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WAKACJE ‘08

jupii

Ostatnie słówko do społeczności szkolnej!
Witamy wszystkich w prawie wakacyjnych nastrojach. Już
lada dzień wakacje! Mamy nadzieję, że wszyscy się cieszą z tego
powodu! Czekają nas dwa miesiące wolności od szkoły, obowiązków
które się z nią wiążą czyli: wczesnego wstawania, odrabiania lekcji,
sprawdzianów, itd., itp.:).
Właśnie w ręku trzymasz ostatni numer „Gimzetki” wydanej
przez znajomy każdemu skład dziennikarski. Nam, redaktorkom
naczelnym jest trochę smutno, ale cóż taka jest kolej rzeczy.
Kończymy już to użalania się! Teraz trochę bardziej nastrojowo się
zrobi…
Skład gazetki WAKACJE`08 uważa za rozpoczęte! Każdy
zapewne ma już zaplanowane następne dwa miesiące, ale
chciałybyśmy podzielić się naszymi pomysłami, które urozmaicą
Wam ten oczekiwany przez wszystkich czas. Otóż, najważniejsze,
aby się nie nudzić! Proponujemy spędzić wakacje przede wszystkim
aktywnie. To, że odpoczywamy od szkoły, nie znaczy, że mamy całe
dnie spędzić przed komputerem czy telewizorem. Jest wiele innych
ciekawych zajęć. Wybierzcie się ze swoją paczką na rower, rolki lub
basen (zapraszamy na nowo otwarty basen w Gostyniu).
Z dłuższych wycieczek proponujemy wypad nad jezioro lub pod
namiot (pamiętajmy jednak o zdrowym rozsądku).
Życzymy Wam przede wszystkim udanych wakacji, mile
spędzonego czasu i zebrania sił na nowy rok szkolny.
W tym wyjątkowym numerze możecie przeczytać m.in.
wywiad z panią Justyną Konieczną oraz wiele innych ciekawych
artykułów.
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Od ostatniego numeru…
4.04 odbył się koncert „Muzyka na strunach”. Mieliśmy możliwość
zapoznania się z takimi instrumentami jak: mandolina, bandżo, gitara
klasyczna oraz gitara elektryczna. Poznaliśmy również architekturę
grecką, rzymską i egipską.
16.04 obejrzeliśmy apel z okazji Dnia Kobiet i Walentynek, który
przygotowała klasa II D. Wykazała się ona pomysłowością
i humorem. Program był bardzo ciekawy.
21.04 w ramach akcji „Sprzątanie świata” gimnazjaliści wraz
z nauczycielami udali się do wyznaczonych miejsc i sprzątali
określony teren.
22 i 23.04 trzecioklasiści pisali egzamin gimnazjalny. Pierwszego
dnia sprawdzili się w części humanistycznej, a drugiego
z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
28.04 uczniowie z naszej szkoły mieli okazję wykazać się
w konkursie religijnym. Wygrała Małgorzata Boruszewska(IIB),
drugie miejsce zajęła Aneta Lis(IIC), a trzecie miejsce wywalczyła
Paulina Kaczmarek(IID). Gratulujemy!!!
7.05 nasi młodsi koledzy z klasy I D przygotowali apel z okazji 3
maja. Przedstawienie ukazywało scenę przed lekcją historii, na której
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uczniowie powtarzali materiał na klasówkę właśnie o tym święcie.
W ten sposób odświeżyli naszą wiedzę.
14.05 klasa IB przygotowała dla nas apel dotyczący zdrowia. Na
pewno każdemu z nas utkwił w pamięci występ Dody.
Przedstawienie pokazało nam uboczne skutki złego trybu życia.
15.05 odbył się finał szkolnego konkursu historycznego „Losy
Polaków w czasie II wojny światowej ze szczególnym
uwzględnieniem mordu katyńskiego”. Do finału zakwalifikowało się
pięć uczennic klas III, wyłonionych w eliminacjach, które odbyły się
11.04. Na finał konkursu przybyli także goście: wicestarosta p.
Janusz Sikora i sekretarz Gminy Piaski p. Wiesław Glapka.
W konkursowym jury zasiedli: p. Paweł Hűbner, p. Jan Poprawa
i p. Ryszard Rudziński. W ostatecznej klasyfikacji I miejsce zajęła
Małgorzata Jamroży, II - Ewa Urbaniak, III - Natalia Jamroży,
IV - Karolina Rzepecka, a V - Anna Ślachetka.
20.05 w auli szkolnej odbyło się spotkanie z wójtem gminy Piaski
p. Zenonem Normanem na temat czystości środowiska w naszej
okolicy. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej
i gimnazjum, którzy uczęszczają na kółko przyrodnicze i klub
europejski. Wójt przedstawił swoje plany na przyszłość dotyczące
ochrony środowiska oraz plan zagospodarowania terenów na place
zieleni i miejsca zabaw dla dzieci.
21.05 odbył się ostatni koncert. Tym razem gościliśmy pana
Sebastiana, który zagrał na flecie poprzecznym i flecie piccolo. Grał
dla nas także pan Zbigniew na tubie, a akompaniował im pan Marek
na pianinie. Po części muzycznej pani Justyna opowiedziała nam
o kontrastach w architekturze.
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Wywiad z panią Justyną Konieczną –
opiekunką naszej redakcji

1. Jakie studia Pani ukończyła?
Jestem absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie
Adama Mickiewicza w Poznaniu, oprócz tego ukończyłam studia
podyplomowe
z
dydaktyki
języka
polskiego
i oligofrenopedagogiki.
2. Czy wcześniej pracowała Pani w innej szkole?
Nie, szkoła w Piaskach jest moim pierwszym miejscem
pracy. Co ciekawe, rozpoczęłam pracę w 1999 roku, czyli
właśnie wtedy, kiedy otwarto nowy budynek szkoły. Czasem
żartuję, że jestem jego chodzącą kroniką. Pamiętam na przykład,
że kiedy ja rozpoczynałam pracę, uczniowie obecnych klas
III gimnazjum przyszli do I klasy szkoły podstawowej.
3. Kto wpadł na pomysł wydawania gazetki? Czy od
początku swojej pracy była Pani jej opiekunem?
Odkąd pamiętam w tej szkole kolejne roczniki próbowały
wydawać gazetkę, wtedy opiekę nad nią sprawowała p. Maria
Sobkowiak. W obecnej formie nieprzerwanie ukazuje się ona od
stycznia 2005 roku. Przez pewien czas redakcja współpracowała
z p. Anną Twardowską. Zmieniały się też nazwy, była więc
„Nowa Gazetka Szkolna”, długo ukazywała się „Gbt” (czyli
„Gazetka bez tytułu”), aż od września 2005 roku mamy
„Gimzetkę”. Zdarzało się, że poszczególne klasy chciały
wydawać swoje pisemko, ale jak do tej pory nikomu na dłużej się
to nie udało.
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4. Czy od opiekuna gazetki szkolnej wymaga się jakiegoś
szczególnego przygotowania?
Nie ma takich wymogów, jednak kilka lat temu
uczestniczyłam w dobrze przygotowanych, prowadzonych przez
dziennikarzy z ogólnopolskich gazet, dwustopniowych
warsztatach dziennikarskich dla opiekunów gazetek szkolnych.
Wiadomości wtedy zdobyte staram się wykorzystywać
w codziennej pracy z Wami, a także współpracując z lokalną
prasą, kiedy podaję informacje na temat ważniejszych wydarzeń
w naszej szkole.
5. Czy jest Pani zadowolona ze swojej pracy?
Lubię to, co robię, chociaż miewam „momenty załamania”.
Cenię sobie możliwość pracy z młodzieżą: aktywną, pomysłową,
zaangażowaną, czasami krytyczną, nieraz „trudną”, dużo się od
Was uczę i to nie pozwala mi zgnuśnieć. Bywa jednak i tak, że
jedna nieprzyjemna sytuacja z uczniem potrafi mnie zniechęcić.
Myślę, że najlepiej o tym, czy nauczyciel lubi swoją pracę
mogliby opowiedzieć uczniowie, bo to Wy widzicie, czy coś
robimy z pasją czy się męczymy. O byciu polonistką nawet nie
zaczynam opowiadać, bo zabraknie nam miejsca w gazetce
6. W jaki sposób spędza Pani czas wolny?
Przede wszystkim niewiele go mam, ale każdą wolną chwilę
staram się spędzić z rodziną. Zabawy z dziećmi i jednodniowe
wycieczki po bliższej i dalszej okolicy to moje główne rozrywki.
7. Na koniec prosimy o kila słów od Pani dla całej redakcji
podsumowującej rok pracy.
Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim redaktorkom za
zaangażowanie, poświęcony czas, maile nocną porą i pokorne
przyjmowanie krytyki.
A$ia & ag^id
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Postulaty w sprawie ochrony środowiska
30 maja uczniowie szkoły podstawowej w nietypowy
sposób
z

obchodzili

międzyklasowymi

Dzień

Dziecka.

rozgrywkami

Uroczystość
w

ramach

połączono
IV

edycji

ogólnopolskiego konkursu „Czysty las”. Przygotowania do imprezy
trwały kilka tygodni, uczestniczyli w nich zarówno uczniowie, jak
i wychowawcy klas, koordynatorkami wszystkich działań były panie:
Romka Marciniak, Hanna Powicka i Katarzyna Nowak.
Efekt wspólnej pracy był naprawdę imponujący! W dniu
uroczystości zgromadzone w auli dzieci zaprezentowały m.in. piękne
prace plastyczne dotyczące wylosowanych wcześniej gatunków
drzew, pomysłowe hasła propagujące ochronę środowiska i barwne
stroje leśnych zwierząt. Odbył się też konkurs recytatorski, w czasie
którego przedstawiciele poszczególnych klas prezentowali wiersze
o lesie oraz konkurs sprawdzający wiedzę przyrodniczą.
Ogromne zaangażowanie naszych młodszych kolegów i ich
wspaniałe przygotowanie do

imprezy sprawiły,

że komisja

w składzie: pani dyrektor Aldona Grześkowiak – Węglarz,
przedstawiciel Nadleśnictwa Piaski – pan Różański i bibliotekarka –
pani Anna Twardowska nie miała łatwego zadania. Ostatecznie
zacięta rywalizacja zakończyła się zwycięstwem klasy VI b, drugie
miejsce zajęła klasa V c, a trzecie – V a.
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Po rozgrywkach międzyklasowych uczniowie udali się na
przemarsz ulicami Piasków. Celem przemarszu było zachęcenie
mieszkańców Piasków do segregacji odpadów, ale przede wszystkich
przekazanie Wójtowi Gminy Piaski postulatów wnioskujących
o zaopatrzenie naszej gminy w kolorowe kosze do segregacji
odpadów.

Uczestnicy marszu byli ubrani w kolorowe koszulki

symbolizujące kolorystykę pojemników do segregacji. Każda z klas
przygotowała transparenty i plakaty dotyczące problematyki
segregacji śmieci. Postulaty od uczniów przyjęli Przewodnicząca
Rady Gminy w Piaskach pani Irena Różalska i Sekretarz Gminy
Piaski pan Wiesław Glapka.
Dziękujemy p. Ani Działdowskiej i p. Hani Powickiej za przekazanie materiałów
do tego artykułu.
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I MŁODZIEŻOWA SESJA Z OKAZJI
ŚWIATOWEGO DNIA OCHRONY ŚRODOWISKA
Dzięki uprzejmości Przewodniczącej Rady Gminy
w Piaskach pani Ireny Różalskiej i Wójta Gminy pana Zenona
Normana nasi koledzy ze szkoły podstawowej mieli możliwość
zorganizowania sesji młodzieżowej poświęconej problemowi
segregacji odpadów w naszej gminie. Sesja odbyła się 3 czerwca
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach, która udekorowana
była pracami plastycznymi uczniów o tematyce leśnej, a także
postulatami – transparentami, które na zakończenie „kolorowego
przemarszu” ulicami Piasków uczniowie przekazali władzom gminy.
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Celem młodzieżowej sesji było uświadomienie naszym
radnym, sołtysom, przedstawicielom jednostek organizacyjnych
naszej gminy i wszystkim innym uczestnikom tego spotkania
zagrożeń wynikających z niesegregowania śmieci.
Młodzi radni podjęli uchwałę o wprowadzeniu na terenie
gminy Piaski kolorowych kubłów do segregacji odpadów. Zapoznali
również uczestników spotkania z wynikami ankiety przeprowadzonej
przez uczniów gimnazjum wśród mieszkańców gminy, z której
wynikało, że lokalna społeczność domaga się kolorowych
pojemników do segregacji.
Na zakończenie sesji uczniowie Szkolnego Koła Przyjaciół
Książki zaprezentowali przygotowany pod opieką pani Anny
Działdowskiej program artystyczny „Gnomy z planety Gnu”, którym
chcieli wyrazić swoją troskę o naszą planetę, Ziemię.
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Poznański Czerwiec
Wraz ze śmiercią Stalina w marcu 1953 roku, zaczęła
polepszać się sytuacja w wielu państwach bloku radzieckiego.
Odwilż polityczna dała się także zauważyć w społeczeństwie:
domagano się liberalizacji, zniesienia cenzury oraz współudziału
robotników w zarządach zakładów przemysłowych, krytykowano
metody rządzenia. Władze ogłosiły wówczas amnestię - wielu
tysiącom więźniów politycznych udało się wyjść na wolność. Mimo,
że w czerwcu podniesiono płace, to dopuszczenie robotników do
władzy było niemożliwe.
Dnia 28 czerwca 1956r. na ulice Poznania wyszli robotnicy
pod sztandarami haseł patriotycznych, żądając chleba i wolności.
Przeciwko protestującym, władze wystosowały „odpowiednie”
środki. Najpierw ranni i zabici padali od strzałów skierowanych do
nich z Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, później kiedy milicjanci
odmówili walk, do akcji wkroczyło wojsko. Przeciwko cywilom
została wystawionych ponad 10 tysięcy żołnierzy. Nad siłami
pacyfikacyjnymi został postawiony generał Stanisław Popławski,
Rosjanin (właściwie: Siergiej Gorochow). W efekcie zabito około 75
ludzi, w tym były także ofiary w dzieciach (pierwszą zabitą ofiarą
był trzynastoletni chłopiec, Romek Strzałkowski). Rannych zostało
ok. 800 osób.
Józef Cyrankiewicz, ówczesny premier potępił strajki
i demonstracje, grożąc „odrąbaniem rąk, które podniosą się na
władzę ludową”. Aresztowano wielu uczestników, ale także
i przypadkowych przechodniów. Nie zahamowało to jednak
protestów, które doprowadziły w październiku 1956 roku do zmian
politycznych w kraju (np. I sekretarzem został Gomułka).
Natalia
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Cześć. W ostatnim numerze „Gimzetki” przeprowadziłyśmy sondę
na temat: "Czy będziesz tęsknić za szkoła w Piaskach?" 12 uczniów
odpowiedziało, że będzie tęskniło. Większa ilość uczniów bo aż 29
powiedziało, że nie. Znalazły się także osoby które jeszcze nie
wiedzą czy będzie im brakowało tutejszej szkoły.
Domi, Melcia, Martuśka

12

„Nowe Przygody
Mikołajka część druga”
Pamiętacie Mikołajka? Tak, tego małego łobuza. Drugi tom jego
przygód jest równie zabawny. Ukazuje życie młodego,
roztrzepanego, mieszkającego we Francji i ciekawego świata
chłopczyka w jeszcze bardziej żartobliwym świetle. Mikołajek, jak
zawsze ze swoimi przyjaciółmi Alcestem, Gotfrydem, Euzebiuszem,
Maksencjuszem, Kleofasem i Joachimem doprowadzają do śmiechu
ludzi dorosłych i dzieci. Dorosłym przypomina czasy, kiedy byli
młodzi. Przyjaciele mają jak zawsze mnóstwo ciekawych i nieraz
zwariowanych pomysłów. Tym razem dowiadujemy się, dlaczego
Rosół (czyli opiekun) nie lubi lodów i jak to się stało, że Kleofas nie
jest najgorszy w klasie? Chłopczyk bywa bardzo żywy i często
wpada w tarapaty, z których jednak wychodzi cało. W świetny
sposób komentuje często niezrozumiałe dla niego zachowanie ludzi
dorosłych. Zabawy kolegów zazwyczaj są hałaśliwe (ku
niezadowoleniu opiekunów i rodziców) i kończą się kłótnią. Chłopcy
jednak rzadko sprzeczają się z sobą na dłużej i zaraz po kłótni znowu
się razem bawią. Czasami to dorośli obrażają się na siebie częściej
i z bardziej błahych powodów niż dzieci. Można powiedzieć,
że „Nowe Przygody Mikołajka” to świetna parodia życia i naszego
codziennego zachowania. Zapraszam do przeczytania. Książka
wydaje się dość gruba, ale czyta się ją niezwykle lekko i przyjemnie.
Jeszcze raz polecam…
Marta:*
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Mniam…
Lody truskawkowe
Składniki:
0,5 kg mrożonych truskawek
1 szklanka schłodzonej, słodkiej śmietanki(30%)
Cukier do smaku
Sposób wykonania:
Truskawki umieścić w wysokim pojemniku, zalać śmietaną i odstawić na 23 minuty. Następnie miksować przez ok. 3 minuty. Lody umieścić w
zamrażarce.

Napój mleczno-bananowy
Składniki:
1 szklanka chłodnego mleka
1 duży banan
1 łyżka cukru
1 łyżeczka soku z cytryny
Sposób wykonania:
Wszystkie składniki włożyć do pojemnika i miksować przez ok.30 sekund.
Przelać do szklanek.
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Horoskop
Baran- w wakacje
poznasz nowych
ludzi, narodzi się
wiele przyjaźni,
może nawet
miłość.

Byk- jeżeli chcesz
mieć udane
wakacje, postaraj
się jak najszybciej
pozaliczać
wszystkie
zaległości .

Bliźnięta- czekają
Cię wspaniałe dwa
miesiące,
wykorzystaj je jak
najlepiej, nie daj
wyprowadzić się z
równowagi.

Rak- dla ciebie
wakacje będą
krótkie ale i
niezapomniane,
spotka Cię coś
miłego i
niespodziewanego.

Lew-już
narzekasz, że te
wakacje będą
nudne? Rusz
wyobraźnią, a na
pewno wymyślisz
coś na zabicie
czasu.

Panna- w wakacje
poznasz kogoś
przez Internet, nie
mów mu
wszystkiego, bo nie
znasz go tak
naprawde!

Waga- wreszcie
spełnią się twoje
marzenia,
zobaczysz piękne
miejsca, poznasz
wspaniałych ludzi!

Skorpion- może
to i dziwne, ale
przez cały lipiec
będziesz tęsknić,
za szkołą, zmieni
się to w sierpniu.

Koziorożec- jeżeli
nie chcesz w
sierpniu
przychodzić na
poprawkę, przyłóż
się w końcu do
matematyki.

Wodnik-tak
czekałeś/aś na te
wakacje, ale
czegoś będzie ci
brakować, wkrótce
dowiesz się, czego.

Strzelec-te
wakacje okażą się
jedyne,
niepowtarzalne i
niezapomniane,
poznasz nowe
miejsca i kulturę.
Ryby- już
odliczasz dni do
wakacji? Przez cały
rok szkolny ciężko
pracowałeś/aś,
należy ci się
odpoczynek

Barbórkaaa:D
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Rozrywka
W tym numerze przygotowałam dla was ciekawe rebusy.
Myślę, że poradzą sobie z nimi i młodsi i starsi czytelnicy.:)

1.

2.

3.
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