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Kilka słów od redakcji 

 

Cześć! Nazywam się Marta Piechocka i w tym roku szkolnym jestem 

redaktor naczelną „Gimzetki”. Razem z Martyną Żarnowską 

będziemy się starać, aby gazetka szkolna była jak najbardziej 

atrakcyjna. Mam nadzieję, że Wam czytelnikom spodobają  się nasze 

działania. W tym, aby wszystko dobrze funkcjonowało pomagać mi 

będzie cały zespół redakcyjny i oczywiście pani Justyna Konieczna. 

Dziękuję, że zajrzeliście do naszej gazetki. Mam nadzieję, że będą 

się podobać kolejne numery i równie chętnie jak w zeszłym roku, 

sięgniecie po nie… 

Zachęcam też wszystkich umiejących pisać  do współpracy z nami.  

Pozdrawiam i życzę udanego roku szkolnego 

 

Marta  

 

 

 

Skład redakcji: 

Marta Piechocka: redaktor naczelna,  

Martyna Żarnowska: zastępca redaktor naczelnej,  

Kuba Nowacki: skład komputerowy,  

Aneta Lis, Basia Przewoźna, Martyna Michalska, Weronika 

Skowrońska, Basia Nawrot, Weronika Lis, Ania Wujek, Monika 

Owsińska, Zuzia Olejniczak 
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AKTUALNOŚCI 

1 września rozpoczął się rok szkolny. Tradycyjnie o godzinie 
8.00 odbyła się msza święta. Później wszyscy udaliśmy się do 

szkoły, gdzie odbył się uroczysty apel. 
 

Do szkolnego grona pedagogicznego dołączyła s. Hiacynta – 

katechetka. 
 
Pod koniec ubiegłego roku szkolnego odbyły się wybory do nowej 

Rady Samorządu Szkolnego. Oto wyniki: 
Marta Dolatowska ~ przewodnicząca 

Krzysztof Dopierała ~ skarbnik 
Ania Turbańska ~ sekretarz 

Weronika Lis ~ sekcja „Szczęśliwy Numerek” 
Agnieszka Sikora i Marta Piechocka ~ sekcja rozrywkowa 
Zuzanna Janicka i Kasia Wujczak ~ sekcja dekoracyjna 

I : Aneta Lis, Hania Szczęsna, Mateusz Karolczak  
II : Agnieszka Owsińska, Sandra Łagódka, Bartek Dworczak  

~ poczet sztandarowy 
 

17 września uczniowie klas I gimnazjum uczestniczyli w 
wycieczce do Biskupina, gdzie odbywał się XIV Festyn 

Archeologiczny pod hasłem „Japonia, kraj nie tylko samurajów”. 
Można więc było zobaczyć pokazy japońskich sztuk walki, nauczyć 
się orgiami, poćwiczyć kaligrafię czy uczestniczyć w warsztatach 
sumo. 
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8 października odbył się pierwszy w tym roku szkolnym 

koncert. Mieliśmy okazję obejrzeć stroje i tańce ludowe 

oraz posłuchać ciekawej muzyki granej np. na koźle. 
 

9 października odbyła się dyskoteka szkolna. Okazało się, 

że chyba jednak nikt nie lubi się bawić, ponieważ niewiele 
osób przyszło. Może następnym razem będzie nas więcej  

 

24 października swoje święto mieli nasi najmłodsi 

koledzy. W auli szkolnej odbyło się uroczyste pasowanie na 
ucznia. Pierwszaki doskonale zaprezentowały się przed 

Dyrekcją, zaproszonymi gośćmi i rodzicami. 

 
 

 

 
 

Martynka & Wiki  ;** 
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Sonda  na temat kolczyków w uszach . 

 
Ilośd ankietowanych : 20 dziewczyn 

 
Coraz więcej ludzi nosi kolczyki. Staje się to pomału codziennością, 

noszenie kolczyków nie jest już postrzegane jako brak wychowania. Młodzi 
preferują kolczyki w innych miejscach niż tylko uszy, takich jak np. nos, 

język, czy też pępek. Często chłopacy kuszą się na kolczyk w uchu. To znak, 
że stają się one coraz modniejsze i nie są przeznaczone tylko dla 

dziewczyn. My nie mamy nic przeciwko temu, a Wy? Postanowiłyśmy też 
sprawdzid, jak popularne są kolczyki wśród naszych gimnazjalistek (wyniki 

powyżej). 
 

Marta&Martynka 
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Wszystkich Świętych a Zaduszki… 
 

Niedawno obchodziliśmy te dwa święta, ale niestety 

wydaje mi się, że wielu z was ciągle nie rozumie 
różnicy pomiędzy jednym a drugim świętem. A różnica 

jest i to zasadnicza.  

W dniu 1 listopada przypomina się nie tylko osoby 

oficjalnie uznane za święte i takimi ogłoszone, ale 
przede wszystkim wszystkich ludzi, których życie 

nacechowane było świętością. Jest to także dzień 

wszystkich, dla których celem jest życie prowadzące 

do zbawienia. 

Natomiast 2 listopada katolicy modlą się za ludzi 
wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego 

świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Sądzę, że 

ciekawostką jest to, że dawniej zwyczaj zakazywał 

tego dnia wykonywania niektórych czynności, aby nie 
skaleczyć, nie rozgnieść czy w inny sposób nie 

znieważyć odwiedzającej dom duszy. Zakazane było: 

klepanie masła, deptanie kapusty, maglowanie, 

przędzenie i tkanie, cięcie sieczki itp. 

 

 

 

 

 

 

Anetkaaa  
 

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://1kdh.fm.interia.pl/znicz.jpg&imgrefurl=http://1kdh.fm.interia.pl/archiwum_index.html&h=241&w=250&sz=9&hl=pl&start=3&um=1&usg=__611KS5pzoFhRX66lcn-cNXQertk=&tbnid=sttTesp_hbCvbM:&tbnh=107&tbnw=111&prev=/images?q=znicz&um=1&hl=pl&lr=
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11 listopada - Święto Niepodległości 
 

Przed nami długi weekend, wszyscy cieszą się  

z możliwości odpoczynku, ale czy wszyscy wiedzą, 

dlaczego 11 listopada jest dniem wolnym od pracy? 
Warto jeszcze raz przypomnieć, że jest to 

najważniejsze święto państwowe obchodzone co roku 

na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

11 listopada 1918 roku w miejscowości Compiĕgne, na 
północny-wschód od Paryża, przedstawiciele Niemiec 

podpisali rozejm, który oznaczał zakończenie I wojny 

światowej.  

Dla innych narodów Święto Niepodległości jest 

okazją do manifestowania patriotyzmu, ciekawe ilu  
z nas wywiesi tego dnia flagę? 

 

Warto wiedzieć… 

 
- Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym 

dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku, czyli prawie  

20 lat po odzyskaniu niepodległości. 

- Podczas okupacji hitlerowskiej oraz w czasie rządów 
komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było 

zakazane.  

- Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 

listopada przywrócono 21 lutego 1989 roku  
- Główne obchody, z udziałem najwyższych władz 

państwowych, odbywają się w Warszawie na placu 

Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego 

Żołnierza. 

 
Anetkaaa  
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Wróżby andrzejkowe 
 

Każdy z was na pewno kiedyś brał udział we wróżbach 

andrzejkowych. Ale zapewne nie zawsze wiecie, skąd dana 

wróżba się wywodzi. Zanim jednak przejdziemy do wróżb, 

chciałabym napisać, skąd wzięło się samo święto. Niektórzy 

twierdzą, że pochodzi od św. Andrzeja, który chociaż sam nie 

przewidywał przyszłości, to jednak w jego imieniu „Andreas” 

Grecy zauważyli podobieństwo do słowa „andros”, czyli mąż. 

Być może stąd wzięło się przekonanie, że św. Andrzej jest 

rozdawcą mężów, a dzień jego imienia to najlepsza okazja dla 

panien, by wywróżyć, kiedy czeka je zamążpójście.  

Dzisiejsza tradycja jest już inna - wróżą nie tylko panny, 

ale i mężczyźni. Kiedyś wierzono w prawdziwość tego, co się 

wywróży w tę magiczną noc, dzisiaj andrzejki to pretekst do 

dobrej zabawy, podczas której nie może zabraknąć lania 

wosku przez klucz, który symbolicznie zamyka lub otwiera 

wszelkie sekrety i tajemnice. Dlaczego wosk? Dawniej lano 

ołów (szczególnie ceniony był ten ze starych okiennic 

kościelnych), ale wosk jest znacznie bardziej wygodny w 

użyciu. Ołów symbolizował trwały związek, nierozerwalne 

połączenie. Wosk był kiedyś bardziej cenny niż teraz, 

ponieważ pochodził od pszczół - świętych w owych czasach 
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stworzeń. Wróżby z wosku dotyczyły miłości i pomyślności w 

nadchodzącym roku. Przelewanie wosku przez ucho od klucza 

utrudniało, ale i wzmacniało wróżebną moc zabawy. Kolejną 

ze znanych wróżb jest ustawianie butów, aby dowiedzieć się, 

która z panien, wdów i rozwódek z grona wróżących sobie 

osób wyjdzie pierwsza za mąż. Ustawiamy buty z lewej nogi 

rzędem w kącie pokoju. Ostatni w kolejce przestawiacie na 

początek. Właścicielka buta, który pierwszy dotknie czubkiem 

progu, może liczyć na błyskawiczną zmianę stanu cywilnego. 

Do mniej znanych należy wróżba z zapałkami.  Pomyśl sobie 

życzenie i zapal dwie zapałki. Trzymaj je płonącymi 

łebkami do góry. Jeżeli zapałki będą palić się “ku sobie”, 

życzenie się spełni w ciągu roku, a jeśli nie – będziesz musiała 

dłużej poczekać na jego realizację.  

Osobiście lubię andrzejki, choć nie zawsze wierzę (lub 

chcę wierzyć) w to, co się wywróżyło.  

Z życzeniami na to święto dla Andrzejów i dla tych, 

którzy będą świętować i próbować przewidywać przyszłość, 

aby wszystko poszło jak najbardziej pomyślnie. 

Marta 
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Bohaterami książki Cornelii Funke „Król Złodziei” są dwaj 

bracia, Bo i Prosper. Po śmierci mamy uciekają przed swoją ciocią 

Esterą, ponieważ ona chciałaby zatrzymać tylko młodszego z braci,  

a starszego odesłać do szkoły z internatem. Rodzeństwo postanawia 

zostać razem i wyruszają z Hamburga do odległej Wenecji - do 

miasta z opowieści mamy. Niestety, rzeczywistość, przed którą 

zostają postawieni chłopcy przerasta ich siły. Z pomocą przychodzi 

Pan Złodziei, który daje im kryjówkę. Mieszka tam już troje innych 

uciekinierów z domów. Dzieci znajdują przyjaciół, nie muszą 

martwić się o dach nad głową. O resztę dba Złodziej, który co 

pewien czas przynosi łupy ze swoich włamań. Dzieci sprzedają je 

staremu kupcowi, a za zarobione pieniądze kupują jedzenie. Estera, 

która za wszelką cenę chce odnaleźć Bo przybywa do Wenecji  

i zatrudnia detektywa Wiktora. Wiktor szybko wpada na trop grupy, 

która pracuje właśnie nad niezwykłym zleceniem, które wzbogaci ich 

o pięć milionów lirów. Dzieci mają ukraść drewniane skrzydło lwa. 

Obecna właścicielka skrzydła postanawia pomóc małym 

włamywaczom i opowiada im historię łupu. Gdy wydaje się, że 

wszystko zmierza do szczęśliwego końca policja znajduje Bo. 

Obecna właścicielka skrzydła postanawia pomóc małym 

włamywaczom i opowiada im historię niedoszłego łupu.  

Zaskakująca historia skrzydła, pomoc detektywa i gwałtowne 

zwroty akcji prowadzą do zakończenia, którego nikt z nas się nie 

spodziewa. 

 

 

 

ANIA A 



 11 

Przepis na szczęśliwy rok szkolny 

 
Weź 10 pełnych miesięcy. 

Oczyść je starannie z wszelkiej goryczy, nienawiści i zazdrości. 

Podziel, każdy miesiąc na 28, 30 lub 31 części, nie gotuj ich 

równocześnie. Przygotuj jeden dzień na raz, dodając następujące 

składniki: szczypta wiary, szczypta odwagi i szczypta pracy. Dodaj 

do każdego dnia odrobinę nadziei, wierności i uprzejmości. 

Wymieszaj to dobrze i porcję modlitwy, medytacji i pilności dopraw 

dobrym nastrojem i odrobiną wesołości, niewielką dawką wysiłku  

i dużą łyżką dobrego humoru. Wymieszaj to wszystko z miłością. 

Dokładnie ugotuj na ogniu promieniotwórczego szczęścia. 

Przyozdób szczęściem i podawaj w dużych porcjach, a wtedy 

czerwiec nadejdzie szybciej niż myślisz. 

Humor – autentyczne wypowiedzi uczniów naszej szkoły 

zasłyszane w ostatnim miesiącu 

 

Na lekcji języka polskiego nauczycielka pyta ucznia III klasy 

gimnazjum: 

- Co to jest sylaba? 

- To, co się klaszcze? 

 

- Co wiesz o „Iliadzie”? 

- Jest to poemat o Ilonie. 

 

Bohater „Kamieni na szaniec” otrzymał order fruti militari. 
   

Martyna Michalska, Basia Nawrot,  
Weronika  Skowrońska 
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Horoskop 
 

Baran-Kiepsko ci idzie nauka? Nie przejmuj się przecież 

ostatni będą pierwszymi, jeszcze będziesz dawać korepetycje  

z matematyki. 

Byk- wakacje już dawno się skończyły, więc zejdź na ziemie!   

I nie rób sobie zaległości już na początku. 

Bliźnięta-Jeżeli od samego początku dobrze ci idzie w 

szkole, to nie znaczy, że będzie tak ciągle.  

Rak-Myślisz, że szczęście nigdy cię nie opuści? Możesz w to 

nadal wierzyć , tylko żebyś się nie przeliczył/a. 

Lew- Nieźle ci idzie w szkole, a będzie jeszcze lepiej!!! 

Szczęściarz/Szczęściara 

Panna-Ledwie zaczęła się szkoła a ty masz kłopoty ale nie  

z nauką lecz z ludźmi. Porozmawiaj z kimś. Nie jesteś sam/a. 

Waga-Odkryjesz w sobie całkiem nowe zdolności. 

Przyjaciele będą mile zaskoczeni. 

Skorpion- Słoneczko ostatnio zaświeciło to nie znaczy, że 

jeszcze są wakacje. Pamiętaj o tym idąc na wagary. 

Strzelec-Myślisz, że wszystko co złe przydarza się Tobie? 

Nie załamuj się inni też mają kłopoty, możesz im pomóc, a poczujesz 

się wtedy o niebo lepiej. 

Koziorożec-Po wielu dniach długiej nauki, czas na 

odpoczynek, zasługujesz na niego 

Wodnik-Nauczyciele docenią twój trud I zostaniesz 

doceniony/a. 

Ryby-Życie naprawdę jest sprawiedliwe, zacznij się trochę 

więcej uczyć , a zobaczysz jak bardzo. 

                                                                                                          

Basiaaa ;p 
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Chruściki  
 

Mamy dla was sprawdzony sposób na przepyszny wypiek, który 

zwiemy chruścikami. Został on już przetestowany na wielu osobach, 

które do dziś cieszą się życiem, więc nie macie się czego obawiać! 

 

Składniki: 

~ 1 łyżka spirytusu 

~ ½ kg mąki 

~ 2 jajka 

~ ½ szklanki cukru 

~ 1-2 łyżki tłuszczu 

~ ½ szklanki mleka 

~ 1 ½ łyżeczki proszku do pieczenia 

 

Sposób wykonania: 

Ciasto dobrze wyrobić i rozwałkować, ale niezbyt cienko. Powycinać 

prostokąty, pośrodku nich wyciąć dziurkę i przełożyć przez nią jeden 

koniec  ciasta. Smażyć w małym garnku na 2 roztopionych kostkach 

smalcu aż do zarumienienia. Na koniec posypać cukrem pudrem. 

  

Przepis jest łatwy, wykona go na pewno każdy gimnazjalista. 

Gwarantujemy jakość dobrego smaku. Kiedy spróbujecie jeden, to na 

pewno na nim nie poprzestaniecie.. 

 

 

Smacznego !!  

 

 
Anetkaaa i Wiki  
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Krzyżówka na temat Nelly Furtado 
 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10              

11             

12             

 

 

1. Jej zawód to … 

2. Pierwszy tekst napisała w wieku … lat 

3. Wychowana w wierze … 

4. Dnia 11 … 2008r. wystąpiła w Poznaniu 

5. Zna … języki i posługuje się nimi 

6. Nazwisko rodowe Nelly 

7. Miesiąc jej urodzin 

8. Pochodzi z Kanady a dokładniej z … 

9. W zespole śpiewa i gra na … 

10. Nagrała z nim przebój „SAY IT RIGHT” 

11. Ludzie uważają, że ma głos podobny do polskiej artystki... 

12.Album wydany w 2006 roku  

 
Prosimy o wrzucanie haseł (pamiętajcie o  podaniu imienia, nazwiska  
i klasy) przez tydzień po wydaniu gazetki do skrzynki na II piętrze 

znajdującej się przy sali informatycznej   


