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Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
.
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Słowo wstępne

Zdaję sobie sprawę, że do Bożego Narodzenia jeszcze ponad
miesiąc ciężkiej pracy (szczególnie dla 3-klasistów, nękanych próbnymi
testami), ale czekoladowe mikołajki spoglądające na mnie ze sklepowych
półek, już teraz niszczą mi psychikę. Pewnie niedługo pojawi się reklama
Coca-Coli, na którą czekam niecierpliwie (nie bardziej, niż na świąteczne
prezenty).
Jednak skupmy się na rzeczach ważniejszych - kolejny numer
Gimzetki. W tym numerze zamieszczamy wywiad z panią Gabryel – Bryl,
namiastkę wróżb andrzejkowych (horoskop) oraz relacjonujemy Familiadę
przygotowaną z okazji Dnia Nauczyciela. Przygotowaliśmy też konkurs, w
którym możecie się popisad znajomością gwary wielkopolskiej. Miłej
lektury!
Inka
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Na początku przedstawię trójkę szczęśliwców, którzy wygrali w
konkursie z poprzedniego numeru. Są to: Maja Michalak (2C), Marysia
Tomiak (2C) i Michał Tomczak (3B). Każdy z nich otrzyma darmowy bilet
wstępu na dyskotekę andrzejkową oraz egzemplarz Gimzetki.
W ostatnim czasie w szkole odbyło się już wiele konkursów,
których wyniki znajdziecie poniżej.
- Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego, w którym Wojciech Dolatowski
(3C), Paulina Wojtkowiak (3C) i Paulina Zaremba (2B) dostali się do rejonu.
- Konkurs SALAMANRA - na kolejnym szczeblu naszą szkołę
reprezentowad będą Monika Andrzejczak (2B), Paulina Zaremba (2B),
Paulina Wojtkowiak (3C) i Basia Urbaniak (3A).
- W Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego , Wojewódzkim
Konkursie Historycznym i Wojewódzkim Konkursie Matematycznym nikt
z naszych uczniów nie zdobył wystarczającej liczby punktów, aby przejśd
dalej.
- Brawo dla Pauliny Wojtkowiak, Pauliny Zgoły, Wojtka Dolatowskiego i
Łukasza Nawrockiego, którzy zajęli III miejsce w zorganizowanym w
Bodzewie Konkursie Ekonomicznym i oprócz nagród indywidualnych
wywalczyli dla naszej szkoły drukarkę.
Chłopacy z podstawówki i gimnazjum wzięli udział w
międzyszkolnym turnieju piłki nożnej. Drużyna ze szkoły podstawowej w
składzie: Kamil Szymoniak, Hubert Szymczak, Michał Chmielarczyk, Paweł
Przygoda, Kamil Majchrzak, Oskar Marciniak, Dawid Łagodzioski, Jakub
Wojtyczka, Bartosz Frąckowiak, Błażej Danielczak, Jakub Andrzejewski
zajęła 1. miejsce!
Gimnazjaliści: Mateusz Sulecki, Jakub Wojtyczka, Kacper
Grzempowski, Jakub Chmielarczyk, Dawid Wojciechowski, Tobiasz
Szymczak, Tomasz Trąbała, Krystian Wojtasik, Grzegorz Wojtasik,
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Gerard Larski, Daniel Stanisławski, Szymon Murawiec zajęli miejsce 4.
Gratulujemy każdemu z nich, bo sam wysiłek podczas trenowania jest
godny podziwu. 
Inka

WYWIAD
W tym numerze specjalnie dla naszych czytelników wywiad
z nową nauczycielką języka niemieckiego - Panią Izabelą Gabryel – Bryl,
której bardzo dziękujemy za to, że poświęciła swój cenny czas
i zgodziła się odpowiedzied na kilka pytao.
1. Co sądzi Pani o atmosferze panującej w naszej szkole?
- Relacje panujące w naszej szkole można zaliczyd do otwartych zarówno
wśród uczniów, jak i nauczycieli. Wydaje mi się, że większośd uczniów
czuje się dobrze w swojej szkole i klasie. Uważam jednak, że proces
nauczania i wychowania powinien byd bardziej urozmaicony poprzez
organizację uroczystości i wycieczek przy udziale uczniów, rodziców i
nauczycieli.
2. Jak uczniowie sprawują się na Pani zajęciach?
- Staram się, żeby atmosfera pracy na moich zajęciach była przyjazna, a
lekcje ciekawe. Myślę, że uczniowie doceniają to, dlatego też zachowują
się poprawnie. Jako nauczyciel powinnam wystawid ocenę - dobrą (4).
Jest jednak pewna sprawa, która wręcz mnie irytuje. A mianowicie
pytanie stawiane nawet na początku kartkówki: „kiedy będzie poprawa?”.
3.Jakie plusy i minusy pracy w naszej szkole dostrzega Pani po dwóch
miesiącach?
- Jak każda szkoła i ta ma swoje plusy i minusy. Niezaprzeczalnym plusem
jest lokalizacja szkoły i jej zaplecze sportowe. Niestety trzeba się tu sporo
„nabiegad”.  Cieszę się również, że mam do dyspozycji pracownię
językową, która jest bardzo dobrze przygotowana do nauczania języków
obcych. Minusów też można kilka znaleźd. Ja chciałabym wskazad jeden,
czyli zbyt dużą liczbę pokoi nauczycielskich. Uważam, że utrudnia to
kontakt między nauczycielami.
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4. Gdzie pracowała Pani wcześniej?
- Całego przebiegu mojej kariery zawodowej nie będę opowiadad, ale
mogę się podzielid informacjami, że swoją pracę zawodową rozpoczęłam
w 2000 r. w Szkole Podstawowej w Gwoździanach niedaleko mojej
miejscowości rodzinnej, czyli Lublioca. A ostatnią placówką był Zespół
Szkół Łączności w Poznaniu.
5. Kiedy i dlaczego postanowiła Pani zostad nauczycielką języka
niemieckiego?
- Podobno kiedy byłam małą dziewczynką, to moją ulubioną zabawą była
szkoła - a ja w roli nauczyciela.  A tak zupełnie poważnie, to zawsze
chciałam się dzielid swoją wiedzą. Zaraz po ukooczeniu studiów
licencjackich otrzymałam oferty pracy i tak rozpoczęła się moja przygoda z
pracą w szkole…
6. Czy wycieczkę do Berlina zalicza Pani do udanych?
- Uważam, że możemy wycieczkę do Berlina zaliczyd do bardzo udanych,
począwszy od cudownej pogody, poprzez humor uczniów, aż do ilości
zwiedzonych obiektów. Ale proszę zapytad o ocenę uczestników wycieczki.
7. Czym interesuje się Pani prywatnie?
- Mam wiele zainteresowao, ale zdradzę Wam, że najbardziej intryguje
mnie wystrój wnętrz. Lubię także malowad, przede wszystkim krajobrazy.
8. Czy chce Pani dodad coś od siebie?
- Dziękuję za wywiad. 
Inka
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ŻAŁUJCIE, ŻE WAS TAM NIE BYŁO
Podczas akademii z okazji Święta Edukacji Narodowej dla nauczycieli
została przygotowana niespodzianka - FAMILIADA (którą prowadziłem
i nieskromnie przyznam bardzo dobrze się w tej roli sprawdziłem).
Rywalizowały ze sobą dwie rodziny: rodzina nauczycieli, których
reprezentowali: p. Henryka Jurkowska-Klupś, p.Hanna Kordus, p. Hanna
Powicka i p. Łukasz Puślecki oraz rodzina uczniów. Wielu widzów nie
chciało uwierzyć, że członkowie drużyny nauczycieli naprawdę o niczym
nie wiedzieli i byli bardzo zaskoczeni. Postanowiliśmy więc dotrzeć do
uczestników i zapytać o ich wrażenia z udziału w bardzo znanym turnieju.
Pani dyrektor Henryka Jurkowska-Klupś: Podobał mi się sam pomysł
programu artystycznego, bawiłam się bardzo dobrze i mam nadzieję, że ci,
którzy oglądali też się dobrze bawili.
Pani Hanna Kordus: Byłam bardzo zaskoczona tym, że zostałam
wylosowana, nie miałam tremy. Brakowało mi tylko finału po ostatnim
pytaniu. Podobało mi się to, że cokolwiek powiedziałam, to zawsze było
dobrze.
Pani Hanna Powicka: Byłam bardzo wystraszona i miałam tremę. Bardzo
często nie rozumiałam, co do mnie mówił prowadzący. Mimo emocji i
stresu - bardzo mi się podobało.
Pan Łukasz Puślecki: Podobało mi się, chociaż prowadzący nie był do
końca przygotowany (nie zgadzam się z opinią pana Łukasza). Fajny
pomysł na zaangażowanie nauczycieli. Podobał mi się także sam przebieg
konkursu.
Na potwierdzenie dobrej zabawy dołączam kilka zdięć.
Orfeusz;)
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Koniec świata - różne spostrzeżenia
Zapewne każdemu obiło się o uszy coś na temat końca świata
przewidzianego przez kalendarz Majów i proroctwo Oriona. Według tego
wielka katastrofa czeka nas 21 grudnia 2012 roku. Na podstawie tych
przepowiedni powstały nawet filmy przedstawiające, jak mogłoby to
wyglądać (niektórzy oglądający biorą to na poważnie i zamartwiają się
przyszłością). Moim zdaniem niepotrzebnie. Moim celem nie jest
opisywanie, na czym miałoby to najprawdopodobniej polegać (wszystko,
co by was zainteresowało na ten temat znajdziecie w Internecie).
Chciałabym jednak w związku z tym zaprezentować trzy typy ludzi, z
których każdy inaczej zareagowałby na tę samą wiadomość.
Pesymista – widzi wszytko w czarnych kolorach. Zacząłby szukać
jakiegoś rozwiązania, które da możliwość przetrwania, ale też bardzo byłby
zaniepokojony tą sytuacją.
Realista- sądzi, że raz coś się udaje, a raz nie. Zapewne w głębi
serca myśli, że może się coś nie udać. Żyje chwilą, wierzy, że to, co jest
zapisane i tak nas kiedyś spotka i należy żyć chwilą.
Optymista - ogląda świat przez różowe okulary. Jest w nim bardzo
dużo wiary. Na pewno nie zamartwiałby się niesprawdzonymi
opowieściami. Myśli, że to jakieś brednie, że wszystko się uda. Nie wierzy,
że może nam coś grozić.
Postanowiłam więc przeprowadzić ankietę wśród uczniów naszej szkoły,
aby dowiedzieć się, za jaki typ uważają się nasi czytelnicy. Ankieta została
przeprowadzona na przerwach z chętnymi do udzielenia odpowiedzi
uczniami.
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KaJan xD
Jak spędzić wolny jesienny wieczór?
Zazwyczaj długie, jesienne wieczory spędzamy, siedząc przed komputerem,
oglądając kolejne strony bestów, grając w gry komputerowe, znajdując co
chwilę coś ciekawego na facebook'u,
przeglądając "interesujące i pożyteczne" portale plotkarskie,
przeprowadzając długie rozmowy za pomocą komunikatorów
internetowych, oglądając po raz setny ten sam film w telewizji... Staje się
to nudną rutyną. Może warto pomyśled nad spędzeniem czasu z
przyjaciółmi? Oto kilka podpowiedzi na zabicie nudy:
-

oglądanie filmu z przyjaciółmi i przygotowanie wspólnej przekąski
(polecamy „Nad życie” + kilka paczek chusteczek)
wspólny wyjazd na basen
karaoke (ising.pl)
gra w karty i gry planszowe
słuchanie muzyki
kino
kręgle
AnDzik i PaŁl@
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„Kto pyta, nie błądzi”
Tym razem pytaniami nękaliśmy panią dyrektor Henrykę
Jurkowską- Klupś, która z chęcią poświęciła nam swój czas. Stale
zachęcamy do podsuwania nam pomysłów na pytania, ponieważ nasza
wena twórcza jest bliska wyczerpaniu. 
- Jaka musiałaby byd temperatura na dworze, aby lekcje zostały
odwołane?
Dyrektor za zgodą organu prowadzącego (Urzędu Gminy) może
zawiesid zajęcia, jeśli temperatura mierzona kilka dni z rzędu o godzinie
21.00 wynosi, co najmniej -15 stopni, przez co w klasach nie byłoby
odpowiednio ciepło (18 stopni). Lekcje mogą byd też odwołane przez
wójta, kiedy wystąpią zdarzenia zagrażające uczniom. Oczywiście, jeśli
zdarzyłoby się, że lekcje zostaną odwołane i tak będzie trzeba odpracowad
je w lipcu.
- Czy jest możliwośd zorganizowania „Nocy w gimnazjum”?
W planie tegorocznych imprez nie jest to przewidziane. Aby
zorganizowad tego typu imprezę, potrzebujemy nauczycieli, którzy
zgodziliby się zostad na noc w szkole i was pilnowad. Musiałby byd pomysł
realizowania różnorodnych zajęd w wielu salach, ponieważ wyłącznie
nocowanie w szkole byłoby mało atrakcyjne.
Inka&Orfeusz
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Wycieczka do Berlina oczami uczestniczki
W tym roku pierwsza (ale mamy nadzieję, że nie ostatnia)
wycieczka zagraniczna odbyła się 18 października. Tego dnia uczniowie
gimnazjum, którzy otrzymali na zakończenie roku szkolnego 2011/2012
świadectwa z wyróżnieniem mieli okazję pojechać do Berlina.
Przed wyjazdem większość uczestników przeraziła informacja o
godzinie wyjazdu jednak wszyscy dotarli na miejsce zbiórki punktualnie o
3:20. Do stolicy Niemiec dojechaliśmy około 9:00. Pierwszym punktem
wycieczki był Reichstag. Zanim tam weszliśmy, byliśmy sprawdzani,
przechodziliśmy przez bramki, tak jak na lotnisku – dla wielu z nas było to
nowe doświadczenie. Po zwiedzeniu budynku, zjechaliśmy windą na dół,
(niby żadne wielkie wydarzenie, ale akurat wtedy, przez szybę widzieliśmy
Angelę Merkel). Następnie przeszliśmy pod Bramę Brandenburską, tam
również był czas dla paparazzi. Później poszliśmy do autobusu. Kolejnym
punktem było „museum für naturkunde”, czyli Muzeum Historii Naturalnej.
Wydaje mi się, że najciekawszym elementem tam był wyświetlany film (w
języku niemieckim). Projektor wyświetlał film na tablicy w kształcie koła,
która się zniżała, do tego była doczepiona kamera, w pewnym momencie
pojawiliśmy się my. W muzeum można było zobaczyć również ryby w
formalinie ustawione na setkach półek, model Ziemi i krążące wokół niej
planety i wiele, wiele innych ciekawych eksponatów. Kolejną atrakcją była
galeria handlowa, w niej mieliśmy okazję podziwiać zegar wodny oraz
zrobić zakupy. Podczas drogi do domu nie było takiego spokoju w
autobusie jak mogłoby się wydawać, ale przynajmniej nie było nudno.
Oczywiście nie obyło się bez wizyty w McDonald. Do domu w doskonałych
humorach wróciliśmy około 23:20. Niektórzy uczniowie kolejnego dnia pisali
konkurs z języka polskiego, ale jak się okazało nawet zmęczeni radzimy
sobie nieźle, bo troje uczniów zakwalifikowało się do etapu rejonowego..
Podsumowując, uważam że w naszej szkole powinno się
organizować więcej takich wycieczek, bo z Berlina wszyscy wrócili
zadowoleni.
Timelord

11

Poznao Game Arena
Gry komputerowe i konsolowe, technologia, sprzęt, nowinki z
branży gier, piękne hostessy – tak, to właśnie Poznao Game Arena (PGA),
czyli największe targi gier w Polsce. Odbywały się w dniach 26.10 – 28.10
w Międzynarodowych Targach Poznaoskich. Oczywiście wybrałem się tam
na jeden dzieo wraz z kolegami, aby zobaczyd całe wydarzenie ;).
O co dokładnie chodzi?! Najróżniejsi producenci gier i najnowszych
technologii rozkładali swoje stanowiska na wyznaczonych halach i
prezentowali swoje produkty na najbliższy okres czasu. Można było zagrad
w nowsze produkcje i zobaczyd najnowsze technologię. Z bardziej znanych
powszechnie ludziom firm był: Asus, Creative, Microsoft. Pojawił się tam
również jeden kącik, który przypomniał mi moje dzieciostwo, a mianowicie
strefa Retro Games, gdzie można było zagrad na takich sprzętach jak:
pegazus, commodore 64 itp. w stare dobre gry takie jak np. Donkey Kong
czy Super Mario(jeśli dobrze pamiętam). Oczywiście taka impreza nie
oznacza tylko siedzenie przed monitorem czy telewizorem. Do tego
wydarzenia podłączył się również Zjazd Twórców Gier (ZTG), który miał
wyznaczone dla siebie odpowiednie sale wykładowe, gdzie poruszano
bardzo ciekawe tematy związane z tworzeniem gier. Oprócz tego
wszystkiego można było znaleźd małe miejsce dla fanatyków gier
planszowych i szczerze powiedziawszy nie były to takie proste gry typu
Monopoly. Należy również zaznaczyd, że całe to wydarzenie w tym roku
zostało objęte hasłem LEGENDA POWRACA , ponieważ impreza nie
odbywała się przez ostatnie 3 lata.
No cóż, muszę przyznad, że legenda powróciła, ale odczuwam
pewien
delikatny niedosyt pomimo, że oceniam wydarzenie jak
najbardziej pozytywnie. Według organizatorów za rok zobaczymy znacznie
większe i lepsze wydarzenie. Mam nadzieję, że udało mi się w bardzo
dużym skrócie to wszystko wyjaśnid i opisad. Targi oceniam na 7+/10 i
uważam, że warto było wydad to skromne 12 zł za wstęp, a za rok w miarę
możliwości ponownie się tam wybiorę ;).
Soffka
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HOROSKOP
Ryby Nucz się żyć zgodnie z samym sobą i nie pozwól na to, by życie tobą
kierowało.
Wodnik Zima to czas na zmiany, przestań martwić się o innych, zajmij się
sobą. Musisz pomyśleć tym, co dla ciebie dobre.
Baran Każdy czegoś od ciebie chce i zawraca głowę swoimi problemami?
To znaczy, że jesteś osobą godną
zaufania. nie zmieniaj tego.
Byk Przestań udawać kogoś, kim
nie jesteś. Weź głęboki wdech i
dopracuj swój styl, bo niedługo
andrzejki .
Bliźnięta Nie narzekaj tyle! –
UŚMIECHNIJ SIĘ! Ciesz się
tym, że masz przyjaciół. Nie
warto marudzić - życie jest za
krótkie.
Rak Zbliżają się andrzejki, to twój dobry czas, aby w końcu uwierzyć, że
marzenia się spełniają!
Lew Zbliżają się andrzejki - to idealny czas, aby w końcu zacząć wierzyć
we wróżby!
Panna W najbliższym czasie spotkasz dużo starych znajomych. Nie
ignoruj ich i pamiętaj, że czasami warto odnowić kontakty.
Waga Zwróć uwagę na osobę spod znaku Barana. Jest ona zainteresowana
tobą od jakiegoś czasu.
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Strzelec Nie rozdrapuj starych ran i nie wracaj do dawnych konfliktów. Żyj
tym, co jest dzisiaj .
Skorpion Wydaje ci się, że nikt cię nie rozumie i wszystko jest przeciwko
Tobie? Zmień nastawienie do świata, a reszta stanie się prostsza.
Koziorożec Jesteś bardzo rozgadaną osobą. Naucz się w końcu, że nie
tylko ty jesteś w tej klasie. Daj innym dojść do słowa!
Wasza twórczość
Od dawna prosimy Was o „podrzucanie” swoich wierszy, opowiadań
rysunków, które pewnie zalegają w szufladach, a my je chętnie
wypromujemy, nie pobierając żadnych opłat 
Tym razem podziwiamy talent plastyczny Moniki Andrzejczak.
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Dlaczego akurat rogale?
Wielu z Was zapewne 11 listopada zajadało się pysznymi rogalami
z okazji Dnia Świętego Marcina. Jednak większośd nie wie pewnie,
dlaczego tego dnia spożywamy rogale, a nie, np. pierniki bądź inne,
smaczne wyroby cukiernicze.
Otóż legenda głosi, że św. Marcin był człowiekiem niezwykłym,
który przez większośd swojego życia wspierał innych, ubogich ludzi. Święty
przedstawiany jest jako rycerz na białym koniu, rozdzierający swój płaszcz
i podający go żebrakowi. Podobno pewien cukiernik znalazł podkowę
zgubioną przez konia św. Marcina. Następnie na jej kształt uformował
ciasto, ozdobił je migdałami i upiekł. Doceniając dobrod świętego, rozdał
rogale ubogim.
AnDzik i PaŁl@
Skoro objedliśmy się już rogalami, a mamy jesień i u niektórych być może
pełne skrzynie jabłek, więc w kolejną niedzielę do kawy proponuję

SZARLOTKĘ
Składniki: 5 jaj, 3 szklanki mąki, 1 kostka
margaryny, 1,5 szklanki cukru, 1,5 łyżeczki proszku
do pieczenia, 2 łyżeczki kartoflanki, pokrojone
jabłka, cynamon
Przygotowanie: Z żółtek i 0,5 szkl. cukru, mąki, proszku i rozpuszczonej
margaryny ugnieć ciasto, podzielić je na 3 części, 2 z nich zamrozić. Ubić
sztywna pianę z białek, dodać pozostały cukier i kartoflankę. Niezamrożoną
częścią ciasta wylepić blachę, wyłożyć jabłka. Zetrzeć pierwszą część
zamrożonego ciasta, wylać białka, na to zetrzeć ostatnia część
zamrożonego ciasta. Piec przez 50-50min w temp. 175-185 stopni.
SMACZNEGO!!!
Orfeusz ;)
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KONKURS!
Z racji tego, że większośd Wielkopolan wstydzi się gwary poznaoskiej,
postanowiłam tym razem zrobid konkurs opierający się na jej znajomości.
Zasady są takie, że należy wpisad do krzyżówki, co dany wyraz znaczy w
języku ogólnopolskim. Wyciętą krzyżówkę należy oddad Adriannie
Grobelnej z kl. 2B .

Kulka, świgad, sklep, kejter, farynia, fefry, japa, angryst, funcka, katana,
niuda, bana, pener, nupel,
KUPON KONKURSOWY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Adzik ;]
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