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PROJEKTU

Publiczne Gimnazjum im. H.
Sienkiewicza w Wąsoszu
ul. Zacisze 10
56-210, Wąsosz

Numer 12 06/15

Jan Brzechwa „Przyjście lata”

- Oświadczyć mogę krótko, 
Przypłynie własną łódką. 

A lato przyszło pieszo - 
Już łąki nim się cieszą 
I stoją całe w kwiatach 
Na powitanie lata. 

          N U M E R   P R A W I E   W A K A C Y J  N Y 
           SŁOWA ULATUJĄ, ZAPISKI POZOSTAJĄ !

W numerze:
*Dyktando na 6
*Spotkanie z aktorem
* Letni przepis
* Horoskop
* Dzień Patrona
* Humor
* Miniwywiad
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D Y K T A N D O   N A  6!

Życzliwy żółtodziób przechadzał
się wzdłuż żółtej rzeki. Idąc
zobaczył mnóstwo ciekawych
rzeczy. Widział rząd żarłoków,
który próbował rozwikłać jakąś
sprawę. Usłyszał jak jeden z
żołnierzy opowiadał w jaki sposób
stracił żebro. Idąc tak dalej
żółtodziób zauważył krzak
dojrzałych i słodkich jeżyn. Widział
również jak za oknem jakaś
starsza kobieta prasuje ubrania
żelaznym żelazkiem, a nad nią wisi
piękny posrebrzany żyrandol. .
Przed jej domem był ogródek, w
którym zasadzona została rzadka
rzodkiewka, przeogromne
marchewki i sałatę. Tuż obok
znajdował się krzaczek 

się krzaczek pożywnej jarzyny.
Gdy chłopak zmęczył się
spacerem, wrócił do domu, usiadł
na kanapie i prawie natychmiast
zasnął. Miał sen. Rozmawiał ze
swoim kolegą i nagle zauważył, że
kolega trzyma jego starą książkę,
którą niedawno zgubił. Zobaczył
nawet jego podpis na okładce.
Chłopak zażądał by kolega oddał
mu jego własność, ale nie chciał się
zgodzić. Gdy ten nalegał, przyjaciel
zamienił się w strasznego potwora
z czterema mackami i olbrzymią
głową smoka. Jego ciało całe
pokryte było łuskami. Wyglądał
dokładnie tak, jak było to opisane w
jego książce. Przestraszony
chłopak zaczął uciekać, byleby być
jak najdalej od tego potwora, ale

krwiożercza bestia cały czas
podążała za nim. Nagle wpadł do
żółtej rzeki, a gdy spojrzał do tyłu
zauważył, że potwór spalał
wszystko, co stało na jego drodze.
Krzak jeżyn zamienił się w proch, a
grupa żarłoków natychmiast
zniknęła mu z oczu. Potwór powoli
do niego podchodził, a gdy był już
blisko, chłopak nagle się obudził i
spocony leżał na kanapie. Przed
sobą zobaczył przerażającego,
żonglującego żonglera. Stał przed
nim bez jednej ręki w osmalonym i
podartym ubraniu, a jego twarz była
dziwnie wykrzywiona. Żółtodziób
zemdlał, a gdy się obudził nadal
leżał na swojej kanapie, cały i
zdrowy. Okazało się, że to był tylko
koszmarny sen..

1 czerwca 2015r. wszyscy uczniowie gimnazjum udali się do Zespołu Placówek Kultury
w Wąsoszu na spotkanie z aktorem Lechem Dyblikiem. 
Pan Dyblik znany jest z wielu filmów i  seriali. 
Przez półtorej godziny nasi uczniowie z ciekawością słuchali wspomnień aktora o jego  życiu,
dzieciństwie, młodości, rodzicach, szkole, kolegach, a także pracy.

Tematem przewodnim była jednak historia jego walki z nałogiem, walki ze słabościami i w
końcu zrozumienie, co jest w życiu najważniejsze, jakie wartości są istotne, 
a co nie jest w ogóle ważne.

Pan Lech Dyblik zaprezentował się także jako gitarzysta i wykonawca rosyjskich ballad.
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RYBY- Wszystko poszło zgodnie z wcześniejszym planem i na jakiś czas masz spokój ze
szkołą! Hurra!!
BARAN-  Teraz jest za późno na zmiany. W  przyszłym roku będzie lepiej, jeśli dotrzymasz
danego sobie słowa.
BYK- Gwiazdy Ci sprzyjają. Teraz wszystko pójdzie po Twojej myśli.
BLIŹNIĘTA-  Dla Ciebie szkoła to już historia! Oby do września.
RAK-  Tegoroczne wakacje wciąż stoją pod znakiem zapytania, i to nie z powodu szkoły!
Pora wreszcie podjąć jakieś konkretne decyzje.
LEW- Rodzice oczekują, ze będziesz zawsze najlepszy. A czasem po prostu może
się zwyczajnie nie udać.
PANNA- Czekasz na rozdanie świadectw z niecierpliwością i zdenerwowaniem, a wszystko z
powodu wizji letniego wyjazdu.

WAGA- Na początku miesiąca
kilka nerwowych sytuacji. Potem
już lepiej!
SKORPION- marzy Ci się wyjazd
nad gorące morze. Ale układ
gwiazd wskazuje raczej na góry...
STRZELEC- wędrowny wyjazd czy
leżenie nad morzem? Teraz tylko
takie problemy zaczną Ci spędzać
sen z powiek :)
KOZIOROŻEC- nowa pasja
wciągnie Cię tak mocno, że nic nie
będzie ważne.
WODNIK- plany na wakacje
jeszcze można zmienić. Nie
narzekaj, działaj!

 
        GDZIE W  POLSCE 
         SPĘDZIĆ URLOP? 

Wakacje  to nie tylko morze i góry.

Polska jest krajem oferującym inne
wspaniałe miejsca.

Najczęściej odwiedzane miasta w
Polsce:

Kraków, Częstochowa, Gdańsk,
Bieszczady, Mazury, Malbork,
Oświęcim, Tatry, Warszawa,
Wrocław, Zakopane.

Polskie miejsca wpisane na listę
UNESCO
Warto je zobaczyć:

Stare Miasto w Krakowie, Kopalnia
soli w Wieliczce, Auschwitz-
Birkenau, Puszcza Białowieska,
Stare Miasto w Warszawie, Stare
Miasto w Zamościu,
średniowieczny zespół miejski
Torunia, Zamek krzyżacki w
Malborku, Kalwaria Zebrzydowska,
Kościoły Pokoju w Jaworze i
Świdnicy, drewniane kościoły
południowej Małopolski, Park
Mużakowski, Hala Stulecia we
Wrocławiu
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DZIEŃ PATRONA

12 czerwca 2015r. na boisku
szkolnym odbył się apel związany
z uczczeniem 13 rocznicy nadania
szkole imienia H. Sienkiewicza.
Apel przygotowały klasy IIIa i Ia pod
kierunkiem trzech naszych pań
polonistek.
W części oficjalnej miało miejsce
podsumowanie VII edycji konkursu
"Gimnazjaliści śladami H.
Sienkiewicza".
W części "nieoficjalnej" uczniowie
zaprezentowali biografię pisarza,
ciekawostki o nim oraz przedstawili
6 wybranych bohaterów
Sienkiewiczowskich poprzez ich
opis, przebranie oraz plakat.

G

       Ciekawostki o pisarzu!

Powieść "Krzyżacy"
powstawała w Polsce (m.in. w
Warszawie i Zakopanem), w
Austrii, Francji, Szwajcarii i
Włoszech.
Przed napisaniem
„Krzyżaków" Henryk
Sienkiewicz długo poznawał
gwarę góralską, której
elementy wykorzystał w
stylizowanym języku postaci
tej powieści...
Sienkiewicz miał trzy żony,
wszystkie o imieniu – Maria.
w Trylogii występuje 511
postaci

MINIWYWIAD  Z  UCZNIAMI  KLAS I.

-Witam!
-Witamy!
-Na koniec roku szkolnego mam do Was kilka pytań związanych z pobytem w gimnazjum.
-Słuchamy!
-Jakie było Wasze pierwsze wrażenie po przyjściu do naszej szkoły?
-Bardzo pozytywne. Zauważyliśmy bardzo dobrą i miłą atmosferę panującą w szkole.
-Jakie wrażenie wywarli na Was nasi nauczyciele?
-Wydawali się bardzo mili,ale i bardzo wymagający.
-Czy chcielibyście jeszcze coś dodać?
-Tyle tylko, że kolejny rok szkolny zapowiada się bardzo ciekawie.
-Dziękuję za wywiad.  Życzę Wam miłych wakacji.

B
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OBSERWUJEMY  NATURĘ

Po upalnym dniu następuje
bezwietrzna, gwiaździsta noc.
* Z całą pewnością następnego
dnia rano będzie rosa.

O wschodzie Słońca niebo staje się
czerwone.
* Zbliżają się opady, którym może
towarzyszyć silny wiatr.

Po zachodzie Słońca niebo mieni
się złotymi kolorami.
*Nie martw się, dobra pogoda
utrzyma się.

Dym unosi się wyraźnie ku górze.
* Możesz cieszyć się z pięknej
wyżowej pogody.

Nisko nad ziemią pojawiły się
chmury warstwowe, które pokryły
niemal całe niebo.
* Będzie deszcz, zimą spodziewaj
się śniegu.

Niebo po zachodzie Słońca staje
się pomarańczowoczerwone.
* Zwykle następuje wówczas
pogorszenie się pogody.

Po mroźnym i słonecznym
zimowym dniu następuje
bezwietrzna, gwiaździsta noc.
* Jutro rano możesz spodziewać
się szronu.

Składniki:

- 10 średnich ziemniaków
- 2 łyżeczki papryki słodkiej w proszku
- ¼ szklanki oliwy z oliwek
- ½ łyżeczki soli
- 1 łyżeczka pieprzu
1.  Ziemniaki obrać ze skórki.
2.  Wymieszać oliwę, paprykę, pieprz  i sól
3.  Wymieszać ziemniaki i marynatę razem
4.  Zawinąć ziemniaki w folię aluminiową, położyć na ruszt.
5.  Piec ziemniaki przez ok. 40 min.
6.  Podawać je z sosem czosnkowym lub ze świeżą sałatą z pomidorami i olejem.

    L E T N I  
 P R Z E P I S

         na  
    grillowane     
     ziemniaki
  w marynacie
   ze słodkiej 
     papryki
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        RAZ  NAPISZ,  DZIESIĘĆ  RAZY  PRZECZYTAJ!

NUMER  PRZYGOTOWALI:

* Daria Berus
* Roksana Głowacka
* Sara Grzęda
* Weronika Korman
* Michał Krawczyk
* Mariusz Kuchalski
* Aleksandra Madera

* Barbara Gransort ( opiekun)

Wszystkie zdjęcia zrobiono 16 czerwca 2015r.
na terenie gimnazjum i w jego okolicy!

Słonecznych wakacji, zawarcia wspaniałych znajomości,
poznania wielu cudownych miejsc 
                                                      życzy Redakcja

HUMOR * HUMOR * HUMOR
Na cyrkowej arenie odbywa się mrożący krew w
żyłach numer. Artysta chwyta za grzywę największego
lwa, wkłada swą głowę do jego paszczy, a potem jak
gdyby nigdy nic wyciąga z kieszeni włóczkę i zaczyna
robić na drutach.
Po jakimś czasie wyjmuje swą głowę z paszczy lwa 
i pokazuje publiczności zrobiony na drutach szalik.
Publiczność jest zachwycona, na arenę sypią się
kwiaty.
- Dziękuję - mówi artysta - A może ktoś z państwa
potrafiłby to zrobić?
Z trzeciego rzędu wstaje jakaś babcia i woła:
- Ja! Z włóczki nie takie rzeczy już robiłam!


