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Odczucia nowej gimnazjalistki
„G im nazjum … N ajlep szy czas w życ iu. N ajwię ksze wybr y
ki. N ajw iększe pr o b lem y. N ajs iln iejsze więz i. N ajgor s i na uczy
cie le, kt ór ych ta k koc ham y, k iedy tr zeba s ię r ozstać. P r zeklę te dz ie n
n ik i, k tór e m iliony r azy o cho tę m am y wyr zucić pr zez okn o. W ieczn ie
za m ałe szatn ie. W ym yśla ne bó le g łowy, br zucha, by t y lko n ie p isać
spr awdz ian u. W agar y, kt ór e da ją a dr ena linę. W yc ie czk i, z kt ór yc h
zdjęc ia o dzw ier c ied lają n iew ie le n iez apom n ianych wyd ar zeń. S zko ln e
dysko tek i. Ś c ią g i w p iór n ik ach, ca łe r ęce we wzor ach. W F, któr eg o
jest zawsze za m ało lu b za dużo. Zawo dy, p o któr yc h ko lana goją s ię
tygodniami.
Apele,
które
są
jednym
wielkim
kabar etem . L udz ie, któr yc h n igdy s ię n ie zap om ni. ..”

Moje odczucia, co do nowej szkoły są pozytywne. Pomimo,
że trochę bałam się, jak odnajdę
się w nowej szkole, nie zajęło mi
to dużo czasu i już od drugiego
dnia po rozpoczęciu roku szkolnego czuję się w klasie i szkole, jak
jeszcze niedawno czułam się
w podstawówce.
Nauczyciele okazali się
mili i pozwolili wdrożyć się w nowa sytuację, w której znaleźli się
pierwszoklasiści. Później oczywiście nie obeszło się bez kartkówek
i sprawdzianów, ale nie było problemu z otrzymaniem pozytywnej
oceny lub poprawy. Moim zdaniem nowa klasa jest fantastyczna! Z każdym dniem jest coraz
śmieszniej. Wszelkiego rodzaju
pomysły chłopaków, jak dokuczyć
dziewczynom i odwrotnie.
Nie obejdzie się oczywiście bez śmiechu, często aż do
bólu brzucha. Wszystkie osoby są

towarzyskie i bez problemu z każdym się rozmawia.
Gdy słyszałam czasem opinię osób, które skończyły tę szkołę,
bałam sie jak to będzie, ponieważ
komentarze nie były zbyt dobre.
Jednak od teraźniejszych uczniów
tej szkoły otrzymałam zachęty, choć
też nie zawsze. Jednak jest bardzo
fajnie i bardzo mi się tutaj podoba.
Jest tak dużo kółek zainteresowań,
że czasem jest problem, które wybrać. Zajęcia są bardzo ciekawe, na
lekcjach nie nudzimy się.
Odbyły się podchody językowe, które okazały się bardzo ciekawie zorganizowane. Pomimo, że
osób nie było wiele, świetnie się
bawiliśmy.
Bardzo polubiłam tę szkołę.
Podoba mi tu się bardziej, niż w
poprzedniej
Justyna
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całe lato, je do siebie nawzajem wysyłać, razem z pomysłem powstaje
Stowarzyszenie Wędrujących Dżinsów. Te lato na zawsze pozostanie w
ich pamięci…
O tym co spotkało:
Bridget, Carmen, Lenę i Tibby, dowiecie się sami, kiedy sięgniecie po
tę ciekawą książkę, wspaniałą na
długie wieczory.
Opowieść okazała się być
bardzo ciekawa. Od samego początpadkach drugą szansę.”
ku mnie zainteresowała, tak, że
przeczytałam ją w przeciągu niecałe- (opinia z portalu internetowego BiblioNETka.pl
go tygodnia.
wystawiona przez Niekonwencjonalny)

Ann Brashares na jednym ze spotkań
W sierpniu w bibliotece miejskiej
natrafiłam na bardzo
ciekawą
powieść pt. „Stowarzyszenie wędrujących dżinsów”- Anny Brashares. Jest to współczesna, amerykańska pisarka, która na co dzień
wraz z mężem malarzem Jacob’em Collins’em i trójką dzieci
mieszka w Nowym Jorku. Jej powieści doczekały się adaptacji filmowych ,ale ja postanowiłam zapoznać się z pierwowzorem, czyli
z książką sam na sam podczas
sierpniowych, wakacyjnych dni.
Książka opowiada o losach czterech dziewczyn– Tibby
(zwaną Tib), Bridget (zwaną Bee),
Carmen (zwaną Carma) i Leny
( zwaną Len). Nastolatki każde
wakacje spedzały razem. Nadszedł jednak czas, kiedy każda ma
inne plany na atrakcyjny wypoczynek,. Bridget ma pojechać na
obóz piłkarski, Carmen wyjeżdża
do dziadków, a Len do taty do
Grecji. Zanim wyjechały, postanowiły spędzić trochę czasu razem.
Carmen znajduje w swojej szafie
całkiem dobre dżinsy. Każda z
nich je przymieża i okazuje się, że
pomimo innej budowy ciała są
one idealne dla
Przyjaciółek.
Wpadają na pomysł, aby przez

Polecam każdemu tę pozycję, kto szuka ciekawej, młodzieżowej literatury. W najbliższym czasie
udam się do naszej miejskiej biblioteki na ulicę Świętochowskiego aby
przeczytać pozostałe części utworu
Ann Brashares.
Kinga B. klasa I b.
Opinie innych:
„Moim zdaniem jest to fascynująca książka, którą powinien
przeczytać każdy młodzieniec. Ukazuje ona znaczenie przyjaźni, o której coraz częściej ludzie zapominają.
Porusza tematy ważne dla ludzi
młodych, aczkolwiek nie tylko. Mówi o uczuciach, jakimi można obdarzyć każdego człowieka i o tym, że
powinno się dać w pewnych przy-

„Ta książka jest naprawdę
magiczna. Pełna miłości i prawdziwej przyjaźni. W dodatku sam wątek
dżinsów jest niepowtarzalny i spokojnie mogę powiedzieć, że to jedna
z najlepszych książek dla dziewczyn
w różnym wieku. Bardzo polecam’
(opinia z portalu internetowego BiblioNETka.pl
wystawiona przez: izabell)

„Ta książka jest niezwykła, to ukazany w wyjątkowo błyskotliwy, a zarazem lekki i łatwy do odbioru sposób
fenomen życia - moim zdaniem odpowiednia zarówno dla młodzieży
jak i dorosłych. Daje dużo do myślenia, wpływa pozytywnie na nasz
stosunek do otaczającego nas świata.”
(opinia z portalu internetowego BiblioNETka.pl
wystawiona przez :lawina)
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S jak SPORT
W -f j edni kochaj ą, drudzy ni enawi dzą! O wychowani u fi zycznym w gi m nazj um i ni e tyl ko. W ywi ad z
Pani ą Beatą Horszcza ruk, nauczyci el ką W F -u dzi e wcząt w naszym gi m nazj um.
sze radzę sobie z nimi.
3. Czy Pani chciałaby, żeby coś zmieniło się w tej szkole? Jak tak to co?
-Ostatnio nastąpiła zmiana w prowadzeniu dokumentacji szkolnej. Nie
przypadła mi do gustu i chyba się z nią
nie zaprzyjaźnię. Poza tym pozostałe
zasady są ok.
4. Od ilu lat Pani pracuje w tej szkole?
-W naszym gimnazjum pracuję od 8 lat
Pani Beata z córeczką Amelką w krainie zabawy...
1.Co skłoniło Panią do wybrania zawodu nauczycielki W-F?
-Zawsze marzyłam o pracy z dziećmi i
młodzieżą.
2.Co uważa Pani za swój za dotychczasowy sukces, a co za porażkę?
-Nie odniosłam nigdy jakiegoś spektakularnego sukcesu, ani porażki.
Każdy dzień niesie ze sobą różnego
rodzaju wyzwania. Na szczęście zaw-

5.Jakie jest Pani życie prywatne?
-Prywatnie jestem mamą szesnastoletniego Piotra i trzyletniej Amelki.
6.Mogłaby Pani opowiedzieć , jak spędza Pani czas wolny?
-Swój wolny czas spędzam z rodziną i
przyjaciółmi. Często wyjeżdżamy na
turnieje siatkówki, czasami chodzimy
na koncerty, do kina, do teatru. W październiku wybieramy się na koncert
reggae. Przeważnie słucham chill out i
Smith jazz, więc ten koncert będzie dla
mnie nowym doświadczeniem.

-Moje marzenia dotyczą moich dzieci,
rodziny… ogólnie ich szczęścia.
8.Czy lubi Pani swoją pracę?
-Tak, bardzo lubię swoją pracę. Oprócz
pracy w szkole zajmuję się również korekcją wad postawy dzieci.
9.Co jest Pani największą pasją w życiu?
-Kocham muzykę, taniec, siatkówkę i
podróże- te całkiem bliskie i odrobinę
dalsze.
Dziękujemy za możliwość przeprowadzenia wywiadu i życzymy z okazji zbliżającego się Dnia Nauczyciela wielu
sukcesów zawodowych i prywatnych.

Wywiad przeprowadzony przez J. Kleszcz i K. Sęk

7.Jakie jest Pani największe marzenie?

Złote myśli o sporcie
„Czasem aby wygrać trzeba umieć kilkanaście razy przegrać i
ciągle podnosić się po porażce oraz
iść do przodu.”

„Życie ludzkie to jakby olbrzymie
zawody sportowe, których jesteśmy
zarówno uczestnikami, jak i widzami.”-Antoni Gołubiew

„Jak trenujesz tak będziesz
walczyć”-Bruce Lee

„Sport i polityka to nie jest
najlepsze połączenie.”-Łukasz Kadziewicz

„Każdy rodzaj sportu niesie
ze sobą bogaty skarbiec wartości.
Ćwiczenie uwagi, kształcenie woli,
wytrwałości, odpowiedzialności,
znoszenie trudu i niewygód, duch
Nasze, szkolne siatkarki.
wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom – to wszystko
należy do cnót sportowca.”Arkadiusz Gołaś

„Sport zagęszcza na małej
przestrzeni to, co w życiu rozrzedzone: dramatyczność, napięcie, tyle
dziania się, gestów, tyle gry, walki z
sobą…” -Marek Bieńczyk
„Sport pozwala pokazać wielu osobom
piękną stronę życia (...).”-Giba

Galopem przez życie…
Jazda konna to ciekawy
sport. Dostarcza on wielu emocji.
Najpierw nie lubiłam koni, teraz nie
mogę bez nich żyć… Na pomysł
rozpoczęcia jazdy konnej wpadł
mój kolega Patryk Bratuś. Jego
dziadek zajmował się hodowlą koni
i zaszczepił wnukowi miłość do
tych pięknych zwierząt. Rodzice nie
byli do końca przekonani czy jest to
sport właśnie dla mnie. Proponowali nam , abyśmy zmienili swój wybór na tenis mówiąc: „ Jeżeli koń
ciebie kopnie to może cię zabić, a
jak dostaniesz piłką to przeżyjesz”.
Jednak mój upór i silna determinacja, stopniowo zmieniły decyzje
rodziców. Pozostało tylko zadzwonić do instruktora i umówić się na
pierwszą indywidualną jazdę…
Pierwszą lekcję pamiętam
jakby to było wczoraj. Weszliśmy
przez wielkie drzwi. Od razu poczuliśmy specyficzny i jedyny w
swoim rodzaju zapach koni. Podszedł do nas instruktor, dobrał dla
nas odpowiednie wierzchowce dostosowane do naszego wzrostu.
Zaczynałam na siwej Almie. Klacz
ta niestety jest już na emeryturze,
ponieważ choruje na ochwat, czyli
chorobę kopyt, która uniemożliwia
jej normalne „końskie życie”. Patryk dostał mniejszego, bułanego
kuca o imieniu Emilka. Siedzenie
na koniu na początku wydawało mi
się bardzo niezwykłe… Bałam się,
że spadnę i coś sobie zrobię. Rzeczy, które kazał nam robić pan Bogdan były dziwne. I te śmieszne nazwy. Anglezowanie, wolty, półparadki. Teraz są dla mnie tak naturalne jak oddychanie.

Potem przesiadłam się na
Hilarię. Gniadą kobyłkę, o wielkim
sercu… A dziś? Dziś mam do czynienia z Pasją. Największą w stajni
klaczą pociągową. Nie ma ona za
wielu wielbicieli. Ostatnio instruktor
spytał mnie nawet ,dlaczego tak bardzo kocham tę bestię. Odpowiedziałam, że każdy zasługuje na odrobinę
miłości… Niektóre konie nie miały
miłej przeszłości. Przykładem jest
mała Ciapa, która została wykupiona
z rzeźni…
Każdy, niezależnie od wieku
może jeździć. Przede wszystkim konia bać się nie wolno. Ty tu rządzisz,
nie on. W Klubie Jeździeckim Dworek w Okuniewie są łagodne kuce, ale
też i wielkie, gryzące bestie zjadające
ludzi w całości. Dla początkujących
jeźdźców jest między innymi Emilka, oraz Hilaria, a dla tych, którzy są
już trochę bardziej „ogarnięci” jest
delikatna Krecha, oraz zrzucająca i
trochę niebezpieczna Pasja , a dla
najmłodszych kuc szetlandzki Miętus. . Inne konie to między innymi
Groteska ( Imię to nosi nie bez powodu…), Fanta, Traper i Elita. Jazdy
uczy miły instruktor Bogdan Staszak.
Zawsze ma dla nas dobrą radę lubi
żartować. Dzięki niemu lekcje nie są

taki sztywne… Zajęcia prowadzone są
niezależnie od pory roku, czy pogody.
W zimę i późną jesienią jeździmy na
ujeżdżalni, a latem i wiosną na czworoboku lub wybieramy się w teren do lasu
niedaleko klubu. Są także lekcje skokowe, ujeżdżeniowe, ale także nauka
woltyżerki ( gimnastyka na koniu).
Zachęcam wszystkich do spróbowania swoich sił w jeździectwie. Jest
to bardzo pożyteczny sport. Uczy dzieci i młodzież odpowiedzialności, systematyczności i cierpliwości. Podczas
jazdy ćwiczysz mięśnie łydek, brzucha,
ale także kręgosłup. Są też wspomnienia.. Każda chwila spędzona z koniem
jest dla mnie piękna, nawet ta, kiedy się
z niego spada, ale najważniejsze jest
potem to ,by się nie poddać, po prostu
wstać, wsiąść na konia i jechać dalej…

Magda Z. z klasy I b

Dnia 29 września w sobotę, członkowie koła ekologicznego,
wraz z Panią Marzeną Waliłko, w
ramach projektu koła ekologicznego „Świat bez tajemnic”, wybrali
się do schroniska dla zwierząt w
Klembowie.
Pieniądze na ten szczytny
cel, były zbierane przez cały zeszły
rok szkolny. Od uczniów- podczas
lekcji oraz na zebraniach dla rodziców. Łącznie zebraliśmy 480 zł, za
co kupione zostało ok. 163 kg karmy oraz trochę pościeli, aby zwierzaki nie marzły zimą.
W schronisku było wiele

psów przeróżnych ras. Bliżej poznaliśmy się z pewnym Rotwailerem, który zaprezentował nam obronę przed
napastnikiem. Panią Waliłko „bardzo”
polubił pewien pies rasy Boxer, który
przywitał ją tak czule, że miała potem
całe mokre spodnie. Niech nie zmyli
was imię „Niuniuś”, bo był to najgroźniejszy pies w całym schronisku,
którego musieliśmy oglądać zza ogrodzenia
Furorę, zrobiły na nas także
kociaki, a najbardziej takie dwa malutkie. Czarny i biały w szare plamki.
Zostały znalezione przy śmietniku i
miały ok. dwóch tygodni!
Nasza choć niepozorna wizyta w schronisku, wiele znaczyła dla
tych zwierząt. Nie mówię tu tylko o
podarunkach, które od nas otrzymały,
ale o samym fakcie, że są też ludzie,
którzy zamiast krzywdzić zwierzęta,
wolą im po prostu pomóc, nawet w
tak symboliczny sposób.
Wiktoria

Z gitarą za pan brat

Na całym świecie ludzie grają na przeróżnych instrumentach. Na pianinie, flecie,
trąbkach i wielu innych. Dziś zajmiemy się tematem gitary. Dowiemy się wielu
pożytecznych rzeczy jak i ciekawostek na jej temat. Tak wiele osób gra teraz na tym
instrumencie. Dlaczego? Dowiedzmy się sami…

Gitara jest instrumentem
muzycznym, należącym do grupy
strunowych szarpanych. Składa
się z pudła rezonansowego, gryfu
oraz progów na podstrunnicy.
Przeważnie ma ona 6 strun, ale
można także spotkać gitary 4, 5,
7, 8, 10, a nawet 12 strunowe.
Instrument ten odgrywa ważną
rolę w wielu gatunkach muzycznych między innymi w bluesowej,
country, flamenco, rockowej, a
także w wielu formach popu.
Instrumenty podobne do
dzisiejszych gitar, znane były już
od ponad 5000 lat. Gitara może
wywodzić się z instrumentu cithara, używanego w starożytnych
Indiach i Azji Środkowej.
Gitara jest instrumentem
o którym często się słyszy, a zarazem takim który często się słyszy.
Wiele ludzi gra na gitarze z pasji.
Jest ona bardzo popularna i lubiana przez różnorakich muzyków.
Dźwięki jakie wydaje gitara są
oryginalne i brzmią inaczej niż w
zapisie nutowym- o oktawę w dół.
Istnieje wiele rodzajów
gitar:
*Akustyczne
*Barokowe
*Klasyczne
*Elektryczne
*Basowe

Każda z nich ma w sobie coś niezwykłego, a także tajemniczego.
Na gitarze gra się palcami
(opuszkami i paznokciami albo samymi
opuszkami) lub kostką. Kostka jest
przeznaczona głównie do gry akordami
na gitarze z metalowymi strunami
(akustycznej, elektrycznej). Istnieją
również tzw. „pazurki” zrobione z metalu lub tworzywa sztucznego, które
nakłada się na palce. Możliwe jest również granie kostką i palcami jednocześnie. Nazywane jest to metodą hybrydową.
Nauka gry choć z pozoru trudna, wcale nie jest takim koszmarem
widzianym w oczach ludzi, ale.. Tak
naprawdę nauka na jakimkolwiek instrumencie trwa całe życie. Najlepiej
zacząć od niewielkiej ilości teorii, zapoznać się z gitarą i jej elementami.
Potem zaś brać się za praktykę. Nauka
chwytów jest podstawą. Bez tego nie
ma gry. Nie jest to prosta umiejętność,
ale polega na ciągłym ćwiczeniu.

Jimi Hendrixurodził się 27 listopada 1942roku,
a zmarł mając zaledwie 27 lat. Jeden z najwybitniejszych i najbardziej
wpływowych gitarzystów rockowych
w dziejach historii
muzyki.

Ja osobiście ponieważ interesuję się muzyką zaczęłam naukę
na gitarze klasycznej. Jak na razie
bardzo mi się to podoba. Niestety
brakuje mi czasu na ciągłe ćwiczenia, co utrudnia mi tą naukę, ale
mówi się, że jak się chce to się da.
Gitara jest instrumentem
który bardzo pomoże spełniać mi
moje marzenia muzyczno-wokalne.
Jest idealnym, osobistym podkładem muzycznym. Bardzo podobają
mi się dźwięki strun jakie wydaje.
Zachwycają mnie, a nawet wprowadzają w stan odłączenia od rzeczywistości…
Paulina

Moja Piłka !

W piłkę nożną zacząłem grać w wieku 9 lat. To zainteresowanie wzięło się od gry mojego
taty w tą grę i opowieści o dawnych czasach rozgrywek piłkarskich. Zawsze największą radość
sprawiały mi prezenty związane właśnie z tą grą .

Historia piłki nożnej
Piłkę kopano od najdawniejszych czasów. Można się spierać, czy pierwsi zabawiali się nią
starożytni Chińczycy, Japończycy
czy Egipcjanie. Wiemy, że czas
umilano sobie kopaniem zarówno
w antycznej Grecji jak i Rzymie.
Piłkę znali Aztekowie, Inkowie
oraz Majowie. Nie brzydzili się
nią także cywilizowani
Europejczycy.

Filozofia gry
Piłka nożna jest grą zespołową, jest też najpopularniejszą grą
sportową na świecie. Drużyna piłkarska składa się z 11 zawodników.
Aby zespół został dopuszczony do
meczu musi być ich co najmniej 7
i zazwyczaj 7 rezerwowych w finałach Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy - 12.

Wśród graczy wyróżniamy
bramkarza
i graczy z
pola: obroń24
ców, pomocpaździerników i nanika
pastników.
1857
Podział graroku jeczy z pola
den z
na pozycje
istniejąjest czysto
cych już
wtedy klubów futbolowych ogłosił umowny, w aktualnie stosowanych
strategiach gry często następuje
„Rules & regulations” dotycząpodczas meczu płynna wymiana
cych zasad gry w piłkę. Jedna z
między nimi. Bramkarz jest jedynich mówiła, iż piłki nie można
nym zawodnikiem, który może dodotykać rękami. Był to klub powstały w 1855 roku w górniczym tykać i łapać piłkę rękami w czasie
gry, jednak zgodnie z Przepisami
miasteczku Sheffield i nazywał
się „Sheffield Football Club”. Siłą może to mieć miejsce jedynie we
rzeczy, jest to najstarszy piłkar- własnym polu karnym.
ski klub na świecie. Datę tę
uznaję za oficjalny początek piłki
nożnej.

Piłka i ja
Moim zdaniem gra w
piłkę nożną jest czymś fantastycznym i gdy jestem na boisku
to czuję się jak w raju. Jest ona
dla mnie wszystkim i nie wyobrażam sobie bez niej życia

Przemek

Narodziny piłki nożnej

Popowe przeboje Rihanny
Umbrella tekst piosenki
Muzyka pop- ogólnie muzyka popularna, termin ten jest jednak wieloznaczny. W najszerszym sensie oznacza każdy rodzaj muzyki rozrywkowej, niezależnie od jej charakteru.
Obecnie najczęściej słucham Rihanny. Myślę, że jest ona ulubienicą wielu młodych ludzi.
Rihanna - ( ur. 20 lutego 1988r w
Saint Michel)- jest zagraniczną wokalistką wykonującą muzykę pop.
Największym jej hitem w 2007r
została piosenka Umbrella.

You have my heart
And we'll never be worlds apart
May be in magazines
But you'll still be my star
Baby cause in the dark
You can't see shiny cars
And that's when you need me there
With you I'll always share
Because
[Chorus]
When the sun shines, we'll shine together
Told you I'll be here forever
Said I'll always be a friend
Took an oath I'ma stick it out till the end
Now that it's raining more than ever
Know that we'll still have each other
You can stand under my umbrella
You can stand under my umbrella
(Ella ella eh eh eh)
Under my umbrella
(Ella ella eh eh eh)
Under my umbrella
(Ella ella eh eh eh)
Under my umbrella
(Ella ella eh eh eh eh eh
eh)

.
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