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BAL POD CHOINKĄBAL POD CHOINKĄ

W dniu 28 stycznia 2015 r. w naszej szkole odbyła się dyskoteka choinkowa.
O godzinie 16.00 wszyscy  zgromadzeni wspólnie z księdzem Markiem Grabskim

odmówili modlitwę, po której rozpoczęła się zabawa. Około 17.00 uczniowie,
nauczyciele oraz rodzice udali się do klas, gdzie czekał poczęstunek. Po pół godzinie
wszyscy wrócili do wspólnej zabawy, w trakcie której pan dyrektor Wojciech Baleja

nagrodził statuetkami zwycięzców turnieju warcabowego, rozegranego poprzedniego
dnia.  Dyskoteka zakończyła się kilka minut po godzinie 22.00. Zmęczeni, ale

szczęśliwi uczniowie zostali po niej odwiezieni do domów szkolnymi autobusami. To
był dzień pełen zabawy!

                                                                                                      O. D.

Bawiące się dzieci

Wizyta w Domu Małego Dziecka
21 stycznia 2015 roku grupka naszych koleżanek wraz z

opiekunkami:    p. I. Tokarską, p. H. Holewą i p. E. Dębską
odwiedziły Dom Dziecka w Łodzi. Przekazały na ręce dzieci

podarunki w postaci środków higienicznych oraz słodyczy. Wizyta
wywarła na wszystkich duże wrażenie i wyzwoliła potrzebę

pomagania. Czas przewidziany na odwiedziny szybko upłynął na
zabawie z dziećmi. Nasze koleżanki razem z nimi rysowały,

układały puzzle oraz bawiły się zabawkami. Było to przeżycie,
które na długo zostanie w pamięci. Oby więcej szkół     odwiedzało

takie miejsca i niosło radość dzieciom.
(K.W.)

-
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Drodzy Czytelnicy szkolnej gazetki WIP!
Witamy Was już w trzecim numerze naszej gazetki.  Jak zawsze przygotowaliśmy dla Was wiele

ciekawych artykułów.
Gwarantujemy, że każdy znajdzie coś dla siebie. Przeczytacie tutaj aktualności z życia naszej szkoły:

·  wrażenia z wizyty w Domu Dziecka w Łodzi
·  relacje z dyskotek szkolnych i zawodów sportowych

·  wyniki ankiety na temat obchodzonych przez nas świąt (Dzień Kobiet, walentynki).

Zapraszamy! 
Redakcja

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SUPERENEK
1.Superenka jest dodatkowym jednorazowym prawem do nieprzygotowania z określonego przedmiotu. 
2. Zakres działania superenki jest identyczny jak zwykłego nieprzygotowania z wyłączeniem pisemnych prac
sprawdzających, kartkówek, lekcji powtórzeniowych oraz długoterminowych prac domowych. 
3. Kupon superenki jest ważny jedynie z oryginalną naklejką z typem superenki i oryginalnym odciskiem
pieczątki szkoły do terminu podanego na awersie. 
4. Dodatkowe nieprzygotowanie można zgłosić niezależnie od stanu wykorzystania zwykłych „n-ek”. 
5. Superenkę należy zgłosić przed rozpoczęciem lekcji. 
6. W każdym numerze szkolnej gazetki znajduje się kupon oznaczony specjalnym typem określającym losowo
wybrany przedmiot. 
7. Wyróżnia się dwa typy kuponów: standardowe (konkretnego przedmiotu) oraz specjalne (wszystkie
przedmioty). 
8. Kupony oznaczone typem specjalnym mogą stanowić nie więcej niż 3% wszystkich kuponów drukowanych na
łamach danego wydania szkolnej gazetki. 
9. O ilości drukowanych w gazetce kuponów z poszczególnych typów decyduje redakcja. 
10. Kupony z typem specjalnym oznaczane będą literą X, zaś kupny standardowe następującymi literami
odnoszącyrni się do poszczególnych przedmiotów: E – religia, P - język polski; H - historia; O - wiedza o
społeczeństwie; A- język 
angielski, M - matematyka; F - fizyka; C - chemia; B - biologia; G - geografia; 
S - sztuka; T- technika; I - informatyka; W - wychowanie fizyczne; R - język rosyjski, EDB - edukacja dla
bezpieczeństwa
11. Po zgłoszeniu przez ucznia superenki nauczyciel podpisuje się i wpisuje datę w oznaczonym miejscu oraz
przechowuje kupon. 

.

12. W przypadku, gdy nauczyciel prowadzący zajęcia
ma jakiekolwiek wątpliwości co do oryginalności
kuponu, ma prawo do nieuwzględnienia postanowień
punktów I i 2 oraz skonfiskowania kuponu w celu
sprawdzenia jego oryginalności.
13. W przypadku, gdy uczeń wylosuje superenkę z
techniki, a w rozkładzie zajęć - nie ma techniki, to taki
kupon traktowany jest jako kupon z informatyki i
odwrotnie, jeżeli uczeń wylosuje superenkę z
informatyki, a w rozkładzie zajęć_ nie ma tego
przedmiotu, to kupon traktowany jest jako
nieprzygotowanie z techniki. 

.
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BIELAWSKA GRA TERENOWA!

W czasie ferii w naszej szkole zaplanowano dla
uczniów wiele atrakcji. Między innymi można było
wziąć udział w grze terenowej. Odbyła się ona
01.02.2015r.   W zabawie wzięli udział nasi
uczniowie oraz harcerze   z Głowna. Nad
organizacją imprezy czuwali p. Wiesława Kaluga  i
p. Artur Tokarski.
Uczestnicy musieli wykonać wiele zadań. Naszą
szkołę reprezentowały: Oliwia Dałek, Natalia
Wacławiak, Natalia Opasińska, Natalia Jędrzejczak
oraz Patrycja Wojciechowska.
Jednym z zadań było dotarcie do wyznaczonego na
mapie miejsca. W ustalonych punktach czekali na
drużyny harcerze, którzy potwierdzali wykonanie
zadania. Na miejscu otrzymywaliśmy kolejne
zadania np. opatrzenie rannego, skonstruowanie
broni z przedmiotów znalezionych w lesie,
przeprowadzanie wywiadu                         z
przechodniami.
Każde wykonane zadanie było punktowane. Na
koniec powróciłyśmy do szkoły na smaczny obiad.
Po posiłku uczestniczyłyśmy w kursie
samoobrony, przeprowadzonym przez jednego      
z harcerzy. Wszyscy byli zadowoleni z udziału 
w zabawie.  

(N.J.)

PODSUMOWANIE PROJEKTU
EDUKACYJNEGO

Klasa II b realizowała w tym roku szkolnym projekt
edukacyjny ,, Kuferek mojej babci’’.
Nad jego przebiegiem czuwały- p. Anna Krysicka i p.
Emilia Golis.
Przygotowania ruszyły już na początku roku
szkolnego. Pisaliśmy Wam o tym w pierwszym
numerze naszej gazetki. Prezentacja została
zaplanowana na 22.01.2015 r.
Klasa pracowała w 4 grupach, opracowując
następujące zagadniena:
Grupa 1-,, Szafa mojej babci’’-uczniowie zbierali
materiały dotyczące ubioru babć noszonych na
przestrzeni lat 50 i 60 XX wieku. Wszyscy
przeszukiwali każdy kąt swojego domu, by odnaleźć
fotografie przedstawiające młodość dziadków.
Następnie ze znalezionych „skarbów” utworzyli album
noszący nazwę ,,Wspomnienia minionych lat’’.
Grupa 2- pracowała nad tematem ,, Smakołyki mojej
babci’’. Ich zadanie nie było łatwe. Po udziale w
warsztatach w gospodarstwie agroturystycznym w
Konarzewie nakręcili film o wypieku chleba. Na
podstawie rozmów przeprowadzonych w swoich
domach, opracowali broszurkę z babcinymi
przepisami.Upiekli również ciasteczka z amoniakiem,
by na nowo odkryć smak starej kuchni.
Grupa 3 zajęła się tematem ,,Ozdoby mojej babci’’.
Praca została przedstawiona w formie prezentacji
multimedialnej, w której zapezentowali techniki robótek
ręcznych. Urządzili również wystawę, na której
znalazły się ozdoby w stylu lat 50 i 60 XX wieku-
haftowane serwetki, makatki, koronkowe kołnierzyki.
Grupa 4- pracowała nad ,,Śpiewnikiem mojej babci’’.
Opracowali także inscenizację, która łączyła występy
wszystkich zespołów. W czasie prezentacji zaśpiewali
kilka piosenek umieszczonych w śpiewniku, np.
„Powiedz stary, gdzieś ty był”.
Projekt klasy II b wszystkim bardzo się podobał, o
czym świadczyły gromkie brawa. Szczególnie
zadowoleni byli dziadkowie i rodzice ,którzy przybyli na
uroczystość. Po występie uczniowie złożyli babciom i
dziadkom życzenia z okazji ich święta i zaprosili
przybyłych gości na słodki poczęstunek.

(D.F.)

Podczas drogi powrotnej .
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KOLOROWA SZKOŁA!
W dniu 17.02.2015r. Samorząd Uczniowski 
przeprowadził akcję ''Kolorowa szkoła" w związku z
dyskoteką walentynkowo-ostatkową. Dzień wcześniej
każda klasa losowała kolor, który miał dominować w
stroju uczniów na dyskotece. Klasa I a wyróżniła się
kolorem zielonym, Ib czerwonym, IIa fioletowym, IIb 
niebieskim, IIIa białym 
a klasa IIIb szarym. W losowaniu brali udział również
nauczyciele.
Na długiej przerwie odbył się apel, na którym każda
klasa prezentowała swoje kolorowe przebrania.
Od godziny 15:00 uczestniczyliśmy w dyskotece.
Muzykę przygotowali uczniowie klasy III b.
W czasie zabawy nikt nie był głodny, ponieważ
Samorząd Uczniowski przygotował hot-dogi.
Na dyskotece pojawili się nasi ubiegłoroczni
absolwenci.
Uważamy, że impreza była udana i zachęcamy
wszystkich do udziału w kolejnej zabawie.

(B.G.)

POŁOWINKI 
KLAS II

17.02.2015r. uczniowie klas II świętowali połowę swojej
nauki w gimnazjum. Od godziny 15:00 rozpoczęły się

połowinki klas II. Każda klasa zaprosiła na uroczystość
rodziców i pana dyrektora. Wspólne spotkanie odbyło
się na górnym korytarzu. Atrakcją  była inscenizacja

przygotowana przez uczniów pt."Rodzina na dobre i na
złe".  Nie zapomniano również o słodkim poczęstunku.
Był tort, ciasta,kanapki,napoje. Po spotkaniu w klasach
uczniowie brali udział w dyskotece, a rodzice pomagali 

w uporządkowaniu sali.

(N.J.)

Niebieska klasa IIb.

Klasa IIIa w kolorze białym.

.

Przedstawienie dla rodziców.

.

.

.

.
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Walentynki, Dzień Kobiet- Czy lubimy takie
święta?

Dzień Świętego Walentego obchodzimy 14 lutego,
natomiast Dzień Kobiet 8 marca. Te dwa wydarzenia
stały się tradycją w naszym kraju.. Często
zastanawiam się,czy wszyscy lubimy te święta?
  Zacznijmy od walentynek.
To święto szczególnie jest „pielęgnowane” przez
zakochanych, którzy lubią spędzać je wyłącznie          
  w swoim towarzystwie. Ale mam jedną radę: nie
zapominajcie, aby okazywać miłość przez 365 dni        
w roku, nie tylko w ten jeden dzień!
Wydaje mi się, że osoby samotne rzadko angażują się
w przesyłania liścików, bukietów kwiatów, pieczenie
ciasteczek w kształcie serduszek. Jednak nie
zakładajmy, że pozostają w tym dniu w domu! Bardzo
chętnie spędzają cały dzień ,np. z przyjaciółmi.
Z kolei 8 marca mężczyźni od samego rana są
zaganiani. Starają się, aby w ten szczególny dzień
kobiety poczuły się docenione. Dużo kwiatów, dużo
życzeń, dużo ciepłych słów-żadna przedstawicielka
płci pięknej nie może być pominięta.  
Z tej okazji w każdym kraju są różne tradycje.              
  W Rumunii dzień ten jest równoważny z dniem matki,
podczas którego dzieci ofiarują drobne prezenty swoim
mamom i babciom. Z kolei we Włoszech kobiety
obdarowywane są gałązkami akacji
srebrzystej, natomiast w Portugalii często noc 8 marca
grupy kobiet świętują na obiadach i przyjęciach "tylko
dla pań".
Uważam, że warto pielęgnować tradycje i znaleźć
powody, dla których polubimy te święta. Są one okazją
do podtrzymywania więzi z bliskimi osobami.
Pokazujemy, że o nich pamiętamy i nie jesteśmy
wobec nich obojętni. Nie zamykajmy się w swoich
czterech ścianach, popatrzmy na świat, a jest on
naprawdę piękny!

(P.S.)

..

Drodzy czytelnicy WIP-a!

Redakcja naszej gazetki przeprowadza sondaż na
temat obchodzonych przez nas świąt- Dnia Kobiet
oraz walentynek. Ankietę wypełniło 40 chłopców    
  z naszej szkoły z klas II i III.
A oto jakie otrzymaliśmy odpowiedzi.

1.Czy lubisz obchodzone 8 marca ŚWIĘTO
KOBIET?

TAK – 70% głosów
 NIE-30% głosów

2.Jeśli zaznaczyłeś odpowiedź -tak-to podaj,
dlaczego?
Najczęściej pojawiające się odpowiedzi:
-„Lubię sprawiać kobietom przyjemność”
-„Lubię Dzień Kobiet, ponieważ można uszczęśliwić
panie na wiele sposobów”
-„Jest to jedno z niewielu świąt, w którym możemy
podziękować kobietom za ich obecność w naszym
życiu”

3.Jakie prezenty najczęściej kupujesz swoim
kobietom z okazji tych świąt?
KWIATY – 64%
CZEKOLADKI – 28%
PERFUMY,  BIŻUTERIA – 8%

4.Które święto jest dla Ciebie ważniejsze?
·  Walentynki-59,3%
·  Dzień Kobiet -40,6%.

 Dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału              
   w ankiecie. Wyniki potwierdzają,że w naszym
kalendarzu nie można pominąć tych świąt!

..
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Świat budzi się do życia

Pierwszy dzień wiosny est pewnie jednym z bardziej wyczekiwanych przez wszystkich dni w roku. 
Początek wiosny 2015zbiega się z równonocą wiosenną, która przypada w Polsce
20 marca (a w innych częściach globu nawet 22.03.).
Dawniej początek wiosny astronomicznej obserwowany był 21 marca, jednak z biegiem lat data
pierwszego dnia wiosny est coraz wcześniej.
W2015 początek wiosny wypadnie 20 marca, a pierwszy dzień kalendarzowej wiosny 21.03.
Tak będzie przez dziesiątki następnych lat. Aż do 2102 roku. Początek wiosny wypadać będzie coraz
wcześniej. W 2048 zimę pożegnamy 18.03, a wiosnę przywitamy dzień później.
  Wykorzystano http:/ /natemat.pl/95657,pierwszy-dzien-wiosny-

(K.W, J.S)
W marcu obchodzimy również Światowy Dzień Wody
Corocznie Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem. W 2015 roku hasło Światowego Dnia Wody
brzmi: Podzielmy się wodą z mieszkańcami Somalii.
Czy wyobrażacie sobie chociaż jeden dzień swojego życia bez wody?
Czy wiecie, że przeciętnie w ciągu dnia Europejczyk zużywa ok. 150 litrów wody, a w Afryce człowiek ma
do dyspozycji ok. 20 litrów? Czy wiecie, że więcej osób na świecie ma własny telefon komórkowy, niż
dostęp do jakiejkolwiek toalety? Czy wiecie, jakie skutki dla życia ma brak dostępu do wody?
Ciekawostki:

Słodka woda to zaledwie ok. 3% zasobów wody na świecie.
Około 1,2 miliarda ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody.
3,3 miliarda ludzi mieszka w miastach.

·  Wiele rejonów w Polsce, w tym polskie miasta także cierpią na braki wody – zasoby wody pitnej na
jednego mieszkańca w Polsce mamy takie same, jak w Egipcie, a każdego roku z naszych miast do
Bałtyku spływa i marnuje się ogromna ilość wody.
·  Najważniejszym, jedynym odnawialnym przez przyrodę, źródłem wody do picia jest woda deszczowa.
Każdy z nas powinien ją chronić, cenić i szanować – dobrze zagospodarowana będzie służyć każdemu,
natomiast niezagospodarowana może spowodować wielkie zagrożenia: powodzie, podtopienia, skażenie
środowiska.
·  Aby nie pojawił się dzień, w którym z kranu nie popłynie woda: Ratujmy w Polsce deszczówkę!
Wykorzystane informacje: http://pl.wikipedia.org

(K.W, J.S)

. .. .
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A może do teatru?

 
„Gdziekolwiek na Ziemi mieszkają ludzie, rodzi się niepowtarzalny Duch Teatru. Pod drzewami w małych
wioskach, a także na nowoczesnych scenach światowych metropolii” – z orędzia na Międzynarodowy Dzień
Teatru- Brett Bailey.
  27 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru, który został uchwalony na pamiątkę otwarcia Teatru
Narodów w Paryżu. Światowy Dzień Teatru ma za zadanie promować sztukę teatralną oraz umożliwiać
międzynarodową wymianę informacji na temat teatru. Zwyczajem tej uroczystości jest rozsyłanie wiadomości
tłumaczonej na ponad dwadzieścia języków od wybitnego człowieka związanego z teatrem.
W Polsce od 2007 roku z okazji tego wydarzenia Polski Zarząd Międzynarodowego Instytutu Teatralnego
przyznaje Nagrodę im. Stanisława Ignacego Witkiewicza. Przy okazji tego święta odbywa się akcja „Dotknij
Teatru”, która przez spektakle, warsztaty, otwarte próby, projekcje, koncerty i wykłady promuje oraz pokazuje
scenę „od kuchni”.
  W związku z tym wydarzeniem wszystkim pragnę przedstawić krótką  historię rozwoju tej niezwykłej sztuki.
  Teatr antyczny narodził się około VI wieku p.n.e. w Grecji. Mieszkańcy starożytnej Hellady dwa razy do roku
obchodzili święto boga Dionizosa- Dionizje Małe i Dionizje Wielkie, które dały początek tragedii i komedii.
  Kolejny duży rozkwit teatru miał miejsce w 1576 roku w Anglii za czasów panowania Elżbiety I, został nazwany
od jej imienia teatrem elżbietańskim.
  Polski teatr narodził się w średniowieczu, chętnie naśladował zachodnie wzorce.
Dopiero z końcem XVII wieku zaczęły wykształcać się własne, oryginalne formy.
  W XVII i XVIII wieku teatry podzielono na dworskie i publiczne. Nastąpiły duże zmiany
m. in. w architekturze teatralnej i dekoracji, zaczęto także stosować kurtynę.
Teatr oświeceniowy w Polsce  był nieodzownie związany z dwoma wybitnymi nazwiskami: Wojciecha
Bogusławskiego -nazywanego„ojcem teatru polskiego ” oraz Juliana Ursyna Niemcewicza.
  Teatr współczesny powstał na początku XX wieku. Duży wpływ na kształtowanie tej sztuki miały nurty takie jak
naturalizm, symbolizm, impresjonizm czy kubizm.
Po I wojnie światowej cenzura znacznie się zmniejszyła, co sprzyjało rozwojowi teatru.
W Polsce Stanisław Wyspiański dokonał inscenizacji m. in. „Wesela” -swojego autorstwa oraz „Dziadów” Adama
Mickiewicza.
  II wojna światowa odbiła swe piętno na sztuce teatralnej, m. in. wiele budynków teatralnych uległo zniszczeniu, a
ludzie odwykli od  rozrywek.
Po wojnie zostały otwarte liczne teatry: Teatr Zespołu Aktorskiego, Teatr Miasta Stołecznego Warszawy, Teatr
im. Słowackiego, Stary Teatr im. Modrzejewskiej.
W Warszawie, Krakowie, Lublinie i Łodzi postały szkoły teatralne.
Na deskach teatru najczęściej wystawiono napisane po wojnie dramaty( m. in. „Powrót Syna Marnotrawnego” R.
Brandstaettera, „Stary dworek” A. Ważyka) .
Twórcami najważniejszych spektakli tego okresu byli Juliusz Osterwa, Wilam Horzyca, Edmund Wierciński, Iwo
Gall, Leon Schiller.
  24 lutego 2015 roku grupa uczniów z naszej szkoły  miała okazję obejrzeć  w Łowiczu spektakl przygotowany
przez Krakowską Agencję Teatralną  pt .  „Kartki z powstania warszawskiego”.Widowisko zostało przygotowane 
na podstawie utworu Mirona Białoszewskiego. Gra aktorów,scenografia i muzyka  bardzo nam się podobały.
Spektakl pozwolił nam lepiej  zrozumieć życie ludzi w czasie powstania warszawskiego. Dziękujemy pani M.
Topolskiej za zorganizowanie tego wyjazdu.

(M.P)
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                                        Pozdrowienia:

od Wiktorii dla Dominiki K., Klaudii S.,
od Julki dla Natalii U., Natalii J. oraz Basi :)
od Patrycji dla dziewczyn z II a
od wszystkich dziewczyn z kl II a dla p. Mirki
od Basi dla Julii S ;p
ode mnie dla wszystkich xD
od wszystkich dla wszystkich :*
od p.Mirki dla dziewczyn z kl. II
od Martyny dla Weroniki i Justyny
od Weroniki dla Rozalii
dla Weroniki od Rozalii
dla Ziela
dla Tomka W od kogoś =)
od RZYGfrydzii dla Rozality =D

Najlepsze wyniki w nauce
w pierwszym semestrze

roku szkolnego 2014/2015

Pierścieniewska Weronika 5,29
Brytkowska Monika 5,14
Golis Tomasz 4,93
Stasiak Cezary 4,81
Dałek Oliwia 4,75
Marszałek Patrycja 4,62
Urbańska Natalia 4,50
Fijołek Daria 4,43
Skrzypczyńska Patrycja 4,43
Zygmuntowicz Agata 4,43
Sobczak Patrycja 4,38
Wojciechowska Patrycja 4,36
Wojtera Kinga 4,36
Wojtera Klaudia 4,29
Grzelak Krzysztof 4,25
Ciesielska Patrycja 4,21
Kostrzewa Michał 4,21
Szymczak Łukasz 4,21
Warda Aleksandra 4,21
Wacławiak Natalia 4,19
Jędrzejczak Natalia 4,14
Skonieczna Julia 4,14
Pawłowska Daria 4,14
Galińska Magda 4,14
Wiechno Natalia 4,14
Bartkosiak Piotr 4,14 
Biliński Adam 4,13
Gałusa Patrycja 4,09
Rogowska Klaudia 4,06
Wiśniewski Adrian 4,00

Wyniki klas
I a – 3,76
III a – 3,61
II b – 3,56
I b – 3,50
III b – 3,50
II a – 3,32

Gratulujemy i życzymy 
 dalszych sukcesów ! 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego-
21 lutego

Święto to zostało ustanowione przez  UNESCO 17 listopada 1999 rok.
Ma ono upamiętnić walkę pięciu studentów uniwersytetu w Dhace,
którzy zginęli w obronie  swojego języka. Według UNESCO, niemal
połowa z 6000 języków świata jest zagrożona zanikiem w ciągu 2-3
pokoleń. Róbmy więc wszystko, by chronić nasz język ojczysty. W
Polsce w tym roku święto to obchodzimy pod hasłem:. „Włączanie do
i za pomocą edukacji” czyli przeciwdziałanie wykluczeniom
społecznym poprzez umożliwienie równego i powszechnego dostępu
do edukacji.
Ciekawostka 
Dlaczego mikołajki i święty Mikołaj? 
Szóstego grudnia są mikołajki. Wiadomo! Ale nie każdy pamięta, że
mikołajki należy pisać małą literą. Dlaczego? Gdyż nazwy obrzędów,
zabaw i zwyczajów zapisujemy małą literą!
Na przykład andrzejki, walentynki, dożynki, oczepiny.
A co ze świętym mikołajem?
 W 2004 roku Rada Języka Polskiego ustaliła, że święty mikołaj (czyli
ktoś, kto przynosi prezenty z okazji świąt) piszemy małymi literami!
(Mój wujek co roku przebiera się za świętego mikołaja.
6 grudnia do grzecznych dzieci przychodzi święty mikołaj.)
Natomiast Mikołaj jako imię, oczywiście należy pisać wielką literą.
A co z legendarną postacią Mikołaja, biskupa Miry? 
W tym wypadku piszemy: święty Mikołaj, tak jak np. święty Piotr.
Pamiętajmy o  poprawności językowej-Ojczysty- dodaj do
ulubionych.!
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TOPKA

Nasza Topka proponuje Wam kilka popularnych
piosenek o miłości. Możecie ich słuchać nie tylko w

walentynki. Przed nami wiosna, pora roku, którą bardzo
lubią osoby zakochane.

Piosenki w języku angielskim:

  Taylor Swift - Love Story
  Avril Lavigne – I Love You
  Whitney Houston - I Will Always Love You

Piosenki o miłości w języku niemieckim:

Rosenstolz – Liebe ist alles
Silbermond – Das Beste
Schnuffel – Mein schönstes Geschenk

Piosenki o miłości w języku rosyjskim:

Alina Artz-LA
Katia Biezienowa - LIETO

Polskie piosenki o miłości:

LemON - Napraw
happysad - "Taką wodą być"

.

.

.

. . .

.

.

.

. . .
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TO WARTO PRZECZYTAĆ

Hopeless - Colleen Hoover

Czasem odkrycie prawdy może odebrać nadzieję
szybciej niż wiara  w kłamstwa.
To właśnie uświadamia sobie siedemnastoletnia Sky,
kiedy spotyka Deana Holdera. Chłopak dorównuje jej złą
reputacją i wzbudza w niej emocje, jakich wcześniej nie
znała. W jego obecności Sky odczuwa strach i
fascynację, ożywają wspomnienia, o których wolałaby
zapomnieć. Dziewczyna próbuje trzymać się na dystans
– wie, że Holder oznacza jedno: kłopoty. On natomiast
chce dowiedzieć się o niej jak najwięcej. Gdy Sky
poznaje Deana bliżej, odkrywa, że nie jest on tym, za
kogo go uważała, i że zna ją lepiej, niż ona sama siebie.
Od tego momentu życie Sky bezpowrotnie się zmienia.

.

.

.

                                        

                 
                 TO WARTO OBEJRZEĆ

Disco Polo - Maciej Bochniak

Maciej Bochniak  wznosi muzykę disco polo nieomal na
wyżyny mitu założycielskiego polskiego kapitalizmu i
choć jego wizja jest zarazem szalona i fantastyczna,
trzeba mu przyznać, że często jest wyjątkowo celny w
swoich obserwacjach. W "Disco Polo" wydaje się tętnić
więcej prawdy o naszym narodzie niż w niejednym
historycznym dramacie o powstańcach czy innych
bohaterach.

.

.

.
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KRZYŻÓWKA

.

 1. Rozpocznie się 21 marca.
 2. Dzień, w którym kapłan posypuje głowy              
   popiołem.
 3. Gościliśmy ich podczas ferii.
 4. W naszej szkole obchodzone są 20 i 21 marca.
 5 . Droga Jezusa na śmierć, odtwarzana                    
 w kościele w każdy piątek.
 6. Rodzaj wystawy. Mogą być edukacyjne,              
   rolnicze.
 7. Skrót fundacji założonej przez Jerzego                
   Owsiaka.              
 8. Święto Płci Pięknej obchodzone 8 marca.
 9. Po każdym dziale, bada zdobytą wiedzę.
 10. Ostatnie dni karnawału. 

.

.

.
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REDAKCJA

Redaktor naczelny: Natalia Wacławiak,
Z-ca redaktora naczelnego: Oliwia Dałek, Daria Fijołek,

Aktualności: Patrycja Ciesielska, Skonieczna Julia,
Na topie: Julia Skonieczna, Patrycja Marszałek,

Sport: Zieliński Adrian, Wiechno Wiktor, Natalia Jędrzejczak,
Pozdrowienia: Ciesielska Patrycja, Julia Skonieczna,

Ciekawe osobowości: Kinga Wojtera, Paulina Sołtyszewska,
Krzyżówka: Cezary Stasiak,

Zdjęcia: Anna Remian, Krzysztof Grzelak
Kolportaż: Patrycja Sobczak, Natalia Kociak, Milena Polak,
Opiekunowie: p. Agnieszka Reszka, p. Mariola Błaszczyk.

Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego
w Bielawach, ul. Parzew 20

99-423 Bielawy
tel. 46 838 26 62

E – mail: gimnazjum.bielawy@wp.pl
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