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Słówko od redakcji…
Witamy
Was
w
wiosennych,
kolorowych
nastrojach!...Zielono nam…
Czy na Was wiosna wpływa tak optymistycznie, jak na nas? Jeśli nie,
to warto popracować nad swoim podejściem do rzeczywistości
i zacząć spoglądać na świat przez różowe okulary. Ta rada odnosi się
głównie do trzeciogimnazjalistów, ale również do pozostałych
uczniów oraz nauczycieli
A teraz tak na poważnie…
Nieubłagalnie zbliżają się daty 22 i 23 kwietnia… Już chyba
wszyscy wiedzą, co mamy na myśli… Tak… pozostało niewiele
czasu, to już ostatni dzwonek na szybką powtórkę zdobytej
dotychczas wiedzy. Radzimy się spiąć, ale oczywiście nie można
zapominać o przyjemniejszych stronach życia
Pamiętamy o innych uczniach i dla nich również mamy dobre rady
dotyczące nauki. Pora wziąć się w garść, bo nim się obejrzymy,
minie maj i na wszelkie poprawki będzie za późno.
A teraz coś przyjemniejszego Jak wszyscy wiemy ostatnie dwa
miesiące roku szkolnego wiążą się z wycieczkami. Życzymy
wszystkim udanych, spędzonych w miłej atmosferze wyjazdów
Kwiecień to miesiąc zdrowia, a więc warto zastanowić się nad
swoim trybem życia.
W tym numerze Gimzetki oferujemy jak zwykle bardzo
ciekawe artykuły. Przeczytacie tym razem m.in. wywiad z panią
Pauliną Pelc oraz propozycje ubioru na egzamin gimnazjalny.

Ania & Karola

Aktualności
7 marca w hali Zespołu Szkół w Piaskach odbył się IV turniej
Halowej Piłki Nożnej. Turniej zorganizowany został przy okazji
obchodów Dnia Patrona Szkoły. Uczestniczyli w nim gimnazjaliści
z Pogrzeli, Bodzewa, Szelejewa i Piasków. Po zaci ętej rywalizacji
wyłoniono zwycięzcę – drużynę naszego gimnazjum. Dalsze miejsca
zajęli reprezentanci Bodzewa, Szelejewa i Pogorzeli. Zwycięzcy
otrzymali puchar, dyplom oraz piłkę. Rada Rodziców ufundowała
dla uczestników słodycze i napoje. Organizatorem turnieju był pan
Dariusz Dolata. Dziękujemy panu wuefiście za udzielenie informacji.
12 marca odbył się mecz piłki ręcznej dziewczyn. Udział wzięły
drużyny z Borku, Pogorzeli oraz Piasków. Tryumfowały
reprezentantki Pogorzeli. Drugie miejsce wywalczyła reprezentacja
Borku. Trzecie (bardzo zaszczytne) miejsce przypadło naszym
reprezentantkom.
12 marca odbył się kolejny koncert, podczas którego mieliśmy
okazję posłuchać gry na nieznanych instrumentach, takich jak: lira
korbowa, kankles litewski, kachon, darabuka czy gadający bęben.
Na tych nietypowych instrumentach zagrała dla nas pani Barbara,
a także pan Łukasz. Po wysłuchaniu muzyki pani Justyna
opowiedziała nam o sztuce z różnych stron świata.
2 kwietnia odbył się apel z okazji święta książki. Czas umiliła nam
klasa IA, która pod opieką wychowawczyni p. Andrzejczak
przygotowała zabawny apel. Jesteśmy pełni podziwu! Gratulujemy
talentu aktorskiego, który drzemie w naszych młodszych
koleżankach, a przede wszystkim kolegach. Oby tak dalej…! 
ania&natalia

Kwiecień - miesiąc zdrowia.
Ciągły pośpiech, nauka, stres, to wszystko bardzo negatywnie
wpływa na nasze zdrowie. Przede wszystkim pamiętajmy o
zdrowym odżywianiu się. W szczególności powinniśmy unikać
niekontrolowanego tycia i chudnięcia. Kontrolowanie tego, co
jemy, to połowa sukcesu, musimy pamiętać też o sprawności
fizycznej. Jak mawiają: RUCH TO ZDROWIE! Proponujemy
więc odkurzyć rowery, rolki. Gdy ktoś lubi większy wysiłek,
namawiamy do 20 minut biegu dziennie (mówią, że poprawia
to krążenie krwi), ale to tylko dla wytrwałych.
ŻYCZYMY WSZYSTKIM ZDROWIA I WYTRWAŁOŚCI
W DBANIU O NIE!
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Konstytucja 3 maja
Już niedługo zbliża się 207 rocznica uchwalenia pierwszej
w Europie i drugiej na świecie (po konstytucji Stanów
Zjednoczonych z 17 IX 1787) konstytucji. Każdy powinien wiedzieć,
jak ważne jest to wydarzenie.
Wspomniana konstytucja została przygotowana i uchwalona przez
Sejm Czteroletni i w toku poufnych narad stronnictwa
patriotycznego, a przede wszystkim przez Stanisława Augusta
Poniatowskiego, I. Potockiego, H. Kołłątaja 3 maja 1791 roku.
Konstytucja pozostawiła ustrój stanowy, osłabiła pozycję magnaterii;
usunięto z sejmików szlachtę gołotę. Mieszczaństwu umożliwiono
nobilitację, m.in. z tytułu nabycia majątków ziemskich i zasług dla
kraju. Ogółowi mieszczan w miastach królewskich, ogłoszonych
jako „wolne”, zapewniono wolności osobiste, prawo sprawowania
urzędów; potwierdzono opiekę władz państwowych nad Żydami.
Najmniej zmian wprowadzono w położeniu chłopów, utrzymano
poddaństwo, a wolność osobistą otrzymali tylko przybysze
z zagranicy. Konstytucja zniosła także podział na Koronę i Litwę.
Naczelnym organem państwa pozostał sejm, któremu zapewniono
pełnię władzy ustawodawczej, prawo stanowienia budżetu
i podatków. Miał być złożony z 204 posłów, wybieranych
na sejmikach przez szlachtę posesjonatów, oraz 24 tzw.
plenipotentów miast, z ograniczonym głosem doradczym.
Zmniejszono role senatu oraz zniesiono liberum veto. Wprowadzono
zasadę dziedziczenia tronu i osobistą odpowiedzialność monarchy.
Konstytucję tą stworzono, aby zapobiec drugiemu rozbiorowi
Polski, który nastąpił 1793 roku. Obalona została w połowie 1792
wskutek działalności konfederacji targowickiej i przegranej wojny
z Rosją.
Natalia

1.Na czym polega praca w bibliotece?
Wielu osobom wydaje się, że praca w bibliotece polega jedynie
na wypożyczaniu uczniom książek. A tak nie jest. Staramy się przede
wszystkim propagować czytelnictwo w szkole. Prowadzimy różne
formy pracy z czytelnikiem. Organizowane są konkursy literackie
i plastyczne oraz przygotowywane wystawy książek i gazetki
ścienne. Staramy się w miarę możliwości uzupełniać zbiory
biblioteki. Opracowujemy nowe książki nadając im numer
inwentarzowy, katalogujemy i owijamy we folię. Prowadzona jest
prenumerata wielu czasopism. Sprawujemy opiekę nad Centrum
Multimedialnym. Obsługujemy również program komputerowy
MOL. Przygotowujemy uczniów do samodzielnego korzystania
ze źródeł informacji.

2.Jaki kierunek studiów musiała Pani skończyć, by móc
pracować w bibliotece?
Ukończyłam 2-letnie Studium Bibliotekarskie, a oprócz tego
filologię polską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
3. Ile lat pracuje Pani u nas w szkole i czy pracowała Pani gdzieś
jeszcze?
W tej szkole pracuję od 1994 roku. Wcześniej przez rok pracowałam
w Bibliotece Publicznej w Gostyniu w Oddziale dla Dzieci
i Młodzieży.
.

4. Z jakimi pytaniami najczęściej przychodzą do Pani uczniowie?
Uczniowie najczęściej poszukują informacji na dany temat
potrzebnych np. do odrobienia zadania domowego lub pytają
o konkretną książkę.
5. Czy będąc w naszym wieku, lubiła Pani czytać książki?
Tak. Czytałam bardzo dużo, wręcz „połykałam” książki.
6. Jakie książki czyta Pani najchętniej?
Ostatnio przeczytałam „Miłość w czasach zarazy” Marqueza. Lubię
książki obyczajowe i historyczne. Jestem wierna M. Musierowicz,
z niecierpliwością oczekuję na kolejną część „Jeżycjady”.
Przeczytałam też wszystkie 7 tomów Harrego Pottera.

7. Kim chciała Pani zostać, gdy była Pani dzieckiem?
Chciałam zostać nauczycielką języka polskiego.

8. Co Pani robi w wolnym czasie?
W wolnych chwilach czytam książki, czasopisma, oglądam filmy.
Cenię sobie spotkania z przyjaciółmi oraz wyjścia z córkami
na spacer czy do kina.

9. Czym się Pani interesuje?
Interesuje mnie literatura, historia Polski i sztuka. Lubię poznawać
nowe kultury, obyczaje, ludzi. Chciałabym zwiedzać i poznawać
świat.
Dziękujemy za poświęcony nam czas 
A$ia & ag^id

Imiennik XXI wieku
część II
Mam na imię Jakub…
Często możemy usłyszeć, że ktoś właśnie tak się
przedstawia, bo Jakub to najpopularniejsze imię
męskie w Polsce. A co oznacza?
W ostatnim numerze gazetki mieliście okazję dowiedzieć się, jakie
imiona męskie są najpopularniejsze w naszej szkole. W tym numerze
krótki opis ich znaczenia.

Mateusz- hebrajskie imię oznacza dar Jahwe. Nosicieli tego imienia
charakteryzuje: błyskotliwość, śmiałość, pewność siebie.

Michał- imię pochodzenia biblijnego, wywodzące się od
wyrażenia” któż jest ja Bóg”. Mężczyźni o tym imieniu są pewni
siebie, ambitni i zrównoważeni.

Dawid - jest imieniem pochodzącym z hebrajskiego, oznacza osobę
ukochaną, ulubieńca. Astrolodzy przypisują temu imieniu poczucie
humoru i opanowanie.

Mikołaj - pochodzi z Grecji, od słów Nike- zwycięstwo i Laos- lud.
Mężczyźni o tym imieniu są odpowiedzialni i zdolni do poświęceń.

Jakub- wywodzi się z hebrajskiego i oznacza tego, którego chroni
i obrania bóg Jahwe. Jakubom przypisuje się urok osobisty, odwagę
i zdolności przywódcze.

Patryk- imię to pochodzi z łaciny, korzeniem jego jest słowo
particius- czyli szlachetnie urodzony. Zdaniem astrologów Patryk to
osoba z zdolnościami do nauk ścisłych i języków obcych.

Łukasz- imię to prawdopodobnie wywodzi się od rzymskiego
imienia Lucanus, oznaczającego osobę przychodzącą z Lukanii.
Mężczyźni o tym imieniu cenią sobie tradycję, są rzetelni
i konserwatywni.

Szymon- tłumaczenie tego imienia to: „Jahwe wysłuchał”,
a pochodzi ono z języka hebrajskiego. Astrolodzy uważają, że panów
Szymonów cechuje niepospolitość i upór.

Przemysław- imię to pochodzenia słowiańskiego zostało
utworzone przez zrośnięcie się dwóch wyrazów przez i mysł, inaczej
myśl. Przemysławowie to realiści, którzy mają wiele rozsądku .

Kamil- imię pochodzące z łacińskiego, oznacza chłopca szlachetnie
urodzonego, pomocnika kapłana. Zdaniem astrologów Kamilowie
unikają skrajności, nie lubią pośpiechu oraz konfliktu, są dobrymi
dyplomatami.

Piotr-jest imieniem pochodzącym z greckiego, wywodzi się od
słowa pétera - czyli człowiek niezłomny jak skała. Piotrów
charakteryzuje zdrowy rozsądek, prostolinijność i szczerość.

W
następnym
numerze
gazetki
zapoznamy
z najpopularniejszymi w naszej szkole imionami żeńskimi.

was

Ania:)
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Elegancja Francja
Witam w kolejnym numerze Gimzetki! Czas płynie
nieubłagalnie, 22 i 23 kwietnia tuż, tuż… Większość uczniów jest
bardzo zadowolona i z utęsknieniem czeka na dwa dni urlopu, ale dla
trzeciogimnazjalistów są do dwa dni grozy…
Moi kochani rówieśnicy postanowiłam Wam pomóc
w kwestii ubioru. Mam nadzieję, że moje rady będą przydatne.
Większość z Was z pewnością zastanawiała się nad tym, co na siebie
włożyć. Musimy zdać sobie sprawę, że te dni to nie przelewka, więc
luźny, sportowy strój odpada.
Dziewczyny postawcie na spódniczki (proponuję „małe
czarne” lub odcienie szarości), w tym sezonie jest w czym wybierać.
Każda z Was z pewnością dopasuje coś do swojej figury. A na tzw.
górę oczywiście biała bluzeczka, czy to z długim czy tez z krótkim
rękawem. Dobrze jest mieć coś w pogotowiu, gdyby ciarki was
przeszły - sweterek lub marynarkę. Nie radzę zakładać butów na
obcasie, ponieważ z nerwów wyprawia się różnorakie rzeczy,
a złamany obcas oszpeciłby nasz strój. Skromne baleriny
wyglądają równie elegancko.
Nie zapomniałam o naszych kochanych panach, którzy przez
dwa dni przeżywają stres związany z ubiorem. Prawie każdy z was
powinien już mieć w szafie coś takiego jak garnitur, więc proponuję,
a nawet nalegam: Załóżcie ten piękny kubraczek, koszulę i krawat.
Zapewniam was, że spodobacie się każdej dziewczynie.
W garniturze wszyscy, bez wyjątku wyglądacie bardzo przystojnie.
Mam nadzieję, że wysłuchacie moich rad (szczególnie
chłopacy). Życzę wszystkim powodzenie na egzaminie (sobie też) !
Pati ;****
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Chris Brown – With You

Chris Brown – Z tobą

I need you boo, (oh)
I gotta see you boo (hey)
And the hearts all over the
world tonight,
Said the hearts all over the
world tonight [x2]

Potrzebuję cię kochanie, (oh)
Muszę cię zobaczyć kochanie
I serca całego świata dziś
wieczór,
Powiedz serca całego świata
dziś wieczór [x2]

... Oh, little cutie
When..you talk to me
I swear..the whole world stops
You're my sweetheart
And I'm so glad that you are
mine
You are one of a kind and..

Och, mała ślicznotko
Kiedy.. mówisz do mnie
Przysięgam.. cały świat staje
Jesteś moją ukochaną
I tak bardzo się cieszę, że
jesteś moja
Jesteś jedyna w swoim
rodzaju…
Jestem zakochany w tobie,
I dziewczyno,
Nikt więcej nie mógłby,
bo z każdym pocałunkiem i
każdym uściskiem,
Sprawiasz, że się zakochuję,
I teraz wiem, że nie mogę być
jedyny,
Założę się, że tamte serca
całego świata dziś wieczór,
Z miłością ich życia, które
czują…
To co czuję kiedy jestem...
Z tobą [x5]
Dziewczyno…
Z tobą [x5]

I'm into you,
And girl,
No one else would do,
'cause with every kiss and
every hug,
You make me fall in love,
And now I know I can't be the
only one,
I bet there heart's all over the
world tonight,
With the love of they life who
feel..
Wat I feel when I'm
With you [x5]
Girl..
With you [x5]

Kinia 
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Gofry
Na wieczorne pogaduchy z kumpelą (ewentualnie z kumplem)
polecamy szybkie i łatwe, a co najważniejsze pyszne gofry!

SKŁADNIKI:
-3 szkl. mąki tortowej
-1 szkl. mleka
-1 szkl. maślanki
-1/2 szkl. wody
-1 łyżeczka proszku do
pieczenia
-1/2 szkl. oliwy
-2 jajka
-3 łyżki cukru

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Jajka dobrze ubić z cukrem i dodać resztę składników. Wylać wg
uznania ciasto do rozgrzanej, wysmarowanej tłuszczem gofrownicy.
Propozycja podania:
Gofry smakują najlepiej z bitą śmietaną i świeżymi owocami
(banany, kiwi, truskawki, pomarańcze, jabłka, winogrono, maliny
itd.)
Inne propozycje: dżem, powidła lub cukier puder
Ania & Karola
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ZSZ
Liceum
Ogólnokształcące

Technikum Nie wiem

Elo..! W tym miesiącu przeprowadziłyśmy bardzo ciekawą sondę
wśród uczniów klas trzecich. Temat sondy naszym zdaniem jest
bardzo na czasie. Pytanie, jakie zadaliśmy uczniom klas trzecich
brzmiało: w jakiej szkole będziesz kontynuować dalszą naukę?
Najwięcej osób wybiera się do technikum, trochę mniej do szkoły
zawodowej, a najmniej do liceum ogólnokształcącego. Jest też grupa
osób, która nadal nie wiedzą, gdzie chciałaby się dalej uczyć…
Wszystkim życzymy dostania się do wybranej szkoły, a osobom
niezdecydowanym podjęcia najlepszej decyzji
Domi, Marta, Melcia
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Drużyna Pierścienia
Ciekawa, pełna akcji książka ”Władca Pierścieni Drużyna
Pierścienia” jest powieścią dla osób lubiących fantastyczne
i mityczne stwory oraz szybką i dynamiczną akcję. Jej autor J.R.R
Tolkien przedstawia świat pełen czarów i magicznych stworzeń,
takich jak elfy, hobbici, orki, krasnoludy i chodzące, żywe drzewa.
Głównym bohaterem jest hobbit Frodo. Posiada on magiczny,
potężny, tajemniczy pierścień, który jest też w pewien sposób
niebezpieczny. Pod wpływem jego czaru Frodo nie może się go
pozbyć. Hobbit wraz z przyjaciółmi Samem, Merrym, Pippinem,
czarodziejem Gandalfem i tajemniczym człowiekiem Aragornem
opuszcza swoją wygodną norkę i dąży do jego zniszczenia, by nie
dostał

się

w

niepowołane

ręce.

Czeka

go

długa,

pełna

niebezpieczeństw i wyzwań podróż do krainy Mordor, w której
panuje zły, pragnący władzy, potężny Sauron. Po drodze napotyka
na wiele przeszkód. Jedną z nich są niebezpieczni słudzy Saurona
(cienie), którzy chcą przechwycić skarb i przekazać go swojemu
władcy. Mały podróżnik mierzy się jednak ze wszystkimi
trudnościami i dzięki towarzyszom wychodzi z nich cało. Myślę, że
książka jest o wiele bardziej ciekawa i szczegółowa niż film. Ja
przeczytałam ją jednym tchem.
Serdecznie polecam miłośnikom tego typu powieści. Zachęcam do
przeczytania całej trylogii.
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Marta

Dla dzieci
W poprzednim numerze ogłosiliśmy konkurs dla naszych młodszych
kolegów. Bez problemu poradzili sobie oni z odgadnięciem hasła,
które brzmiało : MARZEC. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tak
wielkiego zaangażowania, ale niestety mogliśmy rozlosować tylko
3 nagrody (dla jednej osoby z każdego rocznika). Dziękujemy
również Wam kochane dzieci za tak piękne rysunki, które zdobiły
kartki z rozwiązaniami.
Oto szczęśliwe panie, które zostały wylosowane spośród wielu osób:

Karolina Nowacka kl. I b
Natalia Ławecka kl. II b
Karina Janowska kl. III b

GRATULUJEMY SZCZĘŚCIA!
Do szczęśliwców dotrzemy (wraz z nagrodami) w najbliższym
czasie .

Dziękujemy za współpracę panią z nauczania początkowego,
a przede wszystkim pani Elżbiecie Baładze.
Redakcja Gimzetki.
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Horoskop
Baran- początek
wiosny doda ci
wiele „poweru”.
Wykorzystaj go
dobrze
w kontaktach
międzyludzkich.
Rak- boisz się
podjąć ważną
decyzję? Dlaczego?
Przecież nie masz
nic do stracenia!
Więc…:)
Waga- święta,
święta i po
świętach,
naprawiłeś/aś swój
błąd? Teraz za to
czeka cię nagroda.
Koziorożec- tyle
czasu już minęło
od walentynek, a
ty ciągle zawracasz
sobie głowę tym
nieudanym dniem?
Życie płynie dalej.

BliźniętaByk- wiosna nie
myślałaś, że się
wróży niczego
dużo uczysz?
dobrego, ale
Dopiero w
pamiętaj:
kwietniu
dowiesz
umiejętność
się, co to jest
czytania pomiędzy
NAUKA!
wierszami się
sprawdza…
Lew- coś w trawie Panna- myślisz, że
piszczy, a tak
tylko ty masz pecha
naprawdę
w życiu? Przyjrzyj
niedaleko ciebie,
się swoim
posłuchaj głosu
znajomym, czy im
serca…
naprawdę wszystko
się układa?
SkorpionStrzelec-poświęć
nadeszła wiosna, a
trochę czasu
więc najwyższy
nauce, święta nie
czas zadbać o
trwają wiecznie, a
swoją kondycję!
letnie wakacje
przyjdą szybko.
Wodnik- co ci tak
naprawdę sprawia
przyjemność?
Przez ostatni czas
trudno ci dogodzić.
Nie rań innych.

Ryby- życie mija,
więc nie trać go na
głupstwa, tylko
ciesz się nim,
dopóki otaczają cię
wspaniali ludzie.

Barbórkaaa:D
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Rozrywka
W tym numerze mam dla was wykreślankę. Rozwiązanie czytamy od
strony lewej do prawej i od góry do dołu. Pierwsze imię jest już
wykreślone. A oto wyrazy do wykreślenia: Alicja, Ludmiła, Magda,
Dominika, Lidia, Asia, Łucja, Anna, Nina, Monika, Jagoda, Iga, Jaś,
Adam, Jola, Ida, Zuzanna, Paula, Maja, Sara, Aga, Kaja.
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