość jednak jest inna, w pozytywnym sensie. Mimo, że skutkami nocki
filmowej jest zarwanie nocy, co wiąże się z niewyspaniem, narażaniem innych i siebie na swój
niekoniecznie świeży zapach i dziwne zdjęcia, każda klasa naszej szkoły chce ją mieć. Co zatem
powoduje taką popularność tej wyjątkowej nocki? Otóż jest na to kilka odpowiedzi :

po pierwsze - można obejrzeć super film wzbogacony o komentarze znajomych, czyli film robi
się jeszcze ciekawszy.
po drugie - jest to sposób na integrację klasy i poznanie się jeszcze lepiej, np. poprzez grę w
"butelkę " o trzeciej nad ranem razem z wychowawcą.
po trzecie - nie ma klasy, która źle by się tam bawiła. Pomimo tego, że nocki odbywają się w
szkole, można poznać wiele nieznanych nam wcześniej zakamarków, m.in. męską bądź damską
toaletę.
po czwarte - wychodzą genialne zdjęcia zwłaszcza zdjęcia przebierania kogoś w mumię lub selfie
w toaletach :)
i wreszcie - można dostać "głupawki", czyli nieograniczonej ilości głupich pomysłów i
nieogarniętej radości z byle powodu.

Nocek filmowych nie da się opisać. Każda jest inna i każda jest genialna. Jeżeli w piątkowy wieczór i
piątkową noc chcecie robić coś innego niż spać, to namawiajcie na nią swoich wychowawców.
                                                                                                                K.Cz. 

Na nocce filmowej, jak
sama nazwa wskazuje,
nie obejdzie się bez
filmu. Jednak nie może
to być byle jaki film,
przede wszystkim
musi się podobać
większości  osób.
Najlepszymi  filmami
są komedie. Oto
recenzja jednej z

najlepszych komedii
na nocce filmowej.
22 Jump Street
Jest to kontynuacja 21
Jump Street ( która
także nadaje się na
nockę), czyli
kontynuacja
kumpelskiej komedii o
gliniarzach. Na
początku film

wydaje się bardzo
podobny do pierwszej
części, ale później
okazuje się jeszcze
lepszy od
poprzedniego. Po
prowadzonym pod
przykrywką śledztwa
w liceum policjanci
Schmidt i Jenko
otrzymują kolejne 
zadanie. Będą łączyć
przyjemne z
pożytecznym, polując
na handlarzy
narkotyków  w świątyni
hedonizmu  w
akademickim
kampusie. Jeszcze raz
słyszą od nerwowego
szefa, że mają
"zinfiltrować dilerów i
znaleźć dostawcę".
Znów jeden z bohateró
w zakosztuje sławy
szkolnego celebryty,
podczas gdy drugi

zacznie bratać się z
outsiderami. Nie
zabraknie ślicznej
dziewczyny, przed
którą trzeba ukryć
prawdziwą tożsamość
oraz nowych kumpli
będących przyczyną
konfliktu
lojalności. Znajdziecie
tu zarówno
niewybredne
dowcipy oraz zgrywę
ze schematów
rządzących kinem
policyjnym    K.Cz.

 Pamiętajmy o
zwierzakach!

Los zwierząt bywa bardzo różny, często
tragiczny: giną one z powodu chorób, wypadków
lub z powodu ludzkiego okrucieństwa... Część z
nich trafia do schronisk i przytulisk, w których
oczekują na dotychczasowych lub nowych
opiekunów. Na terenie naszego kraju jest bardzo
wiele miejsc, do których trafiają bezdomne
zwierzęta. Mówi się o nich różnie: schroniska,
przytuliska, azyle. Prowadzą je zarówno osoby
prywatne jak i gminy (odpowiedzialne za
rozwiązanie problemu bezdomności na swoim
terenie) oraz fundacje i stowarzyszenia. W
naszym okręgu  zajmuje się tym schronisko w
Dłużynie Górnej. Trafiają tam zwierzaki z różnych
powodów i w 

różnej sytuacji. Niektóre są chore, inne wręcz
przeciwnie - zdrowe jak ryba. Ale wiele ludzi nie
rozumie, co oznacza słowo odpowiedzialność,
dlatego porzucają bezbronne stworzenia na
pastwę losu.
Dnia 12.11.2015 przybył do nas dyrektor
schroniska, aby przedstawić  działanie schroniska
oraz jego ogólny zamysł. M.in. obalaliśmy mity
związane z opieką nad zwierzętami. Okazuje się,
że wiele osób nie wie jak się nimi opiekować .
Jeśli masz możliwość, zamiast kupować
rasowego szczeniaka lub kociaka, lepiej
 zaadoptuj go ze schroniska. To o wiele mniej
kosztuje, a taki zwierzak może znaleźć
dom.                                         M.Z.

Kochane psiaki

selfie w szkolnej toalecie

M.Z.

klasa 3d
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  Volleymania i nasza szkolna drużyna
Niedawno w naszym
powiecie rozpoczęły
się turnieje siatkówki,
rozgrywane przez
uczniów gimnazjów.
Oczywiście nasze
gimnazjum również
zostało zgłoszone,
aby wypróbować
swoje siły. Żeński
zespół trenowany
prez p. M.
Jaworskiego  w
składzie : Natalia
Dżyga, Klara
Bieżuńska,
Katarzyna Janiak,
Justyna Daćko,
Kamila Rakowiec,
Paulina Łata,
Marcelina
Zagajewska,
Magdalena
Laskowska, Karolina

Zarycka, Martyna
Radowiec i Sandra
Szeliga, odbył
dotychczas
dziewięć  meczów.
Parę dni temu
kapitan, a właściwie
kapitanka tego
zespołu udzieliła
wywiadu. Z Natalią
Dzygą rozmawiała
nasza sportowa
redaktorka Justyna
Daćko.
J: Jak nasza
reprezentacja
przygotowuje się do
turnieju?
N:Turniej, w którym
bierzemy udział to
przygotowanie do
najbliższych zawodó
w powiatowych. Rok
temu nie udało

nam się nic
osiągnąć, ale myślę
że w tym roku mamy
duże szanse, żeby
powalczyć o wysokie
miejsce.
J: Czy sądzisz, że
inne zespoły mogą
się was obawiać?
N: Myślę, że tak,
chociaż nie jesteśmy
najlepszą drużyną
siatkarską w okolicy.
Czasem możemy
zagrać dobry mecz.
Sądzę, że od
zeszłego roku
zrobiłyśmy duże
postępy.
J: Jakie jest twoje
zdanie na temat
turnieju?
N: Moim zdaniem
turniej był potrzebny

dla naszej drużyny.
Dzięki niemu, tak jak
wcześniej
wspominałam,
możemy się
przygotować i
bardziej zgrać przed
następnymi
zawodami.
J: Ile trwa turniej?
N: Nie mogę
dokładnie
odpowiedzieć na to
pytanie.
Rozegrałyśmy dwa
spotkania poza nasz
ą szkolą, a jedno w
naszej szkole. Na
każdym spotkaniu
gramy po trzy
mecze: z
Gimnazjum w
Jerzmankach,
Gimnazjum nr 3 w

Zgorzelecu oraz
Gimnazjum w
Pieńsku. Właśnie z
tymi szkołami
jesteśmy w jednej
grupie.
J: I ostatnie pytanie.
Jakie jest twoje
najlepsze
wspomnienie z
turnieju?
N; Pamiętam jak
miałyśmy jedno ze
spotkań w
Gimnazjum nr 3 w
Zgorzelcu. W kącie
sali były ułożone na
siebie mniejsze
materace i jeden
duży przylegał do
nich pionowo. W
przerwie między
meczami siadłyśmy
z dziewczynami

na mniejszych, ale
kiedy zrobiło się
mało miejsca
weszłyśmy na duży
materac. Jednak
okazało się to
błędem.
J: Dlaczego?
N: Ponieważ
byłyśmy trochę za
ciężkie :) nawet jak
na taki materac.
Prawie spadłyśmy
na parkiet. Cała ta
sytuacja rozbawiła
nas do łez.         
J: :) Bardzo dziękuję
za rozmowę. 

Nasza redakcja:
Aleksandra Michalik
Katarzyna Czaplińska
Patrycja Kubacka
Martyna Zagajewska

:)

Kącik humoru Gim 2 !
Baca żali się juhasowi:
- Telewizja kłamie i manipuluje nawet w prognozie
pogody! Jak w Warszawie spadło 15 centymetrów
śniegu, to alarmowali, że katastrofa pogodowa. A
jak mi całą chałupę zasypało, to mówili że są
świetne warunki narciarskie.

- Czego najpierw uczy się mały Eskimos?
- Nie jeść żółtego śniegu....

Lekarz wybrał się na urlop na narty, niestety
zboczył z trasy i zabłądził. Aby ułatwić akcję
poszukiwawczą, wydeptał na śniegu napis
POMOCY! Niestety, akcja ratownicza skończyła
się niepowodzeniem. Nikt nie potrafił odczytać
napisu. Wśród ratowników nie było aptekarza.

Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmana:
- Panie prezesie, zima przyszła! 
- Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby przyszła
jutro! A najlepiej niech wcześniej zadzwoni, to
umówisz ją na konkretną godzinę. Justyna Daćko
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