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                           Oddajemy w wasze ręce kolejny numer naszej gazetki. W aktualnym wydaniu napisaliśmy o ważnych rocznicach oraz wydarzeniach, które
zwróciły naszą uwagę. Chcielibyśmy, abyście nie zapominali o Żołnierzach Wyklętych ani o symbolice Wielkiego Postu, w który niedawno wkroczyliśmy.
Napisaliśmy również o innych, weselszych aspektach życia, takich jak walentynki, film, ciekawe książki czy niezwykłe ciekawostki. Zapraszamy do
zapoznania się z naszymi tekstami.
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                                    Dyskoteka walentykowa

        14 lutego 2017 roku odbyła się w naszej szkole dyskoteka
walentynkowa. Jej organizatorami były klasy: 3a i 3b pod opieką pani
Krystyny Ciesielskiej i pani Doroty Walewander.

     

       Dyskoteka rozpoczęta została konkursem, który pozwolił uczestnikom
poczuć klimat karnawałowy. Polegał on na przekazywaniu "z rąk do rąk"
pudełka z tajemniczą niespodzianką  w rytm muzyki.  Po zatrzymaniu
muzyki osoba trzymająca prezent dostawała jego zawartość. 

        

      
       Następnie przyszedł czas na występy muzyczne każdej z klas.
Wylosowany kilka dni wcześniej repertuar muzyczny został znakomicie
przedstawione przez uczniów naszego gimnazjum. Przy tym ciekawym i
innowacyjnym pomyśle na urozmaicenie dyskoteki  było dużo śmiechu i
zabawy. 

             

             
               Po zakończonych występach między utworami muzycznymi
wplatane były kolejne konkursy, min. zabawa w krzesełka, polegająca na
poruszaniu się wokół  wymienionych wcześniej krzeseł. Gdy wyciszano
muzykę, należało szybko zająć miejsce siedzące, wyprzedzając innych
uczestników konkursu. Przy każdej z rund tej zabawy była jedna osoba
więcej niż ilość krzeseł. Każdy etap eliminował jednego uczestnika, aż
pozostawali tylko dwaj finaliści z jednym krzesłem do zagospodarowania.
Wesołe rozgrywki bardzo dobrze wpłynęły na humor wszystkich uczniów.

 
               Również dobra muzyka sprawiła, że sala przez cały czas 
przepełniona była tańczącymi uczniami. Dyskoteka, w opinii większości
uczestników, była zdecydowanie udana.

                                                    Martyna Kuś, II A
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      A może chwila kontemplacji na czas Wielkiego Postu?...
     

    Wielki Post rozpoczyna Środa Popielcowa, która w tym roku
przypadła na pierwszego marca. Jest to dzień, w którym
zachowujemy post ścisły oraz gromadzimy się w kościele, gdzie
kapłan posypuje nasze głowy popiołem, który pochodzi ze spalonych
palm z ubiegłorocznej Niedzieli Palmowej, na znak tego, że jesteśmy
śmiertelni i wszyscy obrócimy się w proch. 

    Wielki Post trwa czterdzieści dni na pamiątkę czterdziestodniowego
postu, jaki przeżył na pustyni  Jezus. Jest to również nawiązanie do
czterdziestoletniej wędrówki Narodu Wybranego do Ziemi Obiecanej.
Okres Wielkiego Postu kończy się w Wielki Czwartek, który z kolei
rozpoczyna tzw. Triduum Paschalne trwające trzy dni. Wspominamy
wtedy, w sposób szczególny, ofiarę Jezusa Chrystusa, jaką Zbawiciel
złożył za nas na krzyżu oraz jego zmartwychwstanie, które daje nam
nadzieję na życie wieczne i jest podstawą naszej wiary.

      Wielki Post to czas wyciszenia, pokuty, nawrócenia i wyrzeczeń.
Wierni powstrzymują się w tym okresie od hucznych zabaw, bardziej
skupiają się na modlitwie i częściej korzystają z sakramentu pokuty i
pojednania. Z kościołów znikają kwiaty i inne ozdoby. Kolorem
liturgicznym jest fiolet. W piątki Wielkiego Postu odprawiane są
nabożeństwa Drogi Krzyżowej, a w niedziele Gorzkie Żale. Nie śpiewa
się ,,Chwała na wysokości Bogu”, ,,Alleluja’’ i podobnych pieśni. A my
możemy na ten czas wyrzec się jedzenia niektórych przysmaków, jak
choćby chipsy czy słodycze. Spróbuj tych drobnych wyrzeczeń, drogi
czytelniku, a na pewno potwierdzisz, że nie jest to takie proste, jakby się
wydawało.

      Wszystkie opisane działania mają nas zbliżyć do Boga. Wielki Post
jest czasem, w którym przygotowujemy się do godnego przeżycia
najważniejszego święta w religii katolickiej, jakim jest Zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa. Dzięki powstrzymywaniu się od zabaw, wyciszeniu i
poście dostrzegamy kontrast między pokutą, a wielkim świętem, na
które czekamy. Gdyby nie okres, w którym wszyscy zwalniamy i
poświęcamy się Bogu, zapomnielibyśmy w szarej codzienności, jak
ważne jest podążanie za jego słowem i w pośpiechu przestalibyśmy
zauważać cokolwiek poza sobą, przez co zatracilibyśmy resztki
człowieczeństwa w tym zabieganym, zapracowanym świecie.

                                                   Adela Ruszczyk, IIA
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              Żołnierze Wyklęci – Młodzież Pamięta

     Sformułowanie "Żołnierze Wyklęci" może być dla wielu osób dziwne
lub może nawet irytujące, biorąc pod uwagę intensywność przekazu. W
tym artykule postaram się choć trochę przybliżyć historię  Żołnierzy
Wyklętych. Pierwsze pytanie, jakie ciśnie się na usta brzmi: Kim oni są i
co zrobili… ? 

    Jest to  grupa żołnierzy stawiająca opór  komunizmowi w powojennej
Polsce. Toczyli oni walkę ze służbami bezpieczeństwa Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich i podporządkowanymi im
służbami w Polsce.
  
     W dużym skrócie:  pewnej grupie Polaków nie podobał  się
komunizm, stworzyli armię i w najróżniejszy sposób próbowali
przekonać resztę Polaków , że jest on nam niepotrzebny. Ponieważ ich
działania były nielegalne, byli poszukiwani. Ich kryjówką były podziemia,
skąd wzięła się nazwa Polskie Państwo Podziemne. Niestety,
większość żołnierzy została złapana i w okrutny sposób
zamordowana,więc niewielu przeżyło do naszych czasów. Od 2011
roku 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym
żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego.

                                               Oliwia Petrykowska, II B

                        „Ponieważ żyli prawem wilka
                         historia o nich głucho milczy(…)
                         nie opłakała ich Elektra
                         nie pogrzebała Antygona
                         i będą tak przez całą wieczność
                         w głębokim śniegu wiecznie konać”

      - Zbigniew Herbert o Żołnierzach  Wyklętych w wierszu „ Wilki”
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                              Czytałam, obejrzałam... polecam

Dziewczyna z pociągu
Paula Hawkins

Niesamowity thriller Pauli Hawkins zdobył serce nie tylko samego
Stephana Kinga, ale również podbił liczne grono czytelników na całym
świecie.
Historia już na samym początku zachęca do dalszego czytania,
układając w naszych głowach pytania, na które odpowiedź otrzymamy
dopiero zagłębiając się  w świat przedstawiony nam w tym utworze.
Wszystkich, którzy lubią akcję budującą napięcie oraz w pewnym
stopniu dynamikę czytania zapraszam do przewertowania stron 
,, Dziewczyny z pociągu'', a tym bardziej leniwym przypominam, że
pojawił się film zrealizowany na podstawie zaprezentowanej książki.

   
Syrena, Głębia i Mroczna toń
Tricia Rayburn

Niezwykle intrygująca trylogia fantasy z mrocznym i nieco
detektywistycznym wątkiem w roli głównej oraz powoli rozwijającą się
miłością Vanessy, głównej bohaterki, i Simona. To książki z pewnością dla
wielbicieli niewyjaśnionych tajemnic.

Harry Potter i Przeklęte Dziecko
J.K. Rowling

Ta książka to z pewnością długo wyczekiwany hit i raczej każdy wielbiciel
Harry'ego oraz jego przygód już dawno zagłębił się w tę lekturę, ale nawet
osoby, które nigdy nie czytały wcześniejszych części, a mają chociaż
wiedzę filmową, śmiało mogą sięgnąć po ich kontynuację w postaci ukazanej
tu książki.
Lista książek, które śmiało mogłabym polecić zdecydowanie byłaby za
krótka, gdybym nie dodała tych kilku pozycji rekomendowanych przez inne
dziewczyny z naszego gimnazjum.
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Planeta Singli

Film polskiej produkcji wyreżyserowany przez Mitja Okorna.
Komedia romantyczna obsadzona jednymi z najwybitniejszych polskich
aktorów, m.in. Maciejem Szturem i Agnieszką Więdłochą, wcielających się w
głównych bohaterów.
Główna bohaterka Ania bierze udział w reality show ukazującym prawdziwą
stronę mężczyzn randkujących w sieci.

Chłopiec w pasiastej piżamie

Produkcja angielskiego reżysera Mark'a Hermana.
Dramat przedstawiający wydarzenia dziejące się podczas II wojny
światowej, kiedy to przyjaźń połączyła dwóch chłopców, syna niemieckiego
oficera i żydowskiego malca. Dramatyczna, mrożąca krew w żyłach historia!

Efekt motyla

Film wyreżyserowany przez Eric'a Bress i J. Mackye Gruber.
Młody Evan cierpi na zaniki pamięci. Jego lekarz psychiatra zaleca mu
pisanie dziennika, w którym szczegółowo miałby relacjonować swój dzień.
W college'u Evan, czytając swoje dzienniki, przenosi się w czasie.
Przypominają mu się wydarzenia z przeszłości i za wszelką cenę chce je
naprawić.

Contagion - Epidemia Strachu

Reżyseria Stevena Soderbergh.
Na świecie pojawia się śmiertelny wirus, który w ciągu kilku dni zabija
ogromną ilość osób. Lekarze na całym świecie próbują znaleźć lekarstwo,
aby zatrzymać wroga i szerzącą się panikę wśród ludzi.

                                                                   Wiktoria Zuśka kl. IIa

http://www.filmweb.pl/film/Contagion+-+Epidemia+strachu-2011-559895
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                                                                                            Drodzy trzecioklasiści!
  

          Niedługo opuścicie progi naszej szkoły, jednak zanim to zrobicie, czeka was egzamin gimnazjalny. W dniach od 19 do 21 kwietnia
zasiądziecie w szkolnych ławkach w oczekiwaniu  na test , do którego byliście przygotowywani od pierwszej klasy gimnazjalnej.
         Wiem, że złe myśli krążą wam po głowach, strach właśnie was obleciał, myślicie sobie, że nie dacie rady, ale powiem tylko jedno:
Niezmierzone są drogi człowieka i często udaje się coś, co udać się nie miało. W imieniu naszej szkolnej redakcji życzymy wam głowy pełnej
wiedzy oraz dobrych wyników egzaminu.
 
 Niech się spełnią słowa, które rzekł Napoleon Hill: 
"Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel"
 
   

                                                                          POWODZENIA!
                                                               

                                                                                                                        Klaudia Litwin, IIA
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       Jeśli masz wolną chwilę, przeczytaj ciekawostki...

1. Połysk bierze się z rybich łusek

Połysk oraz blask w niektórych lakierach do paznokci i szminkach pochodzi
z dodania do nich rybich łusek. Producenci kosmetyków ciągle nie znaleźli
lepszego zamiennika, który przynajmniej tak samo dobrze wykonałby swoje
zadanie.

2. W Pensylwanii potrzebujesz pozwolenia, aby nosić makijaż

Oto jeden z tych dziwnych przepisów, które nigdy nie zostały zniesione. W
mieście Morrisville w Pensylwanii, mimo iż w praktyce nikt tego nie
przestrzega, formalnie kobieta musi uzyskać pozwolenie, żeby nałożyć
sobie makijaż.

3. Neonowe lakiery do paznokci w USA są nielegalne

Mimo iż wiele marek ma w swojej ofercie lakiery do paznokci, które
nazywają się neonowe, to w USA nie zawierają one prawdziwego neonu.
Agencja Żywności i Leków (FDA) zakazała używania neonowych lakierów
do paznokci, chociaż ciągle można je stosować w niektórych innych
państwach.

4. W 2012 roku firma Apple sprzedała 37,04 milionów iPhone'ów

W 2012r. Apple sprzedała w zaledwie 14 tygodni aż 37,04 mln iPhone'ów. To
równe jest 262 telefonom na minutę lub 4 na sekundę!

5. Pierwsza rozmowa komórkowa miała miejsce 3 kwietnia 1973 roku

Pierwszą rozmowę przez telefon komórkowy przeprowadził Martin Cooper,
który zadzwonił 3 kwietnia 1973 roku do dr. Joela S. Engela z Bell Labs.
Użyto wówczas pierwszego prototypu Motorola Dyna TAC.

6. Z czego powstają żelki?

Pierwotnie żelki były mieszaniną cukru i żywicy (tzw. gumy arabskiej).
Potem zaczęto do nich dodawać także soki z różnych owoców. Obecnie
zamiast gumy arabskiej do żelków dodaje się żelatynę wieprzową!

7. Jakie są najdziwniejsze słodycze świata?

W Japonii niezwykle popularne są gumy i cukierki... zmieniające zapach
potu! W niektórych krajach kupić można także gumy do żucia, które według
zapewnień producenta mają powiększać biust.

8. Niewidomi także mają sny

Osoby, które utraciły wzrok po urodzeniu mogą widzieć obrazy w swoich
snach. Natomiast ludzie, którzy urodzili się niewidomi nie mogą widzieć
obrazów, jednak ich sny są równie realne jak sny osób widzących. W ich
snach wyostrzone są inne zmysły, takie jak zapach, smak, słuch, dotyk.
Trudno jest to sobie wyobrazić, ale ten fakt dowodzi, że potrzeba snu dla
organizmu jest tak silna, że psychika zrobi wszystko, by wytworzyć warunki
niezbędne, aby śnić.

9. W trakcie snu jesteśmy sparaliżowani

Wierz lub nie, twoje ciało podczas snu jest unieruchomione – głównym
powodem, dla którego tak się dzieję, jest zapobiegnięcie wykonywania
czynności, które robisz we śnie, ponieważ Twój organizm mógłby doznać
poważnych obrażeń. Podczas snu ośrodek nerwowy wysyła hormon do
centralnego układu nerwowego, co powoduje unieruchomienie ciała i
zrelaksowanie, a w efekcie pewnego rodzaju paraliż.
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10. Zewnętrzne wydarzenia wpływają na nasze sny

Dzieję się tak, gdy, przykładowo, w trakcie snu słyszymy dźwięki otoczenia
(telewizor, telefon, rozmowy). Dźwięki te są modyfikowane przez nasz
umysł i przesyłane do snu. Podobne wydarzenia mają miejsce, gdy
jesteśmy spragnieni przed snem, często śni nam się wówczas, że pijemy
np. wodę. Są to typowe sny fizyczne, w których otoczenie kreuje część
naszego snu. Czasem bywa, że uderzymy się o coś śpiąc, ma to wówczas
swoje odzwierciedlenie we śnie, na przykład złamiemy rękę, nie ma zatem
nic nadzwyczajnego w tym, że śniło nam się, że ktoś zadał nam cios w
głowę, a po przebudzeniu odczuwamy ból głowy.

11. Zapominamy 90% swoich snów

W ciągu 5 minut po obudzeniu się, zapominamy 50 % swoich snów, a już po
10 minutach, nie pamiętamy  90 % snów, dlatego kluczem do
zapamiętywania swoich snów jest ich szybkie zapisywanie zaraz po
przebudzeniu oraz podejmowanie prób przypominania sobie ich podczas
dnia

 

12. Gdy człowiek umiera, pierwszym zmysłem, który traci...

... jest widzenie. Ostatnim - słuch.

13. Człowiek cały czas widzi swój nos, 

ale mózg ignoruje go, dlatego tak naprawdę nie mamy go w swoim zasięgu
wzroku.
                                   Wiktoria Kossak kl.Ia


