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Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

   „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro" 
                             (Jan Paweł II)

Kochani Czytelnicy!
Witamy Was
serdecznie w
pierwszym,
powakacyjnym
numerze naszej
szkolnej gazetki.
Mimo że minął
dopiero miesiąc od
rozpoczęcia

roku szkolnego, w
naszej szkole
dzieje się tak wiele,
że mieliśmy już nie
lada problem, by
wybrać dla Was
najważniejsze i
najciekawsze
newsy. W tym
wydaniu "Gimbusa"

postanowiliśmy
zwrócić Waszą
uwagę na naukę
języków oraz
podróże. Temat
obszerny, a jakże
ciekawy.  Sami
oceńcie. 
Zapraszamy do
lektury. Redakcja

Chyba mało kto wie,
czym interesują się
na co dzień nasi
nauczyciele. Jakie
mają pasje,
marzenia, co chcą
osiągnąć. Jednych
interesuje film,
drugich muzyka,
jeszcze innych
fotografia czy
literatura. Są też i
tacy, którzy

z zamiłowaniem
uczą się języków
obcych i odkrywają
zakątki różnych
krajów. 
W tym numerze o
swojej miłości do
Francji opowie 
nam lubiana przez
wszystkich
nauczycielka
matematyki, 
p.Halina Sowa.

           Żegnajcie wakacje. 
    Pora zabrać się do wytężonej
           nauki. Powodzenia!

fot.A.Lis
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redakcja: Dlaczego postanowiła Pani uczyć
matematyki?
p. Halina Sowa: Od zawsze lubiłam matematykę. 
W szkole świetnie dawałam sobie z nią radę.
Uwielbiam rozwiązywać łamigłówki logiczne, a
matematyka właśnie z nimi mi się kojarzy. Myślę, że
właśnie dlatego uczę tego przedmiotu.
redakcja: Kiedy nastąpił moment, że matematyka
stała się Pani pasją?
p. Halina Sowa: Mimo iż matematyka od zawsze
mnie fascynowała, to tak jak wszystkie dziewczynki
marzyłam, żeby zostać piosenkarką. Dopiero w liceum
zrozumiałam, że chciałabym iść w kierunku
przedmiotów ścisłych, które z czasem stały się moją
pasją.
redakcja: Gdyby jeszcze raz miałaby Pani wybrać
kierunek studiów, wybrałaby Pani właśnie kierunek
pedagogiczny?
p. Halina Sowa: Myślę, że tak. Ewentualnie
zastanawiałabym się nad turystyką lub j.obcym.

redakcja: Czy mogłaby Pani pochwalić się nam
swoimi ocenami ze szkoły podstawowej?
p. Halina Sowa: 
Miałam bardzo dobre oceny. Jeśli mam się chwalić, to
może srebrną odznaką, którą wzorowi uczniowie
otrzymywali wtedy na zakończenie szkoły, a która
zwalniała z egzaminu wstępnego do szkoły średniej.
Jako bardzo dobra uczennica, co roku odbierałam też
nagrody książkowe, które do dziś stoją w mojej
biblioteczce i zdarza mi się z sentymentem do nich
wracać. W szkole średniej z moim zapałem do nauki
było już nieco gorzej, ale z matematyki zawsze
dawałam radę. Maturę też zdałam całkiem nieźle.
redakcja: Jak Pani myśli, dlaczego młodzież nie
przepada za matematyką?
p. Halina Sowa:Myślę, że uczniowie nie lubią tego
przedmiotu, ponieważ jest on trudny, wymaga
skupienia i logicznego myślenia. Wydaje mi się, że
młodzież jest troszkę leniwa, a matematyka jest dla
ludzi pracowitych. 

redakcja: Co Pani uważa za swój największy
sukces w pracy nauczyciela?
p. Halina Sowa: Na pewno moim sukcesem są
olimpijczycy, laureaci i finaliści konkursów.
Zdobywanie przez uczniów zaszczytnych tytułów jest
dla mnie niewątpliwie powodem do dumy. Ponadto za
swój mały sukces mogę też uznać dobry kontakt z
młodzieżą. Gdy mijam na ulicy absolwentów naszego
gimnazjum, uśmiechają się do mnie serdecznie, nie
uciekają ;). Myślę, że całkiem nieźle dogaduję się z
dzieciakami i bardzo mnie to cieszy.
redakcja: Mówiła Pani wcześniej o językach
obcych...Czy dużo Pani podróżuje? Jeśli tak, to
gdzie?
p. Halina Sowa:Jeśli chodzi o podróżowanie, to
zwiedziłam sporą część Europy, ale to dlatego, że mój
mąż jeździ samochodem ciężarowym typu TIR  i
bardzo lubię w wakacje się z nim zabierać. Jest
niewiele krajów europejskich, których nie odwiedziłam.
Z uczniami byłam w Londynie, we Włoszech, na
Lazurowym Wybrzeżu we Francji. Najlepiej jednak
wspominam wycieczkę do Paryża. Kocham to miasto i
ten język! Polecam Wam także współczesną muzykę
francuską - Zaz, Stromae, Imany. 

Wycieczka na Lazurowe Wybrzeże

redakcja: Jak zaczęła się Pani przygoda z nauką
języka francuskiego?
p.Halina Sowa: Francuskiego nauczyłam się w szkole
średniej, zdałam z niego maturę na ocenę bardzo
dobrą. Bardzo lubiłam ten język i chciałam
kontynuować jego naukę na studiach, jednak okazało
się to niemożliwe, bo na uczelni nie było lektora. Ale
wyszło mi to na dobre, bo dzięki temu poznałam
podstawy języka angielskiego. Chcę przypomnieć, że
były to czasy, gdy w szkole podstawowej i średniej
wszyscy uczyliśmy się języka rosyjskiego. Nie
zaprzestałam jednak nauki mojego ulubionego
francuskiego. 

"Les limites de ma langue sont les limites de mon univers” 
(Granice mojego języka są granicami mojego świata).

                                                              Wywiad z panią Haliną Sową

.
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redakcja: Jak długo uczy Pani w naszym
gimnazjum?
p. Halina Sowa: Pracuję od początku, odkąd powstało
gimnazjum. 
redakcja: Czy w dalszym ciągu uczy się Pani tego
języka? Co jest dla Pani motywacją?
p. Halina Sowa:
Niedawno uczestniczyłam w kursie w szkole
językowej, poza tym uczę się w domowym zaciszu.
Jeśli zaś chodzi o inspirację, to niewątpliwie jest nią
moja chrześnica – osoba ambitna i ciekawa świata
(była m. in. na wyprawie w Chinach, RPA,
przeprowadziła się do Austrii) i która znając bardzo
dobrze angielski i niemiecki sama zaczęła się uczyć
języka francuskiego z bardzo dobrym skutkiem.
Często piszemy do siebie po francusku na portalu
społecznościowym i w ten sposób doskonalimy swoje
umiejętności.
redakcja: To ciekawe, a czy podczas wycieczek do
Francji porozumiewała się Pani z tubylcami?
p. Halina Sowa: Oczywiście, że się porozumiewałam,
a przynajmniej próbowałam! Niestety nie w takim
stopniu, jak bym sobie życzyła. 

Miałam w sobie taką wewnętrzną blokadę i podczas
rozmowy z Francuzami trochę się stresowałam.
Wiadomo, że jest różnica między rozmową na żywo,
kiedy trzeba w miarę szybko odnajdywać potrzebne
słowa, a spokojnym rozwiązywaniem ćwiczeń
gramatycznych. Najbardziej cieszyło mnie, gdy
mogłam być pomocną np. wtedy, gdy wybraliśmy się
na lody do przemiłego Francuza lub wtedy, gdy
pomogłam wykupić dostęp do internetu
zdesperowanemu uczniowi. Polecam wszystkim
naukę języków obcych - satysfakcja gwarantowana :).

redakcja: Czy mogłaby nam Pani powiedzieć, jakie
techniki należy zastosować, aby jak najszybciej
nauczyć się języka obcego?
p. Halina Sowa: Myślę, że każdy musi znaleźć swój
sposób, ale chyba najważniejsza jest
systematyczność. Gdy w czasie wakacji mam więcej
czasu i codziennie robię sobie ćwiczenia gramatyczne,
oglądam filmiki, uczę się nowych słówek, to widzę
większe postępy, niż w roku szkolnym, gdy ze
względu na pracę, nie mogę poświęcić tyle czasu.

redakcja: A już na koniec...Proszę opowiedzieć
jakiś dowcip, suchar matematyczny.
p. Halina Sowa: 
-Mówi zero do ósemki: "Fajny pasek" :)

redakcja: Dziękujemy Pani za wywiad oraz
poświęcony czas. Życzymy dalszych sukcesów,
ciekawych wycieczek i możliwości odkrywania
kolejnych zakątków świata. Liczymy na to, że
kiedyś będziemy mieli okazję wybrać się z Panią w
niezapomnianą podróż i usłyszeć, jak mówi Pani w
języku francuskim. Już nie możemy się doczekać. 
p. Halina Sowa: Dziękuję.

red. Izabela Błaszczyk, Natalia Królica

Port Grimoud

Poza tym ja jestem wzrokowcem i w nauce nowych słówek pomaga mi ich zapisywanie. Polecam też
fiszki, systematyczne ich przeglądanie naprawdę bardzo pomaga. Kończąc bardzo przyjemną rozmowę z
Wami,  chciałabym zacytować wybitnego filozofa i logika Ludwiga Wittgensteina: "Les limites de ma
langue sont les limites de mon univers” (Granice mojego języka są granicami mojego świata).

Podróże, poznawanie świata i nauka języków obcych - co jest
największą pasją p. Haliny Sowy?
                                                            Wywiad cd.

.
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Jak uczyć się języków obcych?
Czy nauka języka obcego może być łatwa i przyjemna? Dlaczego, mimo
tego że uczymy się w szkołach całymi latami obcych języków, nie
potrafimy dobrze się nimi posługiwać? Za mało praktyki? Brak motywacji?
W tym artykule dowiecie się, jak łatwo i skutecznie uczyć się języków
obcych.

1. Nie wszystko naraz! Nie ucz się
2 godziny bez przerwy raz w
tygodniu. Ucz się często, ale po
trochu. Najlepiej 10-15 minut
każdego dnia. Ważna jest
systematyczność. Postaw sobie
cel. Ucz się przynajmniej kilku
słówek lub zwrotów dziennie.

4. Nie poddawaj się! Motywacja odgrywa tutaj bardzo ważną rolę. Jeżeli
popełnisz błąd, nie załamuj się, bo każdy je popełnia. Jak nauczysz się już
władać jednym językiem, będziesz chciał się uczyć kolejnego. Dlaczego? 
Przez satysfakcję.

Dlaczego warto uczyć się języków?
•    Znając język obcy, masz większe możliwości na rynku pracy.
•    Możesz otrzymać lepiej płatną pracę.
•    Możesz pracować za granicą.
•    Czujesz się pewniej i swobodniej podczas wyjazdów zagranicznych,
     ponieważ potrafisz się porozumieć.
•    Możesz nawiązywać ciekawe znajomości.
•    Oglądasz filmy bez napisów/bez lektora.
•    Rozumiesz teksty piosenek ulubionego wykonawcy.

red. Dominika Tokarz

Europejski Dzień Języków

26 września obchodziliśmy
Europejski Dzień Języków
(EDJ). To coroczne święto

języków ustanowione
zostało w 2001 roku z

inicjatywy Rady Europy,
której siedzibą jest

Strasburg.

Czy wiesz, że....

Języki są ze sobą
powiązane w taki sam
sposób, jak powiązani są
członkowie rodziny.
Większość języków
europejskich należy do
wielkiej rodziny
indoeuropejskiej.

W samej Europie
funkcjonuje około 225
rodzimych  języków, co
stanowi mniej więcej 3%
liczby wszystkich języków
świata.

Co najmniej połowa
światowej populacji jest
dwu- lub wielojęzyczna.

.

http://www.lexis.edu.pl/

2. Używaj tego języka, rozmawiaj. Język polski znasz dobrze, ponieważ
używasz go na co dzień. Możesz zacząć udzielać się na różnych
zagranicznych forach, pisać komentarze, zacząć prowadzić bloga.
Najlepiej kiedy jesteś za granicą i masz bezpośrednio do czynienia z tym
językiem. Swobodna rozmowa z innymi ludźmi zawsze sprawdza się
najlepiej.

3. Łącz język obcy ze swoimi zainteresowaniami. Lubisz słuchać muzyki?
Słuchaj piosenek w języku, którego chcesz się nauczyć. 
A może wolisz oglądać filmiki na YouTube? Oglądaj zagranicznych
youtuberów. Możesz też czytać książki, blogi, magazyny lub oglądać
zagraniczne programy telewizyjne.

http://www.houseofspirit.pl/tag/jezyki-

..
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PRZECZYTAJ TEKST I ODPOWIEDZ NA PYTANIA.
Jack O'Lantern -
Legend has it that an Irish blacksmith called Jack shared drinks with the Devil on a Halloween night. Jack was an
evil and stingy man, but he was also very clever, and he knew that the Devil had come to claim his soul. So, he
quickly devised a plan. When it came to paying the bartender, Jack told the Devil, “You can take any form you
wish; just change yourself into a silver coin, let me use you to pay for the drinks, and then you can change
yourself back and take my soul.”
The Devil agreed and changed himself into a silver coin. Jack, however, quickly put the coin in his pocket where
he also kept a little silver Cross. The Devil wasn’t able to change back to his original form, so Jack offered him a
deal, “If you leave me alone for 10 years, I’ll set you free.” The Devil had no choice but to agree.
Ten years later, the Devil came back to claim Jack’s soul. “Okay, you can have my soul now,” Jack said, “Could
you just climb that apple tree first and give me an apple?” The Devil thought he had nothing to lose and climbed
the apple tree, but Jack quickly pulled out his knife and carved a Cross in the trunk of the tree. Thus the Devil
wasn’t able to come back down again, and Jack offered him another deal, “If you promise never to come back to
claim my soul, I’ll set you free.” Again, the Devil had no choice but to agree, and he never came back to claim
Jack’s soul.
Many years later, Jack finally died. When he went to Heaven, he was denied entrance, because he had been so
evil and stingy all his life. Then Jack went to Hell, but, as he had tricked the Devil, he wasn’t allowed to stay there
either. Instead, the Devil sent Jack back to earth and gave him a burning coal as a light to guide him. Jack placed
the piece of coal inside a turnip, and went back to earth, where, ever since, he has been wandering alone in the
darkness.
Jack and his lantern became the symbol of a lost or damned soul. To scare these souls away on Halloween,
people in Ireland carved or painted faces on turnips and placed them in windows or doorways. In America, Irish
immigrants discovered that turnips were hard to get. So they started to make their lanterns out of pumpkins, a fruit
native to America.

.

True or false?
1.  The Devil wanted Jack's soul. 

true
false

2.  The Devil changed himself into a silver cross. 
true
false

3.  Jack received a piece of coal and put it into a pumpkin. 
true
false

Mark the correct solution according to the
text.

1.  Jack 
was a good blacksmith.
played tricks on the Devil.
finally went to America.

2.  People placed their Jack O'Lanterns in windows and doorways
because 

they didn't want ghosts in their houses.
they liked Jack.
they had no electricity

KW
.

https://www.ego4u.com/en/read-on/countries/holidays/halloween/history


www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 27 10/2016 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGimbus

Moje wspomnienia z wakacji

Dziewczyny nauczyły mnie podstaw języka
rosyjskiego. Poznałam tam również miłego chłopaka,
który jest z Bułgarii i z którym nadal utrzymuję kontakt.
Animatorami w naszym hotelu byli Dennis i Lora. To
bardzo przyjaźni i mili ludzie. Organizowali zawody
sportowe, konkursy muzyczne i byli DJ'ami.
Zaprzyjaźniłam się tam również z dwoma starszymi,
ale bardzo miłymi paniami z Polski. Złote Piaski są
naprawdę ogromne. Mają tam m.in. mini wieżę Eiffla,
koło młyńskie i kilka kasyn.
W restauracjach można zjeść potrawy, takie jak:
homary, krewetki, małże, steki z rekina, zupy rybne
oraz inne owoce morza. Pożegnanie ze
wszystkimi było naprawdę ciężkie. Pomimo że to był
TYLKO tydzień, dla nas był to OGROM czasu.
Zdecydowanie polecam zwiedzić to miejsce.

red. Nicola Krawczyk

.

.

.

29.08.2016r. pojechałam z
rodzicami na wakacje do Bułgarii.
Do Złotych Piasków dotarliśmy ok.
3.00. Następnego dnia
postanowiliśmy pójść na
promenadę. Było tam wiele stoisk z
różnymi rzeczami, np. wielkimi
naleśnikami, mydełkami różanymi,
czapkami i koszulkami. Nie
brakowało tam również salonów
robiących tatuaże czy
warkoczyki. Dla amatorów dużych
wrażeń przygotowano trampoliny
oraz kino 6D,a wzdłuż promenady
można było jechać lokalną kolejką.
Każdy dzień był pełen wrażeń.
Codziennie opalaliśmy się na plaży
pełnej różnorodnych muszelek.
Poznałam tam wiele osób, jak np.
Sylwija, Milena i Danil z Litwy. Na
szczęście mówili po polsku.

.

.

.
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redakcja: Dlaczego zaczęłaś uczyć się języka rosyjskiego ?
Nicola: Ponieważ chciałam poznać jeszcze jeden język, który może mi się
przydać w przyszłości. Rodzice znają język rosyjski i to oni pomagają mi
w nauce. 
redakcja: Czy kiedykolwiek mogłaś porozmawiać w języku
rosyjskim? 
Nicola: Gdy wyjeżdżam z rodzicami na wakacje za granicę, są momenty,
w których mogę posługiwać się tym językiem, choćby podczas zakupów.
redakcja: Czy Twoim zdaniem warto uczyć się języków obcych? 
Nicola: Jak najbardziej tak,dzięki temu łatwo jest porozumiewać się poza
ojczystym krajem.
redakcja: Czy chciałabyś nauczyć się innego języka obcego? Jeżeli
tak, to jaki byłby to język?
Nicola:Chciałabym nauczyć się języka francuskiego, jest to bardzo
interesujący język. Bardzo chciałabym odwiedzić Francję, może tam
zamieszkać. :)       red. Karolina Kostan, Katarzyna Jagusiak

SZLIFUJEMY ROSYJSKI
Na poprzedniej stronie Nicola opowiedziała nam o swoich wakacjach. Zwróciła również uwagę na to, że podczas
letniego wyjazdu miała okazję poznać nowy język. Jak poradziła sobie w nowej sytuacji, a może już wcześniej
uczyła się mówić po rosyjsku? 

Redaktor naczelny: 
pp. Dorota Ciemięga, Anna
Neczajewska - Kozińska

redakcja: Dominika Tokarz,
Izabela Błaszczyk, Julia
Pawełczak, Karolina
Kostan, Katarzyna
Jagusiak, Nicola
Krawczyk,Natalia
Królica,Natalia Derda,
Oliwia Pelikan

zdjęcia: pp. Aleksander
Lis, Dorota Ciemięga,
Nikola Krawczyk

współpraca:pp.Halina
Sowa, Izabela Śledziona,
Karolina Wysowska

Dziękujemy wszystkim
nauczycielom za pomoc w
przygotowaniu naszego pisma.

                    SZKOLNE KOŁO DZIENNIKARSKIE

Członkowie redakcji "Gimbusa" serdecznie zapraszają na zajęcia
szkolnego koła dziennikarskiego. Spotykamy się w każdy czwartek na

7. i 8. godzinie lekcyjnej w sali nr 17 lub 28. Przewidujemy również
możliwość współpracy online. 

Zespół szkolnego koła dziennikarskiego

.

.

.
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ZAGRAJ ZE MNĄ...
Gra Endera to napisana przez Orsona Scott Carda książka należąca do gatunku science-fiction. Wydarzenia
dzieją się w czasach, gdy ludzkość oczekuje kolejnego ataku ze strony obcej rasy, chcącej zawładnąć nasza
planetą. Ziemia odparła pierwsze dwa ataki dzięki wspaniałemu dowódcy, zwanym Mazerem Rackhamem.
Niestety, jego czasy już dawno przeminęły, jednak Międzynarodowa Flota znalazła nową wspaniałą broń, dzięki
której nasza cywilizacja może zwyciężyć w kolejnej międzyplanetarnej wojnie. Ogniwem mającym zapewnić
nam zwycięstwo są genialnie uzdolnione dzieci posiadające niezwykły talent wojskowy. Dorośli odkryli, że szczyt
swoich możliwości intelektualnych osiąga się w bardzo młodym wieku, często mając zaledwie kilka lat. Od tego
momentu na całym świecie poszukiwani są następcy Mazera Rakhama, którzy mogą ocalić ludzkość przed
zagrożeniem ze strony formidów. Wybrańcem okazuje się być zaledwie sześcioletni chłopiec Andrew ,,Ender''
Wiggin. Trafia on do Szkoły Bojowej, gdzie musi stawić czoła skomplikowanej grze, przed którą postawili go
dorośli.
Nie przepadam za opowieściami o kosmicznych podbojach oraz wojnach toczonych pośród gwiazd i stosunkowo
rzadko sięgam po książki lub oglądam filmy z gatunku science-fiction. Dopiero ,,Ga Endera'' uświadomiła mi, jak
wielki błąd popełniam. W książce Orsona Scotta Carda nie brakuje ekscytujących strzelanin w próżni kosmicznej
czy podróży poprzez Wszechświat, ale opowieść porusza znacznie głębsze i bardziej rozbudowane tematy.
Historia opowiada przecież o sześciolatku z ponadprzeciętną inteligencją i uzdolnieniami dowódczymi, który musi
bardzo szybko dorosnąć i stać się osobą, w którą nigdy nie chciał się przekształcić. Mimo okrutnych i
wymagających wyzwań, przed którymi stawiają go dorośli, stara się pozostać czułym i empatycznym chłopcem,
jednak z czasem staje się dowódcą i coraz bardziej przypomina swego porywczego i agresywnego brata Petera.
Książka opowiada o charyzmatycznych młodych przywódcach, którzy potrafili zjednać sobie innych kadetów
Szkoły Bojowej, o ich lękach, samotności i ciągłym biegu, by zwyciężyć i być najlepszym w grze, którą stworzyli
dorośli. Card przedstawia nam też ciężkie relacje w rodzinach bohaterów. Jak mali żołnierze, którzy zostali
zabrani ze swoich domów, mając zaledwie kilka lat, mogą potem odnaleźć się w normalnym życiu, wśród
czułych dorosłych i zazdrosnych rówieśników? Ender przeżywa trudne chwile, zdając sobie sprawę, że rodzice
kochają go, ale nie będą za nim tęsknić, bo przecież jako trzeci i najmłodszy z rodzeństwa wedle obowiązujących
zakazów w obliczu przeludnienia, nie powinien się narodzić. Jego charakter jest rozdarty między spokojną i
kochającą siostrą Valentine i przerażającym bratem, o którym nawet nie chce myśleć. W Szkole Bojowej nie
zabrakło miejsca na przyjaźń, jednak Ender, który od początku został naznaczony jako najlepszy spośród innych
uczniów, nie potrafił jej odnaleźć. Z czasem jednak Wiggin zdobył przychylność kolegów, stając się dobrym
strategiem i sprawiedliwym dowódcą oraz oddanym przyjacielem i mentorem. ,,Gra Endera'' jest jednak przede
wszystkim książką o człowieku, o tym, co jest w stanie poświęcić dla dobra ogółu, o cierpieniach, samotności i
inteligencji, o ludziach wielkich i ich podwładnych, o wartościach i celach, i o tym, jak przeskakiwać swoje własne
ograniczenia.
  Jest wiele powodów, dla których warto przeczytać ,,Grę Endera'' i ciężko mi wybrać tylko jeden, ale według
mnie jest nim właśnie... Ender. Chłopiec ma niespotykany charakter, jest wrażliwy, pełen dobra i empatii, ale w
walce podejmuje odważne, ryzykowne decyzje, grając agresywnie i bezkompromisowo. Jako marionetka w
rękach dorosłych staje się zdystansowanym, zrozpaczonym bohaterem i świadomie poddaje się autodestrukcji,
by ocalić swój świat i ludzi, którzy nigdy nawet go nie poznają. Ender jest rozdarty, pełen nienawiści i miłości
jednocześnie. Jest postacią, którą po prostu należy poznać, a gdy to już się stanie, nie da się go nie pokochać.
Ender jest niezwykły nie ze względu na swoją ponadprzeciętną inteligencję i talent wojskowy, ale  zachowanie i
motywy, jakie nim kierują. Wbrew sobie staje się bezlitosnym zabójcą, by spełnić marzenia dorosłych o
bohaterze, który pewnego dnia ocali nasza rasę. Jak daleko posunie się gra i kto wyjdzie z niej zwycięsko? Czy
w wirze walki między uczniami Szkoły Bojowej nie zapomniano, kto naprawdę jest wrogiem?
,,Gra Endera'' jest przepełnioną fascynującymi cytatami poruszającą i pełną uczuć opowieścią z świetnie
wykreowanymi postaciami. Książka jest wymagająca, ale pełna inspiracji. Polecam ją ludziom, którzy lubią
stawiać sobie wyzwania, zdzierać klapki z oczu i uczyć się w trakcie czytania. W końcu to wszystko co nas
otacza, to gra stworzona przez... kogo?

red. Julia Pawelczak
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Samorząd Uczniowski już od września ruszył z wielką
parą! Co tydzień w naszej szkole możemy brać udział
w niecodziennych zabawach, akcjach i projektach,
których pomysłodawcą jest oczywiście nasza kochana
pani Kasia Dąbrowska :) .Zacznijmy od początku:
podczas zebrania z rodzicami zbieraliśmy pieniążki dla
chłopca, który urodził się bez paluszków u dłoni. Jego
mama pieszczotliwie nazywa go Oluszkiem –
Bezpaluszkiem. Jak zwykle udało nam się zebrać
całkiem niezłą sumę (565,52 zł), którą w całości
przekazano rodzicom chłopca. W tym miejscu
szczególne podziękowania należy złożyć w kierunku
zaangażowanych uczniów, rodziców i nauczycieli,
którzy chętnie wspierali akcję, kupując smakołyki w
naszej kawiarence. Kolejna akcja, tym razem
związana z nadejściem nowej pory roku, to Pani
Jesień. Jak wiemy, jesienna aura bywa ponura i
deszczowa, dlatego też Samorząd Uczniowski
postanowił nam ją ubarwić i rozjaśnić kolorowymi
liśćmi. Każdy uczeń i pracownik szkoły otrzymał
piękne ozdoby wykonane własnoręcznie przez
młodzież. To jeszcze nie koniec pomysłów Samorządu
Uczniowskiego. Z okazji Dnia Chłopaka odbyła się
pierwsza w tym roku szkolnym dyskoteka. Wszyscy
bawili się świetnie, a w przerwach mogli ugasić
pragnienie w kawiarence. Jakby tego było mało,
zaproszono również uczniów na pyszne gofry, których
zapach roznosił się po całej szkole i wodził na
pokuszenie :).

Akcja dla OluszkaDorzuć się na paluszka dla Oluszka

.
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POLA NADZIEI

.

KONKURENCJE SPORTOWE

Pod koniec września w naszej szkole odbyły się
również otrzęsiny dla klas pierwszych. Z tej okazji
mała sala gimnastyczna przeobraziła się w więzienie
stanowe, a członkowie SU w przedstawicieli służb
mundurowych. Na czele załogi stanął sędzia stanowy,
który wyznaczał pierwszoklasistom kolejne zadania. W
jednym momencie w klasach wyzwolił się duch
rywalizacji i wszyscy pragnęli zdobyć jak najwyższe
noty, a konkurencje nie były łatwe - wypicie jogurtu na
czas, slalom z jajkiem na łyżce, przeciąganie liny,
łamańce językowe i inne wesołe zawody. Niewątpliwie
wszyscy bawili się wyśmienicie, a przez to integrowali
się też ze sobą.
Tak jak pisaliśmy na początku, wrzesień był dla
Samorządu Uczniowskiego bardzo aktywnym
miesiącem. Cieszymy się, że w naszej szkole dzieje
się tyle ciekawych akcji i czekamy z niecierpliwością
na kolejne pomysły.
redakcja

POLA NADZIEI 
Wyjątkowa akcja, której głównym celem jest wsparcie
Częstochowskiego Stowarzyszenia Opieki
Hospicyjnej. W ramach zadań uczniowie z różnych
placówek sprzedawali cebulki żonkili, a następnie
posadzili je przed budynkiem naszej szkoły. Cały
dochód zostanie przeznaczony na szczytny cel.  

.

.
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Nie wszyscy wiedzą,że wraz z początkiem roku
osiągnęliśmy już pierwsze sukcesy. Nasze koleżanki 
przystąpiły do ogólnopolskiego konkursu 
„Jan Długosz i jego czasy” i ku naszej uciesze
stanęły na podium. Julia Makles z klasy IIe zdobyła I
miejsce, a Monika Aleksandrów z klasy IIIc - III
miejsce. Specjalnie dla Was dziewczyny
odpowiedziały na kilka pytań dotyczących konkursu.
Jak długo przygotowywałyście się do konkursu?
Praktycznie całe wakacje i do dnia konkursu.
Musiałyśmy przerobić całkiem pokaźny materiał.
Co motywowało Was do nauki?
Potrzeba sprawdzenia się i wysoka ranga konkursu
oraz atrakcyjność nagród.
Jesteście zadowolone ze swojego wyniku?
Tak, bardzo. Jesteśmy dumne ze swojej pracy, ale nie
udałoby się to, gdyby nie pomoc pani Aleksandry
Pyzik. Jesteśmy Pani bardzo wdzięczne.
Julia, czy spodziewałaś się pierwszego miejsca?
Nie, nie spodziewałam się.Byłam zaskoczona.
Jakie były nagrody?
Za pierwsze miejsce – telefon komórkowy i cztery
książki historyczne.
Trzecie miejsce – przenośny głośnik i również książki
historyczne.
red. Natalia Derda, Oliwia Pelikan

MAMY JUŻ PIERWSZY DUŻY SUKCES 
JULIA MAKLES I MONIKA ALEKSANDRÓW POKAZAŁY, ŻE WAKACJE TO DOBRA

PORA 
NIE TYLKO NA WYPOCZYNEK, ALE TEŻ NA NAUKĘ.

.
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Pierwszoklasiści na zajęciach terenowych na Ścieżce dydaktycznej w
Nadleśnictwie Kłobuck.

Uczniowie czterech klas pierwszych naszego gimnazjum wraz z
wychowawcami i nauczycielami biologii i geografii uczestniczyli w
zajęciach terenowych na Ścieżce dydaktycznej w Zakrzewie. Zajęcia
odbyły się w dwóch turach - w czwartek i we wtorek, ponieważ
uczestniczyło w nich prawie 100 pierwszoklasistów.

W ramach zajęć terenowych
gimnazjaliści orientowali mapę 
w terenie, badali stan czystości
wód Białej Okszy nad Zalewem 
w Zakrzewie za pomocą zestawów
Aquanal, określali wiek drzewa
poprzez obliczenia matematyczne
z wykorzystaniem obwodu
mierzonego w pierśnicy oraz
obserwowali kaczki krzyżówki 
i łabędzie nieme.

Młodzież miała możliwość
wysłuchania prelekcji dotyczącej
szkodnictwa w lasach,  którą
wygłosił p. Tomasz Paciepnik,
pełniący funkcję Komendanta
Straży Leśnej oraz funkcję Prezesa
Zarządu Oddziału LOP w Kłobucku.
Uczniowie usłyszeli o zadaniach i
uprawnieniach Straży Leśnej, o
przypadkach kłusownictwa i walki z
nimi, nawet zobaczyli „wnyki”, które
kłusownicy zakładają w kłobuckich
lasach. Druga prelekcja dotyczyła
natomiast zagadnień związanych z
myślistwem, przeprowadził ją 
p. Robert Tylikowski, myśliwy i
równocześnie pracownik Straży
Leśnej. Uczniowie dowiedzieli się, 
w jaki sposób można zdobyć
uprawnienia myśliwego.  
Zostali poinformowani również o
rodzajach broni myśliwskiej,
o sposobach jej bezpiecznego
używania i przechowywania.

Lekcja biologii i geografii w terenie,
ognisko integracyjne oraz  piękna
jesienna pogoda pozwoliły połączyć
naukę z rekreacją i miło spędzić
czas.
Organizatorzy zajęć składają
podziękowania pracownikom
Służby Leśnej Nadleśnictwa
Kłobuck oraz LGD „Zielony
Wierzchołek Śląska” za pomoc w
organizacji  tego przedsięwzięcia.

IŚ
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Prelekcja w Nadleśnictwie Kłobuck

Ognisko integracyjne
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