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Bierzemy udział w projekcie
Nasz świat

Z Fredrą na "ty"!

I znowu JESIEŃ?!

.

  Kiedy zapytałam 
pewną osobę, jak
mogłaby opisać
jesień,
odpowiedziała mi: "
Jesienią nie ma
trawy, a na
chodnikach leżą psie
kupy, wszystko
umiera, panuje
wszechobecna
depresja i stres.
Wszędzie
jest brudno.  Rano
jest zimno, a w
południe ciepło, więc

nie wiem do końca,
jak się ubrać. A do
tego mgły..."
 Jesień to z
pewnością
szczególne
zmartwienie dla
uczniów...
To właśnie o tej
porze roku wszyscy
prymusi wracają do
szkoły. W sklepach
zaczynają się
''sezony'' na ciepłe
ubrania, a w wielkich
hipermarketach

promocje na znicze i
plastikowe róże.
Dni stają się krótsze,
noce ogarniają
nieprzeniknione
ciemności, wszędzie
głucho i nudno. Ale
to właśnie w  takie
dni chce się włączyć
odtwarzacz muzyki,
założyć słuchawki i
wsłuchać się w
piosenki minionego
lata. 

  ~Rainbow♥ 

.

Dlaczego niektóre miejsca
na świecie się rozwijają, a
inne nie mogą się podnieść
z klęski biedy,
niedożywienia i konfliktów? 
Dowiemy się tego niebawem
dzięki projektowi
prowadzonemu przez
Fundację B. Geremka we
współpracy z Fundacją
Orange, w którym wezmą
udział 3 osoby z naszej
redakcji. Warsztaty będą się
odbywały za pośrednictwem
Internetu -w Pracowni
Orange, a prowadzący
będzie je moderował zdalnie
z Warszawy. Na pewno
zdamy z nich relację
naszym czytelnikom.

.

07.09.2013 r. w siedzibie
naszej gminy odbyło się
narodowe czytanie dzieł
Aleksandra Fredry. Młodzież
gimnazjalna uczestniczyła w
tej akcji wraz z
przedstawicielami władz i
uczniami z innych szkół.

Wyszło nam zaskakująco dobrze, co było widać po minach
naszych pań polonistek. Bawiliśmy się świetnie przy tekście
komedii „Zemsta”.
Jednak dodajmy, że nie tylko czytanie było fascynujące -
gimnazjalistów pochłonęło ''testowanie'' urządzeń
elektrycznych (zwłaszcza niszczarki do papieru) i
przemeblowywanie korytarza w Urzędzie Gminy
(oczywiście, za zgodą obecnych tam przedstawicieli władz).
Za rok czytamy znowu!                         

~Rainbow♥

Agnieszka Grzybała IIIa

.

.

.
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Pierwszaki

Mała Oliwka potrzebuje 
Twojej pomocy!

Spędzili w nowej szkole już ponad miesiąc. Ten
czas wspominają bardzo dobrze. Niektórzy
poznali nowych kolegów/koleżanki, a wielu
zawarło już nowe przyjaźnie. Według
pierwszaków w szkole jest miła atmosfera.
Niektórzy przez pierwszy tydzień nie mogli się tu
odnaleźć, ponieważ szkoła wydawała im się
bardzo duża. Wielu ze świeżo upieczonych
gimnazjalistów nie widzi żadnej różnicy między
szkołą podstawową a gimnazjum, ale kilka osób
jest odmiennego zdania. Twierdzą, że jest więcej
nauki, bo przybyło dużo nowych przedmiotów.
Według większości nauczyciele są przyjaźnie
nastawieni do uczniów.
Ulubiony przedmiot: w-f
Ulubiony nauczyciel: p.Andrzej Gruszczyk

Klasa I c

jesiennie

w Poleskim Parku
Narodowym

W dniach 10-11.10.2013 uczniowie klas III z naszego gimnazjum udali
się na 13. Ogólnopolską Pielgrzymkę Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.
Zaspani i zmęczeni, obładowani bagażami, w drodze byliśmy już o godzinie
04:00. Naszą pielgrzymkę zaczęliśmy od uroczystej mszy na Jasnej Górze.
Po obiedzie udaliśmy się do kaplicy Cudownego Obrazu, aby za
wstawiennictwem Matki Boskiej Częstochowskiej prosić o łaski oraz obejść
tę cudną ikonę na kolanach.
Po wizycie w kaplicy poszliśmy do skarbca, gdzie ujrzeliśmy gabloty pełne
błyskotek, pierścieni, różańców. Moją uwagę przykuł prześliczny różaniec
królowej Bony.
Po zwiedzaniu Jasnej Góry pojechaliśmy do  ośrodka wczasowo-
rekreacyjnego Caritasu im. Jana Pawła II w Zakrzowie.
Po "przespanej" nocy wyruszyliśmy w dalszą podróż do Wadowic, gdzie
zwiedziliśmy muzeum domu naszego Patrona oraz uczestniczyliśmy we
mszy świętej. Będąc w Wadowicach, nie mogliśmy sobie darować
spróbowania słynnego przysmaku Jana Pawła II z młodych lat [kremówek].
Po wizycie w rodzinnym mieście Wielkiego Polaka zwiedziliśmy Kalwarię
Zebrzydowską. 
Drodze powrotnej towarzyszył donośny śpiew naszej młodzieży. Nie wiem,
jak dla was, ale dla mnie ta pielgrzymka mogłaby się ciągnąć latami. ~Ino

Mała Oliwia, która choruje na raka, 27 października kończy 6 lat i Jej
największym marzeniem jest uzbierać jak najwięcej urodzinowych
kartek. Przyłączcie się do grona życzliwych ludzi i wyślijcie Oliwce po jednej
kartce urodzinowej! To przecież kosztuje tyle, ile paczka chipsów, a może
wywołać uśmiech na Jej buzi. Oliwka naprawdę dużo wycierpiała, pomóżmy
Jej na chwilę zapomnieć o chorobie!
Tu są jej dane:
Oliwia Gandecka;  ul.M.C.Skłodowskiej 11/26;  65-001 Zielona Góra
                                                                                                  ~Mario

PIELGRZYMKA TRZECIOKLASISTÓW
~Rainbow♥

integracja

klasa I a

.
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Nie potrafię sobie nawet wyobrazić
świata bez muzyki 
rozmowa z Edytą Geppert

O jubileuszu szkoły w Kaznowie
rozmawiamy z panią dyrektor              
   Martą Szklarczyk

Edyta Geppert

15 września w Kaznowie odbył się jubileusz 50- lecia szkoły. Gościem
specjalnym była Edyta Geppert. Artystka udzieliła naszej redakcji
krótkiego wywiadu.
Bartek Kwapiński : Kiedy pokochała Pani śpiew?
Edyta Geppert: Trudno mi uchwycić ten moment. Wydaje mi się, że
śpiewałam od zawsze, od najmłodszych lat, odkąd tylko sięgnę pamięcią, od
kołyski. Śpiewałam przy każdej nadarzającej się okazji, również tylko dla
samej siebie. Nigdy jednak nie myślałam, nawet nie marzyłam o tym, że
stanie się to w przyszłości moim zawodem. O tym zdecydował ciąg
szczęśliwych przypadków.
B.K: Czym jest dla Pani muzyka?
E.G: Moim wiernym towarzyszem. Towarzyszy mi przez całe moje życie,
zarówno wtedy, kiedy jestem w dobrym nastroju, jak i wtedy, kiedy jest mi
smutno. Potrafi wyzwolić we mnie radość i pozwala łagodniej znosić cięższe
chwile. Nie potrafię sobie nawet wyobrazić świata bez muzyki.
B.K: Kim Pani chciała zostać w dzieciństwie?
E.G: Zawsze chciałam uprawiać taki zawód, który polega na kontakcie z
ludźmi i pozwala robić coś pożytecznego dla innych. Na przykład, jako
bardzo mała dziewczynka, chciałam być krawcową, później marzyłam o
zawodzie wychowawczyni w przedszkolu, a jeszcze później myślałam o
tym, aby być nauczycielką lub lekarką.
BK: Według wielu ludzi tajemnica Pani sukcesu tkwi w Pani
osobowości scenicznej. Pani również tak sądzi?
E.G: Nigdy nie zastanawiałam się nad tym. Zawsze staram się wykonywać
swój zawód uczciwie. Każdy koncert jest dla mnie świętem, repertuar nie
jest repertuarem przypadkowym. Szanuję publiczność, a – ku mojej radości
– ona odwdzięcza mi się swoją życzliwą uwagą. Cieszy mnie również to, że
czuję się akceptowana przez młodych słuchaczy. Ale dlaczego tak jest,
proszę ich o to zapytać.
B.K: Którą swoją płytę uważa Pani za najcenniejszą?
E.G: Nie potrafię wybrać tej jednej, jedynej. Każda z nich to kawałek mojego
życia. Staram się, żeby były rodzajem opowieści o tym, co mnie otacza i o
tym,jak postrzegam rzeczywistość. 

Na te opowieści składają się utwory napisane z potrzeby serca i umysłu
niezwykle utalentowanych ludzi. I dlatego wszystkie moje płyty są mi
jednakowo bliskie.
BK: Czy kiedy Pani po raz pierwszy śpiewała piosenkę „Och, życie,
kocham cię nad życie” spodziewała się Pani, że stanie się ona hitem
pokoleń?
E.G: Nigdy nie zastanawiam się, czy dana piosenka stanie się przebojem,
czy też nie. Wiele moich piosenek, które ze względu na trudny tekst i
niełatwą do powtórzenia melodię, można by nazwać wręcz antyprzebojami,
zyskało ogromną popularność. Ale nigdy o to specjalnie nie zabiegałam.
B. K: Co skłoniło Panią do przyjazdu do tak małej miejscowości jak
Kaznów?
E. G: To, czy miejscowość jest duża czy mała, nie ma dla mnie żadnego
znaczenia. Zawód, który uprawiam jest zawodem wędrownym. To nie ja
wybieram sobie, gdzie, kiedy i dla kogo będę śpiewać. Decyduje o tym
zaproszenie od zainteresowanych słuchaczy. Zaproszenie z Kaznowa było
bardzo serdeczne.

Dziękuję za rozmowę!      

Jak wyglądały prace przygotowawcze do jubileuszu 50-lecia szkoły?

 Przygotowania do uroczystości jubileuszowych trwały od stycznia
bieżącego roku, również podczas wakacji. W szkole nauczyciele prowadzili
lekcje poświęcone historii szkoły, organizowali konkursy, zbieraliśmy
pamiątki szkolne z różnych okresów nauki, np. stare fotografie, zeszyty,
świadectwa, itp. Szczególnie dużo czasu zajęło nam  przygotowanie
okolicznościowej publikacji książkowej oraz działania na rzecz pozyskania
sponsorów planowanego przedsięwzięcia.  Musieliśmy przygotować
mnóstwo pism, próśb, wniosków, podziękowań, etc.Odbyliśmy wiele
 spotkań, wyjazdów, wykonaliśmy mnóstwo telefonów. Potem scenariusz,
próby, próby i jeszcze raz próby. Organizacja koncertu Edyty Geppert, to też
zupełnie nowe doświadczenie i szereg zadań, które w związku z tym
musieliśmy wykonać

Jakie jest Pani największe marzenie jako dyrektora szkoły?
 Marzenie? /uśmiech/ Mam wiele marzeń. Chciałabym, żeby Kaznów się nie
wyludniał, żeby się rozwijał, by młodzi ludzie widzieli sens osiedlania się tutaj
i żeby nam przybywało w szkole dzieci. Chciałabym również, aby nasza
szkoła była super szkołą, by dzieci dobrze się tutaj czuły i osiągały wysokie
staniny w wynikach na sprawdzianie zewnętrznym po klasie VI. 

Dziękujemy  i życzymy dalszych  sukcesów.
                                                                                                                             
      
                                                                         ~Żelaa & Mario

Andrzej Świetlik
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  Jeszcze ich nie
znacie, ale
pokochacie ;)

Koniec Świata – 
polski zespół grający 
grający muzykę z
pogranicza ska, punku
i rocka od około 13 lat.
Piosenki:Oranżada"
"Dziewczyna z
Naprzeciwka". 

Niegrzeczna „Bajka”
Terry Preachet- „Wolni Ciutludzie’’

a nawet od czasu do czasu kawałek ciasta są
niezbędne dla Twojego organizmu. Jeśli chcesz
już teraz mieć ładną sylwetkę, zacznij ćwiczyć!

Okiem obieżyświata
Azja - kraina uśmiechu

Niektóre osoby są zbyt zatracone w świecie „wirtualnych
rozrywek” i jedynymi rzeczami, które czytają, są e-maile i 
portalowe wiadomości. Jednak istnieją takie książki, które
nawet "typowy e-nastolatek’’ jest w stanie przeczytać.
Przykładem takiej książki jest zabawna powieść Terrego
Pratchetta „Wolni Ciutludzie’’. 

Jest to przezabawna
historia o młodej
dziewczynce, która za
główny cel swojego
życia uznaje chęć
zostania jedną z
czarownic ze świata
dysku. Jakby jej
problemów z
odpowiednim imieniem
dla czarownicy było
mało, Królowa kradnie
jej małego braciszka-
Bywarta.  Uzbrojona w
patelnię i magiczną
księgę z przepisami
babci (tak naprawdę
„Choroby Owiec”)
wyrusza mu na
ratunek. 

A pomagają jej w tym
Fik Mik Figle, czyli
Wolni Ciutludzie. 
Są oni małymi,
błękitnymi
‘’praludzikami”, a także
bitnymi
złodziejaszkami,
którzy zostali
wyrzuceni z Krainy
Baśni za
niestosowne?!
zachowanie...

 „Wolni Ciutludzie” to
mądra opowieść pełna
humoru i przenosząca
nas w „STAN” Świata
Dysku. Nawet krytyk

powieści science-
fiction chętnie po nią
sięgnie. Nie wiem
sama, czy to ze
względu na postacie
Wolnych Ciutludzi, czy
na sentyment do
autora, ale podbiła ona
moje serce i
wyobraźnię jak żadna 
inna książka. 

~Rainbow♥

Świat Dysku

Chcę kiedyś pojechać
do Azji! Azja jako
największy kontynent
zajmuje aż 33%
powierzchni naszego
globu. To tam leżą
Himalaje, jest i
nieprzenikniona
dżungla, i pustynia.
Jednym słowem -
wszystko, czego
dusza zapragnie.

To tam wiedza spotyka
się z analfabetyzmem,
bogactwo z nędzą,
zacofanie z rozwojem.
Jadąc tam, musimy
być na to
przygotowani.
Najbardziej znaną trasą
kontynentu jest
Jedwabny Szlak, który
łączy Azję z Europą.
Najciekawsze miejsca
szlaku to m.in.

Damaszek, stolica
Syrii. Jest to najstarsze
miasto świata położone
wysoko w górach. Azja
jest też miejscem
Królestwa Saby, które
leżało w granicach
dzisiejszego Jemenu.
Stolicą Saby było
miasto Marib, gdzie do
dziś można podziwiać
zabytki, m.in. tamy,
które pamiętają czasy
króla Salomona.W
Jemenie można
również znaleźć
pierwszy „Manhattan” z
wieżowcami,

które Jemeńczycy 
stawiali już w XVI
wieku. Wymarzonym
początkiem podróży
przez nie jest Aden-
idealne miejsce dla
miłośników gorącego
klimatu. Zachwyca ono
surowym pięknem
pustynnych równin.
Jeśli miałabym teraz
udać się w podróż, to
pojechałabym właśnie
do Azji - kontynentu
uśmiechu.

Od jutra chudnę...
,,Ale mam grube nogi.. i ten brzuch, ech po prostu jestem gruba!''-Pewnie
nieraz takie myśli wdzierały Ci się do głowy. Zapewne chciałaś również
przejść na dietę albo się głodzić, ale nic ci to nie dawało. Mamy tu do
przedstawienia kilka przydatnych rad dla zachowania dobrej kondycji i
zdrowia. Po pierwsze: nie głódź się ani nie stosuj diet, które nie są
dostosowane do twojego organizmu. Jesteś w takim wieku, że nieustannie
się zmieniasz i rozwijasz, więc potrzeba Ci dużo witamin i nie tylko.
Stosowanie bezsensownych głodówek w tym wieku jest niebezpieczne!
Powinnaś przede wszystkim jeść po prostu zdrowo. Warzywa, mięso, 

Ruch to zdrowie.
Polecamy w
szczególności różne
ćwiczenia trenerki p.
Ewy Chodakowskiej.
Dzięki codziennym
ćwiczeniom , najlepiej
na świeżym powietrzu,
nie tylko wyrobisz
kondycję i schudniesz,
ale i poprawisz pracę
mózgu, i będziesz w
pełni zdrowa. Warto
chociaż 30 minut
dziennie poświęcić na
szybszy spacer. .

Przestań narzekać i
szkodzić sobie!
Weź się do roboty!    W
zdrowym ciele zdrowy
duch!:)

.
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