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RADOSNYCH ŚWIĄT

Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Wielkanocnych
 czytelnikom gazetki Pod prądem życzy redakcja

Kącik poprawnej polszczyzny

Święta Wielkanocne  czy święta wielkanocne? 

Przepisy ortograficzne pozostawiają piszącym dużą swobodę w stosowaniu wielkich liter. Możemy ich używać ze względów uczuciowych lub
grzecznościowych, co usprawiedliwia pisownię Świąt Wielkanocnych z dużym Ś i W. Kogo to razi albo komu wydaje się to niepotrzebne, może
oczywiście pisać o świętach wielkanocnych małymi literami. Nieuzasadnione jest  mieszanie tych konwencji, czyli pisanie o świętach
Wielkanocnych, a taki zapis dość często się trafia.
            Mirosław Bańko

Śmigus dyngus czy śmigus - dyngus?

Małymi literami z łącznikiem.
            Mirosław Bańko
                                                                                                                                               Odpowiedzi pochodzą z internetowej poradni językowej PWN
                                                                                                                                                                               http://sjp.pwn.pl/poradnia
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Trzynastego w Szczebrzeszynie chrząszcz się zaczął tarzać  w trzcinie.
Wszczęli wrzask Szczebrzeszynianie - Cóż ma znaczyć to tarzanie? Wezwać

trzeba by lekarza, zamiast brzmieć, ten chrząszcz się tarza! Wszak
Szczebrzeszyn z tego słynie, że w nim zawsze chrząszcz brzmi w trzcinie!

Tydzień Języka Polskiego

21 lutego
obchodziliśmy Między-
narodowy Dzień
Języka
Ojczystego ustanowio-
ny przez UNESCO
w celu promocji
wielojęzyczności
oraz zwrócenia
uwagi na chronienie
różnorodności
językowej,
bezpośrednio
związanej z
problemem
wymierania języków
     i kultur.
W związku z
powyższym
nauczyciele języka
polskiego
przygotowali Tydzień
Języka Polskiego,
który odbywał się w
naszej szkole

od 22 do 26 lutego.
W programie
przewidziano m.in. : 
lekcje języka
ojczystego na
wszystkich
poziomach, dyktando
o tytuł Szkolnego
Mistrza Ortografii,
lekcje
wychowawcze,
podczas których
poszukiwaliśmy
Klasowego Mistrza
Dykcji , minitest dla
nauczycieli, a także
okolicznościowe
wystawki i plakaty
zachęcające do
dbania  o
poprawność
językową.
   Mistrzem
Ortogafii 2016
został Michał 

Pętlewski z klasy
 2c.  
  Gratulujemy!
W gimnazjum
przeprowadzono
również akcje: STOP
wulgaryzmom oraz
 Podaruj komuś
dobre słowo.
Uczniowie klas
pierwszych odbyli
lekcję w internetowej
poradni językowej.
Głównym tematem w
klasach drugich był
humor zeszytów
szkolnych i próba
nadania sensu
poszczególnym
wypowiedziom.
Uczniowie klas
trzecich próbowali
odpowiedzieć na
pytanie: Jak dobrze
znam język

ojczysty? W tym
celu rozwiązywali
testy z poprawności
językowej.
Najtrudniejsze
zadanie przypadło
nauczycielom, którzy
próbowali
rozszyfrować słowa
współcześnie
używane przez
młodzież, a więc
należące do tzw.
slangu
młodzieżowego.
Zachęcano także
gimnazjalistów do
sięgania po słowniki
oraz do korzystania
z poradni
językowych.
Akcja na stałe
wpisała się do
kalendarza
szkolnych imprez.

Ciekawostki o
języku polskim

Czy wiecie, że
mamy ustawę o
języku polskim?
Pochodzi ona z
dnia 7 października
1999 r. Dotyczy
ochrony  naszego
języka i używania
go w działalności
publicznej oraz w
obrocie prawnym
na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej. Ochrona
języka polega
przede wszystkim
na dbaniu o
poprawne używanie
języka i
doskonaleniu
sprawności
językowej

jego użytkowników
oraz na stwarzaniu
warunków do
właściwego
rozwoju języka jako
narzędzia
międzyludzkiej
komunikacji;przeciw-
działaniu jego
wulgaryzacji;szerzeniu
wiedzy o nim i jego
roli w
kulturze;upowszech-
nianiu szacunku dla
regionalizmów i
gwar, a także
przeciwdziałaniu
ich
zanikowi;promocji
języka polskiego w
świecie;wspieraniu
nauczania języka
polskiego w kraju i
za granicą.
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Z życia szkoły
Jesień
Jesień już przybyła, a z nią powrót do szkoły.
Odrzuć wakacyjną nudę i weź torbę ze stołu.
Zapach nowych  książek, to dopiero przygody początek.
Czeka na ciebie nowa porcja wiedzy, sympatyczne koleżanki
I przystojni koledzy.

Święto Niepodległości
123 lata pod zaborami
Na wolność czekali całymi dniami.
I w końcu szczęście się do nich uśmiechnęło,
A wzruszenie mowę odjęło.
Polska wolnym krajem!

Andrzejki
Czas na wróżby.
Stańmy wszyscy kołem.
Czyje imię los odsłoni?
Czy szczęście nam przyniesie?
Co pokaże woskowa rzeźba?
Wszystko to czary-mary,
Więc nie dajmy temu wiary.

Wystawa Aniołów
Anioły się u nas pojawiły i na piętrze się rozgościły.
Długie włosy, drobne usta -  to ich wizytówka.
Miny maja anielskie, ręce do modlitwy złożone.
Święta tuż, tuż…  Pora dobrych uczynków już.

Projekt „Twoje 5 minut”
Każdy uczeń „Czwórki” wie
Jak pierwszej pomocy udziela się.
Złamania, skręcenia, nie tędy droga,
To dla wszystkich uczniów przestroga.
Gdy potrzebna pomoc jest,
 zawsze pierwszak wie, co ci jest.

Klasowa Wigilia
Wigilia trwała, choć pierwsza gwiazdka się nie pokazała.
Do stołu zasiedliśmy, opłatkiem się podzieliliśmy.
Dobra atmosfera panowała, kolęda w tle nam grała.

Tydzień Języka Polskiego
Każdy chłopak dzisiaj wie,
Że zamiast szłem, szedłem mówi się.
Wulgaryzmom stop mówimy,
Nasz język czystszy czynimy.

Dzięń Kobiet, Dzień Kobiet
Co to było, co to było…
Wszystkich nas to zaskoczyło.
 W konkursie udział wzięły kandydatki nie z tej ziemi.
Nie obyło się bez łez, trudno było wybrać  „the best”.
Wszystko dobrze się skończyło, jury królową wyłoniło.

Inauguracja roku szkolnego

Narodowe Święto Niepodległości

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Dzień Kobiet i Mężczyzn

G.K.

G.K.

G.K.

G.K.
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BRAZYLIJSKIE JIU-JITSU DLA WSZYSTKICH!
Od najmłodszych dziecięcych lat interesowałem się sztukami walki. Stało
się to za sprawą mojego ojca, który jako nastolatek trenował boks. Często
rozmawialiśmy o tym sporcie i różnych sztukach walki.
  W wieku 9 lat zacząłem wraz z tatą trenować kickboxing w klubie Legion
Głogów. W ten sposób rozpoczęła się moja przygoda ze sportem. W czasie
treningów (MMA), czyli mieszanych sztuk walki, odkryłem moje zamiłowanie
do walki w bliskim kontakcie i parterze. W ten sposób walczą zapaśnicy i
dżudocy. W czasie tych zajęć dowiedziałem się, że większość  technik
pochodzi z brazylijskiego jiu-jitsu (BJJ). Jako że ten styl walki mi bardzo
odpowiadał, postanowiłem, że zacznę trenować brazylijskie jiu-jitsu w klubie
Lions Głogów.
Brazylijskie jiu-jitsu (BJJ)  jest sztuką samoobrony, koncentruje się na walce
z jednym przeciwnikiem. Taktyka polega na sprowadzeniu przeciwnika do
pozycji leżącej, unieruchomieniu go i wykonaniu techniki kończącej – dźwigni
bądź duszenia. Zawodnicy brazylijskiego jiu-jitsu walczą w zwarciu, co
dodatkowo utrudnia ich przeciwnikom wykonywanie uderzeń. Brazylijskie jiu-
jitsu opiera się na chwytach, dźwigniach, duszeniu oraz inne technikach
unieruchamiających przeciwnika. Uderzeń się nie stosuje. Ćwiczą je jednak
zawodnicy przygotowujący się do turniejów (MMA) mieszanych sztuk walki.
Stosuje się też rzuty mające na celu sprowadzenie przeciwnika do
parteru. Jednym z elementów charakterystycznych dla brazylijskiego jiu-jitsu
jest tzw. garda.Garda polega na objęciu nogami przeciwnika stojącego lub
klęczącego przez zawodnika leżącego. 
W czasie walki sportowej, która odbywa się na macie, każda prawidłowo
wykona technika jest punktowana. Zawody odbywają się w dwóch dywizjach
w kimonach (Gi) i bez kimon (NoGi),

Do tej pory brałem udział w dwóch zawodach BJJ. Podczas mojego
pierwszego startu w Mistrzostwach Polski BJJ NoGi  miałem świadomość,
że brakowało mi doświadczenia i przegrałem pierwszą walkę, jednak była to
dla mnie duża lekcja tego sportu. Zdobyte doświadczenie zaowocowało
w ubiegłą niedzielę, tj. 13 marca w Mistrzostwach Polski Cavalcanti w BJJ,
w Luboniu/k. Poznania. Turniej ten odbywał się w systemie walki „każdy z
każdym”, czyli pierwsza przegrana nie powodowała odpadnięcia z turnieju.
Jest to bardzo sprawiedliwe, ale powoduje, że zawody trwają znacznie dłużej
niż w systemie pucharowym, w którym odpada się po pierwszej przegranej
walce. W Luboniu walczyłem w dwóch dywizjach Gi oraz NoGi. W Gi w
pierwszej walce spotkałem się z bardzo doświadczonym, starszym o rok
przeciwnikiem, z późniejszym mistrzem Polski w tej kategorii. Uległem mu
na punkty po ciężkiej i zawziętej walce. Ostatecznie w Gi zdobyłem brązowy
medal. 
W NoGi ponownie w pierwszym pojedynku spotkałem się z tym samym
przeciwnikiem. Do walki przystąpiłem z wielką determinacją i wolą
zwycięstwa. Rozmowa z klubowym kolegą i moim tatą, który towarzyszy mi
we wszystkich zawodach,  nastawiła mnie pozytywnie i dodała pewności
siebie. Od pierwszych sekund walki mocno zaatakowałem i zdominowałem
swojego przeciwnika. Prowadziłem na punkty i cały czas kontrolowałem
przebieg walki. Na 6 sekund przed końcem mój rywal popełnił błąd, który
szybko wykorzystałem, zakładając mu dźwignię na rękę tzw. „kimurę” i
walka zakończyła się przed czasem  przez poddanie przeciwnika. 
Finał przegrałem z zawodnikiem, który mnie pokonał podczas moich
pierwszych zawodów. Był to bardzo wyrównany pojedynek, w którym
uległem mu małym punktem, co oznacza, że każdy z nas mógł być
zwycięzcą tej walki, tym razem mi się nie udało i zdobyłem srebrny medal.
Ciężka praca na treningach i walka do końca przyniosła efekt w postaci
sukcesów..
                                                                              Szymon K.

Technika walki

Zwycięzca

Sz.K.

Sz. K.
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Ach, te fobie...
Fobia – uporczywy lęk przed określonymi sytuacjami, zjawiskami lub
przedmiotami. Fobie wywoływane są przez pewne sytuacje lub obiekty
zewnętrzne wobec osoby przeżywającej lęk, które w praktyce nie są
niebezpieczne. 
Lęk przed pająkami, klaustrofobia lub lęk wysokości ma wiele osób. Jednak
są fobie, które nie śniły się największym filozofom. Oto niektóre z nich:

Ksantofobia – strach przed żółtym kolorem

Duxofobia– paniczny lęk przed szefem. Fobia ta analogicznie może
oznaczać, że osoba ta nie będzie chciała pójść do jakiejkolwiek pracy.

Nomofobia -  Jest to strach, że pod ręką nie ma telefonu komórkowego,
zgubił się, stracił zasięg lub wyczerpała się bateria.

Westifobia - Westifobicy mają awersję do ubrań. Wolą stroje w dużym
rozmiarze, aby uniknąć niewygody związanej z ich noszeniem.

Fobofobia – strach przed strachem

Optofobia -to lęk przed otwieraniem oczu. Tacy ludzie najlepiej czują się w
ciemnych pomieszczeniach pozbawionych dekoracji, np. obrazów. 

Dextrophobia - strach przed przedmiotami znajdującymi się po prawej
stronie ciała. 

Ailurofobia – lęk przed kotami.

Erytrofobia– chorobliwy lęk przed czerwienieniem się.

Rimpavofobia – strach przed pękniętymi płytami chodnikowymi.

Hippopotomonstrosesquippedaliophobia – lęk przed bardzo długimi
wyrazami.

Discimedikofobia– lęk przed badaniem przez studenta medycyny.
Zważając na to, jak niektórzy studenci przykładają się do zajęć, może trzeba
uznać tę fobię nie aż tak głupią, jak brzmi.

Latrofobia - strach przed widokiem lekarza. Ta fobia może być bardzo
groźna, jeśli latrofobik będzie potrzebował opieki medycznej, a strach przed
pójściem do lekarza będzie silniejszy.

Strach ma wielkie oczy

Duxofobia

Latrofobia

Optofobia

google

google

google
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Marcowe kalendarium CZWÓRKI

SUKCESY W POWIECIE

Lekcja z MISTRZEM
Dnia 16.03.2016r.
lekcję wychowania
fizycznego w klasach
trzecich  poprowadzili
zawodnicy SPR
Chrobry Głogów –
BARTOSZ JURECKI  
   i KRZYSZTOF
TYLUTKI. Dla uczniów
było to niesamowite
przeżycie, które na
długo pozostanie w
pamięci .
 Po skończonych
zajęciach uczniowie
mieli okazję zrobić
sobie zdjęcia ze
swoimi idolami oraz
wziąć autografy. 

Lekcja WF-u

Pod okiem mistrza

Sukcesy uczniów
w konkursach
dolnośląskich

Daniel Nowak z klasy
2 a zdobył dwa tytuły
laureata prestiżowego
konkursu „zDolny
Ślązak Gimnazjalista”
z języka polskiego oraz
historii i wos-u.
Natomiast jurorzy DBP
we Wrocławiu
dostrzegli talent            
   i umiejętności
plastyczne Joanny
Jaworskiej (2a)            
   i przyznali jej II
miejsce w konkursie
plastycznym pt. „W
kręgu fantasty”.

Gratulujemy!

Praca Joanny

Gratulujemy!

Gratulujemy!

Gratulujemy!

STOPKA
REDAKCYJNA

Gabriela Wiertelak, 1c
Kornelia Lachowicz, 1c
Szymon Kolendo,1c
Michał Jasiński, 1c
Oliwia Przybyła, 1a
Michał Pętlewski, 2c
Michał Kobel, 2c
Michał Rosiński, 2c

*

W Powiatowym
Konkursie „I CAN DO
MATHS IN
ENGLISH" Oskar
Klepusewicz z klasy
2c zajął I miejsce. 
Uczennice Laura
Kazanecka z klasy 2c
    i Syntia Bigos z
klasy 3a zdobyły III
miejsce w
Powiatowym 
Konkursie „Czy
wiesz, co jesz?” 
 Natomiast w
Konkursie Wiedzy
Technicznej Kacper
Skorupiński  z klasy
3a  zajął II miejsce. 

GRATULUJEMY!!!

G.K.

G.K.

S.O.

J.J.

J.Z.

J.Z.

J.Z.
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