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Jeleniej Górze
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         W  TYM  NUMERZE  GAZETKI WYWIAD Z PRACOWNICĄ
SEKRETARIATU  NASZEJ SZKOŁY, PANIĄ ASIĄ.
WSZYSCY BARDZO JĄ LUBIMY- ZA UŚMIECH, OPTYMIZM I CHĘĆ
POMOCY W KAŻDEJ SYTUACJI

Ile lat pracuje Pani w naszej szkole?
4 lata.
Czy ma Pani jakieś zwierzę i jakie najbardziej Pani lubi?
Nie nie mam zwierząt, lecz najbardziej lubię psy.
Gdyby mogła Pani wybrać, to jakiego kraju chciałaby się Pani
przeprowadzić?
Nie, nie chciałabym się nigdzie przeprowadzać, wolę zostać w Polsce.
Jaki ma Pani sposób na dobry humor?
Dobre towarzystwo, zwłaszcza osób o podobnych poglądach.
Jakie jest Pani ulubione święto i dlaczego?
Uwielbiam Dzień Dziecka, ponieważ lubię patrzeć na uśmiechnięte twarze
dzieci ,a wtedy ja też mam dobry humor.
Kim jest Pani z wykształcenia ?
Z wykształcenia jestem technikiem odzieżowym.
Jakie były Pani  ulubione przedmioty, gdy chodziła Pani do szkoły?
Moje ulubione przedmioty to  język polski i historia.
Ile czasu dziennie spędza Pani godzin przed komputerem ?
Na pewno  minimum 8 godzin.

Co by Pani zrobiła, gdyby wygrała sporą sumę w totolotka?

Gdybym wygrała w totolotka, to na pewno dużą sumę przeznaczyłabym
na pomoc potrzebującym, a pozostałą kwotę wydałabym na podróże.

 Ilu uczniów dziennie przychodzi
do Pani z różnymi problemami, z
bólem głowy czy brzucha? Czy
jest jakiś rekord?
Nie liczę rekordów, jest różnie.
Czasem nie przyjdzie nikt, a są dni,
że i osiem osób.
Jaki sport lubi Pani najbardziej?
Najbardziej lubię oglądać pływanie,
bo sama uwielbiam pływać.
Dziękujemy za wywiad.

Pani Asia BARDZO  lubi CZEKOLADĘ, dlatego w tym
miejscu chcemy zachęcić WSZYSTKICH UCZNIÓW
do udziału w SZKOLNYM KONKURSIE,
organizowanym z okazji DNIA CZEKOLADY, który
wypada 12 kwietnia.
KONKURS polega na WYKONANIU PLAKATU, na
którym w ORYGINALNY SPOSÓB  należy dokończyć
zdanie :,,MOJA  SZKOŁA  JEST  JAK  CZEKOLADA,
PONIEWAŻ..."
Prace należy składać u wychowawców do 6 kwietnia.

Zachęcamy wszystkich do udziału!
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                                                                          NOWINKI  SZKOLNE

  W naszej sali komputerowej ( sala nr 302)  od niedawna można zobaczyć NOWE  LAPTOPY firmy EccoPc,
działające na systemie operacyjnym Windows 10. 
   Podczas pracy zaobserwujecie, że posiadają one licencję na pakiet biurowy Office, w którym znajdują się
programy do pisania, tworzenia prezentacji multimedialnych, arkuszy kalkulacyjnych i innych potrzebnych
rzeczy. Znajduje się tam też program Scratch do programowania. Warto dodać, że nowe komputery pojawiły się
także w sali 204.
      W każdy wtorek na 8-ej i 9- lekcji odbywają się bardzo ciekawe zajęcia komputerowe, gdzie uczymy się m.in.
programowania. 
Laptopy pojawiły się też w klasach, wraz z tablicami multimedialnymi, telewizorami oraz rzutnikami. Słyszeliśmy,
że to znak, że będziemy mieli więcej lekcji z wykorzystaniem internetu oraz,że niedługo do naszej szkoły
wkroczy Dziennik Elektroniczny.                             Jakub Paradysz

                                                                                                                                  

Australia - bardzo popularne jest spożywanie wspólnego wielkanocnego śniadania w gronie
ubogich. Spotkania organizowane są w kościołach. W poniedziałkowy poranek dzieci
podobnie jak w Niemczech, zbierają jajka w ogrodzie a następnie wymieniają się z
rówieśnikami.
Stany Zjednoczone- Święta to jeden dzień. W niedzielę wielkanocną organizowane są
konkursy na najciekawszy wielkanocny kapelusz.

 Symbolem świąt na wyspach jest zając. o pozostałość po tradycji polowania na zające, którą rozpoczynano właśnie w czasie Wielkanocy.To, które

znajdzie się najdalej - wygrywa. Ludzie bawią się też, trzymając jajko w dłoni i uderzając w jajko przeciwnika.ZA MOMENT ŚWIĘTA WIELKANOCNE. W

polskiej tradycji kojarzą się one ze święceniem pokarmów, lanym poniedziałkiem,szukaniem zajączka, wykonywaniem pisanek. A jak to jest w INNYCH

KRAJACH?

Włochy 
Włosi najczęściej Wielkanoc spędzają poza domem. Nie mają zwyczaju polewania wodą  w wielkanocny
poniedziałek. Ich Święta przypominają wyjazd na majówkę.Najważniejszym momentem  jest obiad, na który
tradycyjnie podawana jest baranina lub jagnięcina. Jako przystawkę podaje się plasterki salami i jajka na twardo, .
Włosi nie mają zwyczaju święcenia pokarmów a symbolem jest dla nich baranek.Tradycyjne ciasto to colobma-
w kształcie gołębicy.
Meksyk 
W Wielki Piątek w wielu miasteczkach odgrywa się sceny męki i ukrzyżowania Jezusa. Meksykanie nie mają
zwyczaju malowania i święcenia jaj. Coraz częściej jednak ich dzieci dostają wielkanocne zajączki z
czekolady. Niedziela  to huczne święto obchodzone do późnej nocy. Towarzyszą mu pokazy sztucznych ogni, 
zabawy w wesołym miasteczku oraz jedzenie tradycyjnych potraw z ulicznych budek.
Wielka Brytania
W Anglii dawniej dekorowano jaja farbami, obecnie zostają wyparte przez czekoladowe jajka. Na północy kraju
obowiązuje zwyczaj turlania ugotowanych na twardo jaj. 

1 1



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 3 03/2018 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSIÓDEMKA

                                                            TWÓRCZOŚĆ   UCZNIÓW
     W TEJ  RUBRYCE BĘDZIEMY ZAMIESZCZAĆ WASZE WIERSZE, OPOWIADANIA. WIĘC JEŚLI JE
MACIE-WYCIĄGNIJCIE Z SZUFLADY I...POCHWALCIE SIĘ.Możecie przekazać wychowawcom lub
przynieść do nas -członkowie Koła Dziennikarskiego spotkają się w środy na 7-ej lekcji w sali 204
Dziś -      FRAGMENT OPOWIADANIA  ANI  KIETY Z klasy Va.
                                                                   BLACK  FANG2
[…]Jesień minęła tak szybko, że po krótkim czasie przybył grudzień, a z nim święta Bożego Narodzenia. 24 dnia
tego miesiąca spędziłam radośnie z moimi kuzynkami, kuzynem, dwoma wujkami i ciotkami, dziadkami oraz
rodzicami. Gdy wyszłam wyrzucić śmieci, zobaczyłam Borysa, który trzymał w rękach bukiecik gwiazd
betlejemskich. Podeszłam więc do niego.
-Cześć Borys. Wesołych świąt.
-Nawzajem Angela. Te gwiazdy są dla Ciebie.
-Naprawdę?! Dzięki Borys!
-Kupiłem je za swoje kieszonkowe.
-O nie! Ja nie mam dla Ciebie nic.
-Dla mnie wystarczy, że dasz mi całusa.
-Och…boję się trochę…to mój pierwszy raz…
-Pierwsze razy zawsze są najpiękniejsze.-powiedział Borys łapiąc mnie za plecy, wyginając do tyłu i nie
odrywając swoich ust od moich przez minutę.
-Wow! Było super!
-A widzisz! Nie ma się czego bać.
 Tą chwilę chciałam zapamiętać do końca życia! Borys miał rację, co do tych pierwszych razów.
 Dariusz organizował imprezę sylwestrową. Każdy z naszej klasy został na nią zaproszony. W dodatku można
było przyjść jeszcze z dwoma innymi osobami. Ja miałam przyjść z moimi kuzynkami, czyli z Agnieszką i Zuzą. 
Borys nie miał nikogo znajomego, więc powiedziałam, że pójdziemy razem wraz z moimi krewnymi. Przestał
kaszleć, a mnie dręczyć katar, który dostałam dzień po pocałunku  z nim. Tańczyłam z nim długo, aż przerwał
mówiąc.                                                       

.-Co Ty na to, żeby zrobić to, co w święta?

-Nie chcę znowu dostać kataru.
-Może nie dostaniesz go tym razem.
-No dobra, ale żeby nikt nas nie widział.
Ukryliśmy się w magazynku. Tym razem były 2 krótkie pocałunki. Gdy wróciliśmy, okazało się, że miałam
wybrać piosenkę roku, która miała być ostatnią piosenką w tym roku. Wybrałam ,,Without you’’. Wielu osobom
podobał się mój wybór, ale niektórzy siedzieli na kanapce i marudzili. Podczas odliczania Borys nie wytrzymał i
pocałował mnie. Gdy był już nowy rok, inne osoby zaczęły klaskać  i wyć. Tylko moje kuzynki otworzyły usta i
wytrzeszczyły oczy.
   W Walentynki dziewczyny z naszej szkoły dostały kwiaty, bombonierki, szminki oraz koszulki. Ja oprócz tych
rzeczy (jakby co, to były to białe róże, bezalkoholowe bombonierki, fioletowa szminka  i koszulka z dwoma
wilkami) dostałam kilka perfum, maseczkę na twarz i maseczkę na usta oraz naszyjnik z wzorkiem wilka.To były
cudowne prezenty! Inne dziewczyny z klasy mi zazdrościły, ale powiedziałam, że to nie moja wina. W końcu
przecież to Borys mi to kupował. 

Oprócz niego, bukiet tulipanów dał mi Igor. Gdy
pokazałam Sarze i Kai (bo ona tym razem była u Sary)
, to zaczęły piszczeć  oraz powiedziały, że muszą
zrobić zdjęcia tego, co dostałam. Chciały to pokazać w
szkole.[…]
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                                          TOP15…..NAJPOPULARNIEJSZE SERIALE TELEWIZYJNE

                            WYNIKI SONDY  PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD  UCZNIÓW KLAS  IV-VII:
,,LOMBARD, ŻYCIE POD ZASTAW"( 7 głosów)Bohaterami serialu są właściciel , jego rodzina, pracownicy
oraz klienci, którzy pojawiają się w lombardzie z powodu różnych życiowych zawirowań.  Każdy odcinek to
nowa, ciekawa historia. 
,,19+" (7 głosów)Serial opowiada o absolwentach klasy maturalnej, którzy wkraczają w dorosłość.
,,SZKOŁA"(7  )Akcja serialu toczy się głównie w fikcyjnym Gimnazjum nr 105 i Liceum Ogólnokształcącym nr
44 im. Adama Mickiewicza w Krakowie
,,PIERWSZA MIŁOŚĆ' (4)
,,SZPITAL" (3)
,,PRZYJACIÓŁKI"(3)

,,SOY LUNA"(3)
,,DIAGNOZA" (2)
,,SPRAWIEDLIWI-WYDZIAŁ KRYMINALNY"(2)
,,M JAK MIŁOŚĆ"(2)
,,GLINIARZE"(2)
,,TEEN WOLF"(2)                                                       sondę przeprowadzili Oliwia, Maja, Oliwier

                                                                                 MOJA PASJA 

            Cześć, mam na imię Andrzej i od trzech lat trenuję koszykówkę.Jest to wymagający sport, ale bardzo 
przyjemny. Trenuję w klubie KS Sudety Jelenia Góra trzy razy w tygodniu, a przynajmniej dwa razy w miesiącu 
mamy mecze z drużynami z całego dolnego śląska. Z moją  drużyną wyjeżdżaliśmy także do Krakowa, 
Żyrardowa i Katowic.Bardzo polecam grę w koszykówkę, jest to gra zespołowa i dzięki zgraniu z kolegami udaje 
nam się wygrać. Nie zawsze wracamy jako wygrani, ale atmosfera na treningach i turniejach jest wspaniała i 
super się bawimy.W zeszłym roku zostałem "Królem strzelców" w Turnieju Mini Koszykówki Chłopców Klas IV.  
Mam fantastycznego trenera, jest moim imiennikiem i rozumiemy się bez słów :)   Jeżeli chcesz spróbować czy 
to sport dla Ciebie to przyjdź ze mną na trening. Zapraszam Cię w każdy poniedziałek, czwartek do Gimnazjum 
nr 1 w Jeleniej Górze o godz. 17:00 a w sobotę o godzinie 8:00 do hali przy ulicy Sudeckiej.
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Jasio do mamy: 
- Mamusiu, to prawda, że dzieci przynosi bocian? 
-Tak synku. 
-A Święty Mikołaj przynosi prezenty? 
-Tak Jasiu. 
-A ty gotujesz, sprzątasz i robisz zakupy? 
-Tak skarbie. 
-To właściwie po co trzymamy tatę?
*
W Wielkanoc chłop wchodzi do stodoły i mówi do
krowy:
- Mućka, powiedz co!
- Nic z tego! Ja mówię tylko w Wigilię.

Kto wymyślił pożegnania?
Do zobaczenia! - okulista
Do usłyszenia! - laryngolog
Jeszcze do Ciebie zajrzę! - chirurg
Jak będziesz mieć problem,to dzwoń! - psycholog
Jeszcze się policzymy! - matematyk
**
Jasiu do mamy:
-Dzisiaj zostałem wyróżniony!
-Za co? 
-Pani w szkole powiedziała że nasza klasa to debile
, a ja największy.

No córeczko pokaż, jak ładnie nauczyłaś się nazw
miesięcy.
-Sty?
-CZEŃ
-Lu?
-TY! 
-No a teraz sama.
-Rzec , cień , aj , wiec , piec , pień , sień , nik , pad i
dzień .

                                                                   ZAGADKA  PANA ADAMA.
Pan Adam Bienkiewicz , nauczyciel matematyki przygotował dla uczniów zagadkę. Trzy pierwsze osoby,
które zgłoszą się do Niego z prawidłowym rozwiązaniem, mogą liczyć na słodką nagrodę:
W pomieszczeniu na biurku leżą 2 pudełka, czerwone i niebieskie. W jednym z nich jest mapa, gdzie ukryto skarb, w drugim nie. Przed biurkiem stoją dwie
osoby, które wiedzą, gdzie jest mapa. Wiadomo jednak, że jedna z tych osób mówi prawdę, druga zaś zawsze kłamie. Jakie pytanie należy zadać, jeśli można
zapytać tylko raz i tylko jedną z tych osób ?

                      R E C E N Z J A
  „Gwiazd naszych wina” to opowieść skupiona na
parze nastolatków- Hazel i Gusie .Hazel jest chora na
raka, poznaje Gusa, który też walczył z rakiem . Na
początku nastolatkowie spędzają ze sobą dużo czasu,
wreszcie zaczynają być ze sobą, ale los nie jest dla
nich zbyt łaskawy.Film ma jedną wadę- niektóre
sytuacje są niewyjaśnione. Zaletą jest wzbudzenie
silnych emocji.Bardzo zachęcam do obejrzenia filmu,
ponieważ dzięki niemu można zrozumieć, że choroby 
nie mogą przeszkodzić w byciu szczęśliwym. Jeżeli
ktoś bardzo szybko się rozczula, radzę mieć przy
sobie paczkę chusteczek. Film daje dużo do myślenia,
jeżeli ktoś nie jest zwolennikiem kina,może przeczytać
książkę .
                              Katarzyna Wojtyczka, kl. 7a 

Mały Jasio pyta mamy:-Mamo,po
co się malujesz?
-Żeby ładnie wyglądać. -A kiedy to zacznie działać?
*             
 Jasiu jaki to będzie przypadek , lubię nauczycieli?       
   -Bardzo rzadki,  proszę pani.
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