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halloween

Dzień 28.10.16 r. był dla naszej szkoły
dniem zgrozy, strasznych przebrań,

wielkiego przerażającego show.
Na dwóch długich przerwach

zorganizowany został konkurs na
najlepsze przebranie halloween'owe.

W jury zasiadł p. w-ce dyr. Maciej
Janczewski, Eliza Konieczna oraz
Zuzanna Woźniak. Przedstawiciele

wszystkich klas wykazali się niesamowitą
pomysłowością.

Najlepszy okazał się Adam Fokt z IIID w
przebraniu Jokera. Gratulujemy!

Mimo tak przerażającego dnia, uczniowie
opuścili mury naszego gimnazjum w

bardzo dobrych humorach.

Dziękujemy SU oraz opiekunom.

http://halloweenclipart.com

http://halloweenclipart.com
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Dzień Pluszowego Misia

Dzień misia

Dzień misia Dzień misia

W poniedziałek 28.11.2016 w naszej szkole
obchodziliśmy 

"Światowy Dzień Pluszowego Misia".
Uczniowie przynieśli swoje pluszaczki. Odbyły się
również związane z tym dniem konkursy. Aż 69

misiów przyniosła klasa 2F. 
Największego misia, który miał 162cm przyniosła

Marta Nowak z klasy 2B, a najmniejszego, który miał
3cm Martyna Borowiec z klasy 3D. 

Ten dzień był pełen uśmiechu i radości.

Martyna Borowiec

Martyna Borowiec Martyna Borowiec
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Książka pt.,,Milion cudownych listów'' to światowy
bestseller, który w Polsce z dnia na dzień zdobywa

coraz większą popularność. 
Podejmuje ona problem braku akceptacji  osób

niepełnosprawnych.
        Taką właśnie osobą jest główna bohaterka Jodi.

Na początku opowieści jest zwykłą dziewczyną.
Jednak podczas niepozornego festiwalu muzycznego
dochodzi do niespodziewanych wydarzeń. Jodi traci

gwałtownie przytomność i trafia do szpitala. Diagnoza:
zapalenie mózgu i paraliż prawej części ciała. Całe jej

życie legło w gruzach. Nie może chodzić, pisać,
straciła ukochaną pracę, przyjaciele się od niej oddalili

,a jej relacje z chłopakiem nie wytrzymują presji
otoczenia. 

Codziennie dostaje napadów agresji, które są skutkiem
uszkodzeń w mózgu. Nie ma już sił, żeby walczyć o

lepsze jutro. Pewnego dnia poznaje chłopaka. Jest ona
świadomy jej choroby i trudności z jakimi będzie się
borykał. Kupują wspólne mieszkanie, planują ślub i

założenie rodziny. Pomimo tak dobrych perspektyw,
Jodi popada w depresję. Próbuje popełnić

samobójstwo. Na szczęście nieudane. Po tym
incydencie poznaje pewną dziewczynę. Jodi zaczyna

zmieniać swoje życie, pomagając innym...
       Jeśli chcesz wiedzieć co się stało dalej, przeczytaj

biografię Jodi Ann Bickely, która na pewno skradnie
twoje serce, tak jak skradła i moje.

                                                                                         
                                    Paulina Matuła, 1c

MIlion cudownych listów

RECENZJA KSIĄŻKI:
"Milion cudownych listów" Jodi Ann Bickley

Listy

Jodi Ann Bickley

http://ecsmedia.pl/c/14763611564670573-jpg-
gallery.big-iext46037913.jpg
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MUZYKA WOKÓŁ NAS...
Koniec świata

Nie, nie chodzi mi o przepowiednię Nostradamusa, ale polski zespól muzyczny. Grupa gra muzykę z pogranicza
rocka, punku i ska. Został założony w roku 2000, wydał 7 albumów i 3 komplikacje. Można go polecić osobom
które chcą posłuchać czegoś ambitniejszego itd.; a ponadto lubią rytmy reggae, punka, rocka i ciekawe teksty.

Łatwo możemy rozpoznać nagrania zespołu po charakterystycznym wokalu, muzyka grupy jest trochę podobna
do Zabili mi żółwia. Właściwie w każdym utworze może nam się coś spodobać. W skład zespołu obecnie

wchodzą :  Jacek Stęszewski (gitara i śpiew), Jacek Czepułkowski (gitara, śpiew), Szymon Cirbus (trąbka,
klawisze, chórki), Marek Mrzyczek (bas), Michał Sobczyk (perkusja). 

Osobom zainteresowanym polecam utwory
  - Trybuna ludu z albumu Burgerbar

- Oranżada z albumu o tej samej nazwie
  - Hotel Polonia z albumu o tej samej nazwie

  - Chory Kraj i Fania z albumu X lat

Jest to tylko część utworów które warte są polecenia.
Teraz parę (dosłownie) ciekawostek:

·  Grupa w ciągu swojej działalności miała ośmiu  perkusistów. Najdłużej „bębnił” Piotr Polaniecki
·  Podobno na początku działalności trębacz zawsze występował w czapce górniczej.

Wysłuchał i opisał dla Was :) - Marcin Zienkiewicz IIC

http://www.koniecswiata.art.pl/dyskografia http://www.koniecswiata.art.pl/dyskografiaKoniec Świata Koniec Świata
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Recenzja gry FIFA17

FIFA to najpopularniejsza seria gier piłkarskich na świecie. Co roku wychodzi kolejna odsłona, a najnowszy tytuł,
czyli FIFA17 miał swoją premierę 29 września 2016 roku.

  Na samym początku myślę, że warto zaznaczyć, że w wersji na nową generację konsol gra jest bardziej
rozbudowana, a dodatkowo napisana na nowym silniku, co mocno zmienia samą rozgrywkę, jak i grafikę. Ja

posiadam wersję na Xboxa 360.
  Na start przedstawię zalety. Przede wszystkim pod nazwą FIFA17 kryje się wiele trybów gry: możemy złożyć

wymarzoną drużynę w trybie Ultimate Team, wcielić się w jednego piłkarza, stworzyć własną wirtualną gwiazdę i
piąć się po szczeblach kariery piłkarskiej, czy choćby objąć stery nad dowolnym klubem jako menadżer. To

wszystko powoduje, że rozgrywka nie jest monotonna.
  Drugim plusem jest szeroki wybór drużyn ze świata futbolu. W grze dostępne jest łącznie 29 lig, a w każdej z

nich średnio po 25 drużyn. Oczywiście nie brakuje czołowych zespołów takich jak: Real Madryt, 
Fc Barcelona,Chelsea, Manchester Utd, Juventus Turyn itd.

  Przejdę teraz do wad, których niestety również nie brakuje. Największą z nich są liczne błędy, które można
zauważyć w trakcie gry, na przykład: zawodnicy potrafią przez kilka minut nie ruszać się na boisku mimo tego,że

mecz już dawno się rozpoczął.
  Kolejną sprawą są słabe serwery, co powoduje, że przy rozgrywce online gra potrafi się cała zacinać.

Zdarza się również, że mecz wyłącza się z powodu przeciążenia i system zalicza nam niesłuszną porażkę.
  Podsumowując: gra FIFA 17 to naprawdę dobry symulator piłki nożnej, zawierający w sobie wiele rozmaitych

trybów i zaawansowanych opcji, ale nie jest pozbawiony błędów, które powodują, że czasem radość z gry
maleje. Mimo wszystko jest to moja ulubiona gra na konsolę i myślę, że zainteresuje ona każdego fana futbolu.

Ocena: 7,5/10
Recenzję sporządził Filip Miśkiewicz

https://www.google.pl/search?q=fifa+ https://www.google.pl/search?q=fifaFifa 17 Fifa 17
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Astrociekawostki

https://www.google.pl/search?q=kometa+halleya+-
+gwiazda+betlejemska&espv=2&biw=1242&bih=585&tbm=isch&imgil=d0G0lglLsAN7nM%253A%253BqC2qGoekRRnBiM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fodkrywcy.pl%25252Fgid%25252C12971174%25252Cpage%25252C2%25252Ctitle%25252CCzym-

https://www.google.pl/search?q=kometa+halleya+-
+gwiazda+betlejemska&espv=2&biw=1242&bih=585&tbm=isch&imgil=d0G0lglLsAN7nM%253A%253BqC2qGoekRRnBiM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fodkrywcy.pl%25252Fgid%25252C12971174%25252Cpage%25252C2%25252C

Gwiazda Betlejemska
"Gdzież jest ten, który się narodził, król żydowski? Bośmy widzieli gwiazdę jego na wschód słońca i

przyjechaliśmy, abyśmy mu się pokłonili" (Mat 2;1-1)
Choć minęło już ponad 2 tys. lat, wciąż nie wiemy, co doprowadziło Trzech Króli do Betlejem w noc Bożego

Narodzenia. Nie wiemy, czy Gwiazda Betlejemska była cudem, czy nadzwyczajnym wydarzeniem
astronomicznym. Obecnie wśród kandydatów do miana Gwiazdy Betlejemskiej astronomowie wskazują trzy

zjawiska: przelot komety, wybuch supernowej i koniunkcję planet. Najbardziej prawdopodobną wersją jest przelot
komety, tak zwanej komety Halley’a. Kometa Halley’a ukazała się w 12 roku p. n. e. (nikt nie wie na pewno, kiedy

urodził się Chrystus, choć nasz kalendarz oparty jest na dacie jego narodzin jako 1 rok n. e., najpewniejsze
przypuszczenia mówią o roku 2 lub 7 p. n. e.). Starożytne chińskie zapiski astronomiczne pokazują, że w tym
mniej więcej czasie na niebie niespodziewanie zaobserwowano dwa obiekty. Jeden z nich był kometą, która

ukazała się w marcu 5 roku p. n. e. między Alpha i Beta Capricorni. Inna kometa ukazała się w marcu 4 roku p. n.
e. w pobliżu Altair w konstelacji Wodnika.

Gwiazda Betlejemska to jasny obiekt astronomiczny, który według Biblii doprowadził mędrców ze Wschodu do
miejsca narodzin Jezusa Chrystusa w Betlejem. Nasza wiedza dotycząca Gwiazdy Betlejemskiej pochodzi

właściwie tylko z jednego źródła - Ewangelii według św. Mateusza, gdzie na temat tego zjawiska również nie ma
wielu informacji. Komety symbolizowały momenty przełomowe, dlatego mogły to być wojny i śmierć, ale również

wspaniałe zwycięstwa, czy... narodziny.
Pierwsza gwiazdka

Czy wiesz, że ”pierwszą gwiazdką” w rzeczywistości jest planeta?
Zgodnie z polską tradycją wieczerza wigilijna rozpoczyna się, gdy na niebie pojawi się ”pierwsza gwiazdka”. Jak

wyjaśniają astronomowie największe są szanse na to, że jako pierwszą dostrzeżemy planetę Wenus. Jest to
najjaśniejszy po Księżycu obiekt na nocnym niebie.

Astronom Astronom
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Andrzejki

30 listopada w naszej szkole odbyły się Andrzejki. 
Wszystkie klasy gimnazjalne jak i licealne brały udział w tej zabawie. 

Każdy uczeń mógł skorzystać z pomocy naszych wróżek i dowiedzieć się, co go czeka w niedalekiej
przyszłości, jaką podejmie pracę i zobaczyć kto będzie jego przyszłą miłością. Ciekawym pomysłem było
upieczenie ciasteczek,  w których znajdowały się rady dotyczące życia. Każdy był zadowolony, a impreza

obfitowała w śmiech i dobrą zabawę. Jeśli jesteście ciekawi jak to wszystko wyglądało, obejrzyjcie
zdjęcia!poniżej piękny wiersz Kariny Barny z kl. 3D

Jesteś ciekaw swej przyszłości?
Co Cię czeka wciąż się głowisz?

Znikną Twoje wątpliwości,
dzięki wróżbom Andrzejkowym!

Jeśli chcesz się wnet dowiedzieć,
jak twe życie się potoczy,

możesz z ulgą już powiedzieć,
że Cię przyszłość nie zaskoczy!

Wszystko dzięki wróżkom naszym,
które spotkasz dziś na kwiatku,

a wszystko co się wydarzy,
nie będzie dziełem przypadku!

Idź do wróżek i nie zwlekaj,
które dzięki swoim mocą,

wiedząc dobrze, co Cię czeka,
przepowiednią Cię zaskoczą!

Andrzejki AndrzejkiGabrysia Woźniak Gabysia Woźniak
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Zdrowe odżywianie
Drugie śniadanie

WARTO ZAPAMIĘTAĆ!

Drugie śniadanie to jedno z najbardziej zaniedbywanych dań w ciągu dnia! Najczęściej jemy skromne
śniadanie i już po 2 godzinach zaczynamy czuć ucisk na żołądek, który sugeruje wchłonięcie czegoś do

jedzenia.

Dla lubiących warzywa sałatka z pomidorem, sałatą i papryką oraz serem feta w roli głównej. Polać sosem
winegret i smacznego. :)

Dla wybrednych owsianka z musem z mango może okazać się świetnym rozwiązaniem.

Jako szybka przekąska chleb razowy z dżemem pomarańczowo-dyniowym własnej roboty + butelka wody
niegazowanej idealnie się sprawdzi.

Owsianka z mango Sałatka z fetą
https://cateromarket.pl/img/recenzje/apeteat-
owsianka-sliwki-brzoskwinie-mango.jpg

http://cdn.doradcasmaku.pl/dynamic/b1/76/bf/c0/9c86170e8613a2694ea48636/1-
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Dekoracje świąteczne

Święta Bożego Narodzenia są dla nas jednym z najważniejszych wydarzeń w roku. W wigilię cała rodzina
zbiera się przy stole obstawionym pysznymi smakołykami. Dzielimy się opłatkiem, a przez ten gest

podarowujemy sobie również miłość, szczęście i radość. Chciałabym, aby święta te były dla każdego
niezapomniane. Dlatego przygotowałam dla was pomysły na ozdoby bądź prezenty, dzięki którym ten

czas będzie wyjątkowy.

Śnieżna Kula

  Potrzebujesz drzewko, mocny klej (np. super glue),
słoik, brokat i ozdoby (np. filcowe śnieżki).

  Drzewko przyklej klejem do wewnętrznej strony
pokrywki słoika. Zostaw do całkowitego wyschnięcia.
Następnie wlej do słoika wodę, brokat i (ewentualnie)

ozdoby. Zakręć naczynie pokrywką z drzewkiem
(możesz ją dodatkowo zabezpieczyć klejem). Odwróć

słoik. Masz już gotową kulę śniegu!

Zimowe Bombki

Potrzebujesz transparentną bombkę, transparentną,
średniej grubości folię, nożyczki, linijkę, marker do płyt

CD/ DVD, sól.
  Z folii wycinamy kształt bombki o średnicy odrobinę

mniejszej niż jest bombka. Ważne jest, by oprócz
kółka był tam taki "dzyndzelek", dzięki któremu foliowe
kółko nie będzie się obracać w środku bombki. Na tak
przygotowanej folii rysujemy obrazki wedle własnego
uznania. Tak przygotowane obrazki zwijamy w rulon i

wkładamy do wnętrza bombki, w taki sposób, by
wspomniany wcześniej "dzyndzelek" był w miejscu

zawieszki. Folia po wsadzeniu do wnętrza powinna się
sama rozwinąć, ale jeśli nie chce tego zrobić, możemy

jej nieco pomóc długim patyczkiem (np. do
szaszłyków). Do każdej bombki wsypujemy odrobinę
soli (nie za dużo, żeby bombka nie była zbyt ciężka).

Wkładamy ponownie metalową zawieszkę i
dekorujemy wstążką.

Magiczna kula
http://zone.cotucotam.pl/foto/thumb/medium/img_magiczna-
kula-warsztaty-dla-dzieci5.jpg
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Wizyta w teatrze

SZTUKA TEATRALNA

Dnia 23.11.2016 klasy IB, ID, IG i IID wybrały się do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na sztukę
"Labirynt przemocy".

Sztuka rozpoczęła się rozmową pomiędzy dwoma chłopcami. Wydawała się ona spokojna, jednak po chwili
jeden z nich zaczął nakłaniać drugiego, żeby ściągnął mu przedpremierową wersję gry.

Niestety Kubie nie udało się dostać odpowiedniej aplikacji. Na szczęście pojawiła się Super Agentka, która
obroniła chłopca przed jego kolegą. Poznane przez chłopca i Super Agentkę rodzeństwo pomogło mu stworzyć

bloga, na którym rozwijał swoje pasje. Gdy blog ten stał się popularny, znęcającego się nad innymi chłopaka
ogarnął gniew. Poznał wtedy Serdecznego, który ma mu pomóc zniszczyć Kubę.

Zakończenie sztuki było bardzo ciekawe. Sztuka zaskoczyła wszystkich młodzieżowym językiem i aktualnymi
problemami. Kim była Super Agentka oraz Serdeczny można dowiedzieć się w teatrze podczas spektaklu.

Serdecznie zapraszam.

Uwaga!
Niedawno w okolicach naszego gimnazjum znaleziono

kilkumiesięcznego kotka. Zwierzak jest w dobrym
stanie i chętnie bawi się z ludźmi. Aktualnie przebywa

w domu tymczasowym. Niestety nie będzie mógł
zostać tam długo i najprawdopodobniej trafi do

schroniska.
Pomóż znaleźć mu swoje miejsce i nie pozwól utracić

wiary w człowieka!
Wszelkich zainteresowanych prosimy o kontakt:

570 748 478.
kot classroomclipart.com
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Happy Thanksgiving

Thanksgiving Day at our school
W ubiegły czwartek, czyli dokładnie w czwarty czwartek listopada, uczniowie klas gimnazjalnych wzięli udział w
trzech zorganizowanych przez nauczycieli języka angielskiego  imprezach, zainspirowanych amerykańskim
Świętem Dziękczynienia. Zrealizowane  imprezy zostały ujęte w następujące formy:

Thanksgiving Contest
W anglojęzycznym konkursie dla klas pierwszych, którego tematem była historia i współczesne realia
amerykańskiego Święta, rywalizowało ze sobą aż 18 drużyn. W ramach przeprowadzonych zadań
konkursowych, uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego, tj. czytanie i
słuchanie ze zrozumieniem oraz  stosowanie słownictwa tematycznie związanego z Dniem Dziękczynienia.
Ponadto, uczniowie obejrzeli film dotyczący Święta i przyłączyli się do żywiołowego wykonania piosenki "Turkey
Dance". 

Be thankful
Uczniowie wszystkich klas mogli w tym dniu pisemnie wyrazić swoje podziękowania za to co najbardziej cenią w
swoim życiu. Realizując to wydarzenie, uczniowie doskonalili sprawność pisania w języku angielskim i stosowali
struktury leksykalno -gramatyczne potrzebne do wyrażenia podziękowań. Kolorowe karteczki, pełne wyrazów
wdzięczności i wyeksponowane na tablicy korkowej w centralnej części szkoły, przyciągały uwagę i budziły
zainteresowanie społeczności szkolnej.

What do you know about the USA?
Uczniowie klas drugich i trzecich mogli natomiast wykazać się wiedzą kulturoznawczą na temat Stanów
Zjednoczonych. Umieszczone na szkolnych korytarzach plansze z lukami informacyjnymi oraz mapy
pamięciowe i plansze z pytaniami otwartymi, cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów i szybko zapełniły
się odpowiedziami. Bardzo nam miło stwierdzić, że wiedza naszych uczniów na temat Stanów Zjednoczonych
jest naprawdę duża.

Dear Students, thank you so much for your enthusiasm for our Thanksgiving Project!!!
 Beata Antczak, Danuta Skibińska, Agnieszka Gilak, Wojciech Witczak

thanksgiving Martyna Borowiec
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Mikołajki

6.12.16 r. w naszej szkole odbyły się Mikołajki. Tego dnia Samorząd Uczniowski zorganizował dla uczniów
konkurs, który polegał na założeniu jak największej ilości ubrań w kolorze czerwonym. Gimnazjum przepełniła
namiastka świątecznego klimatu. Przedstawiciele SU oceniali stroje uczniów podczas lekcji, rozdając przy tym

słodkości. Najbardziej pomysłowi okazali się:

p. E. Szymczak (nauczycielka języka polskiego),
Kamil Janiak (1A),

Ola Niewiadomska (3F).

Jako nagrodę otrzymali tabliczki czekolady.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy całemu SU oraz opiekunom za przedsmak świąt w naszej szkole.

Mikołajki Mikołajki

Mikołajki

Julia Dolacka Julia Dolacka

https://www.google.pl/search?q=miko%C5%82ajki+%C5%9Bwi%C4%99to&client=firefox-
b&sa=X&biw=1173&bih=607&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwia8b3C3eTQAhXGZCwKHY8XCxsQsAQIJw#tbm=isch&q=miko%C5%82ajki+6+grudnia+prezenty
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Święta

REDAKCJA GAZETKI
Opiekunowie gazetki "Bez cenzury"

p. Agnieszka Szyszkiewicz p. Magdalena Góral-Stanek
Zespół redakcyjny:

Paulina Matuła 1C
Filip Miśkiewicz 1C
Natalia Sikora 1B

Maria Moczydłowska 1D
Luiza Niemiec 1D

Martyna Staszak 1D
Maurycy Wesołowski 2A

Jakub Osiewała 2A
Gabriela Zboińska 2C
Marcin Zienkiewicz 2C

Julia Dolacka 3D
Aleksandra Niewiadomska 3F

Gabriela Woźniak 3F

http://2.bp.blogspot.com/-
QMDP3uD6CS4/VJnq37L0XTI/AAAAAAAAL6M/oYazAP4RPwM/s1600/%C5%9Awi%C4%99ta.png
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