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W tym numerze:
- Jak świętujemy pierwszy dzień wiosny
- Walentynki w naszej szkole
- Tłusty Czwartek (do dzisiaj bolą nas brzuchy:)
- Co warto przeczytać, posłuchać i obejrzeć na weekend
- Opowiadanie uczennicy z trzeciej klasy naszego
gimnazjum 
- Wywiedzmy się ...czyli wywiad z Martyną Fijałkowską
Nie opuśćcie niczego !!! 

Pamiętajcie o nietypowych świętach w marcu :)
10 marca – Dzień Mężczyzny
11 marca – Dzień Sołtysa
12 marca – Światowy Dzień Drzemki w Pracy
14 marca – Dzień Liczby Pi
15 marca – Światowy Dzień Praw Konsumenta
17 marca – Światowy Dzień Morza, Dzień Św. Patryka
(Święto Piwa i Irlandii)
18 marca – Europejski Dzień Mózgu, Międzynarodowy
Dzień Słońca
19 marca – Dzień Wędkarza
20 marca – Dzień Bez Mięsa
21 marca – Światowy Dzień Lasu, Światowy Dzień Walki z
Dyskryminacją Rasową, Dzień Wagarowicza 
22 marca – Światowy Dzień Wody, Dzień Ochrony Bałtyku
23 marca – Światowy Dzień Meteorologii (wg niektórych
źródeł obchodzony 24 marca), Dzień Windy
24 marca – Narodowy Dzień Życia, Dzień Walki z Gruźlicą
27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru
29 marca – Dzień Metalowca
31 marca – Dzień Budyniu :))))

Wiosna idzie! Tak pięknie już dawno nie było!

nie ma jak na świeżym powietrzu

Ciekawostki.... o wiośnie !

Rok 2012 wprowadził lekkie zamieszanie – tak naprawdę
astronomiczny pierwszy dzień wiosny przypadł 20
marca, czyli dzień wcześniej. Co w tej sytuacji robić?
Świętować 20 czy 21? W obliczu takich dylematów
zawsze dobrze jest rozpatrzyć możliwość obchodów
dwudniowych... 
Na najbliższych dziewięćdziesiąt lat musimy się jednak
od daty 21 marca, jako początku wiosny, odzwyczaić.
Nie jest to zresztą pierwszy raz, kiedy wiosna zaczyna
się "falstartem". W XX wieku wiosna w strefie czasowej
Polski rozpoczynała się zwykle 21 marca, jednak, w
miarę przybliżania się końca stulecia, coraz częściej 20
marca. W 2011 roku pierwszy dzień wiosny przypadł
jeszcze na 21 marca (godz. 00:21), zaś wszystkie kolejne
do roku 2043 będą obchodzone wyłącznie 20 marca, a
od 2044 roku - 19 albo 20 marca. Kolejny początek
wiosny w dniu 21 marca nastąpi dopiero w roku 2102.
Tak więc drodzy uczniowie ...
w tym roku pierwszy dzień wiosny wcale nie wypada w
sobotę :)))

celebixy.pl google. grafika

www.grubatuba,pl
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Walentynki w szkole

CO TO ZA ŚWIĘTO?

TŁUSTY CZWARTEK
jest to święto
zwyczajowe i
rozpoczyna ostatni
dzień karnawału. U
chrześcijan jest to
ostatni czwartek przed
Wielkim Postem,
zwany jako zapusty. W
Polsce prawie
wszyscy objadają się
faworkami, pączkami z
róznymi nadzieniami.
Według przesądu, jeśli
ktoś w ten dzien nie zje
ani jednego pączka, to
w dalszej części roku
nie będzie 

mu się wiodło.
Staropolskie
przysłowie mówi:
Powiedział Bartek ,że
dziś tłusty czwartek, a
Bartkowa uwierzyła
dobrych pączków
nasmarzyła.
W XVIw pączki
wygladały nieco
innaczej, w środku
niektóre miały
orzeszek lub migdał.
Kto na niego trafił mógł
cieszyc się
powodzeniem i
dostatkiem.
 

TROCHĘ HISTORII
W starożytności był to
dzień w którym
świętowano odejście
zimy i nadejście
wiosny. Podczas
uczty jadło się tłuste
potrawy, głównie
mięso i popijało
winem. Zagryzkę

stanowiły pączki z
ciasta chlebowego i
nadziewane słoniną.
W Małopolsce inaczej
obchodzono ten dzień,
zwany combrowym
czwartkiem. Wg.
legendy nazwa ta
pochodzi od żyjącego
w XVIIIw.

krakowskiego
burmistrza Combra,
znanego ze złego i
surowego traktowania
kobiet, które posiadały
swoje targowiska na
krakowskim rynku.
Kobiety bały się go.
Combr umarł podobno
w tłusty czwartek.

W każdą rocznicę
śmierci przekupki
urządzały huczną
ucztę i tańce.
Podczas zabawy
zaczepialy
przechodzących
mężczyzn, których
zmuszały do tańca lub
do oddawania

wierzchniej odzieży w
zamian za krzywdy
wyrządzone przez
okrutnego burmistrza.

tłusty cwartek

komiks

                          12  LUTY 2015r
                       TŁUSTY CZWARTEK

  13 lutego w naszej
szkole odbyły  się
Walentynki  . Rano
dziewczęta z klasy  3b
rozdawały wszystkim
serduszka , tym
samym zbierając
pieniądze na pomoc
chorym dzieciom . Na
lekcjach były
wręczane walentynki
, które można było
wrzucać dzień
wcześniej

do magicznego ,
czerwonego pudełka .
W tym dniu każdy ,
kto przyszedł ubrany
na czerwono nie był
pytany! Ponadto
liczone były punkty
do Ligi Klas . 
Tak więc wszystkim
zakochanym
życzymy  dużo
miłości nie tylko w
Walentynki.
Patrycja Kubacka

2d

google grafika

google grafika

P.K.
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harry potter

HARRY POTTER/
KSIĄŻKA

,,Harry Potter" to
książka napisana
przez J.K Rowling.
Opowiada o życiu
chłopca -Harrego i o
jego przygodach.
Życie bohatera jest
naznaczone
cierpieniem. Mimo
młodego wieku zdąży
ł odczuć jak trudne i
niesprawiedliwe
bywa życie. Działania
wynaturzonego
Lorda Voldemorda-
Sami-Wiecie-Kogo i
jego świty-
śmierciożerców
prowadzą do utraty
życia najbliższych
osób: matki
Harry'ego, ojca
chrzestnego oraz
ostatniego i
największego

z jego opiekunów-
Dumbledore.
Czarodziej  zmaga si
ę z osobistą tragedią,
ranami, które nigdy
nie przestaną
krwawić, nawet na
chwilę. Już nikt nie
stanie pomiędzy nim
a Voldemortem. Musi
na zawsze pozbyć
się iluzji, że ramiona
jego rodziców
uchronią go od
wszelkiego
zagrożenia. Nie
zbudzi się z
koszmarnego snu.
Nikt nie szepnie mu
w ciemności, że jest
naprawdę
bezpieczny, że to
wszystko to tylko
jego wyobraźnia.
Trzeba niebywałej
siły psychicznej, aby
funkcjonować
normalnie

i nie pozwolić
pokonać się swym
osobistym demonom,
nie zatracić się we
wspomnieniach i nie
pozostać po kres w
krainie, w której
wyciągają ręce duchy
przeszłości.
Mimowolnie do
granic naszej
świadomości dociera
pytanie- jak my
zachowalibyśmy się
na jego miejscu? Czy
bylibyśmy w stanie
mu podołać? Nie
zaprzestać walki?
Dzięki Harremu
poznajemy to,co 
stanowi miłość,
przyjaźń i
poświęcenie.

Katarzyna
Czaplińska

Płyta

V jak vendetta

V jak Vendetta/ Film
Film rozgrywa się w
przyszłości, w Anglii
władzę sprawuje
faszystowska partia
zamieniająca
demokratyczny kraj w
totalitarne więzienie.
Anglia jest bardzo
zindoktrynowana, tzn
ludzie są ciągle
zamykani, inwigilowani
24 godziny na dobę.

Po prostu znikają,
wszędzie znajdują
sięszpiedzy. Wojnę
ustrojowi wypowiada
zamaskowany
mężczyzna -V, który
został bardzo
skrzywdzony przez
władzę i chce się
odpłacić. W odwecie
za ucisk zamierza
wysadzić parlament. 
On jako jedyny ma

odwagę przeciwstawić
się rządowi. ,,Pod tą
maską kryje się coś
więcej niż ciało...Pod
tą maską kryje się
idea, panie Creedy, a
idee są kuloodporne".
Jego losy
przypadkowo splatają
się z losami młodej
dziewczyny Evey.Film
otwiera oczy na wiele
spraw. Katarzyna Cz.

Grabaż 30/ MUZYKA

To już czwarta płyta
wydana przez zespół
Pidżamy Porno i
Strachy na Lachy. Jest
bardzo
wyjątkowa,ponieważ
wydana została z
okazji 30 lecia pracy
Grabaża.
Zrealizowano ją
podczas festiwalu w
Jarocinie. Jest płytą

rodzaju punk-rock, nie
j za mocna dla
słuchaczy spokojnej
muzyki, ale także nie
za słaba dla lubiących
,,mocne brzmienie".
Niezależnie od oceny
muzyki  trzeba
przyznać, że Grabaż
to bardzo ,,łebski
gość", który nie stracił
iskry do pisania
świetnych tekstów.
Poza tym to bardzo

barwna postać, jeden z
nielicznych
,,estradowców"
potrafiących wyrazić
swoje zdanie oraz
fantastycznie
sprawdzać się w roli
komentatora
rzeczywistości.
Gorąco polecam
przesłuchanie tej
płyty. 
Katarzyna Czaplińska

V

google grafika

onet.muzyka

google grafika google grafika



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 2 03/2015 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLFAKTyczni

Zacznij czytać z naszą gazetką ! W tym numerze specjalnie dla uczniów 
GIM 2 opowiadanie napisane przez uczennicę Martynę Fijałkowską

Nie ma jak dobra książka ....

Wywiad  z autorką cyklu opowiadań M.
Fiałkowską.
M.M. : Co sprawiło, że zainteresowałaś się
pisaniem?
M. F.: Pisanie towarzyszyło mi od najmłodszych
lat. Kiedy byłam w przedszkolu razem z moją
przyjaciółką bawiłyśmy się w wymyśloną przez
nas zabawę "Zagubione siostry". W
podstawówce, kiedy poznałyśmy już litery,
postanowiłyśmy napisać książkę (śmiech).
Bardzo chciałyśmy, żeby to był światowy
bestseller. Niestety skończyłyśmy naszą książkę
na szesnastej stronie. Później była spora
przerwa... Dopiero 4 lata temu dawna pasja
wróciła!  
M.M.: Co Cię inspiruje?
M.F. : Nie ma jakiejś szczególnej rzeczy. Czerpię
inspiracje ze wszystkiego, co mnie ciekawi. Jeśli
jednak miałabym wybrać, to byliby to na pewno
ludzie. Wszyscy jesteśmy tak bardzo różnorodni

M.M. : Jaki gatunek preferujesz?
M.F.: Fantastykę!!! To wspaniałe, że ludzie
potrafią pisać takie książki i mają ogromną
wyobraźnię. Każdy powinien przeżyć jakąś
magiczną przygodę.
M.M.: Czy masz jakiegoś ulubionego autora?
M.F.: Oczywiście! Moim zdaniem Cassandra
Clare jest wyjątkowa. Czytałam wiele książek, ale
to ona sprawiła, że zapragnęłam znaleźć się w
innym świecie! Lubię też Suzzane Collins i Kerstin
Gier, obie mają ciekawy styl pisania. 
M.M.: Czy wiążesz swoją przyszłość z
pisaniem?
M.F. : (śmiech) Jeszcze nie wiem, co będę jadła
na kolację ...Jeszcze się nad tym nie
zastanawiałam, ale tak łatwo nie odpuszczę !
Pisanie było, jest i będzie częścią mojego życia!
M.M.: Dziękuję za ciekawą rozmowę:)
Wywiad przeprowadziła Martyna Majda z klasy 3b
 

Fran! Ty obrzydliwy śpiochu, wstawaj! Spóźnimy się na samolot!! 
- Dajże spokój! Co tak wrzeszczysz? Zaraz wstanę! 
   Na zegarku dochodziła 8. A ja nie miałam zamiaru zwlekać się z łóżka. Mój mózg funkcjonuje dopiero od dziesiątej. 
- Bo zostaniesz sama w domu! Fran. - mama popatrzyła na mnie bezradnie- Proszę! 
- No dobra, dobra! Niech będzie... - przewróciłam się na drugi bok. Mama tylko westchnęła i wyszła. 
   Promienie wpadały przez okna, prosto na moją twarz. Ach Francja! Moja najukochańsza Francja! Dzisiaj możliwe, ze widzę ją po raz ostatni. 
Niechętnie, ale zwinnie wstałam. Ubrałam się i rozczesałam długie kasztanowe włosy. Z natury byłam jasnej karnacji. Oczy miałam brązowe po tacie, a
zgrabną figurę po mamie. Nie byłam ani ładna, ani brzydka.
   Zeszłam na dół. Rodzice już na mnie czekali. Delikatnie przejechałam ręką po poręczy schodów i szłam w stronę drzwi wejściowych. Czułam się tak
jakbym zaczynała wszystko od nowa. 
   Chcielibyście czasem zacząć coś od początku? O wszystkim zapomnieć i zacząć od zera?To niby takie nierealne, a jednak... 
   Do domu wpadła Cathe, moja przyjaciółka. 
- Fraaaan!- rzuciła się na mnie i spoczęłyśmy w wielkim uścisku. - Myślałam, że nie zdążę się pożegnać! - uścisnęła mnie jeszcze mocniej.
Po policzkach ciekły jej łzy. 
- Hej, nie płacz! 
- Łatwo ci mówić! Moja najlepsza przyjaciółka, prawie siostra, przeprowadza się o sześćset osiemdziesiąt siedem kilometrów stąd.
- Przecież nie stracimy kontaktu! Od czego jest Facebook? Będziemy ze sobą pisać! 
- Ale ja chcę cię tutaj! Znamy się od urodzenia. Nie chcę być tu sama. Ty jesteś mną, a ja tobą, pamiętasz? 
  Teraz mi też pociekły łzy. Cath była najlepszą osobą jaką w życiu spotkałam byłyśmy jak siostry i trudno było mi się z nią rozstać. Ale to musiało nastąpić. 
Chwile jeszcze tak stałyśmy gdy w końcu oderwałyśmy się od siebie. 
- Żegnaj! - powiedziałam cicho.To bolało, boli i będzie boleć. 
   Nie odpowiedziała, więc jeszcze raz złapałam ją za ramię i ruszyłam w stronę drzwi.
- Żegnaj... - usłyszałam stłumiony głos. 
Ciąg dalszy nastąpi...........

K.S.


