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Drodzy czytelnicy!
Za nami już konkursy wojewódzkie, Dzieo Nauczyciela, pasowanie
na ucznia i mnóstwo trudnych sprawdzianów, a za nim się obejrzymy będą
święta. Jestem pewna, że wszyscy czują się już pełnoprawnymi uczniami
naszej szkoły i wszyscy mają już za sobą jakąś poprawę, także gorąco
zachęcamy do chwili relaksu, a jak wiadomo, najlepiej odpoczywad,
czytając nowy numer Gimzetki Może chociaż na chwilę uczniowie
zapomną o stosach zeszytów czekających na odrobienie zadad domowych,
a nauczyciele odpoczną od poprawiania naszych sprawdzianów. Mamy
nadzieję, że praca, jaką cała redakcja włożyła w napisanie artykułów oraz
czas jaki pani opiekun Gimzetki poświęciła na sprawdzanie drobnych
błędów, nie pójdą na marne.
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Aktualności
Mija trzeci miesiąc roku szkolnego. W szkole dzieje się wiele
ciekawych rzeczy. Przypominamy:
> Pod koniec października odbyło się pasowanie na ucznia i na
przedszkolaka. Maluchom życzymy powodzenia oraz samych sukcesów
w dalszych latach.
> 7 listopada wzięliśmy udział w obchodach Narodowego Święta
Niepodległości. Mamy nadzieję, że starannie wykonane rozety nie były
tylko elementem dekoracyjnym, ale świadczyły o zrozumieniu wagi
tego święta, a 200 rozdanych flag zostało wykorzystanych zgodnie
z przeznaczeniem. Zachwyciły nas zdjęcia zrobione w ramach projektu
„Patriotyczne Biało – Czerwone Retro” (zazdrościmy uczestnikom
profesjonalnej sesji).
> 8 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Ratujmy
Kasztanowce”. Brawa dla wszystkich, którzy
zaangażowali się
w grabienie liście w Strzelcach Wielkich, na Marysinie, w Smogorzewie
oraz w Grabonogu.
> Reprezentacja naszej szkoły wywalczyła tytuł wicemistrza
w Mistrzostwach Powiatu w halowej piłce nożnej. Szymon, Dawid,
Daniel, Patryk, Błażej, Gerard, Tomek, Tobiasz, Hubert, Michał,
Grzegorz – gratulujemy!
> Za nami szkolne etapy wojewódzkich konkursów przedmiotowych.
Uczestnicy przyznają, że ich poziom jest naprawdę wysoki, dlatego tym
bardziej gratulujemy Kindze Kaczmarek z 2B awansu do etapu
rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, Mateuszowi
Dolacie z 3C, który zakwalifikował się do dalszego etapu
Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej oraz

Filipowi Półtoraczykowi, który będzie reprezentował naszą szkołę
w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla
uczniów szkół podstawowych.
> Joanna Małecka zajęła V miejsce w ogólnopolskim konkursie „Pamięd
w obiektywie". Asia wysłała na konkurs zdjęcie przedstawiające mogiłę
powstaoców wielkopolskich na cmentarzu w Strzelcach Wielkich.
Gratulujemy!
> 24 listopada odbyła się dyskoteka andrzejkowa. Brawa dla
wszystkich biorących udział w konkurencjach przygotowanych przez
SU.
Marta
Holy Wins (Święty Zwycięża)
W gostyoskiej Farze w przeddzieo Wszystkich Świętych po raz
trzeci zorganizowano procesję Holy Wins, która jest alternatywą dla
Halloween. Wraz z wolontariuszami z Wolontariatu Marysin przyłączyłam
się do radosnego pochodu, którego uczestnicy przebrani byli za świętych.
W piątkowy wieczór zebraliśmy się w Farze o 18.00, by stamtąd wyruszyd
na Świętą Górę. W kolorowej, rozśpiewanej procesji dominowały dzieci
przebrane za aniołki oraz młodzież, której przedstawiciele nieśli relikwie
świętych. Na Świętej Górze o 19.00 została odprawiona msza święta, a po
jej zakooczeniu można było uczcid przyniesione relikwie. Myślę, że warto
było wziąd udział w Holy Wins, bowiem dostarczyło mi to wiele radości
oraz wzbogaciło o nowe doświadczenia.
Julia

Muzycy są wśród nas
Kilkoro uczniów naszej szkoły poza nauką przedmiotów szkolnych, uczy się
jeszcze dodatkowo gry na jakimś instrumencie. Na potrzeby tego artykułu
przeprowadziłam sondę dotyczącą tego, ilu uczniów naszej szkoły gra na
instrumencie i jaki instrument wybrali.
Sonda została przeprowadzana w gimnazjum.
Oczywiście największą popularnością cieszy się gitara. Gry na tym
instrumencie uczy się obecnie 7 gimnazjalistów.
3 osoby grają na keyboardzie.
Na flecie poprzecznym grają 2 osoby.
Są też instrumenty cieszące się nieco mniejszą popularnością:
- perkusja – 1 osoba
- skrzypce - 1 osoba
- trąbka - 1 osoba
- pianino - 1 osoba
Łącznie w naszym gimnazjum gry na instrumentach uczy sie 16 osób.
Zaznaczam, że dane dotyczą tych, którzy w tym roku uczą się gry, a nie są
samoukami lub zakooczyli już naukę.
Niektórzy podkreślali, że w gimnazjum „nauczyciele coraz więcej
wymagają” i więcej czasu muszą poświęcad na bieżącą naukę,
a nauka gry na instrumencie wcale nie jest taka łatwa, jak się wydaje. Jest
to czasochłonne zajęcie i niektórzy nie podejmują się tego wyzwania, bo
wiedzą, że nie dadzą rady, że nie będą mieli czasu na inne przyjemności.
Żeby przybliżyd wam, jakie dodatkowe zadania ciążą na muzykach,
przeprowadziłyśmy z Gabą wywiad z uczennicami 6 klasy szkoły
podstawowej doskonalącymi swoje umiejętności w szkole muzycznej.
Lola

Wywiad

Częśd uczniów naszej szkoły ma
zainteresowania pozaszkolne, o których
możemy nie wiedzied. Uprawiają różne sporty,
fotografują, jeżdżą konno, konstruują roboty czy też
grają na instrumentach. W ubiegłym roku szkolnym rozpoczęliśmy cykl
wywiadów z takimi osobami.
Tym razem postanowiłyśmy porozmawiad z naszymi młodszymi
koleżankami z podstawówki, uczennicami szkoły muzycznej - Kamilą
Binkowską i Oliwią Krzak.
W jaki sposób dokonałyście wyboru instrumentu?
Kamila - Słuchałam dużo muzyki, spodobało mi się, jak grali perkusiści
i pomyślałam „Czemu nie spróbowad?”. Spodobało mi się to i na perkusji
gram po dziś dzieo.
Oliwia - Razem z moimi dwiema koleżankami, które grają na trąbce
i klarnecie, poszłam do nauczyciela muzyki i jednocześnie dyrygenta.
Chciałam dowiedzied się kilku rzeczy, ale skooczyło się w orkiestrze
z saksofonem.
Co miało największy wpływ na Wasz wybór?
Kamila - Na początku chciałam spróbowad, ale później stwierdziłam, że się
do tego nadaję i, co najważniejsze, podoba mi się to.
Oliwia - Pomyślałam, że będę popularna. 
Ile godzin tygodniowo poświęcałyście na grę kiedyś, a ile poświęcacie
teraz?
Kamila - Na początku było to około pół godziny dziennie, sześd dni
w tygodniu, a teraz godzinę też sześd dni w tygodniu. Niedzielę mam
wolną 
Oliwia - Na początku grałam 15 minut dziennie, teraz godzinę, czasami
więcej, codziennie.

Jak długo uczycie się już grad?
Kamila - Uczę się już trzy lata.
Oliwia - Ja uczę się półtora roku, a dokładnie 19 miesięcy.
Gdzie doskonalicie swoje umiejętności?
Kamila - Uczymy się grad w tej samej szkole.
Oliwia - W Paostwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Józefa Zeidlera
w Gostyniu.
Czy w przyszłości chciałybyście grad w jakimś zespole muzycznym?
Kamila - Już gram w zespole perkusistów, gramy na wszystkich
instrumentach perkusyjnych, nie tylko na perkusji.
Oliwia - Ja gram w Orkiestrze Świętogórskiej.
Ile razy w tygodniu jeździcie do szkoły na lekcje gry na instrumencie?
Kamila - Zazwyczaj jeżdżę trzy razy w tygodniu.
Oliwia - Ja również trzy razy w tygodniu.
Ile minut trwają takie lekcje?
Kamila - Moje lekcje trwają tyle samo co w naszej szkole - po 45 minut.
Oliwia - Moje tylko pół godziny.
Jakie inne zajęcia poza grą na instrumencie macie w szkole?
Kamila - Kształcenie słuchu, audycja muzyczna i zespół.
Oliwia - Kształcenie słuchu i chór.
Dziękujemy
i
życzymy
sukcesów.
Mamy nadzieję, że jeszcze
nieraz Was i o Was usłyszymy.

Lola & Gaba

W najbliższy wtorek w naszej szkole odbędzie się akcja
charytatywna, której celem jest pomoc Agnieszce. Jednym z bardzo
ważnych elementów tej imprezy będzie możliwość zarejestrowania
się jako dawca szpiku. Aby przybliżyć ten temat, postanowiliśmy
zadać kilka pytań p. Justynie Koniecznej, która jest zarejestrowana
w bazie DKMS.
1. W jaki sposób można zostać dawcą?
Najlepiej przy okazji „Akcji Puzzel” - we wtorek między
17:00 a 19:00 przyjść do hali, obejrzeć występy, a przy okazji
zrobić coś pożytecznego. Można też zarejestrować się na
stronie DKMS – wtedy pocztą otrzymujemy odpowiedni
zestaw i po samodzielnym pobraniu próbki odsyłamy go do
fundacji.
2. Jak wygląda taki zabieg?
Zabieg to chyba zbyt poważna nazwa. Pobranie próbki to
inaczej pobranie wymazu z jamy ustnej przy użyciu
najzwyklejszego patyczka higienicznego. Wyniki badania
wprowadzane są do bazy potencjalnych dawców. Jak
pokazują statystyki, w ciągu 10 lat od rejestracji, dawcą
zostaje maksymalnie 5 na 100 zarejestrowanych osób.
3. Bała się Pani? Czy bolało?
Nie bałam się, bo byłam świadoma, na co się decyduję. Nie
można też mówić o bólu. Nie jestem jednak pewna, czy
ludzie nie mylą dwóch rzeczy. Pobranie wymazu jest krótkie
i bezbolesne. Nie należy jednak mylić tego z pobraniem
szpiku kostnego. To jest już zabieg wykonywany w klinice, w
znieczuleniu ogólnym i według specjalistów dolegliwości
można odczuwać przez kilka dni.

4. Kto może zostać dawcą szpiku ? Każda osoba czy są
jakieś specjalne wymagania?
Dawcą może zostać każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18
a 55 rokiem życia, czyli na razie nikt z was. Przed pobraniem
próbki potencjalny dawca zostaje poproszony o wypełnienie
formularza, w którym należy uczciwie odpowiedzieć na
pytania dotyczące przede wszystkim stanu zdrowia,
przebytych operacji itp.
5. Mogłaby Pani powiedzieć parę słów o tym, dlaczego warto
zostać dawcą, co skłoniło Panią do zarejestrowania się
w DKMS?
Z danych DKMS wynika, że w Polsce co godzinę jedna
osoba dowiaduje się, że zachorowała na białaczkę. Dla wielu
chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku
lub komórek macierzystych od dawcy niespokrewnionego.
Prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego dawcy jest
bardzo niskie i wynosi od 1: 20000 do 1: kilku milionów. Im
więcej potencjalnych dawców się zarejestruje, tym więcej
szans na uratowanie życia dla chorych cierpiących na raka
krwi. Pomyślałam więc, że skoro mogę podarować komuś
szansę na drugie życie, to dlaczego nie? Uważam jednak, że
decyzja taka nie powinna zostać podjęta pod wpływem
emocji czy nacisku. Trzeba najpierw odpowiedzieć sobie na
pytanie: Czy jeśli okaże się, że jestem czyimś „genetycznym
bliźniakiem”, nie zmienię zdania, nie wycofam się,
w wymaganym czasie zjawię się w szpitalu? Mam jednak
nadzieję, że wielu Waszych rodziców czy pełnoletnich
znajomych już odpowiedziało sobie na te pytania twierdząco
i we wtorek zarejestrują się jako potencjalni dawcy.
Julia

ANDRZEJKI - NAJCIEKAWSZE ZWYCZAJE NA ŚWIECIE
Już wkrótce, w nocy z 29 na 30 listopada obchodzid będziemy
andrzejki. Na całym świecie andrzejki to czas wróżb i magii.
Zobaczcie, jak ten dzieo obchodzą mieszkaocy różnych krajów.
Na Ukrainie andrzejki obchodzi się 13 grudnia. Dotyczą one przede
wszystkim tematu zamążpójścia. Co ciekawe, jest to czas psot i figli.
Jeśli 14 grudnia ktoś zauważy, że znajomy spłatał mu figla, może się
spodziewad powodzenia w przyszłości. W Rumunii andrzejki to czas
grozy. Wierzy się, że w nocy z 29 na 30 listopada złe duchy są
szczególnie niebezpieczne. Dlatego też w andrzejkowy wieczór
należy spożyd czosnek. Czosnek układa się też na parapetach i przed
drzwiami, bo podobno ma on moc odstraszania złych duchów.
W Bułgarii andrzejki są zwane Edrei, czyli Dzieo Niedźwiedzia.
W Niemczech wierzy się, że jeśli kobieta w nocy z 29 na 30 listopada
będzie spała nago, we śnie ukaże jej się przyszły mąż. Jego nadejście
zwiastuje także szczekanie psów - jeśli kobieta określi, z której
strony dobiega, wie skąd przybędzie jej przyszły małżonek.
WYBRANE TECHNIKI WRÓŻENIA
Technik wróżenia jest dużo więcej, niż te wymienione w powyższym
artykule. Wybrałam najbardziej znane i najciekawsze:
aeromancja – wróżenie na podstawie obserwacji atmosfery
i zachodzących w niej zjawisk
astrologia – wróżenie na podstawie pozycji i wpływów ciał
niebieskich
chiromancja – czytanie z linii na dłoni
ceromancja – wróżenie z topionego wosku

kartomancja – wróżenie z kart, w tym także z kart tarota
numerologia – wróżenie oparte na symbolice cyfr
tasenografia – wróżenie z fusów
aleuromancja – wróżenie za pomocą mąki
alomancja – wróżenie za pomocą soli
astragalomancja – wróżenie za pomocą kości do gry
macharomancja – wróżenie z noży
metoposkopia – wróżenie ze zmarszczek na czole
onomancja – wróżenie z imion
onychomancja – wróżenie z paznokci
Zuza

W przepowiednie (nie tylko andrzejkowe) mocno wierzyli też starożytni,
czego przykłady mamy w literaturze.
Pytia - kapłanka w świątyni Apolla w Delfach, pełniła rolę Wyroczni.
Z zapytaniem do wieszczki mogli zwracad się wyłącznie mężczyźni po
dokonaniu szeregu obrzędów oczyszczających i po złożeniu przepisanych
ofiar. Podczas ceremonii, ubrana w białą szatę i z głową ozdobioną złotym
diademem i wieocem z liści laurowych, Pytia piła wodę ze świętego źródła
Kassotis. Następnie siadała i wdychając odurzające wyziewy udzielała
odpowiedzi. Jej przepowiednia była traktowana jako wyrocznia Zeusa
objawiona za pośrednictwem Apollina.

Kasandra - w mitologii greckiej wieszczka i królewna trojaoska.
Zakochany w niej Apollo dał jej dar widzenia przyszłości, jednak Kasandra
nie odwzajemniła jego miłości. Rozgoryczony rzucił na nią klątwę,
sprawiając, że nikt nie wierzył w jej przepowiednie, nie udało się jej
zapobiec upadkowi Troi. Jej imię stało się synonimem złowróżbnej
prorokini, wieszczącej nieszczęście.
Andzia 

Ilysm bby ♥
Każdy z was na pewno słyszał o portalu Twitter i pewnie
znajdą się osoby posiadające tam konto. Artykuł jednak
postanowiłam skierować do tych, których wiedza na temat Twittera
opiera się na tym, że po prostu wiedzą, że coś takiego istnieje. Jaka
jest ogólna idea tego portalu?
Twitter jest zupełnie różny od wszystkich portali
internetowych, od Facebooka, przez Aska na Instagramie kończąc.
Główną cechą Twittera jest to, że większość kont jest na nim
anonimowa. Wiem, że teraz pewnie większość z was sceptycznie
unosi brwi, bo niby jak w dzisiejszych czasach można zostać
anonimowym? Jednak na tym portalu jest to możliwe z prostej
przyczyny - twitterowicze (jak sami nazywają siebie użytkownicy
Twittera) nie starają się odkryć, kto kryje się za wymyślonym przez
siebie nickiem. Na Twitterze nie wstawia się zdjęć, filmików czy
długich przemyśleń - cała działalność polega na wpisywaniu
krótkich, 140-znakowych „tweetów” w których możesz zawrzeć
wszystko, dosłownie. Możesz napisać wiadomość do idola,
powiedzieć, jak się aktualnie czujesz lub po prostu obwieścić światu,
że właśnie jesteś na zakupach. A co jest właśnie zasadniczą różnicą
między tablicą z Facebooka a tweetem na Twitterze? Gdy
napiszesz, że (przykładowo) jesz zupę, nikt ci nie odpowie „a co
mnie to obchodzi”, tylko „smacznego”. Naprawdę bardzo trudno
znaleźć na Twitterze hejty lub niemiłe wiadomości.
Kolejną ciekawą rzeczą dotyczącą tego portalu są stosowane przez
twitterowiczów skróty, dwa z nich umieściłam w nagłówku, a znaczą
one:
Ilysm- I love you so much (ang. bardzo cię kocham)

Bby- baby (ang. kochanie)
Z Twittera korzystają głównie nastolatki, więc angielski jest tam
jakby drugim językiem dla wszystkich i bardzo łatwo jest się dzięki
temu nauczyć slangu angielskiego.
Oczywiście w artykule o Twitterze nie może zabraknąć osób,
które praktycznie budują ten portal, czyli idoli. Osobą, która
ma najwięcej followersów (obserwujących) jest sam Justin Bieber
a liczba ta wynosi około 57,1 mln (liczba ludzi ogólnie to około
siedem miliardów, także Justin osiągnął naprawdę niezły wynik). Ale
dlaczego konto Justina, czy chociażby każdego członka One
Direction wzbudza takie zainteresowanie? Nie od dziś wiadomo, że
każdy idol powinien kochać swoich fanów, a młodsi celebryci
pokazują to właśnie przez Twittera - wysyłając tweety do fanów,
dając im follow lub odpisując na wiadomości. To chyba jedno
z lepszych wrażeń, dostać wiadomość od swojego idola, osoby
której poznanie jest tak nierealne.
Twitter jest też chętnie wykorzystywany przez osoby
publiczne, m.in. przez polityków, dyplomatów, publicystów
i dziennikarzy. Swoje profile na Twitterze mają gazety, czasopisma,
instytucje państwowe, firmy, a nawet papież! Tweety znanych
osobistości różnią się od „nastolatkowych” i nierzadko
przygotowywane są przez specjalistów.
Według mnie Twitter jest jednym z lepszych portali
internetowych, ale żeby to poczuć, wystarczy po prostu dołączyć do
społeczności twitterowiczów. Mogę zapewnić, że trudno będzie
znaleźć jakieś niemiłe wiadomości.
Wera

Możliwość pomagania jest łaską
W ubiegłym roku szkolnym staraliśmy sie na bieżąco relacjonowad
działalnośd uczniów naszej szkoły w wolontariacie. Chcemy to
kontynuowad, dlatego na początek – przypomnienie, czym się zajmujemy.
Wolontariat – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych
lub całego społeczeostwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeoskoprzyjacielskie.
BONIFRATERSKI WOLONTARIAT MARYSIN to miejsce, gdzie chętna
do współpracy młodzież jest potrzebna, by móc sprawid, że doświadczenie
choroby, cierpienia, długotrwałej hospitalizacji będzie łatwiejsze dla
pacjentów. Każdy chętny znajdzie coś, w czym będzie mógł pomóc,
np. czytanie książek, opieka nad dziedmi czekającymi na rehabilitację, czy
zwyczajne wyjście na spacer z chorym. Pacjenci czekają, aby im
towarzyszyd, twórczo zagospodarowad wolny czas, opiekowad się. Obecny
stan wolontariatu to 28 osób. W tym roku przywitaliśmy ,,nową krew". Są
to:
●IA
● II B
◊ Weronika Kopaszewska
◊ Patryk Stachowiak
◊ Karolina Michalak
◊ Dawid Łagodzioski
◊ Dorota Jędrzejczak
● II C
●IB
◊ Klaudia Nowak
◊ Agnieszka Gorwa
◊ Paulina Podgórna
◊ Bartosz Pawlicki
● III B
◊ Sandra Mucha
◊ Weronika Frankiewicz
◊ Ania Stachowiak
◊ Natalia Ciszak
◊ Patrycja Niewrzędowska
◊ Paulina Krzyminska
Jeśli masz potrzebę samorealizacji, chcesz służyd innym, pomagając
bezinteresownie i z potrzeby serca... ZAPRASZAMY!
Mitty
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Coś pysznego dla wszystkich łasuchów! :)
Szyszki
Składniki:
30 dag cukierków krówek
paczka preparowanego ryżu (ok.20 dag)
2 łyżki kakao
1/2 kostki margaryny
Sposób przygotowania:
Cukierki i margarynę należy rozpuścid w rondelku. Potem dodad
kakao i zagotowad. Do gorącego karmelu wsypad ryż i wymieszad
łyżką (będzie bardzo gęste). Lekko przestudzid, następnie formowad
szyszki i układad na talerz. Po przestygnięciu schłodzid w lodówce.
Bezowe ciasteczka
Składniki:
60 dag margaryny
1kg mąki
10 dkg cukru pudru
5 żółtek, 5 białek
1/2 kg cukru pudru
beza
Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki zagnieśd, następnie rozwałkowad i wyciąd kółka
literatką. Białka z cukrem ubid i położyd na ciastka, upiec.
Smacznego ! :)
Zo$ia
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