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Sialalala.. moje małe WWW - czyli 

witam Was wszystkich! 
 

 

Wakacje minęły jak z bicza strzelił, co nie? Och, powracamy 

do naszej ukochanej szkoły i będziemy znowu robić to, co 

tygryski lubią najbardziej - zakuwać, zakuwać, zakuwać! 

:P:P:P Prawda, jak wszyscy to kochamy!  

No tak, ja tu gadu gadu a komunikator mi się zaciął i nie 

przedstawiłam się. Co za maniery, uch-la-la, jakby to 

powiedział Robin Hood ze Shreka ;) 

Po rządach naszej kochanej i wspaniałej Jagody, redakcja 

GIMZETKI na czele z naszą równie wspaniałą opiekunką 

Panią Justyną Konieczną (ja się nie podlizuję, nie nie nieee 

;)), postanowiła mi oddać miejsce redaktor naczelnej. Nie 

obiecuję, że będę idealna, ale przynajmniej się postaram. Jeśli 

za bardzo się zeschizuję to gadać, bić i gryźć! Albo oczy 

wydłubywać. Jak kto woli. ;) 

A tak ogółem to... 

Zaraz mi się skończy miejsce.  

Więc krótko, zwięźle i pięknie. 

JESTEŚMY GŁOSEM UCZNIÓW! Dlatego bądźcie z nami 

zawsze i wszędzie!  

 

     Koza (mee mee) 

   Nigdy nie wiem, jak robi koza. 

      Mee czy bee? 

 

 

 



 

 

Aktualności 

 
 

4 września  

w naszej szkole wszyscy uczniowie przybyli na uroczyste 

rozpoczęcie roku szkolnego, które odbyło się o godzinie 

9
00

. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście. Podczas 

rozpoczęcia pani dyrektor Aldona Grześkowiak- Węglarz 

zabrała głos i szczególnie serdecznie powitała 

pierwszoklasistów. Po uroczystym rozpoczęciu każda klasa 

udała się ze swoim wychowawcą do sali.  

 

 

 

W pierwszym miesiącu naszej nauki każda klasa udała 

lub uda się na godzinie wychowawczej do pobliskiego 

lasu (i nie tylko), aby pozbierać śmieci w ramach akcji 

„Sprzątanie świata”. 

 

 

 

  27 września odbył się koncert muzyczny pt. „Instrumenty 

dęte drewniane”. Podczas tego koncertu wysłuchaliśmy 

wielu ciekawych utworów;-). Z instrumentów dętych 

drewnianych usłyszeliśmy: obój, flet poprzeczny, rożek 

angielski i flet piccolo oraz jak zawsze pianino. 

 

ewa & Gosia 

 

 

 



 

Dysortografia 

 
Wywiad z pedagogiem 

szkolnym panią M.Kapałą . 

 
Co to jest dysortografia? 

 

Termin „dysortografia” oznacza specyficzne trudności  

w uczeniu się polegające na popełnianiu licznych błędów 
ortograficznych w tekstach przepisywanych i pisanych 

samodzielnie, pomimo dobrej znajomości zasad ortograficznych. 

 

Jakie są objawy dysortografii? 

 

Podejrzewanie dysortografii ma najczęściej miejsce wówczas, gdy 
uczeń: 

- nie ma problemów w nauce 

- ma dobry zasób słownictwa, ładnie się wypowiada, pisze ciekawe 

wypracowania, w których, niestety „robi dużo błędów” 
- popełnia błędy ortograficzne w pisaniu, ze słuchu,  

w samodzielnie redagowanych tekstach (często nie dostrzega 

różnicy w poprawnym i błędnym zapisie tego samego wyrazu) 
- dobrze zna zasady ortograficzne 

 

W jakim wieku można stwierdzić dysortografię? 

 
Najczęściej nauczyciele w klasach 1-3 dostrzegają pierwsze 

symptomy dysortografii- dziecko popełnia błędy ortograficzne  

w przepisywaniu z tablicy, w pisaniu z pamięci, ze słuchu. Wyniki 
swoich obserwacji konsultują z rodzicami, pedagogiem, 

psychologiem szkolnym. Skierowanie dziecka w klasach 1-3 do 

poradni następuję wówczas, gdy trudności ortograficzne połączone 
są z dysleksją (trudności w czytaniu) lub dysgrafią (trudności  

w kształtnym, czytelnym pisaniu) albo innymi trudnościami. Po 

badaniu dziecko może być zakwalifikowane do tzw. grupy ryzyka 

dysleksji. 

Ciąg dalszy nastąpi w następnym numerze gazetki!! 



                                                      Niusia 

& Natalii  

 

 
Witamy! 30 września wszyscy panowie obchodzili swoje 

święto. W związku z tym przeprowadziłyśmy małą sondę  

z dziewczynami...  

Kilka słów o wymarzonych chłopakach, ich cechach 

osobowości i najlepszych prezentach. 

Paulina klasa 3D 

Ideał chłopaka:  wysoki brunet o zielonych oczach. 

Obowiązkowo ładny i opalony. 

Musi być wesoły, czuły, szczery, wierny, opiekuńczy, 

cierpliwy. Wg Pauliny ideałem jest Łukasz Dopierała ;) 

Idealnym prezentem dla chłopaka jest zdjęcie w ramce, białe 

bokserki z pszczółką ;), srebrny wisiorek (pierwsza literka 

imienia) na łańcuszku, karta do telefonu lub perfumy 

(najlepiej kupione u pana Z.) 

 

Monika i Angelika klasa 2 

 
Ideał chłopaka: ciemnowłosy, o zielonych oczach. Około 170 

cm wzrostu. Koniecznie starszy (najlepiej o 2 lata;) 

Powinien być spokojny, miły, kochający, uczciwy, szczery, 

opiekuńczy i cierpliwy. Najlepszym prezentem jest po prostu 

całus ;) 

Fabiana klasa 1a 



Ładny, dobrze zbudowany, opalony, zielone lub niebieskie 

oczy. Najlepiej starszy 

Powinien być miły, uczciwy, cierpliwy, kochający  

i opiekuńczy. 

 

 

Panie xxx 

Ładny, dobrze zbudowany, silny (żeby mógł mnie nosić na 

rękach), bogaty, ale nie może zadzierać z tego powodu nosa, 

ładnie ubrany, musi mieć samochód i prawo jazdy. 

I obowiązkowo czerwony buty firmy P.  

Musi być miły (ale nie do przesady), opiekuńczy, szczery, 

wierny, wierny i jeszcze raz wierny 

(od autorek: ciekawie, ale swoją drogą nie zazdrościmy 

chłopakowi ;) 

 

 

Dziękujemy bardzo wszystkim za udzielenie odpowiedzi 

Chłopcy, którzy nie są wysokimi brunetami niech się nie 

przejmują ;) serce nie sługa, jak dziewczyna się zakocha to 

bez różnicy czy to niski blondyn czy wysoki brunet.  

 
I najważniejsze: wszystkim chłopcom składamy, niestety 
spóźnione, ale najszczersze życzenie wszystkiego najlepszego:* 

 

Aga, Marta, Romina i Marysia 

 

 

 

 



 

 

Twoja przyszłość 

 
Czołem wszystkim! W nowym dziale „Twoja przyszłość” 

chciałabym zamieścić krótką notatkę na temat zawodu psychologa. 

Jeśli interesuje Cię wykonywanie w przyszłości tej profesji, mam 
nadzieję, że przyda Ci się parę niezbędnych informacji.  

 

Specjaliści od człowieka 

 
Przebojem ubiegłorocznej rekrutacji była psychologia. Można ją 

studiować w szkołach publicznych i w prywatnych, ale tylko na  
5-letnich studiach magisterskich – w tej dziedzinie nie ma 

dyplomów licencjackich. 

To, czy dostaniesz się na psychologię w szkole publicznej, będzie 

zależało od wyników Twojej matury z – w zależności od uczelni – 
języka polskiego, języka obcego, biologii, fizyki, historii lub 

matematyki. Wiele uczelni przeprowadza też dodatkową rozmowę 

kwalifikacyjną. 
 

Jakie trzeba mieć predyspozycje?  
 

Przede wszystkim silną osobowość, umiejętność przekonywania, 

zdolność obserwacji i wyciągania wniosków oraz wrażliwość, 
ciekawość ludzi i chęć niesienia im pomocy. Choć psychologia to 

dziedzina humanistyczno-społeczna, żeby ją studiować, trzeba też 

mieć choćby minimum zamiłowania do biologii i chemii. 
Pierwsze dwa lata studiów to przede wszystkim przedmioty 

ogólne, później wzrasta liczba zajęć z wybranej dziedziny 

psychologii.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Czy łatwo po tych studiach znaleźć pracę? 

 
Cóż, psycholog to specjalista od ludzkiej duszy, a przecież ludzie 

otaczają nas zewsząd... Zdaniem specjalistów  

w najbliższej przyszłości liczba osób, które korzystają  

z pomocy psychologicznej, będzie rosła. A poza tym psychologia 
to bardzo szeroka dziedzina i umiejętności zdobyte na tych 

studiach można wykorzystać w różnych zawodach. Bo przecież 

dobry psycholog potrafi leczyć (jako psycholog kliniczny), 
pomagać w rozwiązywaniu psychicznych problemów (jako 

psychoterapeuta), uspokajać (jako policyjny negocjator), 

przekonywać (jako sprzedawca, spec od marketingu, agent 
ubezpieczeniowy bądź negocjator biznesowy), oceniać innych 

(jako specjalista od zasobów ludzkich lub headhunter), 

manipulować ludźmi (jako doradca polityka czy spec od 

reklamy)... a to wcale nie koniec listy!  
Monika 

  
 

Drodzy nauczyciele! 

Niech Wam nie zbraknie nigdy zdrowia, 

 niech szkoła w dom się wspólny zmienia! 

 Praca wychowawcy to praca niełatwa bo często leniwa  

i krnąbrna jest dziatwa. 

 Kocha ona figle i chętnie się czubi,  

lecz stroni od książki, uczyć się nie lubi. 

 Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić,  

aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić,  

który gdy dorośnie, dopiero zrozumie,  

jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie. 
 

Redakcja 

 
 



 
 

 
 

 
Kalendarz roku szkolnego!!! 

Święta, o których wypada pamiętać. 
 

 

Informacje dla rodziców;-))  

DRZWI OTWARTE 

 

7 listopada 

5 grudnia 

13 lutego 

6 marca 

14 października Święto Edukacji Narodowej 

1 listopada Wszystkich Świętych 

11 listopada Święto Niepodległości 

23 – 31 grudnia Zimowa przerwa świąteczna 

15 – 28 stycznia Ferie zimowe!!!  

8 marca Dzień Kobiet 

5 – 10 kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna 

12 kwietnia Sprawdzian szóstoklasistów 

24,25 kwietnia Egzaminy gimnazjalne 

1 maja Święto pracy 

2 maja Święto Flagi Rzeczypospolitej 

Polskiej 

3 maja Święto Konstytucji 3 maja 

4 maja Odpracowujemy, biorąc udział  

w Biegu Bojanowskiego 

26 maja Dzień Matki 

1 czerwca Dzień Dziecka  

7 czerwca Boże Ciało 

22 czerwca Zakończenie roku szkolnego!!! 



3 kwietnia 

5 czerwca 

 

 

 

 
                                 

 
                                                              
 

 
 

Pod znakiem Wagi rodzą się ludzie mili, sympatyczni, ładni, 

spokojni, weseli i zgodni. Łatwo można zaobserwować, że osoby 

urodzone pod tym znakiem zodiaku mają duże poczucie 
uczciwości, sprawiedliwości i porządku społecznego. 

Rytm i harmonia jest dla tych ludzi poniekąd sensem życia  

i daje im uczucie równowagi. Wagi dobrze spełniają się w 

zawodach takich jak: adwokat, wojskowy, artysta, dyplomata, ale 
również fryzjer i kosmetyczka. Osoby spod tego znaku nie czują 

zamiłowania do zajęć gospodarczych. Lubią taniec, muzykę, swoje 

odbicie w lustrze, piękne stroje i występy. 
Ostra odmowa u osób urodzonych pod tym znakiem jest nie do 

pomyślenia. Wagi nie spełniają wcześniej złożonych obietnic  

i chętnie wysługują się innymi. Rzadko się zdarza, by kobiety 

urodzone pod tym znakiem od razu trafiały na właściwego 
partnera. Większość długo wybiera, przebiera, dobiera i namyśla 

się, zanim podejmie ostateczną decyzję. Szukają zamożnego 

człowieka, ponieważ lubią luksus  
i wygodę. Beztroskie życie to coś, o czym marzą wszystkie Wagi. 

Ideałem dla kobiet urodzonych pod tym znakiem nie jest piękny, 

muskularny sportowiec, ale inteligentny i dobrze wychowany 
mężczyzna. 

 

 

Urodzeni w znaku Wagi: 

 

Cyprian Kamil Norwid, Tadeusz Różewicz, Lech Wałęsa, 

Józef Wybicki 

                                         
~Martyna i Martyna~ 



 
 

 

 
 

 

RECENZJA KSIĄŻKI 

 
 

Witam ! 

 

Tym razem zdecydowałam się zrecenzować książkę z rodzaju 
fantasty, mianowicie „Miecz Przeznaczenia” Andrzeja 

Sapkowskiego. 

Geralt z Rivii, nazywany Białym Wilkiem, jest mutantem – 

wiedźminem. Matka oddała go do Wiedźmińskiego Siedliszcza – 
Kaer Morhen. Po przebyciu Próby Traw i innych mutacji stał się 

wiedźminem, którego głównym zadaniem jest zabijanie potworów 

zagrażających ludzkości. Dzięki mutacjom Geralt jest o wiele 
szybszy od innych ludzi i o wiele lepiej włada mieczem. Niestety, 

istnieją duchowe i fizyczne koszta wiedźmińskiej roboty – za 

wszystko trzeba płacić. Geralt powinien w wyniku mutacji stracić 

uczucia, takie jak miłość i nienawiść, lecz jednak tak nie jest. 
Zakochuje się w pięknej czarodziejce Yennefer, przyjaźni się  

z bardem Jaskrem. Łączą go także silne uczucia z Ciri, Dzieckiem 

Niespodzianką... 
Wszystkim bardzo gorąco polecam tę książkę. Jest zarazem 

książką fantastyczną, jak i przygodową. Sapkowski wspaniale 

wczuł się w ducha tamtych czasów. Autor bardzo ciekawie 
wykorzystał niektóre bajki, ciekawie wplatając je w całość książki. 

Wspaniale opisuje emocje, lektura wywołuje u nas wiele reakcji: 

radość, smutek, melancholię. Czasami zmusza nas do 

zastanowienia się nad nami samymi. W dodatku ciekawa narracja, 
wspaniałe opisy i zabawne dialogi sprawiają, że nie można 

oderwać się od lektury.  

Szczerze polecam wam tę książkę. Mnie oczarowała już po paru 
stronach, więc i wam na pewno się spodoba! 

 

Marta 



 

 

Zwierzak mówi wszystko  

o tobie! 

 
Fan KOTA 

Nazwa „kot” mówi sama za siebie. Jesteś osobą bardzo niezależną. 
Bardzo cenisz sobie wolność. Nie bardzo lubisz być samotny, ale 

jeśli już jesteś sam, to i tak się nie nudzisz. Uwielbisz wolne dni 

bez żadnych obowiązków i nauki, gdy masz czas tylko dla siebie. 
Kochasz żyć chwilą, jesteś bardzo spontaniczny -  nigdy niczego 

nie planujesz. Lubisz domową atmosferę. Gdy tylko ktoś próbuje 

cię ograniczać, zaczynasz popadać w melancholijny nastrój  

i bardzo źle się czujesz. 
 

Fan PAPUGI 

Jesteś osobą otwartą, towarzyską, bezpośrednią oraz wesołą. 
Bardzo szybko nawiązujesz nowe znajomości, ale tak naprawdę to 

masz tylko jednego prawdziwego przyjaciela. Uwielbiasz 

podróżować, bawić się i rozmawiać z ludźmi. Nie lubisz ładu  
i porządku, dla ciebie świat byłby nudny, gdybyś miał wszystko 

idealnie poukładane. Nie znosisz monotonii i nadmiernego 

spokoju.  

 
Fan PSA 

Uwielbiasz działać w grupie. Bardzo cenisz sobie rodzinę  

i przyjaciół. Jesteś osobą tolerancyjną i gotową do poświęceń, 
dlatego znajdą się ludzie, którzy będą chcieli cię wykorzystać. Na 

szczęście jednak szybko zauważasz, gdy ktoś jest z tobą 

nieszczery. Uczucia zawsze odwzajemniasz, bardzo lubisz 

przyrodę. Każdego ranka musisz wyjść na świeże powietrze i zjeść 
coś domowego. Jesteś osobą samodzielną, która nie lubi udawania 

i nieszczerości. 

 
Fan RYBEK 

Spokój to twoja cecha charakterystyczna. Jesteś osobą niezbyt 

samodzielną. Przy podejmowaniu decyzji kierujesz się opiniami 
innych. Nigdy nie słuchasz głosu swojego serca. Lubisz wracać do 



miejsc, które są ci bardzo dobrze znane. Nie przepadasz za ludźmi  
o włoskim temperamencie oraz nienawidzisz jakichkolwiek zmian. 

 

Michał 

 

 

Peryferia do laptopów 
 
 
 

     
Najnowsze produkty firmy Logitech z nowej linii urządzeń 
peryferyjnych pozwolą na jeszcze pełniejsze wykorzystanie 
możliwości, jakie oferują laptopy. Nowe słuchawki Premium 
zaprojektowano, aby jeszcze bardziej usprawnić internetową 
komunikację głosową przy użyciu takich aplikacji jak Skype. 
Zestaw wyposażono w mikrofon z funkcją redukcji szumów 
oraz w niewielki panel z klawiszami regulacji głośności  
i wyciszenia. Słuchawki można połączyć z komputerem 
przez port USB lub wtyki 3,5 mm (dzięki specjalnej 
przejściówce). Nadają się także do słuchania muzyki  
(z laptopa lub odtwarzacza mp3). Kamerki internetowe 
QuickCam Pro i QuickCam Deluxe sprawią, że internetowe 
rozmowy głosowe i wideo staną się jeszcze łatwiejsze  
i przyjemniejsze-oferują doskonałą jakość obrazu nawet przy 
niewystarczającym oświetleniu (Deluxe umożliwia także 
robienie zdjęć w rozdzielczości 1.3 megapikseli  
i z interpolacją). Nowa mysz bezprzewodowa V450 Laser 
Cordless to propozycja dla osób, które nie lubią stosowanych 
w laptopach czujników dotykowych-wykorzystując 
innowacyjną technologię laserową, zapewnia użytkownikom 
precyzyjną i pewną nawigację na każdej powierzchni 
(niewielki nadajnik USB po zakończeniu pracy można 
schować w specjalnej wnęce w obudowie myszy). 
 
 

                                                                                                                                                                        
Patryk 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

The Longest Journey: 

Dreamfall. 

 
 

Zastanawiałam się, jaki tytuł zapodać, żeby każdy znalazł coś dla siebie. 

Skończyły się gry-wyścigówki i strzelanki, drodzy panowie wyjadacze. 

Teraz nadszedł czas na coś nowego. 

Jeśli znajdę w naszej szkole jakiegoś fana przygodówek, to na pewno 

będzie on kojarzył pierwszą część gry „Najdłuższa Podróż”. Stara, 

kochana gierka z połączenia 2D&3D. April Ryan, ratowanie świata 

(dwóch światów!), genialne teksty i mocny język. To jedynie garstka 

zalet, które można znaleźć, grając w tę właśnie przygodówkę.  

Dreamfall jest średnio powiązanym sequelem. Zamiast jednej postaci 
mamy je aż trzy! Słodka studentka Zoe Castillo, zabójca Kian Alvane no  

i oczywiście… sama April Ryan! Nie chcę rozpisywać fabuły, powiem 

jedynie, że jest ona bardzo długa, bardzo zagmatwana i ciężkostrawna. 

Jeśli nie lubisz przewlekłych dialogów, sprawdź swoją spację, bo tylko 

dzięki niej będziesz mógł omijać rozmowy z daleka. Ale… w sumie 

gdyby się zagłębić (ha! Jakie to fajne!) we wszystkie wydarzenia, to jest 

to dobry scenariusz do filmu akcji. 

Właśnie. Akcja. Trudno jest nazywać „Dreamfall” klasyczną 

przygodówką na zasadach point&click, do których przyzwyczaiły już nas 

takie tytuły jak Syberia, Broken Sword czy chociażby pierwsza część 

„The Longest Journey”. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Panowie  

z FUNCOMU postanowili zrobić wszystko od nowa. I teraz naszymi 
bohaterami będziemy poruszać się za pomocą klawiatury. To może miał 

być świetny pomysł, ale większości fanów nie przypadł do gustu. 

Dlaczego? Walki. Tak. Tak! W „Dreamfall’u” będziemy walczyć! I to 

poważnie! Będziemy mieć wielki miecz i będziemy nawalać w gostków! 

(bez krwi, bez krwi, to gra od 15 lat!)  

Grafika i muzyka zasługują po prostu na Oscara, Nobla, Grammy  

i wszystkie nagrody jakie kiedykolwiek istniały. Miło się słucha, miło się 

ogląda, gorzej się steruje. 

 



Było chaotycznie? Miało być! Nie chcę wam opowiadać wszystkiego, bo 
to możecie przeczytać w każdej gazecie o grach. Po prostu – wypróbujcie. 

A jak wam się nie spodoba to skargi do FUNCOMU. ;)  

                   

 

 Koza  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kelly Clarkson „Breakaway” 

 
 

Panienka z „Idola”? Pozerka? Utalentowana artystka, która jedną 
piosenką wyraża więcej niż przeciętny człowiek powie przez całe 

swe życie? Zdecydowanie to trzecie.  

Kelly udowodniła, że jest sobą, lubi hamburgery i wcina je 
codziennie (jaaasne, ciekawe :P). Nie udaje kogoś innego. Po 

prostu jest szczera i przez to zdobyła sobie serca milionów fanów  

i fanek.  
„Breakaway” darzę szczególną sympatią, ponieważ należy on do 

soundtracka jednego z najlepszych filmów młodzieżowych 

wszechczasów! Nie podam tytułu, sami szukajcie ;P  

Poza tym, teledysk do kawałka to genialna robota. Ja nie wiem, jak 
można mieć taki umysł, jak Kelly. Ona jest jak jeden wielki mózg. 

Z tym, że ma nogi, więc nie jest w słoiku.  

Żarty żartami, ale przecież piosenka ma ważny przekaz. „Odłam 
się”, bo tak brzmi tytuł spolszczony, opowiada o tym, że nie należy 

zlewać się z szarym tłumem. Coś w stylu „włóż czerwoną koszulkę 

i nie bądź szary!” – proste i ładne. A poza tym to „umlalala”  
na początku jest urocze bardzo. Polecam. Nie tylko dla 

zakochanych w punku buntowniczek, ale męska część naszej 

szkoły mogłaby też zainteresować się bardziej melodyjną muzą. 

Jak na przykład nasza droga Kelly. 
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SONDA 

 

Przedstawiamy wyniki sondy na temat „ Czy chcesz, aby w 

szkołach były mundurki ?”. 

Poćwiczcie odczytywanie informacji z wykresu (przyda się 

do egzaminu ). Oczywiście ta sonda nie będzie 

rozpatrywana, chcieliśmy tylko wiedzieć, co o tym myślicie 

 . 
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