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Początek września…. Dopiero co niektórzy kończyli szkołę
podstawową, a teraz
są już w gimnazjum...
Od nowej szkoły dzieliły nas tylko wakacje.
Czemu tak szybko się
skończyły? A może to
nie czas biegnie, tylko
my? Każdy zadaje sobie
to pytanie… Ale czym
byłyby te dwa wolne
miesiące bez powrotu
do szkoły?
Na początku
każdy twierdzi, że w
szkole jest nieprzyjemnie, że nauczyciele są
nie mili. Rano, idąc do
szkoły, myślimy tylko o
jednym: jak najszybciej
wrócić do domu!
A tak naprawdę jest właśnie odwrotnie. Szkoła ma wiele
zalet, bo przecież to

dzięki niej będziemy wykształceni.
Przecież mając
większy zasób wiedzy,
trafimy w przyszłości na
lepszą pracę...
Wszystkim klasom życzymy powodzenia w nauce, a trzecioklasistom już teraz, na po-

czątku roku, jak najlepszych wyników na egzaminie gimnazjalnym.
W roku szkolnym 2010/2011 nasza
gazetka szkolna działa w
zmienionym składzie.
Dołączyły do nas uczen-

nice klas pierwszych:
Julia Malinowska, Izabella Borucka, Dorota
Tyburek, Weronika
Bocial, Emilia Ciszkowska czy Adrianna
Frączek, a zajęcia koła
redakcyjnego odbywają
się we środy w godzinach od 13.30 do 14.25
w sali nr 14.
Wsz ys tki ch
miłośników pisania,
obserwowania życia
szkoły i miasta serdecznie zapraszamy do
wspólnej współpracy.
Mile widziani
są młodzi fotografowie,
którzy uatrakcyjnią
swoimi zdjęciami nasze
czasopismo.
Redakcja

Nagle dostaliśmy apetytu!
Kiedy na początku
wrześniu zaczynaliśmy naukę, robotnicy kończyli pracę w
stołówce szkolnej, w
której wszystko zostało odnowione.
Przemalowane
ściany cieszą oko
łagodnym brzoskwiniowym kolorem, a

niebieskie krzesła
ożywiają wnętrze.
Teraz nasza szkoła
może pochwalić się
nową i ładną stołówką.
Codziennie korzystamy tu z ciepłego
napoju i obiadu, który wydawany jest od
poniedziałku
do
piątku.
Ostatnio
można
tutaj również zakupić drożdżówkę lub
hot-doga w przystępnej cenie. Teraz

nie tylko mamy nowoczesne sale, ale również
estetyczną jadłodajnię.

Można tam zjeść smacznie i zdrowo.
Wera.B
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Niech Wam nie zbraknie nigdy zdrowia,
niech szkoła w dom się wspólny zmienia! Praca
wychowawcy to praca niełatwa bo często
leniwa i krnąbrna jest dziatwa.
Kocha ona figle i chętnie się czubi, lecz
stroni od książki, uczyć się nie lubi.
Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić,
aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić, który
gdy dorośnie, dopiero zrozumie, jak jest w
życiu ciężko, gdy się mało umie.

"Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem
jaki można dać dziecku - jest wykształcenie".
Wszystkim nauczycielom w podzięce za trud
włożony w Naszą edukację, samych radości i
sukcesów życzą uczniowie Gimnazjum Nr 2
Sulejówku…

w
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Nowy stadion piłkarski
Podczas wielkiego finału
Coca-Cola
Cup 2010 w Sulejówku wyłonieni zostali mistrzowie Polski w kategorii wiekowej 14-16 lat.
Wśród dziewcząt zwyciężyło Gimnazjum nr 6 w Koninie, a spośród chłopców
bezkonkurencyjni okazali się uczniowie Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie.
Kibice byli świadkami uroczystego
otwarcia nowego obiektu w Sulejówku, który
uzyskał certyfikat UEFA i będzie zapleczem
treningowym dla drużyn występujących w
UEFA EURO 2012.
Pierwszym meczem rozegranym na tym
stadionie, był mecz GWIAZ LEGII WARSZAWA z ORGANIZATORAMI IMPREZY
I WŁADZAMI SULEJÓWKA. Wszyscy
chętni mogli też wziąć udział w licznych konkursach, atrakcjach oraz wygrać jeden trzech
rowerów, które zostały rozlosowane na koniec
imprezy.
Całe wydarzenie prowadził IreneuszBieleninik.
Ada

Kącik naszych pupili
Na pewno każdy z nas nieraz słyszał, że pies jest prawdziwym
przyjacielem człowieka. Lampo z opowiadania Romana Pisarskiego czy
Lessie z książki Evica Knihta są na to najlepszymi przykładami. J e d n a k
by każdego dnia widzieć, jak wesoło merdają ogonami na nasz widok,
musimy odpowiednio o nie dbać.
O regularnym karmieniu i podaniu wody (szczególnie w okresie wakacji) wie każdy. Znacznie
mniej osób pamięta o kąpaniu swoich zwierzaków. Psy z reguły uwielbiają zabawy w wodzie, więc może
być to również rozrywka dla nas i naszych pupili. Po myciu nie możemy zapomnieć o suszeniu i obcinaniu pazurów. Gdy wszystkie te czynności są za nami, powinniśmy udać się do weterynarza, który dokładnie zbada i zaszczepi naszego małego pacjenta.
Teraz gdy wiemy, że nasz zwierzak jest w pełni zdrowy możemy się cieszyć ze wspólnych zabaw
i spacerów.
Julka
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Trendy w modzie…
Panterka w wersji
eleganckiej

Błękitny dżins

W tym sezonie pośród
zwierzęcych wzorów niepodzielnie królować będą cętki.
Ich obecność można było
zauważyć w kolekcjach największych projektantów: Dolce&Gabbana, Hermes, Oscar
de la Renta czy Moschino pokazali, jak i z czym łączyć ten
dość trudny wzór, aby uzyskać szykowne i ponadczasowe zestawy idealne na nadchodzącą jesień.

Cienki,
sprany,
znoszony.
Dodaje
wakacyjnego luzu, podkreśla opaleniznę, sprawia, że
wyglądasz modnie!

Abba powraca!

Szalone lata 70-te…

Dzisiejsza hipiska nadal
nosi kwieciste ubrania. Dodaje
do nich jednak zupełnie współczesne dodatki. Powłóczyste
suknie i spodnie dzwony? Czemu nie, styl hippie wraca każdego lata! Tym razem jednak do
zawsze modnej bazy dodajemy
inspiracje z innych epok: trampki
z czasów grunge, legginsy z lat
80., koszule w stylu safari lub

Złoto, satyna, sandałki
lub buty na platformach. Gorączka sobotniej nocy w nowoczesnym wydaniu. Klub 54
znów nas inspiruje!
Powrót do lat 70. w
rytmie disco w tym sezonie jest
mniej dosłowny - buty na wielkich platformach zastępujemy
delikatniejszymi sandałkami, a
satynowe dzwony zamieniamy
na połyskliwe spodnie ze zwężanymi nogawkami.
Wieczorem nosi się
srebrne sukienki mini lub złote
bluzki z szerokimi rękawami.
W takich ubraniach zabłyśniesz
niczym dyskotekowa kula!
Julka

Jay-Z miliarderem !
Jay-Z i Beyonce trafili jakiś czas temu do Księgi Rekordów Guinessa jako
najszybciej wzbogacająca się para show biznesu.
W 2007 roku raper został uznany za najbogatszą gwiazdę.
Magazyn Forbes przeprowadził badania, z których wynika, że
Jay-Z do 2015 roku zostanie miliarderem !
To dla niego żaden problem. W ciągu ostatniego roku
zarobił aż 122 miliony ;)
Ada
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Porady stylistów
Na przestrzeni wieków ideał kobiecego piękna zmieniał się. Jednak niezależnie od kanonów i gustów, powstał prosty podział na typy sylwetek. I z każdej z nich można wydobyć atuty.
Honorata: Sylwetka H

Ania: sylwetka A

Izabela: sylwetka I

Wiola: sylwetka V

Sylwetka H: Określana jako "linia łodygi", przypomina wydłużony prostokąt, ale jest w miarę
proporcjonalna Nie ma zarysowanej talii ani bioder, a szerokość ramion dorównuje szerokości bioder.
Co nosić: przydadzą się falbanki, duże broszki przy dekolcie, marszczenia, duże wzory.
W biodrach - sprawdzą się spódnice bombki, plisowane oraz z falbankami. Kontrast dużych wzorów na
dole i gładkich tkanin na górze to sprytny zabieg: w ten sposób poszerzysz biodra, wyszczuplając jednocześnie ramiona, w efekcie sylwetka stanie się bardziej kobieca.
Sylwetka A: Inaczej "linia wachlarza", która opiera się na wyraźnej dysproporcji pomiędzy szerokością ramion i bioder.
Co nosić: kobiece kształty ładnie zaakcentują zgrabne spódnice i sukienki o linii A, a także proste
spodnie z kantem (optycznie wysmuklają sylwetkę).
Sylwetka I: Drobna, szczupła i chłopięca sylwetka przypomina w kształcie literę I.
Co nosić: rzeczy dopasowane, ale dosyć luźne. Pomocne okażą się wszelkie ubrania ze ściągaczami, mankietami oraz ciuchy noszone warstwowo.!
Sylwetka V; Szeroka w górnych partiach, drobna na dole.
Co nosić: atutem tej sylwetki są zdecydowanie podkreślona talia oraz szczupłe nogi. Jej sprzymierzeńcami będą zatem spódnice mini oraz dopasowane spodnie. Zbyt rozbudowaną górę świetnie zamaskują
dekolty w szpic, długa biżuteria i pionowe linie.
Julka
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ZDROWIE I URODA
JAK ZADBAĆ O
CERĘ?
Mycie twarzy wydaje się banalnie proste, warto jednak temu zabiegowi poświęcić więcej uwagi niż zwykle, bo cerze zawdzięczamy swoją
urodę.
Rytuały
związane
z
oczyszczaniem cery:
Skórę należy oczyszczać rano,
żeby stała się świeża i promienna, a
wieczorem - by zmyć makijaż i przygotować ją na przyjęcie regenerującego
kremu. Jeśli tego nie zrobimy, nawet
najlepsze kosmetyki będą nieskuteczne.
Nie oczyszczajmy jednak skóry zwykłym, toaletowym mydłem i
wodą z kranu! Ten wydawałoby się
najprostszy sposób, jest najgorszy!
Mydło niszczy warstwę ochronną skóry, nie stanowiąc bariery dla bakterii, a
zawarte w nim sole wapnia zatykają
pory. Zastąpmy je preparatami, które w
połączeniu z wodą utworzą myjącą
pianę. Masując nią skórę, dokładnie
usuwamy zanieczyszczenia z jej powierzchni i porów. Mogą to być kostki
dermatologiczne, pianki lub żele. My-

jąc nimi twarz, nie naruszymy warstewki ochronnej skóry. Pianki zaś
mają lekką, puszystą konsystencję.
Łatwo się rozprowadzają i oczysz-

czają cerę. Silniej od pianek działają gęste, płynne żele. Niektórych
można używać codziennie - innych,
zwłaszcza tych z mikrogranulkami
złuszczającymi martwy naskórek raz lub dwa razy w tygodniu.
Twarz można też oczyszczać bez
wody – na przykład za pomocą
mleczka kosmetycznego. Przy jego
wyborze kierujmy się zasadą: im
bardziej skóra jest sucha i odwodniona, tym preparat powinien być
gęstszy.
Ostatnim etapem oczyszczania niezależnie od tego, czy wcześniej
użyłyśmy mleczka czy żelu - po-

winno być przemycie skóry tonikiem, który działa wszechstronnie:
nawilża naskórek, przywraca mu
równowagę, zwęża rozszerzone
pory i wzmacnia jego warstwę
ochronną.
Jeśli
stosujemy
preparaty
oczyszczające naszą cerę regularnie
oraz według wskazówek umieszczonych na opakowaniach mamy
szansę złagodzić pojawianie się
trądziku.
Osobiście polecam produkty firmy
Avon o nazwie „Clearskin”, które
same stosuję i jestem z nich naprawdę zadowolona…
Więcej o urodzie w
następnych numerach naszej
gazetki.
Emila

Brytyjska projektantka Lu Flux w Łodzi!
Pasjonuje ją niekonwencjonalna sztuka recyklingowego projektowania. Lu Flux,
brytyjska projektantka ekskluzywnych kolekcji ekologicznych
15 października pojawiła się w
Łodzi na RE-ACT Fashion
Show, pokazie mody recyklingowej.
Lu Flux to
postać wyjątkowa,
jej zamiłowanie do
pr oj e kt owania
i
zainteresowanie pro-

blemem recyklingu tworzą kolekcje jedyne w swoim rodzaju.
Technika, którą stosuje
to upcykling - tworzenie czegoś
nowego, o wysokiej jakości, z
czegoś zupełnie bezużytecznego.
Jej projekty wyróżniaja się pastelowymi barwami, delikatnością i
łagodnym pięknem.
Inspiracje czerpie z brytyjskiego folkloru, a także magicznego świata baśni, a materiały z których korzysta są pochodzenia organicznego.
Obecnie Lu mieszka i
pracuje w Londynie, gdzie tworzy własne, unikatowe kolekcje.
Swoje projekty prezentuje podczas światowych pokazów

mody, m.in. na Fashion Week w
Glasgow i Londynie.
15 października gościła w
Łodzi na RE-ACT Fashion Show
2010, gdzie zaprezentuje swoją najnowszą kolekcję "Dame and Knight", a także poprzednie ekskluzywne eko-projekty podczas gali finałowej w Teatrze Wielkim w Łodzi.
Julka
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Ciekawość pierwszy stopień do …przeczytania książki
,,Przygody Trzech Detek- stracił rodziców. Był rozkosznym i
tywów” autorstwa Alfreda
Hitchcocka to amerykańska
seria kryminalnych powieści
dla młodzieży, które opowiadają o śledztwach, prowadzonych przez trzech młodych
detektywów: Jupitera Jonesa,
Pete'a Crenshawa oraz Boba
Andrewsa. Mieszkają oni w
Kalifornii, W Rocky Beach,
niewielkim mieście na wybrzeżu Pacyfiku, w odległości
kilkunastu kilometrów od
Hollywoodu.
Bob, drobny blondyn, kocha
książki i uwielbia przygody. Pete
jest wysoki i muskularny. Nim się
coś wydarzy, trochę marudzi, jednak dzięki swej sile i zręczności
jest niezawodny w kłopotliwych
sytuacjach. Jupiter, lider zespołu,
jest raczej ciężkiej wagi, ale jego
umysł pracuje z żelazną konsekwencją. Mimo że okrągła twarz
Jupe’a często może się wydawać
niezbyt mądra, w rzeczywistości
jest to umysł bystry i przenikliwy.
Bob i Pete mieszkają z rodzicami, a
Jupiter jest wychowywany przez
wujostwo, gdyż jako małe dziecko

niezwykle rozgarniętym chłopczykiem. Przez pewien czas występował
jako dziecięcy aktor, Mały Tłuścioszek. Chociaż te wczesne doświadczenia aktorskie są mu pomocne w
pracy detektywa, Jupiter nie cierpi,
kiedy nazywa się go Tłuścioszkiem
lub przypomina owe czasy.
W konkursie, ogłoszo-nym przez
lokalną agencję wynajmu samochodów, Jupiter jako wygraną otrzymuje
prawo trzydziestodniowego używania staroświeckiego, zdobionego
złoceniami rolls-royce’a wraz z szoferem. Dzięki temu środkowi lokomocji Jupiter i jego przyjaciele mogli
poszerzyć zakres działań, postępując
zgodnie z własną dewizą, która
brzmi: „badamy wszystko”.
Bazą Trzech Detektywów jest
skład złomu prowadzony przez wujostwo Jupe’a, Tytusa i Matyldę Jonesów. Kwaterą Główną chłopców jest
stara, duża przyczepa kempingowa,
w której urządzili sobie biuro, ciemnię i malutkie laboratorium. Przyczepa jest ukryta wśród zwałów przeróżnych rupieci i złomu, a wiodą do
niej sekretne wejścia zbudowane
przez chłopców. Każda ze spraw
znajduje swoje pełne wyjaśnienie w
domu samego Alfreda Hitchcocka,

przyjaciela
chłopców,
któremu
streszczają oni ostatnio rozwiązaną
zagadkę.
Jeśli jesteście amatorami mocnych wrażeń i pragniecie przeżyć
niezapomnianą, mrożącą krew w
żyłach przygodę wraz z trzema detektywami wśród wielu szalonych,
niebezpiecznych zagadek, to ser-

decznie polecam tę książkę.
Jest ona bardzo interesująca,
ponieważ autor dopiero na końcu
zdradza nam sprawcę czynu. Gorąco
polecam tę lekturę na deszczowy
dzień i mam nadzieję, że nie będziecie się nudzić. Jak mawiał król Kier z
“Alicji w Krainie Czarów” — „trzeba

Konkursy, konkursy...
Konkursy przedmiotowe
Jak co roku październik obfituje w wiele konkursów przedmiotowych. Nieliczni uczniowie biorą w nich udział. Konkursy pozwalają nam sprawdzić swoje umiejętności, wiedzę. Ponad to możemy zdobyć dodatkowe punkty, które są niezbędne do przyjęcia w najlepszych
szkołach ponad gimnazjalnych.
Oto one: chemiczny (4 październik), polonistyczny (5 październik), fizyczny (6 październik), biologiczny (7 październik), matematyczny (8 październik), geograficzny (11 październik),
historyczny (12 październik).
Oprócz tego 28 października odbędzie się ogólnopolski konkurs ortograficzny. Do 31
października 2010 można składać prace do ogólnopolskiego konkursu kaligraficznego „Ładne
Pisanie”.
Karolina

Str. 8

COOLSCHOOL

NASZA POEZJA
Skazani na zło
Zagubieni w otchłani myśli,
pogrążeni w przeszłości bólu,
z pamięcią krótką, błąkający się
między sferami teraźniejszości,
zanurzają się w głąb świata,
opuszczonego, zagubionego.
Spotykają się tam
w obliczu skazania na zło,
łby już opuszczają,
ręce chowają za siebie,
kulą kościste ciało
oczekując na ostateczność.

***
Kiedy czasem pada deszcz
Myślę, że to miliony łez
Łzy Boga i naszych przodków.
Płacz, jak płacz noworodków
Tu zamach, tam wojna.
Czemu saga życia nie może być spokojna?
Zycie wcale nie jest doskonałe

Nie wiem, jak to jest stracić kogoś bliskiego
Widzieć, jak się traci kogoś kochanego

Zalani w doczesnej krwi zła,
ostatnie widoki kierują ku niebu
z nadzieją na przebaczenie,
Matko Boża, Matko Boża,
ale czas nie zgoił ran,
zniknęli wraz ze szponami diabła…
Dorota Szewczak kl.IIId

Śmierć ze starości-podczas wojny
Taki plan nie ma przyszłości
Nie wiem, co bym zrobiła
Gdyby wybuchła bomba, rodzinę straciłam?
Z czarnych scenariuszy, boję się najbardziej tego
Że w przyszłości nie będę miała niczego.
Joanna Bieńczak
kl IIa

SIEROTA CZ.1

Życie jest piekłem, a śmierć niebem. Od śmierci matki
stwierdzenie to wydaje mi się bardziej prawdopodobne niż kiedykolwiek. Na pogrzebie wylałam milion
łez, w których mogłam się utopić. Wszystko nagle
stało się szare, jakby pozbawione wszelkich kolorów.
Odtąd wszystko, co było moim hobby, przyjemnością,
relaksem, straciło swój sens. Chciałam umrzeć, ale
dobrze wiedziałam, że tym samym skrzywdzę tak bliską mi osobę, która teraz patrzy na mnie z góry. Tęsknota do niej jest silniejsza niż potężne grzmoty na niebie, niż fale tańczące na morzu. Jestem w piekle, istnym piekle życiowym, z którego nie mogę się wydostać!
Początek wakacji z pewnością jest początkiem moich
cierpień. Nie mogę zamknąć się w pokoju i zasępiona
patrzeć w okno- rodzina wciąż w jakiś sposób próbuje
mnie zmobilizować do wyjścia na światło dzienne.
Ale ja nie potrafię! W sercu mam wielką ranę, wielką
bolącą ranę, która każdego dnia się nasila. Chciałabym
prowadzić tak szczęśliwe życie, jak kiedyś, za życia
matki, ale to takie trudne. Mój tato pracuje od rana do
późnego wieczora, a weekendy poświęca na odpoczynek. Nie ma dla mnie czasu, nawet jeśli, to nie mam
wspólnego języka z ojcem. Jedynie babcia podtrzymuje mnie przy życiu, gdyby nie ona, z pewnością byłabym teraz w szpitalu psychiatrycznym.
Piątego lipca, w czwartkowe popołudnie postanowiłam wybrać się w odwiedziny do babci. W końcu to
ona zawsze była częstym gościem w moim „pustym”
pokoju. Teraz przyszła kolej na mnie. Nie miałam
zbytnio ochoty wychodzić z domu, pragnęłam tylko
pokazać babci, że w jakiś sposób ożywam.
Nie zdążyłam jeszcze zapukać do drzwi, a ona z uradowaną miną otworzyła je szeroko, zapraszając mnie
serdecznie do środka.
- Odwiedziłaś staruszkę, to chyba cud, jestem wielce
zaszczycona Twoja wizytą. Ty poza domem?
-Musiałam trochę zaczerpnąć świeżego powietrza, a
przy okazji zajść do ciebie.
Zdjęłam kurtkę i zostawiłam ją na kanapie. Babcia,
jak to miała w zwyczaju, baraszkowała po kuchni. Parę minut później na stole stały ciasteczka i szarlotka
roboty mojej babci, które tak uwielbiałam. Wróciła się
jeszcze po szklankę soku pomarańczowego i wreszcie
raczyła usiąść.
- Och babciu, czy ty zawsze musisz mnie tak ugaszczać, nie jestem ważnym gościem, jestem tylko twoją
wnuczką- westchnęłam.
- To aż wnuczką- przesłała mi pełne dobroci spojrze-

nie.
Uśmiechnęłam się do niej i zamilkłam na
dłuższy moment.
- Co się stało? – zapytała po pewnym czasie.
- Tak mi źle- rzuciłam się w stronę babci , przytuliłam się do niej i rozpłakałam jak małe dziecko.
- Myślałam, że jest już lepiej, ale jednak się myliłam- zmartwiła się.
-Tylko proszę cię, nie zadręczaj się moim cierpieniem- błagałam ją.- Muszę się wypłakać,
wyżalić, ale nie szukam pomocy, bo nie mam
już ratunku. Moje życie już zawsze będzie tak
wyglądać. Muszę się pogodzić ze swoim losem.
-Och Martynko, nie mów tak, jeszcze nic straconego. Życie ma przed tobą jeszcze wiele niespodzianek, o których nie masz zielonego pojęcia. Prędzej czy później będzie już tylko lepiej.
- Jestem pewna, że mój stan psychiczny się nie
polepszy- stawiałam na swoim.
- Może i wciąż będziesz tak bardzo cierpiećwyznała po namyśle babcia Krystyna.- Lecz
uczucie to może się zmniejszyć i towarzyszyć
tylko chwilami.
- Wątpię- prychnęłam.- Jeśli jednak masz rację,
to marzyłabym, aby tak właśnie było. Lepszy
mniejszy niż większy ból.
Na tym zakończyłyśmy nieprzyjemny temat,
zmieniając go na neutralny. Siedziałam u mojej
pocieszycielki ponad półtorej godziny, po czym
nieco podniesiona na duchu, skierowałam się ku
wyjściu. Chciałam już ruszyć w stronę lasu,
gdzie zwykłam wracać do domu, by skrócić
sobie drogę, gdy nagle ujrzałam na ścieżce niewyraźną, białą postać…
Ciąg dalszy nastąpi…
Dorota Szewczak

Jak spotkanie to tylko...
W Sulejówku jest wiele ciekawych miejsc do
spotkań.
Można pójść np. na spacer po lesie
lub na pizzę. Jednak największą popularnością wśród
młodzieży cieszą się takie miejsca jak:
Skwer Pamięci Ofiar II Wojny Światowej,
położony między ulicami Kraszewskiego oraz Bema.
Grupy młodych ludzi umawiają się tam i spędzają dużo
czasu głównie na rozmowach.
Na skwerku da się także zauważyć osoby trenujące Capoeire.
Plac zabaw i boisko
szkolne przy Szkole Podstawowej nr 3. Właśnie tam większość młodzieży widywana jest

Park
Glinianki. Na terenie lasu
znajduje się wiele ścieżek. Młodzież spaceruje wśród przyrody,
rozmawia, śmieje się.
Las wycisza, uspokaja,
ale przede wszystkim
daje możliwość swobody.

Istnieje oczywiście więcej miejsc tego typu, lecz
trzeba by długo o nich pisać. Chyba każdy z nas ma
swoje ulubione, w których czuje się dobrze.
Bella

Pop
W pierwszym artykule pragnę
wam opisać jeden z rodzajów muzyki, a
mianowicie POP.
Pop jest dość popularnym gatunkiem muzycznym. Myślę, że wiele osób
słucha radia, gdzie można w łatwy i szybki
sposób odnaleźć rytmy tejże muzyki, charakteryzującej się prostotą i melodyjnością.
Można też powiedzieć, że należy on do
rodzaju piosenek rozrywkowych.
Rozwój popu spowodował powstanie wielu różnorodnych stylów muzycznych, takich jak: synth pop, brit pop,
college rock, indie pop, twee pop, jangle
pop, pop symfoniczny, dream pop, nosie
pop, power pop, avant pop.
Każdy gatunek muzyki rozrywkowej posiada swój popularny nurt, wyróżniamy więc takie style jak: pop country,
pop rock, pop punk, pop polo, pop hiphop.
Również każda kultura muzyczna
wykształciła swoją wersję muzyki pop.
Wyróżniamy zatem style: indyjski pop,
afro pop, latynoski pop, j-pop (japoński),
k-pop (koreański), c –pop( chiński) itd.
Nie sposób opisywać każdy styl z
osobna, gdyż jest ich naprawdę wiele.
Wszyscy z pewnością znajdą coś dla siebie.
Uważam, że trudno określić, który wokalista popu jest najlepszy, zależne

jest to od indywidualnego gustu człowieka. Generalnie za „Króla popu”
uważa się Michaela Jacksona,
„Królową popu” jest Madonna, natomiast „Księżniczka popu” to Britney
Spears.
Sądzę, że pop jest często słuchaną muzyką, jest melodyjny i łatwo
wpada w ucho. Osobiście jestem pozytywnie nastawiona do tego rodzaju
muzyki.
Zachęcam Was, drodzy czytelnicy naszej gazetki szkolnej, do
posłuchania tych rytmów, choć zdaję
sobie sprawę, że nikogo do niczego
zmuszać nie można, gdyż każdy ma
swój własny i niepowtarzalny styl ...
Ale decyzja i tak pozostaje w Waszych
rękach...

W następnym numerze:
Techno.
Serdecznie zapraszam!
Dorota Szewczak
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Humor ze szkolnych zeszytów
 Na chwilę straciłem nieprzytomność.
Mówi, że nie umie mówić.
Zginął pies z czarnym ogonem, do którego przywiązana była chora osoba.
Tej jesieni widziałem klucz odlatujących żyraf.
Kopernik był akrobatą bo napisał dzieło o obrotach.
 Karczmy przy drogach były budowane po to, że gdy koń się
zmęczył to zajeżdżał do nich, zjadł, wypił, przespał się trochę i
wyruszał znów w drogę.
 Życie tylko marzeniami jest absolutnie niezdrowe.*
W średniowieczu było wiele gangów, na przykład Wolfgang.
 Kwas solny ma silne właściwości rżące.
"Chmura pełznie jak żółw Lenina..." (zamiast leniwa)
Na urodziny chciałbym dostać sprzęt do latania i sprzęt do spadania.
 Jak się nazywał syn Kazimierza Wielkiego? Kazimierz Mały…
Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny:
- Jasiu, co ten wzór oznacza?
- To jest, ojej, mam to na końcu języka...
- Dziecko wypluj to natychmiast, bo to kwas siarkowy!
Krysiu - pyta nauczycielka matematyki - jak podzieliłabyś cztery ziemniaki między pięciu harcerzy?
- Zrobiłabym sałatkę ziemniaczaną!
Nauczyciel biologii pyta Jasia:
-Po czym poznasz drzewo kasztanowca?
-Po rosnących na nim kasztanach.
-A jeśli kasztanów na nim jeszcze nie ma?
-To ja poczekam…
Co to jest dziedziczność? - pyta nauczyciel ucznia.
- Dziedziczność to jest wtedy, gdy uczeń dostaje dwóję za wypracowanie, które napisał jego ojciec.
Nauczyciel pyta ucznia:
- Jasiu w jaki sposób można uzyskać światło dzięki wykorzystaniu wody?
- Trzeba umyć okno, panie profesorze
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„ D opalacze”
W naszym kraju w ubiegłym miesiącu
miały miejsce tragiczne wypadki związane z
tzw. „dopalaczami”. Wiele młodych osób zażywających tego typu środki poniosło śmierć
bądź uszczerbek na swoim zdrowiu.
W związku z takimi przypadkami w
naszej szkole odbył się apel przestrzegający
nas przed niebezpieczeństwami związanymi z
zażywaniem podobnych substancji.
,Dopalacz" czy ,,dopalacze" to termin
nie posiadający charakteru naukowego. Używa sie go potocznie
dla nazwania grupy
różnych
substancji
lub ich mieszanek,
które mają wpływ na
naszą psychikę. W
asortymencie sklepów pojawiają się
specyfiki o działaniu stymulującym, relaksującym czy halucynogennym.
To, że coś jest legalne, nie oznacza,
że jest bezpieczne. Ci, którzy biorą nie do
końca wiedzą, jakie będą ich reakcje. I to jest
najgorsze. Eksperymentują, a to jest bardzo

niebezpieczne.
Działanie dopalaczy nie jest naukowo
przebadane. Nasza medycyna nie wie, jakie są
długofalowe skutki zażywania tych specyfików.
Wiedza na ten temat jest szczątkowa, dlatego
większość ekspertów zdecydowanie odradza robienie jakichkolwiek eksperymentów podobnymi
środkami, ponieważ zmieniają one naszą świadomość i nie
są znane
ich skutki
uboczne
czy efekty
niepożądane..
D.J.I. z 1c

DZIEŃ NAUCZYCIELA
Dnia 14 października w naszym gimnazjum świętowaliśmy Dzień Nauczyciela. O 9 rano spora część uczniów w stroju galowym stawiła się na uroczysty apel z tej okazji. Na
początku minutą ciszy uczciliśmy pamięć osób, które
zginęły parę dni wcześniej w wypadku samochodowym. Pani dyrektor Bożena Dec rozpoczęła spotkanie
życzeniami skierowanymi do uczących nas nauczycieli. Z kolei nasi koledzy z klasy 3D przygotowali krótkie i śmieszne przedstawienie o sławnych ludziach,
którzy kiedyś też byli uczniami…… i którym nie zawsze powodziło się w
szkole najlepiej…

Mogliśmy również zobaczyć prezentację uczniów
na temat ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie świata”, o jej
inicjatorach i początkach.

Po prezentacji wszyscy rozpierzchli się po szkole
– część uczniów rozdawała nauczycielom kwiaty i słodycze, inni spotkali się ze swoimi wychowawcami. Potem
wszyscy rozeszli się do
domów.
Wera B, Emily
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