Gimnazjum nr 2 w Sulejówku

Będziemy spać do 10, a z łóżka wstawać o 13.
Będziemy wałęsali się po dworze do co najmniej 19.
Zorganizujemy ogniska, pogramy w siatkówkę.
Skończy się szkoła i przestaną krzyczeć ucz się!
Jedynym dylematem będzie nad morze czy w góry
Na jaki obóz, a może pod namiot na łono natury
Z kim, czy samemu-nie bo trochę smutno
Jedno jest pewne nie będzie nudno!
Koniec worów pod oczami i odruchów zombie.
Nikt nad uchem o fizyce nam już nie trąbi.
Oni pójdą na boisko, grać będą w nogę
One pójdą na rolki albo deskorolkę.

W oczekiwaniu na ostatni dzwonek!!!

W tym roku wakacje, czyli ferie
letnie zaczynają się 27 czerwca. Gdy pani
Dyrektor wypowie znane nam wszystkim
zdania: „ Rok szkolny 2013/2014, uważam
za zakończony”, na twarzach wszystkich
zgromadzonych od razu pojawia się
uśmiech i radość. W Polsce okres ten trwa
8 tygodni od 27 czerwca do 1 września
2014 roku. Jest to długo wyczekiwana
chwila dla wszystkich uczniów i nauczycieli. Wielu z Was na pewno będzie w tym
czasie wyjeżdżać, a jeszcze inni spędzą ten
czas w domu. Na świecie wakacje odbywają się w różnych terminach:
 najdłużej wypoczywają Francuzi, Litwini i Łotysze, bo ich przerwa
w nauce trwa, aż 17 tygodni.
 16 tygodni wolnego mają Rumuni
i Islandczycy
 15 tygodni w Belgii, Luksemburgu,
Cyprze, Węgrach i Turcji.
 14 tygodni w Hiszpanii, Austrii, Estonii, Grecji i Słowenii.
 w USA wakacje datują się w różnych
terminach (w zależności od stanu czy
hrabstwa)
Podczas wakacyjnych podróży
warto pamiętać o bezpieczeństwie i za-

chowywać się rozsądnie. W lesie należy
pamiętać, aby korzystać z tablic informacyjno-ostrzegawczych wywieszonych na
trasach wycieczek i uważnie je czytać.
Zabronione jest wyrzucanie śmieci, niedopałków papierosów, szklanych butelek,
które podczas upalnych dni mogą wywołać pożar. Na kąpieliskach warto pamiętać,
że sama umiejętność pływania nie wystarczy i zawsze należy wchodzić do wody w
miejscach oznakowanych. Nie można
wchodzić do wody po obfitym posiłku i
zbytnim zmęczeniu. Jeśli nie potrafisz pomóc tonącemu, to lepiej tego nie rób. Jedynym twoim zadaniem jest wezwanie
pomocy.
W górach idź zawsze oznaczonym
szlakiem i nie wyruszaj w nie samodzielnie
albo wtedy, kiedy prawdopodobnie może
nadejść burza. Ci wszyscy, którzy będą
spędzali czas w mieście i korzystali z lokalnych atrakcji oraz rowerów, rolek, skuterów i piłek musimy przestrzec przed tym,
aby wiedzieli, że jezdnia to nie plac zabaw.
Do gry w piłkę wybieraj bezpieczne miejsca, oddalone od ruchu ulicznego. Jadąc
na rowerze czy rolkach warto założyć kask.
Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Szkoły, Uczniom naszego gimnazjum życzymy udanych wakacji, pełnych słońca, niezapomnianych wrażeń, a
także relaksującego odpoczynku od szkolnych obowiązków.
Redakcja

Kinga Borek
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Związki frazeologiczne pochodzenia mitologicznego
rą charyty i hory pięknie przyodziały, a bogowie obdarowali ją tym co uważali za słuszne. Hermes zaprowadził ją
do Epimeteusza, który ożenił się z nią wbrew ostrzeżeniom brata, Prometeusza. Po ślubie Pandora z mężem
otworzyli skrzynię, którą dostała od bogów. Mimo początkowych oporów Epimeteusz zgodził się. Pandora uchyliła
wieko, ze skrzyni wyleciały choroby i troski, rozprzestrzeniając się na cały świat. Na dnie została tylko nadzieja,
zamknięta przez Pandorę.
Pięta Achillesa- słaba strona. Znaczenie tego związku pochodzi z mitu o Achillesie. Jako dziecko został zanurzony
przez matkę w Styksie. Ciało jego było dzięki temu uodpornione na rany. Jedynie pięta, za którą trzymała go matka, była śmiertelnym punktem. Gdy dorósł wyruszył na
wojnę trojańską. Był jej największym bohaterem. Zginął
gdy Parys ugodził go zatrutą strzałą w piętę.
Związek frazeologiczny to utrwalenie w użyciu z
ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów. Większość związków frazeologicznych nie
przekłada się dosłownie na inne języki, gdyż ich znaczenie
ulega zmianie. W języku współczesnym funkcjonuje wiele
związków wyrazowych, zaczerpniętych z mitologii greckiej.
A oto kilka przykładów:
Syzyfowa praca- ciężka, bezcelowa, długa, męcząca, nudna, monotonna praca. Znaczenie tego związku pochodzi
od mitu o Syzyfie. Był ulubieńcem bogów i zapraszano go
na uczty olimpijskie. Miał przestrzegać jednej zasady:
wszystko co było na tych ucztach miało pozostać tajemnicą. Syzyf nie umiał dochowywać tajemnic, zaczął rozpowiadać je wszystkim mieszkańcom. Zeus rozgniewał się i
wymierzył mu karę. Miał przetoczyć ciężki głaz na szczyt
wysokiej góry. Jednak gdy był już blisko szczytu głaz zsuwał się i Syzyf zaczynał od nowa.
Stajnie Augiasza- bałagan, nieporządek, niepoukładane
sprawy, zamęt, rozgardiasz. Znaczenie tego związku pochodzi od jednej z prac Herkulesa. Miał on za zadanie posprzątać stajnie Augiasza. Panował tam taki rozgardiasz, że
sprzątanie stajni zajęłoby kilka lat. Herkules był mądry i
zmienił bieg rzeki. Płynęła wprost na stajnie Augiasza i
wymyła brud.
Puszka Pandory- źródło nieszczęść, chorób, zaraz, przykrości. Znaczenie tego związku pochodzi od mitu o Epimeteuszu i Pandorze. Zeus niezadowolony z poczynań Prometeusza
chciał
ukarać
ludzkość.
Na
rozkaz Zeusa Hefajstos ulepił z gliny kobietę, któ-
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Jabłko niezgody -źródło konfliktów, wojen, sporów. Znaczenie tego związku pochodzi z mitu o Eris. Na wesele
Peleusa i Tetydy zaproszeni wszyscy bogowie oprócz Eris.
W zemście rzuciła złote jabłko z napisem ,,Dla najpiękniejszej”. Jabłko upadło między Herą, Ateną i Afrodytą. Spowodowało to spór, która z nich jest najpiękniejsza.
Koń trojański – zdobycz przynosząca zgubę, złowrogi podarunek, podstęp, intryga. Znaczenie tego związku pochodzi z wojny trojańskiej. W dziesiątym roku wojny trojańskiej Grecy postanowili ją skończyć podstępem, ofiarując
trojanom drewnianego konia. W koniu schowali się greccy
żołnierze czekając do zmierzchu by zaatakować.
Nić Ariadny- sposób wybrnięcia z ciężkiej sytuacji, wskazówka. Znaczenie tego związku pochodzi z mitu o Tezeuszu. Przybył on na Kretę, gdzie król Minos składał ofiary
Minotaurowi przybywającego w labiryncie. Tezeusz zgłosił
się na ochotnika by być ofiarą, bo chciał zabić Minotaura.
Adrianna dała mu złotą nić zaczepił ją przy wejściu do labiryntu. W ten sposób się nie zgubił. Po zabiciu Minotaura
Tezeusz wyszedł z labiryntu podążając za nicią.

K. Bakuła

Anna German urodzona 14 lutego 1936 w Urgenczu. Śpiewała w siedmiu językach: po polsku oraz rosyjsku,
a także w języku niemieckim, włoskim, hiszpańskim, angielskim oraz łacińskim. Urodziła syna, któremu napisała piękną
piosenkę "Melodia dla synka". Laureatka festiwali m.in. w Monte Carlo, Wiesbaden, Bratysławie, San Remo, Neapolu,
Viareggio, Cannes, Ostendzie, Sopocie, Opolu, Kołobrzegu, Zielonej Górze. W 1967 r. wracając z koncertu we Włoszech,
uległa wypadkowi samochodowemu na Autostradzie Słońca. Podczas rekonwalescencji napisała książkę biograficzną pt.
Wróć do Sorrento?, w której wspominała swoją karierę oraz pracę artystyczną we Włoszech. W połowie lat 70. wykryto
u niej chorobę nowotworową. Jesienią 1980 r. po powrocie z koncertów w Australii nastąpił nawrót choroby zdiagnozowanej jako mięsak kości. Będąc w zaawansowanym stadium choroby komponowała psalmy i pieśni poświęcone Bogu. Wykonywane utwory zapisywała na domowym magnetofonie. Po dwóch latach przegrała walkę z ciężką chorobą umierając nocą 25 na 26 sierpnia 1982 roku w warszawskim Szpitalu Klinicznym przy ulicy Szaserów. Pogrzeb Anny German odbył się 30
sierpnia 1982 r. Artystka została pochowana na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie na tablicy nagrobnej
umieszczono cytat z Psalmu 23: „Pan jest pasterzem moim”.
9 kwietnia 2014 roku w Mińsku Mazowieckim odbył się konkurs poezji śpiewanej Anny German. Eliminacje do konkursu
odbyły sie tego dnia o godzinie 10.00 i trwały godzinę po czym w wielkim stresie czekałam z Panią M. Gańko na ogłoszenie wyników do godziny 13.00. Zaśpiewałam piosenkę pt. „ Człowieczy los”. Na konkurs zgłosiło sie 13 osób, wszyscy
śpiewali naprawdę ładnie, ale w pamięci zostanie mi laureatka konkursu Basia F. której nagranie już można obejrzeć na
youtube https://www.youtube.com/watch?v=NB4O5Nyh1cs. Konkurowałam z uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Na
koniec laureaci konkursu (w tym ja ),udzielaliśmy krótkiego wywiadu do gazety lokalnej.
Udział w konkursie dał mi wiele satysfakcji gdyż mogłam rozwinąć swoje zainteresowania i pokazać się innym.
Mimo, że moi konkurenci byli doskonale przygotowani, udało mi się zająć III miejsce i zyskać swoich pierwszych fanów.
To był niezwykły dzień. Na pewno zapamiętam go na całe życie!
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„Bo wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”,
czyli Comenius we Włoszech

zacje. Po licznych atrakcjach grupa Comenius udała
się na małe przyjęcie, zakończone świetną zabawą.

W dniach 31 marca – 5 kwietnia 2014 r.
uczniowie naszej szkoły wybrali się na wycieczkę
w ramach projektu Comenius do Włoch. Wśród nich
znaleźli się: Magda Majchrzyk z kl. 1c, Zosia Morawska
z kl. 1d, Ania Brauner i Klaudia Wielądek z kl. 2b oraz
Oskar Kielczyk z kl. 3b pod opieką pań: Doroty Tarkowskiej, Marzeny Kalbarczyk i Małgorzaty Matczuk.
Pierwszy dzień spędziliśmy w podróży. Lot
z Warszawy do Rzymu, z godzinnym pobytem w Paryżu trwał około 7 godzin. Do Albinii, a przede wszystkim naszych korespondentów dotarliśmy dopiero po
północy.
Pierwszy dzień kwietnia spędziliśmy w szkole
„Istituto Comprensivo "G.Civinini" Albinia”. Odbyła się
tam prezentacja szkół współpracujących ze sobą
w projekcie. Pracowaliśmy również w grupach przy
zbieraniu informacji na temat: „Jakie dyplomy należy
zostać, aby zostać pielęgniarką/nauczycielem, architektem/ strażakiem, fryzjerką w różnych krajach. Następnymi zajęciami, w których uczestniczyliśmy były
kulinarne - robienie makaronu czy plastyczne – wykonywanie ekologicznych rybek. Po obiedzie odbył się
rejs po Lagunie, a także degustacja potraw z ryb.
Środa należała do Rzymu. Zwiedzaliśmy
m.in : Plac „ Piazza del Popolo”, Schody Hiszpańskie,
Koloseum, Forum Romanum oraz Fontannę di Trevi,
do której (według legendy) kto wrzuci pieniążka, powróci do Rzymu. W drodze powrotnej widzieliśmy
Plac św. Piotra i Watykan. W czwartek pojechaliśmy
do Pitigliano. Zwiedzaliśmy Pałac „Fortezza Orsini”,
dzielnicę żydowską, synagogę, park archeologiczny.
Około godziny 18:00 odbył się „Wieczór Comenius”.
Ekipy zagraniczne, jak również dzieci ze szkoły w Albinii przedstawiały przygotowane przez siebie insceni-
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Ostatniego dnia wycieczki udaliśmy się do
Alberese na farmę „Bioróżnorodności”, aby zobaczyć,
jak funkcjonuje lokalne gospodarstwo zajmujące się
produkcją tzw. „slow food”. Jego właściciel opowiadał
nam o ekologii w uprawach różnych roślin, hodowli
bydła, a także o tamtejszych kowbojach, koniach
i swoich pasjach. Mieliśmy tu tam również okazję
spróbować tradycyjnych wyrobów, takich jak chleb,
wędliny, sery czy oliwa. Po południu czekała nas ewaluacja pobytu we Włoszech oraz zajęcia na plaży
w Albinii.
Myślę, że wyjazd był bardzo udany i każdy
uczestnik miło będzie go wspominać. Z pewnością
pozostanie on w naszej pamięci na długo.
Klaudia

M jak Muzyka
Na postać Steviego Wondera natknęłam się całkiem niedawno, gdy znudzona siedziałam przed telewizorem. W pewnym momencie zobaczyłam jego
podobiznę w reklamie telewizyjnego show. Zaciekawiło mnie to i postanowiłam dowiedzieć się więcej na temat tego artysty.
nymi. Zaśpiewał również piosenkę ,, I Just Called To Say I Love
You” razem z Jackiem Kuroniem i Janem Lityńskim. W tym
samym roku został wprowadzony do Rock and Roll Hall of
Fame. Najbardziej znane piosenki Steviego Wondera to: ,,Isn’t
She Lovely”, ,,Send One Your Love”, ,,Part-Time Lover”, ,,I Just
Called To Say I Love You” I ,,Superstition”. Otrzymał łącznie 26
nagród Grammy, co w przypadku solowego artysty jest niezwykłym osiągnięciem, a także Nagrodę Imienia Gershwinów,
w 2008 roku. Współpracował z takimi artystami jak: Paul McCartney, John Lennon, Michael Jackson, Bob Dylan, Snoop
Dogg, Ray Charles czy Beyonce.W swoich utworach miesz różne gatunki muzyczne, między innymi soul, funk, pop, rockiem,
jazzem, reggae, R&B i muzykę afrykańską.
Myślę, że ten krótki artykuł przybliżył wam postać
tego artysty. Jego twórczość jest naprawdę godna uwagi, a on
sam udowadnia, że: ,,Jeżeli marzenie jest wystarczająco duże,
fakty nie mają znaczenia.”
Stevie Wonder (właściwie Steveland Hardaway Judkins) urodził się 13 maja 1950 roku w Saginaw, w stanie Michigan, jako syn Calvina Judkinsa i Luli Mae Hardaway. Był wcześniakiem, a nadmiar tlenu w inkubatorze doprowadził do utraty wzroku. Kiedy miał cztery lata jego rodzina przeniosła się do
Detroit. Tam artysta zaczął śpiewać w chorze kościelnym.
Szybko nauczył się grać na pianinie, harmonijce i perkusji.
Swój pierwszy kontakt nagraniowy podpisał z wytwórnią Motown z wieku zaledwie 11 lat. W 1962 ukazała się jego pierwsza płyta ,, The Jazz Soul of Little Stevie’’. Dwa kolejne krążki :
,, The Tribute to Uncle Ray’’ i ,, The 12 Year Old Genius’’ wydał
również pod tym pseudonimem. W 1966 powrócił na scenę z
albumem "Uptight (Everything's Alright)" występując już jako
Stevie Wonder. Lata 1972 – 1976 krytycy określają jako
„Classic Period”. Płyty wydane w tym czasie przez artystę osiągnęły największy sukces. W 1969 roku ukazała się piosenka ,,My Cherie Amour” –do dzisiaj jest utworem artysty najchętniej prezentowanym przez rozgłośnie radiowe. Nie mniejszy sukces osiągnęły jego następne krążki, między innymi:
,,Where I'm Coming From”, ,,Music of My Mind”, "Talking Book", "Innervisions", "In Square Circle" i "A Time To Love”. Niedługo potem Wonder wziął udział w nagraniu "We Are the
World" wraz z USA for Africa W 1989 roku przebywał w Polsce
i udzielił wsparcia Solidarności, przed Wyborami Parlamentar-

Emilka
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GALERIA NASZYCH PRAC, KTÓRE POWSTAJĄ POD KIERUNKIEM
PANI M.GAŃKO
Secesja (z języka łacińskiego secessio - "wycofanie się, odstąpienie") - kierunek w sztuce europejskiej i
amerykańskiej rozwijający się na przełomie XIX i XX w. Głównym środkiem wyrazu artystycznego była dekoracyjna, giętka i tworząca swobodne, asymetryczne układy kompozycyjne linia. Artyści wykorzystywali elementy roślinne i ozdoby w formie ptaków. Owy styl dotyczył biżuterii, rzeźby, grafiki, architektury, malarstwa.
W Polsce secesję reprezentowali artyści krakowscy: J. Mehoffer, F. Ruszczyc, W. Wojtkiewicz, S. Wyspiański.
Natomiast przykładem secesji w architekturze jest twórczość F. Maczyńskiego.
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