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Spokojnych, zdrowych, radosnych
świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w serdecznym gronie
rodzinnym
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku.
Niechaj piękne Bożonarodzeniowe
Święta
Niosą wszystkim betlejemski blask.
Życzy cały skład GIMZETKI
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Ho, ho, ho!
Czy są tu grzeczne dzieci?
Witamy Was w przedświątecznych nastrojach. Nie wiemy,
jak wy, ale my odliczamy dni do przerwy świątecznej,
która zbliża się wielkimi krokami, tak jak zbliża
się…Gwiazdor!!

Czekamy

na

niego

z

utęsknieniem…prezenty…itp. itd. Ale czy wszyscy na nie
zasłużyliśmy? Czy byliśmy wystarczająco grzeczni w tym
roku? Czy dobrze się sprawowaliśmy, czy słuchaliśmy
rodziców, byliśmy mili dla nauczycieli, każdą chwilę
poświęcaliśmy pogłębianiu naszej i tak głębokiej już
wiedzy? Zastanówmy się nad tym poważnie.
Ze świętami Bożego Narodzenia kojarzy się także koniec
roku i Sylwester. Buuuum..! Czy wiecie już jak powitacie
rok 2008? Bo my jeszcze nie mamy pomysłu.
 Ania & Karola 
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30.10. Po raz pierwszy w naszej szkole odbył się „Dzień spódnicy”.
Wiele uczennic a także nauczycielek można było zobaczyć w
spódnicy. W nagrodę rozdawane były ozdobne naklejki. Dziękujemy
wszystkim, którzy brali udział w tej akcji.
5.11 Podczas dużej przerwy przewodniczący klas udali się na
rozstrzygnięcie akcji „Góra grosza”. Oto wyniki klas gimnazjalnych:
I miejsce- I B
II miejsce- II B

III miejsce- I A
12.11 Na drugiej godzinie lekcyjnej odbył się w bibliotece konkurs
recytatorski im. Kaspra Miaskowskiego. Przed występami krótki
referat dotyczący życia i twórczości poety ze Smogorzewa wygłosił
pan Łukasz Puślecki. Konkursowi towarzyszyła wystawa
przedstawiająca zarówno dorobek jak i recenzje twórczości
Miaskowskiego. Spośród recytatorów najlepsza okazała się Marta
Dolatowska z kl. II B. Drugie miejsce zajęła Małgosia Boruszewska
z kl. II B, trzecia była Weronika Lis z kl. I C
14.11 Odbył się koncert, podczas którego poznaliśmy muzykę
ludową. Tym razem przyjechali do nas także tancerze, którzy
zatańczyli dla nas np. oberka i mazura.
16.11 Konkurs w Krobi
Dnia 16 listopada odbył się w Krobi Powiatowy Konkurs „Udział
Wielkopolan w wojnie obronnej 1939”. Z naszej szkoły brały w nim
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udział trzy uczennice, które w etapie szkolnym otrzymały największą
liczbę punktów (Sandra Łagódka, Aneta Lis, Karolina Rzepecka).
Sandra Łagódka po dogrywce zajęła I miejsce. Dzięki bardzo
dobrym wynikom uczestniczek nasze gimnazjum zajęło II miejsce w
grupowej klasyfikacji szkół. Szkoła otrzymała odtwarzacz DVD.
18.11 W Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach odbył się konkurs
„Śpiewać każdy może”. Rywalizacja podzielona była na trzy grupy
wiekowe. W grupie kl. I- III jury zdecydowało się nie przyznawać
nagrody głównej, w II grupie kl. IV- VI zwyciężył Wojtek
Dolatowski, a w kategorii kl. I- III gimnazjum najlepsi okazali się:
Zofia Wicher i Kamil Bernadek. Wszystkim uczestnikom
gratulujemy!!!
19.11 Odbyła się konferencja przybliżająca uczniom klas III sylwetki
wielkopolskich twórców literatury. Wykład wygłosił zaprzyjaźniony
z naszą szkołą prof. Krzysztof Maćkowiak.
Przez cały tydzień od 12.12. do 16.12. wystawiona była skrzynka, do
której można było wrzucać pozdrowienia i życzenia z okazji „Dnia
życzliwości”. Ostatecznie wszystkie kartki zostały rozdane w środę
21 listopada na godzinach wychowawczych. Było bardzo dużo
życzeń dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Dziękujemy za
uczestnictwo i za miłe słowa, które każdy z nas otrzymał.
21.11 Odbył się apel z okazji DNIA NIEPODLEGŁOŚCI. Krótka
inscenizacja została przygotowana przez uczniów klasy II C. Naszym
skromnym zdaniem występ ten nie był do końca dopracowany. Mała
wskazówka dla wszystkich młodych aktorów: UCZCIE SIĘ
TEKSTÓW NA PAMIĘĆ!

ania&natalia
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Po drugiej stronie szkoły 
Konkursy Do końca 2007 roku można wykonywać prace plastyczne
pt. "Moja wymarzona klasa lekcyjna". Zachęcamy wszystkich do
wzięcia udziału!
Dyskoteka 28 listopada, czwartek, odbyła się dyskoteka z okazji
Andrzejek. Nasi młodsi koledzy miło ją wspominają. Zresztą pewnie
jak wszystkie inne :).
UWAGA!!!
Jak już na pewno wiecie nasza szkoła zajęła
I miejsce w ogólnopolskim konkursie pt. Czysty Las,
w którym wygraliśmy 10 tys. zł. Należy podkreślić, że do tego
sukcesu przyczyniła się przede wszystkim szkoła podstawowa,
ale cieszyć możemy się wszyscy, tym bardziej, że wygrane
pieniądze zostaną przeznaczone na zakup mikroskopów, laptopa,
telewizora, DVD, książek i innych pomocy dydaktycznych.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunów !!!
Aniu$, NadiŚ, Emilusia
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Jest Pan nowym nauczycielem w naszej szkole. Jak się
Panu podoba szkoła i jak się Pan w niej czuje?

Początkowo byłem troszeczkę zagubiony. Ten gmach jest ogromny! Na
szczęście bardzo szybko przyzwyczaiłem się do nowych warunków
pracy.
O czym Pan marzył, będąc w naszym wieku?

O niebieskich migdałach, jak to się zwykle mawia, a tak poważnie
o wyborze dobrej szkoły średniej.
Czy uczy Pan
w Piaskach?

gdzieś

jeszcze

oprócz

szkoły

Tak,, w Zespole Szkół w Bodzewie.
Kim chciał Pan zostać, gdy był pan dzieckiem?

Na pewno nie myślałem, że zostanę belfrem, ale z tego, co pamiętam
w grę wchodziło kilka zawodów. Na pierwszym miejscu był chyba
zawód kierowcy.
Jakiej muzyki Pan słucha?

Wszystkiego po trochu, jednak zdecydowanie przeważa rock.
Pana ulubiony film?

„Gladiator” w reżyserii Ridleya Scotta
Słyszałyśmy, że ma Pan wiele zawodów. Mógłby Pan
o nich trochę opowiedzieć.

Mam w zanadrzu kilka profesji. Społeczność szkolna w Piaskach zna
mnie bardziej od strony patriotycznej, ponieważ uczę wiedzy
o społeczeństwie. Stronę historyczną bardziej rozwijam w Bodzewie. Na
temat trzeciej profesji, czyli kwalifikacji do uczenia wychowania do
życia w rodzinie nie będę się za bardzo rozwodził
Czy pamięta Pan chwile zauroczenia z lat szkolnych?
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Pierwsze „wzloty” i „upadki” pamięta się do końca życia.
Jakie przedmioty sprawiały Panu trudności w szkole?

Zawsze miałem niechęć do przedmiotów ścisłych. Jestem typowym
humanistą, który gada, i gada,, i gada,, i gada…
Jak spędza Pan Święta?

Święta Bożego Narodzenia spędzę w gronie najbliższych.
Czy podtrzymywanie którejś tradycji świątecznej jest Panu
szczególnie bliskie?
Jak co roku z rodziną zawsze wybieramy się na pasterkę.
A teraz kilka słów, które chciałby Pan przekazać
uczniom 

Pozdrawiam gorąco wszystkich, z którymi prowadzę zajęcia z WOS-u
obecnie i tych, z którymi spotkam się w przyszłym semestrze.
A$ia & ag^id
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Wymarzone prezenty naszych
nauczycieli 
Aby lepiej poznać tych, z którymi spędzamy ok.1/4 doby,
zadaliśmy naszym kochanym nauczycielom jedno, ale jakże ważne
pytanie: „CO PANI/ PAN CHIAŁABY/ CHIAŁBY DOSTAĆ POD
CHOINKĘ?”.
OTO WYNIKI NASZEJ SONDY:

p. dyr. A. GrześkowiakWeglarz
Ekskluzywny
zastaw
do
manicure.
p. J. Damazyniak
yyy..
nie
mam
takich
wymagań (ale może Maybah,
Porsche <żart>)
p. G. Musielak
Torebkę lub kosmetyk
p. J. Glinka
Czerwone Ferrari (przesłanie
dla klasy II d)
p. L. Plackowska
Podróż dookoła świata
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p. A. Twardowska
6 - tomową encyklopedię
p. T. Wolniewicz
Dobrą książkę i dobre perfumy
p. J. Balczyńska
Wycieczkę do Egiptu
p. R. Kozownicka
Odrobinę luksusu, czyli dobrą
wodę toaletową
p. D. Szafranek
Kosmetyk - bardzo drogi, taki,
na który normalnie nie mogę
sobie pozwolić
p. K. Dolatowska
Spokój!

p. H. Mazurkiewicz
Nie mam takich życzeń.
p. H. Kuflińska
Mam jedno marzenie,
bardzo osobiste.

p. H. Plackowska
Święty spokój!

ale

p. A. Marciniak
Dobrą książkę
p. H. Kordus
Ładną
torebkę
Wittchen
(drogą), rękawiczki i buty ze
skóry krokodyla.
p. K. Nowak
Dużego psa (berneński pies
pasterski)
p. J. Konieczna
Wyniki
przeprowadzanej
ostatnio w szkole ankiety ze
100% odpowiedzią „tak” na
pytanie ”Czy masz życzliwego
wychowawcę?” 
Jako dodatek - perfumy

p. B. Ratajczak
Nowy telefon komórkowy
p. H. Powicka
Wiele luksusowych i bardzo
drogich rzeczy, nie tylko
związanych z przyroda, a tak
poważnie
to
zdrowych,
spokojnych świąt spędzonych
w zaciszu rodzinnym (razem z
karpiem).
p. P. Karkos
Zdrowie dla całej rodziny
p. M. Kramarczyk
Wycieczkę do ciepłych krajów
p. M. Sobkowiak
Płyty z muzyką barokową lub
muzyką Bacha.
p. T. Wierzchowski
Zestaw kina domowego

Mamy nadzieję, że Gwiazdor
też czyta „Gimzetkę” i spełni
wszystkie te życzenia 
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Sonda…
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
w domu

u rodziny za granicą w górach

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia
przeprowadziłyśmy sondę po stronie gimnazjum.
Zapytałyśmy naszych uczniów, gdzie przeżyją
święta. Najwięcej osób świąteczny czas spędzi
w domu, bo aż 50%. 36% u rodziny, 8% w górach,
a 6% za granicą.
Martusia, Melcia i Domi :**
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Dyskoteka Andrzejkowa
29 listopada późnym popołudniem odbyła się dyskoteka z
okazji Andrzejek. Główną atrakcją tej imprezy były wróżby w
bardzo smacznych ciasteczkach upieczonych przez „wróżki”
Zaskoczeniem było pojawienie się „dobrych czarownic”, które
wróżyły uczestnikom dyskoteki, co ich czeka w przyszłości Jak
zawsze zagrał dla nas p. Puślecki. Jego przeboje wprawiły w ruch nie
tylko dziewczyny, ale i chłopaków. Bawiliśmy się wszyscy świetnie,
niestety nie do białego rana, ale do wieczora na pewno.

w poniedziałek w szkole
dokleimy zdjęcie
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Historia…. świętego Mikołaja
Każdy z nas spotkał św. Mikołaja. Wiemy, że ma długą, siwą
brodę, ogromny brzuch, mały nos i czerwone wdzianko oraz wielki
wypchany worek.(każdy wie, czym) Tylko niektórzy jednak
pamiętają, że naprawdę żył taki święty. Jaką drogę przeszedł od
biskupa do takiej formy, w jakiej znamy go w dzisiejszych czasach?
W tym artykule postaram się przybliżyć postać świętego, ulubieńca
wszystkich dzieci.
Św. Mikołaj ma wiele przydomków, np. dziadek mróz (Rosja),
gwiazdor (Wielkopolska, Kaszuby- zabór pruski) itd. A wszystko
zaczęło się od bogatego biskupa z Miry. Święty chętnie dzielił się
z biednymi swoim majątkiem, chociaż w bardzo dziwny sposób.
Bojąc się odrzucenia podarunków, pożywienie oraz słodycze wrzucał
przez okna, kominy pod osłoną nocy. W dzień jego śmierci, (czyli
6 grudnia) obchodzimy MIKOŁAJKI. Popularność kultu tego
człowieka wykorzystała w latach 80-tych do kampanii reklamowej
firma Coca–Cola. Ona właśnie wypromowała wizerunek pogodnego
staruszka, rozdającego dzieciom prezenty w noc wigilijną. Posłużyła
się kolorami firmowymi przy ubiorze św. Mikołaja (czerwone
spodnie, czapeczka, kamizelka, wszystko z białymi dodatkami,
przepasane paskiem) Od tego czasu widzimy tylko taką formę tego
świętego. Dzieciom od dawna opowiadano o nim wiele historyjek.
Na przykład w Anglii uważano, że Mikołaj ogląda buty dzieci, jeżeli
buty są czyste, właściciel dostaje słodycze, natomiast jeżeli jest
odwrotnie, dostaje zgnity ziemniak. Inne opowieści głoszą, że święty
jeździ w saniach zaprzężonych w renifery itd.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, życzę
wszystkim czytelnikom miłych chwil spędzonych z najbliższymi, a
przede wszystkim przybycia św. Mikołaja („ho ho ho”).
Natalia
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Orzechowe markizy
Ciasto:
25 dag mąki
15 dag masła
7,5 dag cukru pudru
1 jajko
szczypta soli
Krem:
5 dag masła
5 dag cukru pudru
4 dag mielonych orzechów włoskich
¼ szkl. Konfitury/dżemu morelowego/brzoskwiniowego
1 łyżka rumu
połówki orzechów do dekoracji
Sposób przyrządzenia:
Z podanych składników zagnieść kruche ciasto. Zawinąć w folię
i włożyć do lodówki na godzinę. Przygotować krem - miękkie masło
utrzeć z cukrem pudrem, wymieszać z orzechami, konfiturą i rumem.
Ciasto rozwałkować na grubość ½ cm i wycinać kółeczka o średnicy
ok. 4 ½ cm. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 st. I piec ok.
15 minut. Upieczone i wystudzone placuszki smarować
przygotowanym kremem, zlepiać po dwa. Na każdej markizie za
pomocą kremu, „przykleić” połówkę orzecha.
Życzymy smacznego. Mamy nadzieję, że ktoś wykorzysta przepis,
bo naprawdę warto! Ciasteczka idealnie nadają się na wigilijny stół
obok makowca i pierniczków.
Przepis jest przez nas oczywiście wypróbowany i gorąco polecany!
Babcia Karolina i Ania
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„Opowieść wigilijna”

Powieści i nowelek o świętach jest dużo, jednak ta mocno przykuła moją
uwagę. Mam nadzieję, że się nią zainteresujecie nie tylko jako lekturą
szkolną. ”Opowieść wigilijna” Karola Dickensa jest bardzo ciekawą i
pouczającą książką. Opowiada o miłości do rzeczy materialnych, do
drugiego człowieka i pokazuje magię tego jedynego dnia w roku. Głównym
bohaterem jest pan Scrooge, zapracowany, ale też zakochany w
pieniądzach właściciel domu handlowego. W dzień Bożego Narodzenia do
zakładu Marley.
i Scrooge przychodzi wiele osób: starsza kobieta prosząca o pomoc,
siostrzeniec zapraszający gości na kolację, pracownik, który prosił
o pieniądze na jedzenie. Jednak skąpy Scrooge odmawia kolacji
i datków. Postanawia spędzić ten wieczór sam ze swoim majątkiem. W
nocy czeka go zaskakująca niespodzianka. Przybywają do niego duchyDuch Wigilijnej Przeszłości, Duch Tegorocznego Bożego Narodzenia i
Duch Przyszłych Wigilii, które w pewien sposób zmieniają sknerę w
człowieka pomocnego, rodzinnego i hojnego. Chcecie wiedzieć jak?
Zapraszam do przeczytania „Opowieści wigilijnej”. Szczególnie polecam ją
młodszym kolegom ze szkoły podstawowej, ale również gimnazjalistom.
Powieść w przyjemny sposób umili zimne, pochmurne, zimowe wieczory

Marta
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Bezpieczne dziecko. Co to znaczy?
Jak już wspominaliśmy w poprzednim numerze trójka dziewcząt z
naszej szkoły wraz z p. pedagog udała się do Gostynia na konferencję
pt.„Bezpieczne dziecko - co to znaczy?”.
Chcielibyśmy pokrótce przybliżyć Wam tematykę tej konferencji. Naszym
życzeniem byłoby, aby „Gimzetka” trafiała też do rodziców, więc może ten
artykuł ich zainteresuje?
Najogólniej mówiąc, bezpieczne dziecko to takie dziecko, którego
potrzeba bezpieczeństwa, w różnych okresach życia, jest w sposób
adekwatny do jego wieku, zaspakajana w wysokim stopniu.
Zarówno psychologowie, jak i pedagodzy zgodnie twierdzą, że potrzeba
bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych potrzeb psychicznych
człowieka. Kształtuje się najwcześniej ze wszystkich potrzeb i wyraża się
jako: potrzeba unikania urazu fizycznego, a więc wszystkich tych urazów,
które prowadzą do okaleczenia ciała lub choroby czy śmierci; potrzeba
unikania urazu psychicznego ze strony innych osób, m.in. odrzucenia,
wyśmiewania, obmawiania czy przezywania; potrzeba unikania urazu
psychicznego we własnych oczach, a więc m.in. poczucia własnej
niższości, wstydu, upokorzenia itp. Możemy więc powiedzieć, że
bezpieczne dziecko, to takie, które rzadko doznaje urazów fizycznych
i psychicznych. Rzadko, ponieważ trudno wyobrazić sobie, by dziecko
nigdy nie skaleczyło się, nie zachorowało, czy nie było wyśmiane przez
rówieśników a wszystkie podejmowane przez nie czynności kończyły się
sukcesem. Stąd, całkowite zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa
w rzeczywistości nie jest możliwe. Można jednak i należy stwarzać takie
warunki, w których stopień zaspokojenia tej potrzeby będzie wysoki.
Są one ważne we wszystkich etapach rozwoju, jednak skupmy się
szczególnie na okresie szkolnym.
Etap ten wymaga szczególnego zadbania o bezpieczeństwo dzieci, zarówno
w drodze do i ze szkoły, jak i na terenie placówki, w czasie wolnym oraz
w związku z korzystaniem z Internetu. W tym okresie dzieci najbardziej
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narażone są na różnego rodzaju urazy związane z ich aktywnością fizyczną,
przemocą fizyczną (bicie, kopanie, plucie itp.) i psychiczną (przezywanie,
wyśmiewanie, zastraszanie itd.) ze strony innych dzieci. Przeżywają lęki
związane z niepowodzeniami w nauce, obawy przed ośmieszeniem się na
forum klasy w sytuacji, gdy odpowiadają przy tablicy, strach przed
sprawdzianami. Dzieci w wieku szkolnym często ukrywają swoje przeżycia
przed rodzicami, nie mówią o zagrożeniach wychowawcom
i nauczycielom, podejmują różne działania zagrażające zdrowiu i życiu,
„by zaistnieć w grupie”. Działania, które dorośli podejmują na rzecz
zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa są też często
postrzegane przez nastolatków, jako ograniczanie ich praw.
Brak lub niski stopień zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa powoduje, że
dziecko odczuwa lęk lub strach. Lęk i strach mogą pozytywnie wpływać na
rozwój dziecka, ale mogą również ten rozwój zaburzać. I tak, np. u dzieci
w wieku szkolnym, lęk przed niepowodzeniem i jego następstwami może
spowodować, że uczeń przygotuje się do kolejnych lekcji czy
sprawdzianów. Może jednak spowodować, że zamiast do szkoły, pójdzie na
wagary. W pierwszym przypadku lęk działa na ucznia mobilizująco,
w drugim destruktywnie. Wagary nie rozwiązują problemu, najczęściej go
potęgują. Zdarza się, że w czasie wagarów dziecko jest narażone na
nieprzyjemne zachowania ze strony innych osób (pobite, zmuszone do
picia alkoholu itp.).
Bezpieczne dziecko to dziecko wychowujące się w środowisku, w którym
przestrzegane są prawa dziecka, ale również jasno określone normy
i zasady postępowania, nagrody za ich przestrzeganie i sankcje za ich
łamanie; środowisku, w którym panuje życzliwa atmosfera a dziecko ma
wsparcie ze strony dorosłych i może liczyć na ich pomoc.

Za pomoc w przygotowaniu artykułu dziękujemy p. pedagog M. Kapale
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Mariah Carey
All i want for christmas is you
I don't want a lot for Christmas there is just one thing I need
I don't care about the presents underneath the Christmas tree
I don't need to hang my stocking there upon the fireplace
Santa Claus won't make me happy with a toy on Christmas day
I just want you for my own more than you could ever know
Make my wish come true all I want for Christmas is you
You baby
I won't ask for much this Christmas I won't even wish for snow
I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe
I won't make a list and send it to the North Pole for Saint Nick
I won't even stay awake to hear those magic reindeer click
'Cause I just want you here tonight holding on to me so tight
What more can I do oh baby all I want for Christmas is you
You baby
Wszystkim, czego chcę na gwiazdkę jesteś Ty
Nie chce wiele na gwiazdkę, jest tylko jedna rzecz, której potrzebuję
nie martwię się o prezenty pod choinką nie potrzebuję wieszać
skarpet nad kominkiem święty Mikołaj nie uszczęśliwi mnie
zabawką w dzień Bożego Narodzenia chcę tylko Ciebie dla mnie,
więcej niż mógłbyś wiedzieć spełnij moje życzenie, wszystkim,
czego potrzebuję na święta jesteś Ty.
Nie chcę prosić o wiele, nie proszę nawet o śnieg
ja po prostu będę wciąż czekać pod jemiołą
nie chcę robić listy i wysyłać jej do Mikołaja na północ
nie chce nawet stać rozbudzona by słyszeć te magiczne brzdęki
reniferów bo ja chcę tylko Ciebie tutaj wieczorem żeby trzymać Cię
tak mocno cóż więcej mogę zrobić kochanie,
wszystkim czego chcę na gwiazdkę jesteś Ty.
gosia & ewa
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Nasi młodzi piłkarze
Od tego numer ruszamy z akcją promowania naszych młodych
piłkarzy .Oto młodsi koledzy z podstawówki, którzy zawzięcie
walczą w Lidze Halowej:

Klasa VC
Skład: Wojtek Michalak, Kamil Owczarczak, Artur Zgoła, Arek Danielczak,
Konrad Bojański, Artur Ciszak, Dawid Sowiński

Klasa VIB
Skład: Tomek Prymka, Paweł Skowroński, Bartek Siepa, Darek Maleszka,
Mateusz Waleński, Piotr Siepa , Kuba Przybylak, Sławek Stankiewicz
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Sport
A teraz coś dla męskiej części naszej szkoły. Zestawienie wyników
LIGI HALOWEJ (gimnazjum i podstawówki)

GIMNAZJUM:
III Kolejka 28.11.2007r.
1. Klasa IIIC – Klasa IIC 1:2
2. Klasa IB – Klasa IC/D 2:1
3. Klasa IIA – Klasa III 1:8
4. Klasa IID – Klasa IIID 0:9
IV Kolejka 05.12.2007r.
1. Klasa IIA – Klasa IIID 1:6.
2. Klasa IID – Klasa IC/D 3:1
3. Klasa IB – Klasa IIC 2:3
4. Klasa III – Klasa III 3:7

I Kolejka 14.11.2007r
1. Klasa IC/D – Klasa IIA 7:1
2. Klasa IIID – Klasa IIIC 6:1
3. Klasa IB – Klasa III A 1:14
4. Klasa IID – Klasa IIC 3:1
II Kolejka 21.11.2007r.
1. Klasa IIIA – Klasa IID 10:2
2. Klasa IB – Klasa IIID 0:10
3. Klasa IIA – Klasa IIC 1:4
4. Klasa IIIC – Klasa IC/D 7:1

Siepa
Owczarczak
Sowiński
Wojtaszek
Markowski

Najlepsi strzelcy LH

MECZE PODSTAWÓWKI!
I Kolejka -13.11.2007r.
VI A- IV A 7:0
V A- IV C 4:1
VI A- VA 2:0
IV C- IVA 0:0
II kolejka-19.11.2007r.
V D- V B 1:2
V C- VI B 0:3
V B- VI C 0:3
V C- VI C 1:9

15
11
11
10
9

II kolejka-27.11. 2007r.
VA-VD 0:3
VI A – V D 1:0
VA- VIA 2:1
IV kolejka-11.12.2007r.
VIB- VB 0:0
VIB- IVC 3:0 (walkower)
VB- IVC 3:0 (walkower)
VIC-VIA 1:1

Drużyna

M

W

R

P

BZ

BS

Pkt.

1.

Klasa IIIA

4

4

0

0

43

7

12

2.

Klasa IIID

4

4

0

0

31

2

12

3.

Klasa IIC

4

3

0

1

10

7

9

4.

Klasa IID

4

2

0

2

8

21

6

5.

Klasa IIIC

4

1

0

3

12

16

3

6.

Klasa ID/C

4

1

0

3

10

13

3

7.

Klasa IB

4

1

0

3

5

28

3

8.

Klasa IIA

4

0

0

4

4

25

0
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Baran- Nie upieraj się za
wszelką cenę przy swoim, bo
możesz wiele stracić. Odpuść
sobie
i wyluzuj, a wtedy spotka Cię
miła niespodzianka.
Byk-Staniesz się wulkanem
pomysłów! Na pewno nie
grozi Ci nuda
i samotność.
Bliźnięta-Uważaj na
fałszywych przyjaciół! Ktoś z
twojego otoczenia może
okazać się dwulicowy.
Rak-Twój nastrój będzie
przyciągał do Ciebie tylko
pozytywnie zakręconych
ludzi.
Lew-W końcu nadszedł czas
na odpoczynek. Ale nie leń
się przez cały dzień w domu.
Wyjdź również do ludzi.
Panna-Załóż różowe
okulary. Każdemu zdarzają
się wpadki. Ktoś Cię
obserwuje, na twoją korzyść.
Waga- Dobre czasy się
skończyły. Czas znowu
zacząć się uczyć.
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Skorpion- W końcu
zostaniesz doceniona/ny
przez swoich nauczycieli.
Długie godziny nauki nie
poszły na marne.
Strzelec-Przygotuj się na
wizytę kogoś, za kim
niespecjalnie przepadasz.
Koziorożec- Zastanów się
kilka razy, zanim cokolwiek
powiesz lub zrobisz. Zrozum,
inni też mają uczucia.
Wodnik- Udane dni na
spotkania towarzyskie.
Uważaj na ludzi urodzonych
pod znakiem Raka.
Ryby- W twoim życiu
wydarzy się coś
nieprawdopodobnego, musisz
tylko wytrwale czekać.
Barbórkaaa:D

Aby jeszcze mocniej
poczuć atmosferę
Świąt, proponujemy
Boże Narodzenie w
poezji

Gwiazdy niby łyżwy krzeszą
Śnieżne iskry, cudów blask.
Kolęd dźwięki niech cię
wskrzeszą —
Czasie pełen Bożych łask!

„Boże Narodzenie”
Pusty rynek. Nad dachami
Gwiazda. Świeci każdy dom.
W zamyśleniu, uliczkami,
Idę, tuląc świętość świąt.
Wielobarwne w oknach błyski
I zabawek kusi czar.
Radość dzieci, śpiew kołyski,
Trwa kruchego szczęścia dar.
Więc opuszczam mury miasta,
Idę polom białym rad.
Zachwyt w drżeniu świętym
wzrasta:
Jak jest wielki cichy świat!

Tłumaczył ks. Jerzy Szymik

Świąteczna wykreślanka :D po niemiecku. Wyrazy wykreślaj
pionowo lub poziomo;]
WEIHNACHTEN, TANNENBAUM, ADVENT, LIED,
GESCHENK, FEST, KETTEN, OBLATE, KARPFEN, STERN,
RUTE, NACHT, LEBKUCHEN, KUGELN, KERZ, CHRIST
,KRANZ, SACK
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Pozostałe litery utworzą rozwiązanie!

Anetkaaa

