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rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja
1791 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony temu świętu.
Cześć artystyczną przygotowała klasa
2c pod opieką wychowawczyni p. R.
Szczecińskiej.
Na moment przenieśliśmy się
do studia telewizyjnego TVP TURBO,
gdzie pod czujnym okiem dziennikarek
(w tę rolę wcieliły się Paulina Koszyk
i Dorota Tyburek) mogliśmy wysłuchać
sondy ulicznej i rozmowy historyków
na temat rangi i znaczenia konstytucji
majowej.
Dzięki naszym kolegom i koleżankom, mogliśmy przypomnieć sobie
o autorach i postanowieniach tej ważnej konstytucji. Wiele osób wie, że tego dnia nie musi iść do pracy lub szkoły, ale nie zdaje sobie sprawy z rangi
i znaczenia dla państwa polskiego
owego dokumentu.

To uświadomili nam drugoklasiści, którzy znakomicie wcieli
się w rolę historyków, polityków
i publicystów XVIII— wiecznej Polski.
Część artystyczna uświetniona była patriotycznymi pieśniami takimi jak:,, Witaj Majowa Jutrzenko”, ,,Rota”, ,,Pożegnanie ojczyzny”. Dekorację na uroczystość
przygotowała p. Marzena Gańko.
Redakcja
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Nie taki diabeł straszny jak go malują
Jak było dawniej?
W dzisiejszych czasach istnieją nowoczesne znieczulenia i
narzędzia dentystyczne. Dawniej
było inaczej. Za czasów średniowiecza, a nawet później, wizyta u

Pierwsze myśli
„Będzie bolało” - tak każdy
z nas myśli przed wizytą u dentysty.
Im dłużej zwlekamy, tym bardziej
cierpimy. Nie ma na co czekać, czas
iść do dentysty!

Uczucia podczas wizyty
Każdy z nas stresuje się
i boi przed taką wizytą u stomatologa. Lecz czy trzeba się bać.
Do dentysty chodzimy właśnie
po to by sobie pomóc, a nie zaszkodzić. Gdy bolał mnie ząb,
wziąłem lek przeciwbólowy i było lepiej, lecz działał tylko przez
pewien czas. Każdego dnia było
coraz gorzej. Ząb bolał coraz
bardziej, a ja się bałem wizyty u
dentysty .
Po paru dniach w końcu
się przełamałem. Poszedłem.
Myślałem, że
będzie bolało,
lecz było inaczej. Każde następne wizyty
już nie będą
takie straszne,
na pewno stres
Narzędzia stoma- będzie towarzytologiczne
szył każdej wizycie, ale to konieczność.

żą:
- Zapalenie przyzębia,
zapalenie miazgi zęba, zapalenie
dziąseł, ropień, przyzębica,
próchnica zębów, paradontoza,
nadwrażliwość zębiny, bruksizm.
Z pewnością zaniedbania spowodowane jedną z tych chorób
może powodować nie tylko ból,
ale też może być zagrożeniem
dla życia ludzkiego.

Kiedy należy wybrać
się do ortodonty?
Wady zgryzu mogą mieć
podłoże genetyczne, ale najczędentysty nie była tak sympatyczna
ściej winne są złe nawyki, pojak w XXI wieku. Nie było żadwstałe jeszcze we wczesnym
nych znieczuleń, zęby wyrywano
dzieciństwie. Nowoczesne aparazwykłymi obcęgami. Często docho- ty ortodontyczne potrafią cenić
dziło do zakażeń i komplikacji, po- cuda. Szpara pomiędzy jedynkanieważ narzędzia, którymi pracomi albo wysunięta szczęka - bez
wano nie były czyszczone i dezyn- problemu można to poprawić
fekowane. W wyniku powikłań,
nie tylko dla urody, ale i dla
ludzie nawet czasem umierali.
zdrowia.

Życzę wszystkim miłych spotkań ze stomatoloNie warto czekać, aż ból
giem i śnieżnobiałych, rówprzejdzie sam, lepiej iść do dentysty, póki nie jest za późno i zęba da nych zębów.
się uratować lub wyleczyć.
Mateusz.

Co dalej?

Dentysta mi pomógł i pomoże nie
jednej osobie. Kolejne wizyty staną
się przyjemniejsze, a nasze samopoczucie znacznie się poprawi nie
wspominając o śnieżnobiałym
uśmiechu, który być może oczaruje
płeć przeciwną.

Co może się stać z
zaniedbanymi zębami?
Do najpoważniejszych
schorzeń stomatologicznych nale-
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Ukryte palenie
Najczęściej jest to szkolna toaleta. Czasem można skoczyć też „za winkiel” albo na boisko. W głowie roją
się myśli „może nikt nie zauważy, może się uda…”.

Dzwonek na przerwę, do szkolnych toalet wbiega
kilka uczniów nie są to tylko chłopcy, ale również
dziewczyny. Przecież czterdzieści pięć minut bez
papierosa to dla niektórych wieczność. Cały czas
rozglądają się czy nikt nie nadchodzi. Wokół mnóstwo dymu oraz śmiech. Nie wszyscy palą , część po
prostu dotrzymuje im towarzystwa.

Tak jest na każdej przerwie. Wydaję mi się, że w
wielu gimnazjach zdarza się tak samo.
Dlaczego zaczynamy palić:






Aby zaimponować innym;
Wiele osób mówi „on pali to i ja zacznę, czemu nie…”;
Żeby „zabić” nerwy;
Pokazać jakim jest się fajnym;
Palenie tytoniu wielu uważa za sposób na odstresowanie się i pobudzenie;

Skutki palenia:
Naprawdę ciśnienie po wypaleniu papierosa podnosi się tylko na krótko, a po 20 minutach spada jeszcze
bardziej, przez co odczuwa się potrzebę sięgnięcia po
następnego papierosa. Najczęstszą jednak przyczyną palenia przez młodzież jest chęć bycia "modnym" i zaimponowania rówieśnikom. Z ciekawości sięga się po pierwszego papierosa, potem po kolejnego bo "było fajnie".
Stopniowo i bardzo szybko kształtuje się nawyk palenia,
a potem nałóg trudny do przezwyciężenia. Ponadto papierosy powodują niedobór witamin w organizmie oraz
osłabienie odporności i podatność na choroby.
Przez palenie papierosów wyniki w nauce stają się dużo
słabsze. Na odrabianie zadań potrzebują więcej czasu,
gorzej uczą się na pamięć, w badaniach testowych popełniają więcej błędów. Dzieci palące papierosy mają niższy

wzrost, mniejszą wagę ciała, mniejszy obwód klatki
piersiowej.
Statystyki:
· 47% mężczyzn i 23% kobiet w Polsce w wieku 16 i
więcej lat jest palaczami tytoniu.
· Około 10 mln Polaków pali regularnie 15-20 sztuk
papierosów dziennie.
· Prawie 5 mln tych osób pali dłużej niż 20 lat.
· Każdego roku 100 tys. zgonów w Polsce ma bezpośredni związek z negatywnymi skutkami palenia tytoniu
· W Polsce codziennie zaczyna palić około 500 nieletnich chłopców i dziewcząt, a rocznie próbuje palenia
około 180 tys. dzieci.
· Szacuje się, iż dzieci w Polsce wypalają rocznie 3-4
mld sztuk papierosów.
· Papierosy są jedynym legalnie sprzedawanym środkiem rakotwórczym w Polsce i na świecie.
· Co 10 sekund na świecie umiera ktoś na chorobę wywołaną paleniem tytoniu.
· 40% nałogowych palaczy umrze przed 65 rokiem życia, a spośród niepalących tylko 15%.
· Do kontaktu z papierosami Przyznaje się aż 70% 15letnich dziewcząt
· Przeciętny Polak powyżej piętnastego roku życia wypala średnio 3620 papierosów.
„Syzyfowa praca” nauczycieli:
Dyrekcja oraz nauczyciele naszego gimnazjum
próbują zwalczać nałogi młodych palaczy. Dla osób
które nadal palą przewidziane są kary: najniższa ocena z
zachowania, zakaz wstępu na dyskoteki szkolne, zawieszenie w prawach ucznia, itp. Niestety większość z nich
nie słucha ich mówiąc „Co ich to interesuje, to moje
zdrowie, mój organizm olewam to”.
Po wejściu ustawy o zakazie palenia w miejscach publicznych 15 listopada 2010 roku, w naszej
szkole zostało zorganizowane spotkanie z policjantem.,
który uświadomił całej społeczności uczniowskiej o
karach grożących osobom palącym w miejscach publicznych . Mimo ciekawej i pouczającej prelekcji , znajdą się wśród uczniów ci, którzy pragną dorównać dorosłym i truć swój organizm tak jak oni….
Sylwia i Klaudia
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Dzwonek nasz „ wybawiciel”
„12.25-nareszcie!”- ta myśl
co dzień przebiega przez setki
uczniowskich głów naszego gimnazjum. Dzwonek obwieszczający długą przerwę wprawia w „szampański”
nastrój chyba każdego nastolatka.
Głównym powodem młodzieńczej radości jest fakt, iż właśnie
wtedy największa ilość osób spożywa posiłki w szkolnej stołówce, a jak
powszechnie wiadomo nic tak nie
podniesie na duchu i nie doda sił do
dalszej kariery naukowej jak ciepły,
smaczny obiad. Nie można zapomnieć jednak, że przerwa pozwala
przede wszystkim odetchnąć naszym
mózgom, przed kolejną dawką, czasem nie do końca zrozumiałej wiedzy. Każdy na swój sposób musi
odreagować ledwo przeżyte minione
45

minut. Jedni siedzą pod ścianą pochłonięci rozmową z przyjaciółmi,
zaś inni wręcz odwrotnie- fundują
sobie dawkę wysiłku i adrenaliny, w
trakcie pościgów (czasem niebezpiecznych) po szkolnych korytarzach.
Takie wyczyny są niestety zarezerwowane dla wąskiej grupy sportowców
wyczynowych, nie obawiających się
zderzenia z resztą „ pojazdów”, czy
też zatrzymania i kontroli, przez
szkolnych strażników.
Czasem można zaobserwować sceny rodem z filmu komediowego. W szczególności osobnicy płci
męskiej miewają przebłyski talentu na
wspaniałe zabawy. Najczęstszymi
rozrywkami są rzuty butelką, plecakiem, śniegiem (w okresie zimowym)
lub, niestety, deserem. Należy zauważyć, iż

uczniowie naszego gimnazjum są
bardzo pilnymi uczniami, co objawia
się na przykład przed lekcją biologii,
kiedy to oczy i cała uwaga danej klasy
skupia się na czytaniu podręcznika i
desperackim przypominaniu sobie
wiadomości z poprzednich zajęć.
Bez względu na sposób wykorzystania tego czasu , jest on nam
na pewno bardzo potrzebny, przecież
nie powinno się przemęczać swoich
umysłów zbytkiem wiedzy czy też
umiejętności. Istnieje wiele możliwości spędzenia przerwy, a (prawie) każdy jest równie trafny.
Iza
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Nie ma to jak szpan!
wać. Na okrągło podczas szkolnych
przerw można usłyszeć takie teksty
jak: ,,ile ja to nie wypiłem podczas sobotniego melanżu”; ,,ale była biba”.
Moim zdaniem takie zachowanie świadczy o ich wiedzy związanej z
skutkami takiego postępowania. Ludzie, lubiący nadużywać alkoholu są
mega rozpoznawalni w szkole, lansują
się na szkolnym korytarzu popychając
słabszych , myśląc, o swojej wyższości nad „ grzecznymi” szaraczkami,
którzy niczym prócz, dobrego zachowania nie są wstanie wylansować
wśród kumpli. Z przykrością mogę
Fakty z życia gimnazjalisty
stwierdzić, że większość uczniów paBędąc uczennicą jednego z trzy na nich z zachwytem i podzipolskich gimnazjum zauważyłam
wem .
wiele irytujących dla mnie kwestii.
Uczniowie często ulegają tzw.
,,przepaści towarzyskiej” i robią
wszystko aby modni ludzie w szkole zostali ich ,,dobrymi kolegami”. Z
takiego przebiegu spraw rodzi się
bardzo rozpowszechniony szpan.
Z najnowszych badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie wynika, że to właśnie gimnazjum
jest najbardziej krytycznym okresem
w życiu każdego młodego człowieka.
To w nim młodzież zaczyna wagarować, eksperymentować z używkami i
ulegać złym wpływom rówieśników.
Cała prawda o ,,lansie’’
Niektórzy moi rówieśnicy
mają jak dla mnie dziwny styl bycia,
postępują i zachowują się tak, aby
wywołać wrażenie na innych osobach.
Szpan inaczej nazywany przez niektórych lansem ,pojawił się w Polsce od
momentu kiedy na rynku pojawiły się
drogie markowe ubrania ( 1989 r.) i
mało potrzebne gadżety. Niektórzy
uważają, że jak mają telefon za trzy
tysiące zł. , to dzięki niemu zyska

szacunek, podziw wśród kolegów . Inni ,uważają za najważniejsze są imprezy, tanie wino i papierosy. Wychodzą z założenia, iż
są już na tyle dorośli aby to spoży-

Z kolei jedna trzecia mojej
szkoły chwali się swoimi licznymi romansami . Najczęściej jest to rozpowszechnione wśród ,,uroczych” nastolatek, które szczycą się tym na internetowych portalach i blogach. Na dyskoteki szkolne zakładają najdroższe
sukienki , najlepszych marek, upiększając się wyzywającym makijażem.
Myślą, że to jest słodkie i gwarantuje
powodzenie u płci przeciwnej. Osiemdziesiąt procent z nich przez taką aktywność traci swoje długoletnie przyjaźnie i dobre stosunki z ludźmi. Na
szczęście są jeszcze normalni ludzie

w mojej szkole, którzy nie ulegają najtańszym rozrywkom.
Pomoc dla potrzebujących

Myślę, że rozwiązaniem takiego problemu jest wzorowanie się na
mądrych osobowościach i prawdziwych autorytetach. Poradziłabym takim osobom, aby poczytali troszkę
dobrej poezji naszych polskich, wspaniałych poetów i znaleźli w niej jak
najwięcej przemyśleń i morałów, które
staną się drogowskazem na życie.
Gorąco polecam znakomitą bajkę
Ignacego Krasickiego pt ,,Lew i zwierzęta’’. Mówi ona o zwierzętach, które
przechwalały się swoimi zdolnościami
i zaletami przed ich królem. Mądry lew
wypowiada znamienite słowa doskonale pasujące do moich rozważań ,, Według mnie ten najlepszy, co się najmniej chwali”.
KASIA
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Przyroda ponad wszystko!
24 maja obchodzimy Europejski Dzień Parków Narodowych . Data ta została wybrana,
aby upamiętnić powstanie pierwszego Parku Narodowego o nazwie Sarek, który znajduje się w
Szwecji i powstał w 1909 roku.

Co to jest Park Narodowy?
Park narodowy to taki obszar, który wyróżnia się szczególnymi wartościami przyrodniczymi. Cały
obszar Parku Narodowego jest chroniony. Parki narodowe tworzy się nie
tylko po to, by chronić przyrodę ale
także w celu odbudowy ekosystemu.
Ponadto zadaniem takich parków
jest prowadzenie przeróżnych projektów i badań naukowych i edukacyjnych. Parki narodowe są ważne w
środowisku zarówno jak rezerwaty.
Żyje w nich wiele gatunków zwierząt,
których nie długo może zabraknąć w
środowisku, a w parkach i rezerwatach niż im nie grozi.

środowisku, a w parkach i rezerwatach
niż im nie grozi.
Atrakcje dla turystów
Z okazji powołania pierwszego
parku narodowego większość z nich
organizuje atrakcje dla odwiedzających je turystów. Organizuje się wiele
imprez. Jedną z nich jest Sztafeta Rowerowa Obszarów Chronionych Województwa Podlaskiego organizowana
co roku przy współudziale Biebrzańskiego Parku Narodowego. W Województwie Podlaskim znajdują się cztery parki narodowe oraz trzy parki krajobrazowe. Trasa Sztafety wiedzie
przez wszystkie parki województwa.
Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego uczniowie ze szkół leżących
na trasie od Augustowa do Tykocina
przemierzają na rowerach odcinki
dzielące kolejne szkoły. Rajdowi towarzyszą konkursy wiedzy o obszarach
chronionych województwa, spotkania
z pracownikami parku.
Po zakończeniu sztafety we
wszystkich parkach, zwycięzcy konkursów poszczególnych etapów wyjeżdżają na uroczyste zakończone sztafety do jednego z parków, by tam raz
jeszcze rywalizować ze sobą w finałowym konkursie wiedzy. Impreza cieszy
się zainteresowaniem, a uczniowie z
okolicznych szkół często są laureatami
finałowego Konkursu Wiedzy o Obszarach Chronionych. Takie imprezy or-

Czego doświadczymy
będąc na łonie przyrody?
Przebywanie w Parkach
Narodowych to niezapomniane
uczucie. Piękne krajobrazy, odgłosy natury sprawiają, że jest tam
jedyna w swoim rodzaju atmosfera.
Podczas wycieczki do Kampinoskiego Parku Narodowego spotkałem wiele zwierząt. Wszystkie były
piękne. Lubię koty, dlatego spodobały mi się rysie. Mieszkają głownie w klimatach wilgotnych, przy
jeziorach. Rysie są piękne, są jednym z gatunków kotów. Zwierzęta
w Puszczy Kampinoskiej nie są
zbyt dzikie, nie boją się ludzi. Przypomina mi się zdarzenie , kiedy to
łoś podszedł do mojego taty. Tata
trochę się stremował, mimo, że lubi
zwierzęta .Jednak w obecności
dzikiego zwierza, nie miał pewności , co może się zdarzyć. Na
szczęście łosza, zadowoliła się obwąchaniem „ gościa”, który znalazł
się chwilowo w jej leśnym pałacu.

Co to jest Park Narodowy?
Park narodowy to taki obszar, który wyróżnia się szczególnymi wartościami przyrodniczymi. Cały
obszar Parku Narodowego jest chroniony. Parki narodowe tworzy się nie
tylko po to, by chronić przyrodę ale
także w celu odbudowy ekosystemu.
Ponadto zadaniem takich parków
jest prowadzenie przeróżnych projektów i badań naukowych i edukacyjnych. Parki narodowe są ważne w
środowisku zarówno jak rezerwaty.
Żyje w nich wiele gatunków zwierząt,
których nie długo może zabraknąć w

K.I. Gałczyński pisał:
„ (…) gdy człowiek wejdzie w las,
to nie wie, czy ma lat pięćdziesiąt, czy dziewięć, patrzy w las
jak w śmieszny rysunek; i przeciera oślepłe oczy, dzwonek leśny poznaje, ćmę płoszy i na serce kładzie mech jak opatrunek”.
Mateusz.
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Tup, tup idzie wiosna!
Ledwie słońce zaświeciło,
ledwie zwierzęta obudziły się do
życia i już wszyscy czują ten wiosenny klimat. Nareszcie można
zrzucić grube ubrania i ciepłe buty. Czas wskoczyć w coś lżejszego!
Każdy bez wyjątku chcę wyglądać
wyjątkowo i oryginalnie, ale także
modnie, dlatego pomogę Wam w
wyborze czegoś stylowego.

po- krotnie producenci damskiego obuwia dokonują w trampkach wielu
oryginalnych zmian, dodając na przykład wysoki koturn czy obcas.
Jeżeli chodzi
modne będą w tym
kolorowe spodnie o
śniej wspomniałam,

o mężczyzn to
roku nie tylko
których wczeale także T-

wodu pojawiaja się cały szereg najróżniejszych, barwnych spodni jeansowych, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn .

Pierwszym z wiosennych szałów modowych o którym napiszę
będą tuniki. Istnieje wiele ich rodzajów, ale tegoroczny szał to tuniki koronkowe. Idealne na rozpoczęcie słonecznych dni!
W kwestii kroju, fasonu jak i
całokształtu jest w ich wiele odmian.
Mają także bardzo zróżnicowane długości- od klasycznych, sięgających
połowy uda, niemal po sukienki za
kolano. Koronkowe tuniki zwykło się
zakładać niezależnie od okazji. Z powodzeniem możemy wyjść tak do pracy lub na zajęcia.

Wiele z dostępnych obecnie na
rynku kolorowych modeli spodni i shirty, koszule, jeansy, buty sportowe
spodenek jeansowych, posiada także oraz tak jak i u kobiet trampki.
oryginalne ozdoby, w postaci dekoracyjNa koniec chciałam dodać,
że każdy ma jakiś swój styl i są ludzie
którzy pomagają im w wyborach

nych, szerokich pasków, barwnych dżetów, nadruków i napisów.

odpowiednich strojów. Mam nadzieW tym przypadku modowe ję, że doradziłam Wam i dałam kilka
nowinki dotyczą nie tylko odzieży, ale wskazówek dotyczących wiosennych
także… praktycznego i wygodnego obu- kreacji.
wia. W tym sezonie na topie będą
Paulina Koszyk
przede wszystkim botki i kozaczki na
Następną modną kreacją po- niewielkim obcasiku. Buty takie są niepularną już od wielu lat jest płaszczyk. zwykle wygodne, a co więcej- trwałe
Luźny, dwurzędowy płaszcz z szeroWiosną, podczas suchej pogody
kim pasem będzie w tym roku synonipopularne
są również wszelkie
mem modnej elegancji i kobiecości!
„odmiany” klasycznych trampek. Jest to
Bez wątpienia wiosna kojarzy przecież obuwie bardzo wygodne i
nam się przede wszystkim z żywymi i praktyczne, doskonałe na codzienne
intensywnymi kolorami. Z tego też wyjścia do szkoły czy pracy. Niejedno-
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STRESUJĄCA WIZYTA U WETERYNARZA
Każdy kto ma swojego pupila i był z nim
u zwierzęcego lekarza to wie jakie to stresujące
wydarzenie nie tylko dla zwierzaka, ale również
dla nas samych.

było proste, moje przypuszczenia o zapaleniu spojówek okazało się słuszne. Maniek natychmiast się
uspokoił, a ja wraz z nim. Kiedy wracaliśmy mój
kotek już się czuł rozluźniony i nie wydawał żadnych dźwięków.

Pięć dni leczenia
Przez kilka dni dawałam pupilowi leki i kładłam na oko maść. Powoli opuchlizna schodziła, a
kot czuł się o wiele lepiej. Po pięciu dniach znowu
wybrałam się z nim do pani weterynarz. Mniej się
bał. Lekarz powiedziała, że wszystko jest już w
porządku i mogę spokojnie wracać z kotem do domu.

Opieka w trakcie wizyt u weterynarza

Niepokój o naszego
zwierzęcego domownika
Czujemy strach kiedy zaobserwujemy, że ze
zwierzakiem jest coś nie tak. Pewnego razu zobaczyłam, że mój kot ma opuchnięte oko. Przeczytałam w Internecie, że to prawdopodobnie zapalenie
spojówek. Mama poleciła mi, żebym poszła z nim
do weterynarza. Następnego dnia miałam z rana iść
do przychodni weterynaryjnej, która znajduje się niedaleko mojego domu.

Chwila nerwów
Rano kiedy przygotowywałam kota na wizytę
bardzo się denerwowałam. Maniek od razu to wyczuł. Cały drżał, kiedy kładłam go do koszyka. Wiedział, że coś się ma wydarzyć. Kiedy minęliśmy bramę próbowała uciec . Usłyszał miauczenie i szczekanie zwierząt, które przebywały w tym czasie w
lecznicy. Weszliśmy do gabinetu. Była tam sympatyczna pani weterynarz , która powiedziała mi, żebym się nie denerwowała. Ciężko to było wytłumaczyć mojemu pupilkowi. Maniek głośno, to mało powiedziane, on wręcz piszczał przeraźliwym głosem.
Drapał pazurkami, wiklinowy koszyk i usiłował wydostać się z niego. Po wstępnym badaniu, które nie

Dla zwierząt wizyta u weterynarza jest tak
samo stresująca jak dla nas wizyta u dentysty, chirurga czy laryngologa. Powinniśmy naszych czworonożnych przyjaciół uspokajać- co nie jest proste.
Myślę, że najważniejsze jest to, aby dotrzymywać
im towarzystwa podczas wizyty, żeby nie czuły się
osamotnione. Zwierzęta do końca nie wiedzą, co z
nimi się dzieje i dlaczego idziemy z nimi do przychodni. Jednak mimo stresu związanego z niedomaganiami, koniecznością jest leczenie i kontrola
zdrowia naszych podopiecznych. Życzę wszystkim
samych miłych i przyjemnych odwiedzin w gabinecie weterynaryjnym.
Julia II c
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Co z naszym słuchem?
24 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem.
Każdego dnia miliony ludzi spotyka się z ciągłym hałasem, zanieczyszczonym powietrzem i głośnym
ruchem ulicznym. Często taka sytuacja ma miejsce w wielkich miastach, które zanieczyszczają całą planetę
spalinami. W Polsce dużo osób myśli tylko o sobie, nie zwracając uwagi czy innym to przeszkadza.
Hałas przyjęto określać wszelkimi niepożądanymi, nieprzyjemnymi, dokuczliwymi, uciążliwymi lub szkodliwymi dźwiękami.
Szkodliwość hałasu wyznacza się w progach DECYBELI. Poniżej 35 dB - nieszkodliwy, 55 – 65 dB może wywołać irytację, powyżej 65 dB – jest to próg szkodliwości, wywołuje agresję, do 85 dB stanowi próg
uszkodzenia słuchu, natomiast do 130 dB grozi trwałymi uszkodzeniami, zaś ponad 130 dB to już trwałe, nieodwracalne zniszczenie słuchu.
Najbardziej na hałas
narażeni są uczniowie szkoły
podstawowej i gimnazjum.
Są oni najbardziej wrażliwi
na duży hałas. Podczas
przerw krzyk uczniów jest
tak silny, że często powoduje
bóle głowy i ogólne zmęczenie młodych ludzi.i także
nauczycieli. Również głośne słuchanie muzyki psuje nasz
słuch. Słuchając wybraną muzykę nie powinniśmy puszczać jej zbyt głośno, aby nie uszkodzić sobie bębenków
znajdujących się w uszach. Wiele osób wyjeżdża na wieś,
aby zaczerpnąć świeżego powietrza i posłuchać śpiewu
ptaków. To ich uspokaja i odpręża, ponieważ mogą wreszcie oderwać się od codzienności.

Hałas ma wpływ na zdrowie i kondycję człowieka.
Szkodliwość działania hałasu na organizm człowieka objawia się zmęczeniem, gorszą wydajnością nauki, trudnościami w skupieniu uwagi, drażliwością, podwyższeniem ciśnienia krwi, bólem i zawrotami głowy. Gwar i krzyk wpływa na nasz cały organizm. Szczególnie na narząd słuchu,
system nerwowy, powoduje zaburzenia snu i trawienia,
zmiany akcji serca, ciśnienia krwi oraz rytmu oddychania.
Kamila
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Już po egzaminach!
Prawie dwa tygodnie temu gimnazjaliści przystąpili do pisania egzaminów. Tegoroczne testy sprawdzające wiedzę po trzech latach nauki w gimnazjum różniły się od tych, które zostały przeprowadzone w poprzednich latach. W tym roku nie tylko zwiększyła się ilość arkuszy egzaminacyjnych, ale również forma zestawu zadań. Uczniowie z naszego gimnazjum, ale z pewnością w innych szkołach nie mieli pojęcia, co tak naprawdę ich czeka. W dodatku stres, który zazwyczaj towarzyszy takiej formie sprawdzenia wiedzy, sprawiał,
że coraz to z większym zdenerwowaniem wyczekiwało się pierwszego dnia egzaminów.
Każdy przygotowywał się
do egzaminu na swój sposób. Poniżej przedstawiam moje przeżycia i
przemyślenia na temat egzaminów.

23 kwietnia
To tylko jeden dzień! Dopiero co skończyło się święto
Wielkanocy, a już jutro przystąpię
do egzaminu. Czas naprawdę szybko biegnie! Do godziny 14 byłam
w szkole, natomiast później postanowiłam trochę czasu poświęcić
na przeczytanie po raz kolejny
moich notatek. Jutro egzamin z
historii i j. polskiego. Oba te przedmioty lubię, ale świadomość, że
nie wiem, co tak naprawdę mnie
czeka, sprawiała, że trochę bardziej czułam się zestresowana
aniżeli jeszcze dwa dnie temu.
Po powtórzeniu materiału postanowiłam, że najlepszą formą pokonania stresu jest relaks i
odpoczynek. Wieczorem przygotowałam wszystkie potrzebne przybory oraz galowy strój.

24 kwietnia
To dzisiaj. Czekają mnie do rozwiązania dwa arkusze. Do szkoły przyszłam około godz. 8:30. Teraz chyba najbardziej odczułam, że stres powrócił i
towarzyszył mi on, aż do rozdania arkuszy egzaminacyjnych. Otworzyłam swój
zestaw, obejrzałam wszystkie strony i
zrozumiałam, że nie taki diabeł straszny,
jak go malują, ponieważ zadnia na pierwszy rzut oka wydawały się proste.
Swojego zdania na temat egzaminu z historii nie zmieniłam nawet po
rozwiązaniu wszystkich zadań, ponieważ
(jak już wspomniałam wcześniej) okazał
się on dość łatwy. Oczywiście zrobiłam
kilka błędów ( może 3 czy 4), ale mimo to
uważam, że pierwsza część wypadła mi
dobrze.
Teraz pozostał j. polski. W tym
przypadku moje zaskoczenie było jeszcze
większe aniżeli w historii, ponieważ egzamin był tak prosty, że potraktowałam
go niemal jak zwykły sprawdzian. Temat
rozprawki okazał się ciekawy, więc nawet nie musiałam zbytnio zastanawiać
się nad pisanymi słowami. Zadnia zamknięte natomiast zaznaczyłam wszystkie bezbłędnie, z czego jestem bardzo
zadowolona.
Ogólnie rzecz biorąc, dzisiejsze
egzaminy były naprawdę łatwe. Oby jutrzejsze okazały się takie same.
25 kwietnia

Dzisiaj drugi dzień egzaminów. Czeka przede mną matematyka i
przedmioty przyrodnicze. W porównaniu z wczorajszym dniem stres
mnie prawie całkowicie opuścił. Może to dlatego, że wczorajsze egzaminy
poszły mi bardzo dobrze. Na początek pisałam egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Tutaj niespodzianki nie było, bo sam test może
nie należał do najłatwiejszych, to jednak większość zdań nie sprawiło mi
trudności.
Teraz czekałam na matematykę. Miałam nadzieję, że również nie
sprawi mi większego problemu. I tak
właśnie było, ponieważ matematyka
okazała się naprawdę łatwa. Nawet
zadania otwarte, których najbardziej
się obawiałam, wszystkie zrobiłam
bezbłędnie. Z pewnością dlatego, że
pojawiły Się do rozwiązania układy
równań, które po prostu uwielbiam.
Kolejnym plusem była bardzo małą ilość zadań z bryłami, które
często sprawiają mi trudności
(wystąpiły one na próbny egzaminie
gimnazjalnym).
Dzisiejszy dzień tak jak poprzedni
uważam za udany.
26 kwietnia
Ostatni dzień egzaminów.
Dzisiaj do napisania egzamin z języka
nowożytnego ( w moim przypadku to
j. angielski) na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Do rozwiązania
zadań podeszłam ze spokojem. Egzaminy nie okazały się trudne. W pozio-
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Spotkanie ze sztuką

Dnia 15 marca b.r. klasa 3d udała się na wycieczkę do warszawskiego teatru muzycznego ,,Buffo”. Mimo tego, że spektakl rozpoczął się o godz. 9:00, na miejsce przybyliśmy kilkanaście
minut wcześniej, aby zdjąć okrycie wierzchnie i zająć zarezerwowane miejsca.

mal na skraju załamania nerwowego i zmuszony jest do opuszczenia zamku.

Przedstawienie p.t. ,,The Canterville Ghost” jest
adaptacją książki Oscar’a Wide’a. Wydarzenia mają miejsce w
noc halloweenową – idealny czas na opowieść o duchu Sir
Simona, który straszy sobie spokojnie w starym, angielskim
zamczysku. Spektakl opowiada o pewnej kobiecie, która
przybywa z USA na wyspy brytyjskie z dwojgiem swoich
dzieci. Tam spotyka ducha mieszkającego w starym gmachu
zamku i stara się kupić od niego budynek. Mężczyzna nie
ukrywa swojej niechęci co do sprzedaży zamku, ale w końcu
zgadza się na propozycję kobiety. Dowodem na to może być
zmiana flagi brytyjskiej na Stars and Stripes (flagę Stanów
Zjednoczonych). Od tej pory zamek należy do amerykańskiej
rodziny, ale duch najwyraźniej nie zamierza się wyprowadzić.
Jak się później okazuje styl życia prowadzony przez nowych
mieszkańców nie jest dla niego odpowiedni. Duch staje nie-

Spektakl ,, The Ghost Canterville” był bardzo ciekawym opowiadaniem o niebanalnej fabule.
Adaptacja noweli Oscara Wilde’a, która stała się również kanwą tegoż dzieła literackiego
wyróżniającego się wśród anglojęzycznych spektakli
przede wszystkim specyficznym poczuciem humoru.
Zaprezentowane dowcipne słowa, sytuacje, czysto wizualne pozwalają każdemu uczestnikowi znaleźć coś na
swoim poziomie i świetnie bawić się na przedstawieniu
Teatr zapewnił nam półtoragodzinną rozrywkę, w której
nieraz można było uśmiać się do łez. Efekty dźwiękowe
jak i bogata w elementy choreografia sprawiły, że całe
przedstawienie przyjemnie było oglądać. Przedstawienie
zyskało także dodatkowy walor artystyczny w postaci
porywającej muzyki.
Mimo, że niektórzy mogli nie zrozumieć do
końca treści ,to jednak doskonałą gra aktorska mówiła
sama przez siebie. Gorąco polecam wszystkim, spektakl,
którzy chcą sobie choć odrobinę poprawić humor i podszlifować angielski.
Karolina
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Galeria naszych prac

,,Primabalerina” E. Degas w wykonaniu Sylwii
Świadek z III c

,,Słoneczniki V. van Gogha w wykonaniu
Huberta Kondratowicza z III a

,,Martwa natura z owocami i nożem” J. Pankiewicza interpretuje Paulina Rossiak z III c

Pismo redagują uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku: K.Kozakiewicz,
K.Szewczak, R.Rogala, I.Borucka, J.Malinowska, K.Jarmułowicz, K.Powała, S.Chacińska, P.Koszyk,
M.Śliwa,P.Ulejczyk, G.Wieczorek,K.Krystosiak
Opiekunami są: p.Renata Szczecińska, p.Dorota Stępień, p.Marzena Kalbarczyk

