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NUMER WIOSENNY
Po śniegu dawno ślad zaginął. Okwitły już pierwsze wiosenne
kwiaty, krzewy i drzewa owocowe. Oznacza to, że czas
przebudzić się z zimowego stanu odrętwienia i zacząć normalnie
funkcjonować. Trzeba zadbać o siebie i o swoje otoczenie, co
oznacza wiosenne porządki (nie tylko pokoju!). Te czynności
zapewne wielu przerażają, ale nie martw się - pomożemy Ci!
Wystarczy, że zajrzysz do trzymanego przez Ciebie w rękach
numeru Gimnazjalisty. Co tu znajdziesz? Oprócz oczywiście rad
dotyczących sprzątania prezentujemy także: propozycje
wiosennych dań ze świeżych owoców, kolejną porcję sylwetek
uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w różnych konkursach,
propozycje ciekawych wycieczek klasowych, nowe opowiadanie,
suchary, rebus oraz krzyżówki.

Pierwsze przebiśniegi

A co powiecie na krokusy?

Kolorowy, wiosenny dywanik kwiatowy

EURO W GM2
Z okazji wiosny w naszej szkole rozegrane zostały Mistrzostwa
Europy w piłce nożnej. Mimo iż pierwotnie zakładano inny termin
przeprowadzenia rozgrywek, to impreza odbyła się 29 kwietnia.
Wzięły w niej udział wszystkie klasy, które na kilka godzin przyjęły
nazwy krajów europejskich – Portugalii, Hiszpanii, Niemiec,
Czech, Węgier, Belgii, Szwecji, Irlandii, Francji. Nie zabrakło także
Polski, której drużyna składała się z nauczycieli oraz rodziców
uczniów naszej szkoły. Niektóre z akcji podbramkowych
naprawdę zapierały dech w piersiach. W rezultacie z drużyną
gospodarzy (Polski) zmierzyła się reprezentacja klasy IIIa
(Szwecji). Mimo iż nie wygrała końcowego meczu, uzyskała tytuł
zwycięzców, a gracze dostali w nagrodę medale oraz słodycze.

Prezentacja drużyn

Kibice oraz oczekujący zawodnicy

W.W.

W.W.

Wiktoria Waśkowicz



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Numer 12 05/2016 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGimnazjalista

RADY NA WIOSENNE PORZĄDKI
Od dłuższego czasu mamy wiosnę, wiec najwyższy czas, żeby zabrać
się za wiosenne porządki. W tym artykule podpowiemy Wam, jak możecie
na przykład poskromić szufladowe bałagany. Podamy także kilka
ciekawych pomysłów na otrząśnięcie się z zimowego zaspania (jeżeli ktoś
z Was jeszcze tego nie zrobił) oraz zmianę swojego wizerunku.

Karolina Borówka

KRÓTKO I NA TEMAT

Nasi szkolni koszykarze brali
udział w Mistrzostwach Powiatu.

Reprezentacja chłopaków zdobyła
II miejsce, a dziewczyny zajęły

miejsce III. Gratulujemy wyników.

W walentynkowy klimat
wprowadziła nas SU Karmelka,
która przygotowała na łączniku

małą cukiernię z pysznymi
ciastami. Osoby chętne mogły
również zrobić sobie zdjęcia

z różnymi akcesoriami w szkolnej
fotobudce. Dziękujemy rodzicom,

którzy pomogli nam
w przygotowaniu imprezy.

Podczas ferii uczniowie naszej
szkoły mogli korzystać z zajęć
sportowych. Młodzież spędzała
czas grając w koszykówkę czy

piłkę nożną.

W ostatnich trzech miesiącach
nasze koleżanki z klas: IIIb, Ia, Ib
i Ic pięciokrotnie zapraszały nas

do spożywania zdrowych
produktów, organizując Strefy

witamin. Dziewczyny oferowały
m.in. świeżo wyciśnięte soki,

kanapki z twarożkiem, sery czy
lemoniadę. Czekamy na kolejne

pyszności.

25-osobowa grupa szkolnych
matematyków,17 marca,

sprawdzała swoje umiejętności
w konkursie Kangur.

Tuż przed Świętami
Wielkanocnymi nasi koledzy, pod
kierunkiem pani Anety Głębockiej-

Wysok, przygotowali misterium
wielkanocne, które wprowadziło

nas w klimat zbliżającego się
Triduum Paschalnego.

Natomiast przedstawiciele SU
"Karmelka" spotkali się przy tzw.

jajeczku z dyrekcją szkoły.

Myślę, że każdego z Was (przynajmniej tego, kto nie posiada
zaszczytnego tytułu porządnisia) denerwuje nieporządek w szufladach,
które, mimo że tydzień wcześniej były sprzątane, znowu przypominają
górę śmieci. Jak temu zaradzić? Polecam zakup niewielkich
plastikowych koszyczków, takich, jakich używa się np. w aptekach do
segregacji leków. Możecie do nich powkładać i jednocześnie rozdzielić
gumki od długopisów czy ołówki od kredek.
Kolejnym denerwującym elementem zawartości naszych szafek są
różnego rodzaju papiery, które wypadają przy pierwszej możliwej okazji.
Moim sposobem na to są papierowe teczki lub segregatory. Tym
sposobem możemy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu – zyskać
więcej miejsca w szafce i posegregować dotąd nieokiełznane papierzyska.
Jeżeli nie znaleźliście jeszcze pomysłu, jak przechowywać płyty CD
z Waszymi ulubionym piosenkami, tona to również znajdzie się rada. Są
dwa rozwiązania. Pierwsze polega na zakupie specjalnej szafki
dostosowanej do ich szerokości, drugie – kolorowych pudełek.

Dzięki nim okiełznasz papiery To sposób na piątki i szóstki!

Jeżeli chodzi o Twój organizm, to nic tak nie odświeża, jak ruch na
świeżym powietrzu. Codzienna jazda rowerem, czyli dotlenianie mózgu,
na pewno pozwoli Ci całkowicie przebudzić się z zimowego odrętwienia,
a przy okazji lepiej przyswoić wiedzę poznaną na lekcjach.
Dla bardziej ambitnych, którzy naprawdę bezwzględnie chcą pozbyć się
zimowych wspomnień polecamy... lekką zmianę wizerunku, a mianowicie
wizytę u fryzjera. To nie tylko polepszy Twoje samopoczucie, ale także
poprawi kondycję Twoich włosów, które po zimie mogą być osłabione czy
przesuszone.
W odzyskaniu przedzimowej witalności nie mniej ważne jest odżywianie.
Przesycone tłuszczem posiłki polecam zastąpić lekkostrawnymi
potrawami, takimi jak np. sałatki warzywne czy owocowe. Więcej
o wiosennych przepisach przeczytacie na stronie obok.
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WIOSENNE SMAKOŁYKI

Wiosna zawitała do nas już na dobre. A co kulinarnie się z tym wiąże? To,
że niedługo rozpocznie się sezon na truskawki! Zatem w tym artykule
podpowiem Wam, co można zrobić z truskawkami w roli głównej.

Wiktoria Waśkowicz

SERNIK NA ZIMNO Z TRUSKAWKAMI
Składniki:
– pół kg truskawek
– 1 galaretka truskawkowa
– 3 łyżki żelatyny
– 5 kubeczków serków homogenizowanych (po 150 g)
– 200 ml śmietanki kremówki
– 3 łyżki cukru pudru
– opakowanie biszkoptów
Sposób przygotowania: Tortownicę wyłożyć papierem do pieczenia. Na
dnie układać ciasno biszkopty. Galaretkę przygotować zgodnie
z przepisem na opakowaniu. Ostudzić. W gorącej wodzie rozpuścić
żelatynę, dodać do serków. Śmietanę ubić z cukrem, dodać do masy
serowej. Zmiksować, wyłożyć masę na biszkopty (można podzielić na
2 części i między 2 warstwy ułożyć część truskawek). Odstawić do
stężenia. Na wierzchu sernika układać pokrojone na połówki truskawki.
Zalać tężejącą galaretką. Odstawić do lodówki.

KOKTAJL TRUSKAWKOWY
Składniki:
– 500 g truskawek (mrożonych lub świeżych)
– 1 banan
– 1 litr kefiru lub maślanki
– 2-3 łyżki cukru (lub więcej, do smaku); można zastąpić miodem
Wszystkie składniki powinny być schłodzone. Należy je umieścić w misie
kielichowego miksera i zmiksować.
Taki koktajl dobrze jest podawać w wysokich szklankach, takich jak na
przykład do kawy latte, do tego słomka oraz na wierzch jeszcze
truskawka do dekoracji.
Z truskawek można stworzyć jeszcze wiele innych dań, np. kluski lub ryż
z truskawkami, naleśniki lub lody z musem truskawkowym, pyzy lub
pierogi z truskawkami.
Na podstawie: http://www.ofeminin.pl/przepisy/desery-z-truskawkami-bez-

pieczenia-d51659c596699.html

Sernik na zimno z truskawkami Mus truskawkowy

KRÓTKO I NA TEMAT

Podczas Tygodnia Angielskiego,
 w dniach 7-11 marca br.,
uczniowie wszystkich klas

zdobywali wiedzę na temat świąt
angielskich, obyczajów oraz

tradycji. Zakończył go konkurs
związany z tematyką Wielkiej

Brytanii. Gratulujemy
zwycięzcom.

Gratulujemy naszym laureatkom
wojewódzkiego etapu konkursów
przedmiotowych - Wiktorii Pacek

z języka polskiego i Karolinie
Borówce z matematyki.

Dziewczyny nie pisały dzięki
temu tych części egzaminu,

otrzymując maksymalną liczbę
punktów.

Nasze redaktorki (Ola i Ania)
wraz z kolegą Kamilem
odwiedziły jedną z grup

w Przedszkolu nr 5 i tam
zaprezentowały książkę

"Markets". Ucząc przedszkolaki
nowych słówek, zaprosiły ich do
zabawy, a na koniec podarowały

im kolorowanki.

Bogatą działalność Spółdzielni
Uczniowskiej „Karmelka”

przedstawiły, podczas pobytu 
w stolicy, przedstawicielom

spółdzielni z całej Polski, Justyna
Cieniuch, Karolina Borówka oraz
pani Małgorzata Wysoczyńska.

Z okazji 76. rocznicy zbrodni
katyńskiej i 6. rocznicy katastrofy
smoleńskiej nasze gimnazjum,
12 kwietnia br., przygotowało
piękną część artystyczną dla

całego miasta.

  W dniach 7 i 14 kwietnia br.,
odbył się turniej piłki

nożnej Piłkarski rozbójnik, który
wygrała klasa IIIa.
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NASI NAJLEPSI
To już kolejna porcja najlepszych uczniów naszego Gimnazjum. Tym
razem wśród wyróżnionych możecie znaleźć swoich kolegów, którzy
odnieśli wysokie wyniki w Internetowej Olimpiadzie z Języka Angielskiego,
konkursach kuratoryjnych, kolejnej edycji konkursu historycznego Losy
żołnierza czy konkursie piosenki angielskiej. Sukcesy odnieśli także
uczniowie, których sylwetki przedstawiliśmy już we wcześniejszym
numerze. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

PAWEŁ WOŹNIAK
To uczeń klasy IIIa i finalista
II etapu Internetowej Olimpiady
z Języka Angielskiego. Mimo tego
jego ulubionym przedmiotem jest
fizyka czego nie może powiedzieć
o WDŻ. Lubi także EDB i muzykę,
a wolne chwile spędza grając w gry
komputerowe i czytając książki
popularnonaukowe. Nie lubi jednak
lektur, prac domowych i uczenia
się, gdyż, jak o sobie mówi, jest
trochę leniwy, choć chodzi na np.
dodatkowy angielski.

ELA WOJCIUKIEWICZ
To uczennica klasy IIb i finalistka
II etapu Internetowej Olimpiady
z Języka Angielskiego. Interesuje
się także rysowaniem, co rozwija
chodząc na zajęcia plastyczne.
Lubi żarty, koty, gry komputerowe,
piłkę nożną oraz kreskówki i tym,
jak i rysowaniem, zajmuje się
w wolnych chwilach. Poza plastyką
i angielskim, lubi też biologię, zaś
nie przepada za niemieckim. Nie
lubi także nudy, szkoły i smutnych
filmów w telewizji. Mówi o sobie, że
jest optymistką, cechuje ją spokój
i poczucie humoru.

KRÓTKO I NA TEMAT

13 kwietnia odbyły się
Mistrzostwa Szkoły 

w koszykówce dziewcząt. 
W zawodach wzięło udział

5 drużyn. Zwycięzcą została IIIc,
która wygrała wszystkie mecze.

W sobotę, 16 kwietnia, po raz
pierwszy gimnazjaliści z SU

„Karmelka” wzięli udział w akcji
"Posadź swoje drzewo".

W niedzielę, 17 kwietnia br.,
wolontariusze naszej szkoły brali

udział w publicznej kweście na
rzecz lubartowskiego Hospicjum

św. Anny.

Swoje talenty na Sesji Sejmiku
Dzieci i Młodzieży Miasta

Lubartów przedstawili Alicja
Kusyk (wiersze) oraz Jakub

Gajos (freestyle football). Po tym
spotkaniu śmiało możemy

powiedzieć, że uczniowie „Dwójki”
MAJĄ TALENT!!! 

Co to jest "Black Friday", jak
obchodzi się Święto

Dziękczynienia w USA - o tym
dowiedziała się klasa Ib od pani
Melissy – rodowitej Amerykanki.

Kolejny sukces zaliczyła nasza
redaktorka naczelna Karolina

Borówka. Tym razem 
w konkursie matematycznym 

w Lublinie uzyskała wynik bardzo
dobry. W nagrodę otrzymała
imienny medal. Gratulujemy!

W piątek, 29 kwietnia br., odbył
się w naszej szkole Dzień
otwarty. Tego właśnie dnia

uczniowie klas szóstych mogli
zobaczyć, co kryje się za

drzwiami „Dwójki”.
Ania Aftyka

OLA CZERWIŃSKA
To uczennica klasy IIIb i finalistka
II etapu Internetowej Olimpiady
z Języka Angielskiego. Lubi
zwiedzać, podróżować, jeść,
gotować, rysować, słuchać muzyki,
chodzić do muzeum, oglądać filmy
psychologiczne, horrory, thrillery,
czytać książki i mangi, spać,
patrzeć na śnieg i deszcz, a także
malarstwo, architekturę, króliki,
kawę i herbatę. Nie przepada zaś
za uczeniem się czegoś, z czym
nie wiąże przyszłości, jazdy do
weterynarza, czekania w kolejce do
lekarza czy jazdy komunikacją
miejską. Ola interesuje się sztuką,
historią (szczególnie Polski),
polityką, a także  troszkę kulinarką.
Jej ulubione przedmioty to chemia,
historia i oczywiście angielski, który
doskonali na zajęciach
dodatkowych. Chodzi również na
chór. Jej ulubiony sposób na
spędzanie wolnego czasu to
leżenie pod kocem z ciepłą herbatą
w jednej, a świetną książką
(najczęściej Kinga) w drugiej dłoni
i królikiem (prawdziwym!) pod
pachą.

Paweł Ela

Ola Cz. Ola K.
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OLA KUKIEŁKA
To uczennica klasy IIIb
i zdobywczyni II miejsca
w konkursie piosenki angielskiej.
Ola jest wielbicielką pierogów
ruskich, a także śpiewania i grania
na gitarze, czym również się
interesuje. Lubi także rozmawiać
z przyjaciółmi, pisać z ludźmi na
Messengerze czy przeglądać
Instagram oraz spędzać czas ze
zwierzętami. Nie lubi natomiast
fałszu, zazdrości i sprzątania. Jej
ulubiony przedmiot w szkole to
zajęcia artystyczne, czego nie
może powiedzieć o EDB i historii.
Uczęszcza na zajęcia wokalne,
z niemieckiego oraz chór. Czas
wolny spędza jeżdżąc na rolkach,
rowerze, spotykając się
z przyjaciółmi, czytając książki
i oglądając seriale. Jest, jak o sobie
mówi, miła kulturalna i szczera.

Dominika

KASIA KLASURA
T o uczennica klasy IIb i laureatka
konkursu Losy żołnierza. Jak nie
trudno się domyśleć, interesuje się
historią. Nie są jej obce także
zagadnienia z WOSu czy geografii.
Aby poszerzyć swoją wiedzę,
uczęszcza na kółko historyczne
i geograficzne. Jest także
d z i a ł a c z k ą Eurogimu oraz
członkinią SU Karmelka. To
indywidualistka i osoba bardzo
tajemnicza.

Wiktoria Karolina

WIKTORIA PACEK
To uczennica klasy IIIb, laureatka
konkursu kuratoryjnego z języka
polskiego, finalistka II etapu
Informatycznej Olimpiady z Języka
Angielskiego i konkursu Losy
żołnierza. Lubi śpiewać, grać na
gitarze, tańczyć, przeglądać
Tumblra, Instagram, Snapchat,
Facebooka i uprawiać sport. Nie
lubi zaś uczyć się i sprzątać.
Interesuje się muzyką i fotografią.
Jej ulubionym przedmiotem są
zajęcia artystyczne, w odróżnieniu
od fizyki czy geografii. Chodzi na
zajęcia wokalne i taneczne, chór
i kółko historyczne. Czas wolny
spędza spotykając się
z przyjaciółmi, grając na gitarze,
śpiewając czy uprawiając sport.
Jest, jak o sobie mówi, zabawna,
inteligentna i miła.

Kasia

KAROLINA BORÓWKA
To uczennica klasy IIIb oraz
laureatka konkursu kuratoryjnego
z matematyki. Lubi zupę
pomidorową, symetrię i grę na
pianinie. Nie przepada zaś za
malarstwem. Jej ulubionym
przedmiotem jest matematyka,
która stanowi też jedno z jej
zainteresowań. Oprócz królowej
nauk Karolina pasjonuje się także
muzyką. Jej najmniej lubianym
przedmiotem jest plastyka.
Uczęszcza na kółko redakcyjne,
z matematyki i angielskiego oraz na
chór. W wolnych chwilach lubi
poczytać książkę, obejrzeć film czy
posłuchać muzyki. Uważa siebie
za leniwą optymistkę.

KRÓTKO I NA TEMAT

Nasi gimnazjaliści (Kuba Gajos,
Mateusz Dziubak oraz Kamil

Michalik) są najlepsi 
w konkursie BRD! Dzięki temu

będą reprezentować powiat
lubartowski na szczeblu

wojewódzkim. Trzymamy kciuki.

Laureatką II miejsca w VIII
Festiwalu Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej „Słowik 2016”

została Ania Aftyka (redagująca
tę kolumnę), a zauważona przez

jury została też Ola Lato.

„Przystanek Konstytucja” to gra
szkolna, celem której było

zdobycie tzw. Przywileju na
niepytanie. Klasy przeniosły się
do wieków XVIII-XX i odkrywały
tajemnice uchwalenia Konstytucji
3 Maja oraz poznały bliżej postać

Henryka Sienkiewicza. Na
9 punktach wykonywali zadania

wiedzowo-sprawnościowe.
Rywalizację wygrała klasa IIIb.

Zabawę czas zacząć...

DOMINIKA MAŁYSKA
To uczennica klasy IIIb i laureatka
konkursu Losy żołnierza. Lubi
podróżować, czytać, śpiewać,
fotografować i nagrywać. Nie
przepada zaś za błędami
językowymi. Jej pasją jest muzyka,
plastyka oraz literatura. Ulubione
przedmioty to matematyka,
angielski i oczywiście historia.
Trochę mniej lubi EDB i technikę.
Dominika uczęszcza na zajęcia
wokalne, chór, kółko
z niemieckiego i historii. W wolnych
chwilach czyta, ogląda filmy
i seriale oraz spotyka się
z przyjaciółmi. Określa siebie jako
osobę kreatywną, indywidualistkę
i optymistkę.
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POMYSŁY NA WYCIECZKI KLASOWE

W tym artykule chciałam wam podsunąć kilka pomysłów na wycieczki,
które możecie zorganizować razem z klasą, i nie tylko. A oto kilka z nich:
1. Świetnym pomysłem na wycieczkę jest park linowy (np. nad Okuninką
czy w Jedlance). Młodzież, jak i dorośli, mogą wyszaleć się na różnych
trasach. Trasy wybiera się według wzrostu osób biorących w nich udział.
Wycieczka jest ciekawa, ale i trochę męcząca. 
2. Aqua park jest to wycieczka dla osób, które lubią szaleństwo wodne.
W aqua parkach jest wiele basenów, jak i zjeżdżalni. Taka wycieczka nie
jest zbyt droga, co jest superopcją. Po męczącym hasaniu na basenach
można odpocząć w kinie przy jakimś dobrym filmie i popcornie.

3. Moją kolejną propozycją jest przejażdżka rowerowa do Kozłówki.
Możecie jechać przez Annobór, dalej wjeżdżacie do Majdanu
Kozłowieckiego, gdzie możecie odpocząć na ławeczkach, a potem
wznowić podróż. Kiedy przejedziecie przez las, jesteście już prawie na
m iejscu. Podczas wycieczki przebywacie na świeżym powietrzu,
podziwiacie nasze piękne krajobrazy oraz spędzacie czas z bliskimi wam
osobami. Wycieczka jest super, ale trzeba uważać na sarenki, które
potrafią niespodziewanie pojawić się na waszej drodze (potwierdzone!).
4. Kolejnym miejscem, które warto odwiedzić, jest nasza lubartowska
rzeka Wieprz. Można tam się wybrać rowerem, jak i na piechotę. Jest to
świetna opcja, kiedy chcecie jechać gdzieś rowerem, ale nie chcecie się
zmęczyć. Proponuję też tzw. plażę żydowską, gdzie możecie poleżeć lub
żelazny most, z którego możecie podziwiać naszą rzekę.

Ola Lato

Róża czerwona jak krew…
If I Lose You, I Lose Everything…

Na łamach Gimnazjalisty prezentujemy nowe
opowiadanie autorstwa jednej z naszych redaktorek.
W tym wydaniu zamieszczamy prolog, który
wprowadzi Was do opowieści. Ciąg dalszy w numerze
czerwcowym oraz po wakacjach.
Otworzyłam oczy. Do moich nozdrzy dotarł ostry
zapach dymu i krwi. Widziałam wszystko jak przez
mgłę. Huczało mi w uszach, a głowa pękała. Poczułam
coś ciepłego na twarzy. Dotknęłam jej i zdałam sobie
sprawę, że krwawię. Stęknęłam. Nagle przypomniało
mi się, co się stało. Wstałam gwałtownie i rozejrzałam
się dookoła, gdzie właśnie trwała wojna. Wojna między
ludźmi a aniołami.
– Strzelaj! – Usłyszałam za sobą. Nieprzytomna
odwróciłam się. – Rosie, na co czekasz?! – Alice
krzyczała i wskazywała kogoś za mną. Spojrzałam na
pistolet w mojej dłoni. Na moje poranione ciało, brudne
i podarte ubranie…

Znów się odwróciłam i podniosłam pistolet na
wysokość swojej twarzy. Ujrzałam chłopaka, który
ledwo klęczał i patrzył na mnie nieprzytomnie. Był
ranny i bez sił, ale widać było, że nie podda się bez
walki. Na moment się zawahałam. Po raz drugi
w życiu nie miałam serca strzelić. Zbyt przypominał mi
Patcha… Poczułam się słabo i wiedziałam, że jeżeli
nie strzelę, to on rzuci się na mnie. Chłopak tylko na to
czekał, aż upuszczę pistolet, a on pożywi się moją
energią. Niestety prawda boli, bo to nie był Patch, a to
nie jest ta wojna, co wtedy. To nie był głupi żart i zaraz
skądś nie wyskoczy i nie powie: to wszystko na niby.
Po czym przytuli mnie i pójdziemy na lody waniliowe
jak zawsze. Nie stanie po mojej stronie i nie zakończy
tej wojny między ludźmi a swoją rasą. Dlaczego? Bo
Patch nie żyje... Poczułam, że świat się zatrzymuje
i czeka na mój ruch. Pociągnęłam za spust, ale
zamiast strzelić do anioła… Strzeliłam do siebie.
Usłyszałam już tylko wystrzał i opadłam bezwładnie na
ziemię. I jeszczeostatni obraz przed oczami, ta jedna
jedyna róża… Róża wierności… Róża czerwona jak
krew.

N.H.

Coś dla wielbicieli wysokości

Kto lubi wodne szaleństwo?
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Pogoda za oknem z dnia na dzień zachęca do wyjścia
na zewnątrz. Nie musi to być jedynie ruch na świeżym
powietrzu, ale również odpoczynek bierny po
męczącej jeździe na rowerze czy wyczerpującym
joggingu. Co polecamy? Wygodne usadowienie się na
ulubionym leżaku z orzeźwiającą lemoniadą w jednej
ręce i ciekawą książką w drugiej. A co może być tą
ciekawą książką? Poniżej prezentujemy propozycje
naszej redaktorki, Nikoli Biskup, a także
przewodniczącej Samorządu szkolnego i prezes SU
Karmelka. Mamy nadzieję, że z nich skorzystacie.

Lee Wearherly, Anioł
Siedemnastoletnia Willow jest w szkole uważana za
dziwaczkę. Ona sama nazywa się jasnowidzem!
Potrafi zajrzeć w przyszłość innych, zna ich marzenia
i słabe punkty. Dziewczyna jednak nie wie, że jest
aniołem i że to bardzo niebezpieczne dla ludzi, bo
anioły wcale nie są dobre ani łaskawe. Tymczasem
o rok starszy Aleks - członek elitarnej grupy Zabójców
Aniołów - dostaje specjalne zadanie: ma zlikwidować
Willow. Nieoczekiwanie oboje zaczynają się sobie
podobać, co ściąga na nich wielkie kłopoty...

Kendare Blake, Anna we krwi
Cas Lowood odziedziczył po ojcu niezwykły zawód:
zabija umarłych. Ojciec chłopaka został
w makabryczny sposób zamordowany przez ducha,
którego sam miał uśmiercić. Teraz Cas podróżuje ze
swoją niezwykłą mamą i magicznym kotem po całym
świecie, śledząc wątki lokalnych legend i próbując
wyplenić co bardziej niebezpieczne upiory ze świata.
Gdy przybywają do kolejnego miasta w poszukiwaniu
ducha nazywanego przez mieszkańców Anną we
Krwi, Cas nie spodziewa się niczego odbiegającego od
normy: chce zjawę wyśledzić, zdybać, zabić. Zamiast
tego spotyka obłożoną klątwą dziewczynę, która
została w bardzo brutalny sposób zamordowana.
Chłopak jest nią oczarowany i odkrywa jej tajemnicę.
Czy po tym wszystkim będzie w stanie ją zabić?
A może zechce uchronić ją przed jej przeznaczeniem
i okrutnym końcem?

Co polecają Wasze starsze koleżanki?

Książkę Papierowe miasta autorstwa Johna Greena
poleca Ola Kukiełka – przewodnicząca Samorządu
Uczniowskiego.

Akcja książki ma miejsce tuż przed końcem roku.
Tajemnicza Margo Roth Spiegelman pewnego
wieczoru przychodzi do zakochanego w niej dawnego
kolegi z dzieciństwa, Quentina Jackobsena. Uchylając
okno, zakamuflowana niczym ninja, wkracza na
powrót w jego życie, wzywając go do udziału
w tajemniczej, zaplanowanej przez siebie kampanii
odwetowej. Nie jest niespodzianką, że Quentin podąża
za dziewczyną. Po ich całonocnej wyprawie nastaje
nowy dzień, kiedy okazuje się, że zagadkowa Margo
zniknęła. Chłopak wkrótce odkrywa, że dziewczyna
zostawiła dla niego pewne wskazówki. Podążając jej
śladem, w miarę zbliżania się do celu Q, odkrywa
zupełnie inną Margo, niż tę, którą znał do tej pory...
Polecam tę książkę każdemu, kto lubi zagadki oraz
historie miłosne. Powieść czyta się szybko, a zawarte
w niej wartości są bliskie nastolatkom.

W kolejnym numerze opiszemy
książki polecane przez pana
Dyrektora Sławomira Zdunka
i panią Dyrektor Annę Rzezak.
Zobaczcie, co w Waszym wieku
czytali Dyrektorzy Dwójki. Może
i Wam przypadną do gustu.

K siąż kę Więzień labiryntu autorstwa Jamesa
Dashnera poleca Justyna Cieniuch – prezes
Spółdzielni Uczniowskiej Karmelka.

Książka opowiada o losach Thomasa. Pewnego dnia
chłopak budzi się w ciemnej windzie, która dowiozła go
do nieznajomego świata – Strefy – rozległej zielonej
przestrzeni otoczonej murami, a znajdującej się
w centrum tajemniczego Labiryntu. Na początku nie
pamięta nic. Dopiero po pewnym czasie przypomina
sobie swoje imię. W nowym miejscu witają go inni
chłopcy. Żaden z nich nie wie, dlaczego tu jest. Czują
jednak, że ich obecność nie jest przypadkowa
i każdego ranka próbują znaleźć odpowiedź,
przemierzając korytarze otaczającego ich labiryntu.
Jednak ta droga nie jest łatwa, bowiem labirynt skrywa
swoje okrutne tajemnice... Książka mi się spodobała,
ponieważ rozgrywa się tam ciekawa, nieoczekiwana
akcja, która trzyma w napięciu. Polecam.
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Krzyżówki Michała Muzyki i Kacpra Niedbalskiego

Rozwiązanie: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. Biała część w jajku ptaka. 2. Ptak żyjący na
Antarktydzie. 3. Najmniejszy ptak świata, który pije
nektar z kwiatów. 4. Gromada lądowych kręgowców
zmiennocieplnych. 5. Największy wąż z Ameryki
Południowej. 6. Rybie jajeczka. 7. Żółta część w jajku
ptaka. 8. Narząd u ryb do poruszania się w wodzie.
9. Beznogi płaz. 10. Narząd służący rybom do
oddychania.

1. Dział matematyki. 2. Uczniowie piszą po niej kredą.
3. Królowa nauk. 4. Najgorsza kara dla niegrzecznego
ucznia. 5. Np.: IIIa, IIb. 6. Np.: gimnazjum, liceum.
7. W szkole np.: angielski, niemiecki. 8. Inaczej
przerwa. 9. Np. nowy … lekcji.

- Oglądasz Surowych Rodziców?
- Nie, Ugotowanych.

Przed egzaminem student pyta
studenta:
- Powtarzałeś coś?
- Ta.
- A co?
- Będzie dobrze, będzie dobrze!

- Co mówi podłoga po remoncie?
- Jestem wykończona...

Chłopiec podpytuje mamę:
- Mogę dziś nie iść do szkoły?
- Jasne, synu…możesz pobiec!

Na podstawie: http://sucharry.pl

Redakcja gazetki szkolnej Gimnazjalista
Rok szkolny 2015/2016

Redaktor naczelny: Karolina Borówka
Redakcja: Anna Aftyka, Nikola Biskup, Aleksandra Lato, Wiktoria
Waśkowicz, Karina Zapora
Opiekun: Ewa Abramek

SUCHARY

Rozmawiają dwie liczby ujemne:
- Wiesz co, chyba usunę sobie
minusa.
- No co ty, chyba nie będziesz taka
bezwzględna.

- Jak beksy płacą podatki?
- RYCZałtem.

Pani na lekcji pyta Jasia:
- Czy wszystko jasne?
Na to Jaś:
- Nie, tablica jest ciemna.

dn. 30.05-3.06.2016r.
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