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Dnia  30 września
2016 roku  z okazji
Dnia Chłopaka w
naszej szkole
zorganizowano
Dzień bez
Mundurka oraz
konkurs o tytuł
Mistera
Gimnazjum Nr 9. 
Samorząd zadbał
o to, żeby
wszystko zostało
dopięte na ostatni
guzik. Konkurs o
tytuł Mistera odbył
się na dwóch
długich przerwach.
W jury zasiedli
pani Dyrektor
Aneta Justyńska,
opiekun
Samorządu
Uczniowskiego- 
pan Wojciech
Witczak,
przewodnicząca
szkoły Eliza
Konieczna

oraz skarbnik
Zuzanna Woźniak.
Oprawę
muzyczną
przygotował
Aleksander Duliba.
Piękną dekorację
naszego
szkolnego kwiatka
wykonały
uczennice z klasy
3B, 3D, 3E i 3F.
Na potrzeby
konkursu każda z
klas wytypowała
po jednym
przedstawicielu.
Zadaniem
uczestników było
przebranie się za
wybraną postać i
wystąpienie w
pokazie.
Jury oceniało
chłopców w skali 
1-10.  
W czasie
pierwszej przerwy
została

rozegrana runda
porównawcza.
Zobaczyliśmy
m.in. Boba
Budowniczego,
Nicki Minaj,
Kevina Costnera,
Jamesa Bonda,
Lorda Vadera czy
Ferdynanda
Kiepskiego.
Uczniowie
zaangażowali się i
wykazali wielką
pomysłowością
tworząc swoje
przebrania
rozbawiając przy
tym wszystkich.
Do rundy finałowej
przeszli: Joker,
Cezar, Sąsiedzi
oraz Kapitan Jack
Sparrow.
Po zaciętej walce
trzecie miejsce
zajął Wiktor
Kaczmarek w
przebraniu

Cezara. Drugie
przypadło
Adamowi Foktowi
w charakterze
Jokera.
Niezwyciężeni
okazali się Michał i
Marcin
Jankowscy, czyli
Sąsiedzi. Bracia
zadziwili
wszystkich swoim
małym
przedstawieniem i 
grą aktorską
podbili serca
widzów.
Samorząd
Uczniowski nie
zapomniał o
nagrodzeniu
naszych chłopców
słodkościami.
W imieniu całej szkoły

serdecznie gratulujemy

zwycięzcom. Chcemy

również podziękować

Pani Dyrektor
Justyńskiej,

p. Witczakowi i
całemu SU za
starania i
słoneczny dzień
pełen wrażeń.

„Młodzież jest
nadzieją, która
ciągle kwitnie i
przyszłością,
która bez
przerwy się
otwiera”
Jan Paweł II

Dzień chłopaka

DZIEŃ CHŁOPAKA

A oto nasi ZWYCIĘZCY!Martyna Borowiec Martyna Borowiec
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DYSKOTEKA Z OKAZJI DNIA CHŁOPAKA

  Dnia 30 września w piątek w naszej szkole odbyła się
dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka, zorganizowana
przez samorząd uczniowski. 
  O godzinie 17.00 uczniowie zebrali się w pięknie
przystrojonej auli. Na początku każdy był bardzo
nieśmiały i wstydził się wyjść na parkiet, jednak w
miarę upływu czasu (m.in. dzięki dziewczynom z
trzecich klas) dyskoteka się rozkręciła i wszyscy
zaczęli tańczyć. Podczas dyskoteki odbyły się również
zabawy i konkursy, w których wszyscy chętnie brali
udział. Nasz DJ świetnie się spisał, muzyka była
idealnie dobrana. W tym dniu wszyscy bawili się
znakomicie.Około godz. 20.00 dyskoteka dobiegła
końca,  wszyscy rozeszli się do domów smutni, że
taka dobra zabawa dobiegła końca. Wszyscy obecni
na dyskotece uczniowie zgodnie stwierdzili, że bawili
się znakomicie i wrócili do domów z mnóstwem
pozytywnej energii i miłymi wspomnieniami.

dyskoteka

Dzień Chłopaka

samorząd

samorząd
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Poszewka na poduszkę z
jesiennymi liśćmi

Jesień kojarzy się ze smutną, deszczową pogodą, zero słońca,
pachnących kwiatów , radosnych pikników w parku… Można tu jeszcze
sporo wymieniać. Gdyby się tak jednak bardziej zastanowić, to jesień nie
jest taka zła. Wyobraźcie sobie te spadające liście, bajkowe kolory drzew,
dyniowe pyszności, świeże orzechy. Aż się cieplej na sercu robi. Jeśli
jednak nadal nie jesteście przekonani do tej pory roku, to polecam
wprowadzenie tego kolorowego klimatu do Waszych pokojów. Mam więc 
dla Was kilka propozycji, prostych w wykonaniu, jesiennych dekoracji.
Dodatkowo dołączyłam także świetny pomysł na ozdobę na Halloween.
Zobaczcie sami:

Dekoracje do
pokoju

Jesienne dni

Jesienny świecznik
.

jesienny świecznik

Potrzebne ci będą: ołówek, nożyczki, gładka
poszewka na poduszkę (bez wzorów), kolorowe
arkusze filcu, maszyna do szycia lub sprawne ręce.
Na kolorowych arkuszach filcu narysuj ołówkiem różne
kształty liści. Następnie wytnij wszystkie elementy. Za
pomocą maszyny do szycia lub nitki i igły, przyszyj
wycięte liście na poszewkę od poduszki, układając je
w kształt wieńca. Gotową poszewkę nałóż na
poduszkę i gotowe :)

poszewki

Potrzebne ci będą: słoik, pędzel, klej do decoupage
Mod Podge, liście.Upewnij się, że słoik jest czysty.
Liście nie będą się trzymały na brudnej powierzchni.
Następnie sprawdź, czy liście są elastyczne. Jeżeli
wybrałeś te prawdziwe,  możesz je lekko zwilżyć dla
giętkości. Później zanurz pędzel w Mod Podge i
namaluj cienką warstwę na słoiku (zewnętrzna
ścianka). Zacznij przyklejać od centrum liścia, a
następnie palcami doklej jego krawędzie. Tym
sposobem obklej cały słoik. Po wyschnięciu możesz
włożyć do niego świeczki. http://sparkandchemistry.com/

http://www.projektblou.pl/2015/09/
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10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA

klasa 1 d
uczennice
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Seria Mafia
zyskała już
miano serii
kultowej. W
każdej odsłonie
serii wcielamy
się    w inną
postać.
Głównym
bohaterem gry
jest Vito
Scarletta. Vito
jest to chłopak,
który chciał stać
się kimś
ważnym w
świecie mafii. W
grze widok
przedstawiony
jest zza pleców
bohatera. Gra
oferuje duży
wybór
wyposażenia,
którym
posługuje się
główny bohater
np.: auta, broń.
Model strzelania
oraz
prowadzenia
pojazdów

jest wykonany
świetnie. Broń
różni się
wieloma
aspektami m.in.
rozrzut,
wielkość
magazynka,
obrażenia,
wygląd. Gra
daje nam
możliwość
tunningu
pojazdów. Mafia
2 toczy się  w
fikcyjnym
mieście Empire
Bay
wzorowanym na
Nowym Jorku.
W grze nie
zobaczymy
żadnego
zwierzęcia.
Niestety nie
 usiądziemy też
na motocyklu.
Choć gra
została wydana
w 2010 roku
nadal prezentuje
się świetnie

pod względem
graficznym.
Każda część
Mafii ma
świetną fabułę,
lecz mnie
najbardziej
odpowiadała
fabuła drugiej
odsłony  cyklu.
Choć w grze nie
ma żadnych
misji
pobocznych gra
oferuje
częściowy
sandbox. Do gry
wyszło kilka
dodatków m.in.
Przygody Joe,
Zdrada
Jimmego oraz
Wendetta
Jimmego. Moim
zdaniem Mafia 2
jest grą
zasługującą na
ocenę 9.5/10.
Polecam gorąco
ten tytuł.
Uwaga-gra
bardzo wciąga 

Mafia II

Mafia

Mafia

RECENZJA GRY KOMPUTEROWEJ

www.store.steampowered.com

www.youtube.com

www.gry-online.pl
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MUZYKA WOKÓŁ NAS…

Tytuł

Na początek
opiszę moją
ulubioną grupę
muzycznę
Nirvanę. Był to
amerykański
zespół
grunge'owy,
założony przez
wokalistę (i
gitarzystę) Kurta
Cobaina oraz
basistę zespołu
Krista
Novoselica w
1987. Nirvana
zdobyła
ogólnoświatową
sławę po
wydaniu albumu
'Nevermind'.
Zespół za życia
Cobaina wydał
trzy albumy
studyjne. Nie
mam jednak
zamiaru
zanudzać tutaj
suchymi
faktami, takie
można
przeczytać na

Wikipedii. Chcę
zachęcić Was
do
przesłuchania
kilku kawałków,
bo naprawdę
warto. Fakt, że
Nirvana porywa
miliony, musi
mieć jakąś
przyczynę.
Myślę, że nie da
się wymienić
tylko jednej nie
wspominając o
innych. Podam
więc kilka.  Po
pierwsze, wokal
Kurta. Miał ładną
i oryginalną
barwę głosu i
dość dużą
rozpiętość skali
głosu . Śpiewał
naprawdę
dobrze,
szczególnie w
autorskich
piosenkach
grupy. Do tego
potrafił
spektakularnie

„wydzierać się”,
co było
oczywistym
plusem. Poza
tym piosenki
zespołu
wprawiają nas
po prostu w
dobry nastrój.
Do tego nie są
zbyt trudne do
zagrania na
gitarze,  niektóre
z nich zagra
nawet
początkujący
gitarzysta.
Bardzo lubię
muzykę
rockową, więc
grunge'owa
Nirvana bardzo
przypadła mi do
gustu od
pierwszego
przesłuchania

http://images2.com

www.impericon.com

Nirvana



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 1 10/2016 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Bez Cenzury

Osobom, które
zainteresowałem
moim krótkim
opisem
 zespołu,
szczególnie
polecam na
dobry początek
następujące
utwory :
Smeels Like
Teen Spirit z
albumu
'NEVERMIND'
About a Girl z
albumu Bleach
Cały album
'Unplugged in
New York'
Heart-Shaped
Box oraz Rape
Me z albumu 'In
Utero'
Nirvana ma
wiele więcej
fantastycznych
utworów,

 ale może warto
wspomnieć też
o kilku 
ciekawostkach
związanych z
zespołem:
Kurt Cobain był
uzależniony od
heroiny. W 1994
r. rozpoczął
kurację
odwykową, ale
po krótkim
czasie przegrał
z nałogiem.
Uciekł i popełnił
samobójstwo w
swoim własnym
domu. To był
niestety smutny
koniec Nirvany.
Pierwsza
piosenka jaką
Kurt nauczył sie
grać na gitarze
to "Back In
Black

" z repertuaru
AC/DC .
Dave Grohl po
rozpadzie
Nirvany założył
działający do
dziś zespół –
Foo Fighters
Kurtowi zdarzyło
się nocować
pod mostem, co
było inspiracją
do piosenki
'Something in
the Way'
Życzę Wam
niezapomnianych
wrażeń
muzycznych 

Nirvana

nirvana

http://1.bp.blogspot.com

https://anotheronewiththecancer.files.
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OPOWIADANIE - „KRASNOLUD”

Krasnolud

Mówiono potem, że przyszedł nad ranem. Wysoki krasnolud z ogromną sięgającą do pasa brązową brodą. Nad
zarostem połyskiwały dwa patrzące złowrogo niebieskie oczy. Miał on ścięte włosy z obydwu boków głowy i
prawie całe z góry. Zostawione zostały tylko włosy na samym środku głowy. Posiadał on czerwoną tunikę, spod
której wystawał kawałek pancerza. Na plecach nosił ogromny czarny topór z runami, kołczan oraz łuk.
Krasnolud imieniem Zorin wszedł do karczmy ,,Pod Zardzewiałym Toporem‘’, usiadł przed barem i zamówił piwo.
Pijąc, poczuł dziwne, ale znajome mu uczucie. Magia. Zorin rozejrzał się i zobaczył młodzieńca w niebieskich
szatach. Chłopak miał długie, ciemno brązowe włosy. Zauważył, że młody rzuca zaklęcie na barmana. Nie
wyglądał na pełnoletniego. Zorin pchnął młodzieńca i wyniósł go za kołnierz z karczmy. Krasnolud przygwoździł
go do ściany.
- Co ty chciałeś osiągnąć ?
- Wynająć pokój na noc .
- W ogóle, to ile ty masz lat ?- faktycznie chłopak z bliska wyglądał bardzo młodo .
- Mam szesnaście lat .
-Jesteś za młody na czarodzieja, kim ty jesteś ?
-A co cię  to obchodzi? Po prostu daj mi odejść.
Niespodziewanie zza pleców Zorina dobiegł czyjś głos :
-Panowie o co się tu rozchodzi ?
-Nie twój interes.
-Właśnie że mój, bo to moja karczma, a wy odstraszacie klientów .
Młodzieniec wykorzystując  chwile nieuwagi krasnoluda uwolnił się z chwytu i uderzył Zorina prosto w twarz. W
tym momencie Myt, bo tak miał na imię właściciel karczmy, kopnął  w brzuch chłopaka, który padł na ziemię. W
międzyczasie brodacz podniósł się i wymierzył cios nogą w twarz leżącego, a sam wypluł zęba. Następnie podał
rękę Mytowi. W końcu to jego dawny przyjaciel.
Cdn….

http://spellforce.gram.pl



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 1 10/2016 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Bez Cenzury

WOLONTARIAT

Wolontariusze oraz bardzo duża ilość uczniów naszej
szkoły po raz kolejny w tym roku „wkręciła się” w
zbieranie plastikowych nakrętek, by pomóc w leczeniu
chorą Laurę, która urodziła się z rozszczepem
kręgosłupa. Dziewczynka przeszła skomplikowaną
operację ortopedyczną, czeka ją żmudna rehabilitacja.
Pieniądze pozyskane ze sprzedaży plastikowych
zakrętek zostaną przekazane na wózek inwalidzki.

Uczniowie włączyli się również w ogólnopolską akcję
charytatywną pod hasłem TORNISTER PEŁEN
USMIECHU, której celem było przygotowanie
przyborów szkolnych dla najuboższych dzieci w
Kaliszu.

korki

wyprawka szkolna

Po raz kolejny wzięlismy udział w akcji „Sprzątanie
Świata 2016”, która w tym roku przebiegała pod
hasłem : „Podaj dalej – drugie życie odpadów”.
Tradycyjnie już, zaopatrzeni w worki i rękawiczki,
sprzątaliśmy teren wokół naszej szkoły oraz
znajdujące się nieopodal Pola Marsowe. Wspólnymi
siłami udało nam się zapełnić przygotowane na papier,
plastik, szkło i odpady komunalne worki, które
przekazaliśmy do dalszej obróbki i utylizacji.
Zastanawialiśmy się również jak zmniejszyć ilość
odpadów lub jak wykorzystać powtórnie, te które już
powstały. Za pomoc i udział w akcji dziękujemy
uczniom klas: IA, IB, ID, IG, IID, IIF, IIIG oraz
wychowawcom, którzy nadzorowali zbiórkę odpadów i
dbali o bezpieczeństwo swoich podopiecznych

sprzątanie świata

http://2.bp.blogspot.com

https://www.drzewica.pl

http://zaborskipark.pl/
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DZIEŃ NAUCZYCIELA

JAKI POWINIEN BYĆ SUPER NAUCZYCIEL? :)

najlepsza nauczycielka najlepszy nauczycieluczniowie uczniowie
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DZIEŃ NAUCZYCIELA 
14 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

Ślubowanie klas pierwszych
Uroczysta akademia w okazji Dnia Edukacji Narodowej

ślubowanie

Dnia 14 października uroczyście świętowaliśmy Dzień Edukacji
Narodowej. O godzinie 8.30 odbyło się zgodnie z tradycją uroczyste

ślubowanie uczniów klas pierwszych. Następnie dyrekcja,
nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie i licznie przybyli

absolwenci wzięli udział w uroczystych obchodach Dnia
Nauczyciela, które uświetniło przedstawienie przygotowane przez  

       p. Tomasza Kubisa i p. Annę Skowrońską pt.: "Nie będzie
gimnazjum będzie super". 

Dzień Nauczycielap.Adam Żelazny Julia Dolacka



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 1 10/2016 | Strona 12 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBez Cenzury

REDAKCJA GAZETKI

Opiekunowie gazetki "Bez cenzury"

p. Agnieszka Szyszkiewicz
p. Magdalena Góral Stanek

Zespół redakcyjny:

Nadia Góreczny klasa 1d
Jagoda Jóźwiak 1d
Maria Kościelak 1d

Aleks Fiechowski klasa 1c
Igor Sobiś klasa 1c

Gabriela Zboińska klasa 2c
Marcin Zienkiewicz klasa 2c

Gabiela Woźniak klasa 3f
Julia Dolacka klasa 3d

media http://docplayer.pl/docs-images/
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