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NOWY NUMER
Cześć! Trzymasz w ręku pierwszy powakacyjny, a jednocześnie przedświąteczny numer naszej gazetki. Po
dwóch miesiącach odpoczynku wracamy ze świeżością umysłu. W tym wydaniu będziecie mogli trochę poznać
naszych nowych i "starych" redaktorów. Plany na ten rok szkolny są bardzo interesujące, m.in. realizowanie
i wygrywanie  wyzwań JuniorLab, wydawanie większej liczby gazetek, które na pewno będziecie chcieli czytać.
W tym wydaniu poznacie tajniki sukcesywnej nauki, przeczytacie relację z meczu futbolu amerykańskiego,
wspomnimy ślubowanie klas I. Przedstawimy Wam też osoby, które rozsławiają nasze gimnazjum zdobywając
różne nagrody i wyróżnienia. Będzie też stały dział „Krótko i na temat”. A naszym elementem zaskoczenia są
nowe działy: „Zrób to sam”, „Rozmowa z...” i dział dla tzw. moli książkowych. Opowiemy także o Waszym hobby
(czekamy na propozycje od Was!). I zaproponujemy wam superowe piosenki.

Aleksandra Lato

Mamy to!!!

KARMELKA NAJLEPSZA W POLSCE

Możemy pochwalić się, że nasza SU „Karmelka” zajęła I miejsce
w ogólnopolskim konkursie na „Najlepiej pracującą spółdzielnię
uczniowska w kraju”. Po odbiór nagrody 8-osobowa delegacja
(zarząd i rada nadzorcza wraz z opiekunami panią Małgorzatą
Wysoczyńską i panem dyrektorem Sławomirem Zdunkiem) udała
się do Krakowa na Sejmik Spółdzielczości Uczniowskiej. Tam
podczas niego zaprezentowaliśmy działalność naszej „Karmelki”
przedstawiając filmik oraz prezentację multimedialną. Bardzo
cieszymy się z uzyskania najwyższego miejsca, ponieważ daje
nam to jeszcze większą motywację do działania.

Anna Aftyka
GM2
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DO WSZYSTKICH MOLI KSIĄŻKOWYCH, I NIE TYLKO!

Czy wiedzieliście, że nasza szkoła uczestniczy w Narodowym Programie
Rozwoju Czytelnictwa? Dzięki temu programowi nasza biblioteka jest
pełna nowości. Teraz możecie wypożyczyć w niej książki, takie jak:
"Igrzyska śmierci'', "Gra o tron'' czy "19 razy Katherine''. Niezależnie od
tego, czy jesteś fanem science fiction, romansideł, czy może kręcą Cię
fantasy, na 100% znajdziesz tutaj coś dla siebie. Więc wpadajcie do
biblioteki, a na pewno nie wyjdziecie stąd bez żadnej ciekawej książki. Oto
recenzje naszych koleżanek - Ali i Nikoli. Może to właśnie, któraś z tych
książek przypadnie Ci do gustu?                      Klaudia Mitura

Złodziej Pioruna
Rick Riordan (tom 1. z serii Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy)

Dziś prawdziwych herosów już nie ma, co? Percy Jackson, lat dwanaście.
Typowe dziecko z problemami. To znaczy takie, które nawet wtedy, kiedy
stara się i chce dobrze, to wychodzi mu co najwyżej tak sobie. Sześć
szkół w przeciągu sześciu lat zdaje się o czymś świadczyć. Cóż,
dysleksja, kłopoty z koncentracją, ADHD, niespokojny duch,
nadwrażliwość emocjonalna. Wyjątkowo dużo dziwnych zdarzeń wokół
niego. Krótkotrwałych, acz dotkliwych w skutkach. To Percy. Jego życie
zmienia się, kiedy na wycieczce szkolnej atakuje go potwór. Po tym
wydarzeniu trafia do tajemniczego obozu dla osób takich jak on. Poznaje
tam nowych przyjaciół i staje przed niebezpiecznymi wyborami. Czy uda
mu się uratować świat przed jego zniszczeniem?

KRÓTKO I NA TEMAT

1 września rozpoczęliśmy nowy
rok szkolny 2016/2017. Minął czas

odpoczynku, więc wracamy do
szkolnych obowiązków. Dyrekcja
szkoły składa najlepsze życzenia

uczniom i nauczycielom na obecny
rok szkolny.

Uczniowie na co dzień związani 
z SU „Karmelka” oraz jej nowi

członkowie 14 września wyruszyli
do stolicy. Główną atrakcją był

udział w nagraniu programu
rozrywkowego „The Voice of

Poland” oraz zwiedzanie Stadionu
Narodowego. Wycieczka była

bardzo udana!

16 września odbyła się impreza pod
hasłem Marsz po zdrowie. 

W wyprawie wzięli udział wszyscy
uczniowie naszego gimnazjum.

Z łamigłówkami i zadaniami
sportowymi najlepiej poradziła sobie

klasa IIIc. Gratulujemy!

19 września w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Lubartowie odbyło się

uroczyste otwarcie wystawy
upamiętniającej 77. rocznicę agresji

sowieckiej na Polskę. Młodzież
z naszej szkoły miała przyjemność

uczestniczyć w tej uroczystości
w charakterze gości i artystów.

We wtorek, 27 września br., grupa
45 uczniów wraz z nauczycielami

zebrała się w szkole w tzw. „Strefie
kibica”, by wspólnie obejrzeć mecz
Storting Lizbona – Legia Warszawa.

29 września br. grupa
gimnazjalistów Dwójki

uczestniczyła w spotkaniu 
z pracownikiem naukowym UMCS

na temat kreowania wizerunku
w mediach społecznościowych.

Druga szansa
Kolejna powieść Katarzyny Miszczuk. Tym razem
autorka miesza ze sobą jawę i sen, a marzenia
zamieniają się w koszmary... Młoda dziewczyna budzi
się w pokoju, którego nie zna. Co gorsza, nie poznaje
własnego odbicia w lustrze i nie może przypomnieć
sobie swojego imienia. Okazuje się, że nazywa się
Julia, a w pożarze zginęła cała jej rodzina i tylko ona
przeżyła, choć na skutek odniesionych obrażeń
straciła pamięć. Nie potrafi pozbyć się wrażenia, że
coś jest nie tak. Jedna z pacjentek nieustannie
przepowiada jej śmierć, a w pokoju pojawia się
tajemnicza dziewczyna...

Dotyk Julii Mafi Tahereh (tom 1)
Julia ma 17 lat. Jest zamknięta od 248 dni. Jej dotyk
zabija. Świat, który pamiętała, przestał istnieć. Ludzie
zniszczyli go i powierzyli Komitetowi Odnowy, który
obiecał go przywrócić. Do jej celi trafia tajemniczy
Adam, który pomaga jej wydostać się z więzienia. Czy
Julii uda się przeżyć w świecie, w którym na każdym
kroku czyhają na nią żołnierze Komitetu Odnowy? Czy
nauczy się posługiwać swoim darem? O tym musicie
przekonać się sami.
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ROZMOWA Z...

Właśnie czytasz najnowszy dział w naszej gazetce. W cyklu Rozmowa
z... będziemy przeprowadzać wywiady z naszymi nauczycielami. Poprzez
tę serię będziecie mogli lepiej poznać naszych pedagogów i dowiedzieć
się o nich paru zaskakujących faktów. Pierwszy wywiad miała zaszczyt
przeprowadzić Andżelika Adamczuk z „najnowszą” nauczycielką w naszej
szkole, czyli panią Katarzyną Skubiszewską (nauczycielką matematyki),
która pracuje u nas od września.
Andżelika (A): Dzień dobry!
Pani Katarzyna Skubiszewska (Pani K.S.): Dzień dobry.
A.: Mam do pani parę pytań.
Pani K.S.: A proszę bardzo.
A.: Jak to się stało, że wybrała pani studia matematyczne?
Pani K.S.: Od zawsze bardzo lubiłam matematykę.
A.: W sumie łatwo się domyślić. Czy praca z młodzieżą jest trudna?
Pani K.S.: Moim zdaniem praca z młodzieżą nie jest trudna. Tylko
wystarczy mieć dużo cierpliwości.
A.: Hmm... chyba panią rozumiem... skoro jesteśmy w temacie
młodzieży... jak ocenia pani zaangażowanie naszych uczniów (w klasach,
w których pani uczy) na lekcjach matematyki?
Pani K.S.: Matematyka dla uczniów jest ciekawa, na lekcjach często się
zgłaszają. Mam nadzieję, że nie jest to tylko chwilowe.
A.: Trzymam kciuki. Proszę powiedzieć naszym czytelnikom, co robi pani
w wolnym czasie.
Pani K.S.: W wolnym czasie przygotowuję się do lekcji na następny dzień.
A.: No to ma pani z tym "trochę" roboty. A jakie jest pani hobby?
Pani K.S.: Moim hobby są robótki ręczne. Bardzo lubię robić rzeczy, takie
jak np.: koszyczki z wikliny itp. Prace ręczne są daleko pojęte. Lubię
rzeczy, które można zrobić własnymi rękami.
A.: To interesujące, zwłaszcza, że w tych czasach jest to mało spotykane
zajęcie. Mam jeszcze jedno pytanie, tym razem związane z książką.
Nasza biblioteka szkolna zakupiła ostatnio bardzo dużo ciekawych
pozycji, a jaką książkę poleciłaby nam Pani do przeczytania?
Pani K.S.: Książką, która wywarła na mnie duże wrażenie, i którą
poleciłabym młodzieży to Gringo wśród dzikich plemion Wojciecha
Cejrowskiego, znanego podróżnika i prowadzącego program Boso przez
świat. Łączy ona w sobie dwa style – jest zarówno opowieścią
przygodową, jak i ciekawym przewodnikiem po Amazonii. Myślę, że
przypadnie do gustu wszystkim ciekawym świata uczniom. Gringo…
przedstawia nam obcy świat i konfrontuje czytelnika z dwoma punktami
widzenia – ludzi „dzikich” i „cywilizowanych”. Książka skłania nas do
przemyśleń nad naszymi wartościami, a jednocześnie uczy i bawi.
Wszystkich, a szczególnie fanów pana Cejrowskiego, powinna zadowolić
lektura, nawet mimo ostrego i specyficznego języka autora. Szkoda, że
nie znajdziecie jej w naszej bibliotece.
A.: Dziękuję za wywiad.

KRÓTKO I NA TEMAT

W klasach I, w ramach działań
profilaktycznych, odbyły się

spotkania z policjantem na temat
demoralizacji i odpowiedzialności
karnej. Natomiast uczniowie klas
II i III uczestniczyli w warsztatach 

o uzależnieniach z trenerami 
z Akademii Pozytywnej
Profilaktyki w Krakowie.

26 września obchodziliśmy
Europejski Dzień Języków.

Oglądaliśmy wystawę
z ciekawostkami językowymi

i poznaliśmy zwycięzcę konkursu
na hasło promujące naukę języków

obcych, którym została Asia
Szczygieł z Ia. Gratulujemy!

Klasa IIIa, włączając się 
w ekologiczną akcję Sprzątanie

świata, posprzątała teren za
parkiem miejskim wzdłuż tzw. alei

topolowej w kierunku
doliny Wieprza.

Uczniowie klas pierwszych wraz 
z wychowawcami i rodzicami udali

się 11 października do Woli
Okrzejskiej, by przeżyć niezwykłe
wydarzenie: ŚLUBOWANIE i stać

się członkami szkolnej rodziny.

„Dopóki masz wybór” pod  tym
hasłem 21 października uczniowie

brali udział w programie
profilaktycznym prowadzonym

przez duet „Tu i Teraz” Piotr Nagiel
i Marcin Kołdra. Podczas spotkania
autor programu przekonywał, że nie
ma bezpiecznej granicy, do której

bez ryzyka można sięgać po
narkotyki i później się wycofać.

25 października Szkolny Klub
Wolontariusza zorganizował

wieczorek poetycki poświęcony
ks. Janowi Twardowskiemu.

Noc w szkoleNowe książki w bibliotece GM2
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JAK SIĘ UCZYĆ, ŻEBY SIĘ NAUCZYĆ?

Chyba każdy z nas kiedyś zadał sobie to pytanie. Czasem jest tak, że
nieważne, ile czasu spędzimy nad książką, nie umiemy kompletnie nic. Ja
też miewam takie dni, na szczęście opracowałam kilka sposobów na
skuteczną naukę, może kilka z nich sprawdzi się także Wam.
Moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby nic Cię nie rozpraszało, więc
pierwsze co robię, to zamknięcie drzwi tak, aby żadne hałasy z otoczenia
mi nie przeszkadzały. Następnym krokiem jaki wykonuję, jest otworzenie
okna, przy świeżym powietrzu zawsze lepiej mi się myśli. Ważne jest
również to, żeby zadbać o porządek w swoim otoczeniu, oczywiście
nikomu nie chce się od razu sprzątać całego pokoju, dlatego proponuję
sprzątnięcie wszystkiego, co niepotrzebne z biurka, w czystym miejscu
pracy nic nie jest w stanie Cię zdekoncentrować. Miej pod ręką wszystko,
co jest Ci potrzebne: notatki, napój, podręcznik - to sprawi, że nie będziesz
musiał przerywać pracy, żeby czegoś poszukać. Wyłącz komputer, odłóż
telefon, najlepiej gdzieś z dala od twojego wzroku, aby nie kusiło Cię
sprawdzić, czy ktoś do Ciebie napisał. Rób sobie przerwy, ale tylko po
skończeniu np. działu, nie przerywaj w jego środku. Ustal, w jaki sposób
uczysz się najszybciej, czy uczysz się wzrokowo czy też poprzez
słuchanie. Dzięki temu dostosujesz najbardziej pasujący do Ciebie sposób
nauki. Mam nadzieję, że jakoś Wam pomogłam.         Klaudia Mitura

KRÓTKO I NA TEMAT

W październiku odbyły się wybory
do SU. Przewodniczącym SU

został Kacper Piliszko z klasy IIIa,
zastępcą Mateusz Snopkowski

z klasy IIIa. Opiekę nad
Samorządem Uczniowskim będą
sprawować p. Monika Fedorowicz

i p. Alina Zarzycka. Więcej na
stronie obok.

"Kto śniadanie je, ten zdrowo
trzyma się" – pod takim hasłem,

27 października, dziewczyny z IIIc
zaprosiły nas na drugie śniadanie.

Nasze koleżanki przygotowały
przepyszne kanapki z przetworów
owocowych, a do tego prawdziwe

kakao oraz kolorowe koreczki
owocowe. Czekamy na kolejne

takie śniadanka.

Też w październiku nasi uczniowie
wzięli udział w ciekawym spotkaniu

z przedstawicielem wybranego
zawodu. Gościem zajęć był pan
Emil Karwacki - road manager

kabaretu Ani Mru Mru.

W ramach piątej już edycji
ogólnopolskiej kampanii

edukacyjnej „Uwaga nadwaga”,
uczniowie klas pierwszych

naszego gimnazjum, w dniu 
4 listopada uczestniczyli w prelekcji
na temat prawidłowych nawyków

żywieniowych.

4 listopada w naszej szkole odbył
się Powiatowy Konkurs

Recytatorski „Henryk Sienkiewicz
– w 170. rocznicę urodzin
i 100. rocznicę śmierci". 

W konkursie tym III miejsce zajęła
uczennica naszego gimnazjum

– Ala Kusyk,  a wyróżnienie
otrzymała Emilka Gołębiowska.

Ania Aftyka

WIECZOREK POETYCKI
Pod koniec października uczestniczyłem w wieczorku poświęconym
Janowi Twardowskiemu. Może nie wszyscy kojarzą postać bohatera tej
imprezy, dlatego w kilku słowach przedstawię wam kim był. 
Jan Twardowski to wybitny poeta, który był księdzem. Urodził się,
1 czerwca 1915 roku, a zmarł 18 stycznia 2006 roku w Warszawie. Był
świetnym poetą i napisał dużo pięknych dzieł: m.in. „Znaki ufności”
„Niebieskie okulary”, „Który stwarzasz jagody”, „Nie przyszedłem pana
nawracać”, „Patyki i patyczki”, „Zeszyt w kratkę”.
Moim zdaniem przedstawienie było rewelacyjne, ponieważ moi koledzy
i koleżanki recytowali wiersze poety, ale również zafascynowało mnie, jak
szkolny chór śpiewał hymn ŚDM. Po części artystycznej można było się
poczęstować ciastem oraz herbatą i kawą, które były przygotowane przez
naszych kolegów. Po zjedzonym posiłku każdy otrzymał w podarunku
gipsowego aniołka - atrybut Jana Twardowskiego -  zasponsorowanego
przez jednego z rodziców.
Nie podobało mi się, kiedy występowała koleżanka pięknie grająca na
flecie, a w tym czasie niektórzy widzowie rozmawiali, i nie było prawie
słychać artystki. Wieczorek był przygotowany przez Szkolny Klub
Wolontariusza pod opieką pani Anety Głebockiej-Wysok. W wieczorku
uczestniczyli m.in. rodzice, nauczyciele oraz goście z miasta m.in.
wiceprezes Banku Spółdzielczego w Lubartowie. Wszystkim bardzo
spodobało się przedstawienie.

Bartosz Marzec
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SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Jak co roku w naszej szkole odbywają się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W tym roku miały one miejsce
w październiku. Chciałabym przedstawić Wam bliżej osoby, które weszły w skład nowego samorządu. Możemy
was zapewnić, że w tym roku na pewno będzie się dużo działo za naszą sprawą. Tego możecie być pewni!
Mamy już dużo planów. Niżej są krótko opisani członkowie naszej nowej młodzieżowej rady szkolnej. Naszymi
opiekunkami zostały: Pani Alina Zarzycka i Pani Monika Fedorowicz.

Kacper Piliszko - przewodniczący SU
Jest uczniem klasy IIIa. Kacper interesuje się fotografią
oraz grami komputerowymi. Nie lubi odrabiać pracy
domowej, zimy i hejterów. Bierze udział w wielu
zajęciach dodatkowych, takich jak: robotyka, kółko
europejskie, wolontariat oraz fizyka. Cechuje go
punktualność, otwartość i lenistwo. Jego ulubiony
przedmiot w szkole to informatyka, zaś najmniej lubi
biologię i niemiecki.

Mateusz Snopkowski -
zastępca przewodniczącego SU

Jest uczniem IIIa. Mateusz bardzo lubi jazdę rowerem
i na rolkach, czytanie książki i spędzanie czasu ze
znajomymi. Interesuje się muzyką i filmem. W czasie
wolnym chodzi na lekcje śpiewu do PMDK. Mateusz
jest punktualny, szczery i ufny. Nie lubi  osób, które go
okłamują, nie toleruje też spóźnialskich.

Julia Purc - sekretarz SU
Chodzi do IIa. Julka lubi czytać książki, jeździć na
rolkach i oglądać filmy. Nie lubi jesieni. Interesuje się
kulturą i zwyczajami panującymi w USA oraz
lekkoatletyką. Jej ulubionymi przedmiotami są
geografia i matematyka. Julka należy do Klubu
Europejskiego, chóru i Karmelki. Cechuje ją
inteligencja, chęć pomocy innym oraz wrażliwość.

Jakub Jezior - członek SU
Jest uczniem klasy IIIa. Bardzo lubi spać i czytać
indeks w kościele. Kuba chętnie pomaga innym, ale

lubi też ich denerwować. Nie lubi się uczyć i odrabiać
pracy domowej. Interesują go gry komputerowe,
planszowe oraz książki. Jego ulubionym przedmiotem
jest język angielski. Jak o sobie mówi cechują go:
lenistwo, upór i bezpośredniość.

Nina Kuszner - członek SU
Jest uczennicą IIIb. Lubi śpiewać, czytać, oglądać
filmy i spotykać się ze znajomymi. Nie lubi odrabiać
lekcji, pasjonuje się śpiewaniem, uczęszcza nawet na
lekcje śpiewu do PMDK i szkoły muzycznej "Music
Fun". Mówi o sobie, że jest dobrą słuchaczką,
pomocną i ambitną osobą. Jej ulubionymi
przedmiotami w szkole są język angielski i biologia.

Kornelia Bodzak - członek SU
Chodzi do IIIa. Lubi spotykać się ze znajomymi,
chodzić na spacery, zakupy i do kina. Nie lubi zaś
horrorów i kotów. Interesuje ją sport. Jej ulubionym
przedmiotem w szkole jest wf, lecz najmniej lubi wos,
historię, matematykę i informatykę. Kornelia jest
leniwa, roztrzepana, szczera i uparta.

Klaudia Mitura - członek SU
Jest uczennicą IIb. Bardzo lubi  oglądać seriale, czytać
dobre książki i słuchać muzyki. Nie lubi stać na
przystanku przy temperaturze poniżej zera. Klaudia
lubi śpiewać pod prysznicem i bardzo chętnie też
głaszcze kotki. Najbardziej lubi historię i język
angielski. Po szkole bierze udział w szkolnej TV, SKS,
chórze, jest też naszą redaktorką. Klaudia ma dystans
do siebie i jest też zabawna.

Aleksandra Lato - członek SU
Chodzę do IIb. Bardzo lubię podróżować, śpiewać
i poznawać nowe osoby. Nie lubię sprzątać i uczyć się.
Interesuję się muzyką i prawem. Moim najmniej
lubianym przedmiotem w szkole jest biologia. Chodzę
na chór, SKS i Klub Europejski. Jestem też redaktorką
w gazetce szkolnej. Cechuje mnie szczerość,
wrażliwość oraz łatwość nawiązywania kontaktu
z drugą osobą.

 Aleksandra Lato

Nasze szkolne władze młodzieżowe GM2
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ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

We wtorek, 11 października, uczestniczyliśmy
w ślubowaniu klas pierwszych w Woli Okrzejskiej,
w miejscu, w którym urodził się Henryk Sienkiewicz -
wybitny pisarz i patron naszej szkoły. Pomimo złej
pogody na naszych twarzach widniały szerokie
uśmiechy. Dzięki pani Małgorzacie Machnikowskiej,
organizatorce wycieczki, wszystko poszło sprawnie.
Ślubowaliśmy na fundamentach dawnego domu
Henryka Sienkiewicza. Po wprowadzeniu  sztandaru
naszej szkoły, gospodarze klas pierwszych stanęli
przy sztandarze i uroczyście ślubowali trzymając dwa
palce w jego kierunku.
Po ślubowaniu poszliśmy do muzeum wybitnego
pisarza. Pani przewodniczka oprowadziła nas po nim
opowiadając historię Henryka Sienkiewicza.
Największą frajdę sprawiło nam przymierzenie strojów
z filmów m.in. „Potop” „Krzyżacy” inspirowanych
książkami Henryka Sienkiewicza. Mogliśmy włożyć na
siebie hełm, tarczę lub podnieść miecz. Jeszcze
mieliśmy pójść na kopiec poświęcony Sienkiewiczowi,
lecz zła pogoda przeszkodziła nam w tym (błoto,
stromo). Nie ryzykowaliśmy, bo można było się
przewrócić.
Ostatnim punktem wycieczki były kiełbaski, które
szybko znikały z talerza. Gdy zjedliśmy ciepły posiłek,
każdy mógł się rozerwać grając w piłkarzyki lub tenisa
stołowego. I tak to skończywszy na kiełbaskach
wróciliśmy do domu z uśmiechniętą twarzą.

Bartosz Marzec

Ola

Ślubujemy...

Nasi rycerze

NASI NAJLEPSI
Poznajcie uczniów, którzy dzięki swojej dużej wiedzy
lub zdolnościom, odnieśli pierwsze w tym roku
szkolnym sukcesy. Przedstawiamy Wam koleżanki
i kolegę, którzy wykazali się w konkursie plastycznym,
recytatorskim i zawodach sportowych.
Ola Karwat jest uczennicą klasy Ib oraz
zdobywczynią III miejsca w miejskim turnieju tenisa
stołowego. Jest fanką klubu FC Barcelona, gra w piłkę
nożną i można ją spotkać na szkolnych SKS. Nie lubi
matematyki, poniedziałków i raczej unika tłumów. Ola
nie interesuje się historią, ale stale bierze udział
w zajęciach językowych. Sama siebie uważa za
szczerą, wesołą osobę (co jako jej koleżanka mogę
potwierdzić). Ola jest pomocna i miła dla
początkujących sportowców.

Ewelina Budzyńska - uczennica klasy Ia. Dostała
wyróżnienie w konkursie plastycznym "Jan Paweł II -
Nasz Papież". Ewelina lubi grać w siatkówkę
i zwierzęta. Jej hobby to czytanie książek
i podróżowanie. Bardzo nie lubi się kłócić. Jej
ulubionym przedmiotem w szkole jest W-F. Nie lubi za
to matematyki. Po zajęciach lekcyjnych uczęszcza na
lekcję tańca hip-hop, jest także członkinią Karmelki.
Ewelina jest uczynna i zabawna.

Alicja Tomasiak – uczennica klasy Ia. Ostatnio
dostała wyróżnienie w konkursie plastycznym "Jan
Paweł II – Nasz Papież". Ala lubi rysować i stale
ćwiczy swoje umiejętności w sztuce, dzięki czemu jej
ulubionym przedmiotem jest właśnie plastyka. Jej
artystyczna dusza nie odnajduje się jednak w chemii
i matematyce. Alicja jest też redaktorką naszej gazetki.
Wszyscy uważają, że jest bardzo miła i sympatyczna.

Krzysztof Bartkowicz - to uczeń Ib. Dostał
wyróżnienie w Jesiennym Konkursie Recytatorskim
"Recytacje z Noblem". Jednym z hobby Krzysia jest
właśnie recytowanie! Oprócz tego śpiewa w chórze
oraz gra w szachy. Nie idzie mu za to taniec. Nasz
recytator nagrywa gameplaye na YouTube. Nie ma za
to głowy do biologii. Krzysiek jest sympatyczny,
tolerancyjny, nieco nerwowy, ale świetny kolega.

Karolina Tomala

Ewelina Ala

Krzysztof

GM2
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FUTBOL AMERYKAŃSKI
8 października to dla niektórych z nas ważna data!
Dlaczego? Ponieważ na Arenie Lublin odbył się mecz
futbolu amerykańskiego i to nie byle jaki…
Reprezentacja Polski grała przeciwko Holandii. Dwa
lata temu nasi przeciwnicy pokonali nas 34:14. Ale nie
tym razem! Polacy postarali się i dzięki ich trudom w
końcu się udało. W I kwarcie było dla nas 10:7. Po
gorącym dopingu widowni, podczas którego
krzyczeliśmy "defence", Polacy zdobyli kolejne punkty
w II kwarcie (21:14). W III (28:14) było gorąco, gdyż
zostało tylko 15 minut do końca, a Holendrzy w każdej
chwili mogli nas pokonać. Mimo wszystko nie udało się
naszym przeciwnikom i ostateczny wynik wynosił
42:14 dla Polski! Przerwy między kwartałami meczu
i podczas gry umilały nam czas cheerleaderki ze
swoimi wspaniałymi układami. Mimo zimna
i chwilowych opadów deszczu kibice wrócili do domu
we wspaniałych humorach. To był udany rewanż!

Nikola Biskup

Kto będzie twardszy?

Nasi zwycięzcy!

DZIENNIKARZE „DWÓJKI”

Poznajcie nas bliżej. To my w tym roku szkolnym
będziemy dla Was tworzyć gazetkę szkolną
"Gimnazjalista". W tym roku do dziewcząt dołączyli
także dwaj chłopcy. Naszym opiekunem jest pani Ewa
Abramek.
Hejka! Nazywam się Ania i już drugi rok jestem
redaktorką "Gimnazjalisty". Bardzo lubię śpiewać, grać
na instrumentach, uprawiać sporty m.in. koszykówkę
i siatkówkę, spędzać czas ze znajomymi oraz
podróżować, czyli po prostu spędzać czas aktywnie.
Hej! Tu Ola i Klaudia. W gazetce szkolnej pracujemy
drugi rok. Więcej o nas na stronie 5.
Hej, tu Nikola. Kocham czytać książki, tak samo jak
pisać opowiadania. Uwielbiam podróżować, dlatego
razem z moimi przyjaciółkami jadę na wycieczkę do
Londynu. W cieplejsze dni, jeżdżę na deskorolce.
Mam na imię Karolina, jestem dziennikarką w naszej
gazetce. Chodzę do szkoły muzycznej. W wolnym
czasie lubię czytać książki i poznawać różne ciekawe
kultury.
Hej! Jestem Ala i jestem pierwszoklasistką. Lubię
malować, rysować i jeść czekoladę, po której trochę
wariuję, ale to tak na marginesie. Uwielbiam też się
śmiać z przyjaciółką. Ogółem lubię się śmiać. Jestem
też dobra w "umieraniu" na matematyce
i denerwowaniu mojej przyjaciółki. To już wszystko
o mnie.
Cześć, jestem Andżelika, mam 13 lat. Uwielbiam
jednorożce, kisiel oraz oglądać YouTube siedząc na
parapecie.
Hej! Jestem Bartek z klasy Ib. Lubię grać w gry,
a także rysuję i z chęcią czytam książki. Od
października jestem redaktorem naszej gazetki.
W przyszłości chciałbym zostać dziennikarzem lub
policjantem.
Cześć, jestem Mateusz, mam 13 lat. Uwielbiam spać
i oglądać filmy wylegując się na kanapie. Nienawidzę
duszonej marchewki z groszkiem.

N.B

N.B.
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HUMOR I ROZRYWKA ;-)

Kowalski przegląda gazetę i natrafia na tytuł: „50
milionów $ za kontrakt piłkarski”. I mówi do swojego
syna:
- Zostaw tę matmę i idź pograć w gałę z kolegami!

Hrabina pyta nową służącą:
- Dlaczego odeszłaś z poprzedniego miejsca pracy?
Służąca odpowiada:
- A czy ja się pytam pani, dlaczego od pani odeszła
pani poprzednia służąca?!

Tomasz leży na łożu śmierci i wie, że z niego już nie
wstanie. Wyczuł swe ulubione ciastka i przywołał żonę
do siebie. Ostatnim gramem agonii zapytał się
o ciastko, ale żona odpowiedziała mu:
- Zapomnij! Są na stypę!!!

Mąż wita żonę wychodzącą z salonu kosmetycznego
słowami:
- No cóż zrobili, co mogli…

Dwie blondynki spotykają się na przystanku
autobusowym i mówią do siebie
- Hej, jakim numerem jedziesz, bo ja 2?
- Hej, ja jadę 1.
Przyjeżdża 12 i mówi jedna blondynka:
- O! To jedziemy razem.

Nauczyciel pyta Jasia:
- Co to jest dziedziczność?
Jasio odpowiada:
- Gdy dostajesz dwójkę za wypracowanie, które
napisał Ci ojciec.

Co robi blondynka w wannie?
Szuka wyjścia!

- Co jest czerwone i szkodzi na zęby?
- Cegła!

Źródło: Mały Gość Niedzielny nr 11 2016 r.
Zebrał: Mateusz Sidor 1b

DO IT YOURSELF (DIY), czyli ZRÓB TO SAM

Szkolny potwór? Czy to możliwe?
Potrzebujemy:

futerka;
filc;
plastikowe oczy;
zeszyt;
gorący klej.

Sposób wykonania:
Zeszyt oklejamy futerkiem i gorącym klejem.
Następnie czekamy, aż klej wyschnie. Na futerko
naklejamy oczy. Z filcu wycinamy wzór języka
i zębów. Język i zęby wklejamy na okładkę, tak by
poza nią wystawał. Czekamy, aż wyschnie. I gotowe!

Lumos vs. nox, czyli światło kontra ciemność
Potrzebujemy:

pudełko;
biały papier do pieczenia;
czarny papier;
kolorowe lampki;
gorący klej.

Sposób wykonania:
Pudełko malujemy dowolnym kolorem. Z drugiej strony
pudełka wycinamy otwór. Do pudełka wkładamy
lampki, a przez otwór przeciągamy resztę kabla.
Stronę od przykrywki oklejamy papierem do pieczenia.
W czasie gdy pudełko schnie, wycinamy z czarnego
papieru napis: "LUMOS", gdy wszystko wyschło, na
papier do pieczenia naklejamy litery. Teraz tylko
podpiąć do prądu!       Andżelika Adamczuk

Skład redakcji gazetki szkolnej Gimnazjalista
Rok szkolny 2016/2017

Redaktor wiodący numeru: Aleksandra Lato
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Czy ciemność istnieje?

dn. 2-11 stycznia 2017r.

A.A.
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