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16 grudnia 2011 roku w naszej szkole
odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
Poezji Bożonarodzeniowej, w którym uczestniczyło pięć szkół: Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Sulejówku, Gimnazjum w Halinowie, Gimnazjum
w Okuniewie i Gimnazjum nr 126 w Rembertowie. Do rywalizacji stanęło 21 uczniów, którzy
recytowali dwa utwory poetyckie o tematyce bożonarodzeniowej polskich poetów, takich jak: ks
J. Twardowski, K. K. Baczyński, S. Grochowiak,
Cz. Miłosz. E. Waśniowska, L. Kern, B. Jasieński.
Wysoki poziom interpretacji utworów
sprawił, że wśród tak licznej grupy uczestników
trudno było wyróżnić najlepszego recytatora.

Werdyktem jury zwycięzcami zostali:

I miejsce zdobyła Natalia Drąga z
Gimnazjum nr 1 w Sulejówku

II miejsce zdobyła Wiktoria Skorupska z Gimnazjum nr 2 w Sulejówku

III miejsce zdobył Dawid Wieczorek
z Gimnazjum w Halinowie
Jury przyznało także dwa wyróżnienia otrzymały je uczennice naszego gimnazjum Sylwia Szlendak i Adrianna Frączek.
Nagrody i dyplomy dla zwycięzców i uczestników ufundowali Proboszcz parafii
p. w Przemienienia Pańskiego Antoni Czajkowski w Sulejówku Miłosnej, Burmistrz
Miasta Sulejówek pan Arkadiusz Śliwa ,
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe oraz
Wytwórnia Ozdób Choinkowych w Sulejówku.
W klimat bożonarodzeniowy podczas konkursu wprowadziła nas przepiękna
dekoracja przygotowana przez p. M. Gańko
oraz scenki rodzajowe na podstawie jasełek
księdza J. Twardowskiego pt. „ Anioły i miłość” oraz „ Kłótnia diabłów” prezentowane
przez klasę II b.
Opiekę nad konkursem sprawowały:
p. R. Szczecińska, M. Kalbarczyk, M. Gańko.

Redakcja

Święta Bożego Narodzenia to jedyny magiczny czas w ciągu roku, kiedy to możemy spotkać
się z całą rodziną, podzielić się opłatkiem, złożyć sobie nawzajem życzenia, a nawet zażegnać wszelkie
kłótnie i nieporozumienia. To czas radości z powodu przyjścia na świat Jezusa. Dla jednych sposobem okazywania tego zadowolenia może być wręczenie drugiej osobie prezentu, dla innych oczekiwanie pierwszej gwiazdki, ale dla większości z nas to przede wszystkim świąteczne kolędowanie.
Jan Twardowski w wierszu ,,Dlaczego jest Święto Bożego Narodzenia” tłumaczy nam, dlaczego
śpiewamy kolędy: ,,Dlatego, żeby się nauczyć miłości do Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie
ręce. Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać”. W tym roku w murach
naszej szkoły najpiękniejsze polskie pieśni bożonarodzeniowe wykonał Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.

Koncert odbył się 7 stycznia b.r. o godz.16:00
(dzień po Uroczystości Objawienia Pańskiego). Nieco
ponad półgodziny przed występem przybyły pierwsze
osoby. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.:
burmistrz miasta – Arkadiusz Śliwa, proboszcz parafii –
Antoni Czajkowski, nauczyciele oraz liczni mieszkańcy
Sulejówka.
Skromną, ale cieszącą oko dekorację wykonała pani Marzena Gańko. W sali rozstawione były reflektory, dzięki czemu cały występ nabrał uroku i profesjonalności.

W drugiej części mieliśmy okazję wysłuchać
najpiękniejszych polskich kolęd. ,,Dzisiaj w Betlejem”,
,,Gdy się Chrystus rodzi”, ,,Cicha noc”, ,,Lulajże Jezuniu”, czy ,,Przybieżeli do Betlejem” to tylko wybrane
utwory, które sprawiły, że w naszych sercach na nowo
zagościła magia i ciepło świąt.
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska
Polskiego zakończył swój występ kolędą ,,Bóg się
rodzi”, którą zaśpiewali również zaproszeni goście. Na
koniec chór wykonał kurtuazyjny ukłon w stronę publiczności, po czym został nagrodzony gromkimi brawami.
Sądzę, że nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich przybyłych gości było to udane niedzielne popołudnie. ,,Kolędy mają jakąś dziwną moc” – powiedział
konferansjer koncertu. Cóż, coś w tym musi być. Z
pewnością każdy odczuł u siebie tę ,, moc kolęd” i
poddał się magii świąt.
Karolina

Tegoroczny koncert kolęd w przeciwieństwie
do tych z ubiegłych lat miał trochę nietypowy przebieg.
Składał się on z dwóch części. W pierwszej, krótszej
części zespół wykonał pieśni patriotyczne. Utwory nawiązywały do różnych okresów z historii Polski – od
odzyskania niepodległości do II wojny światowej. Na
sali rozbrzmiały słowa takich utworów jak: ,,Marsz Polonia”, ,,Pieśń Moniuszki”, czy ,,Marsz Pierwszej Brygady”.
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Hu! Hu! Ha! Nasza zima nie jest zła!
Zima jest jedną z 4 pór roku w przyrodzie. Charakteryzuję się najniższymi temperaturami powietrza w skali roku. Zima astronomiczna zaczyna się w momencie przesilenia
zimowego i trwa do momentu równonocy wiosennej. Jest to okres pomiędzy 22 grudnia, a
21 marca (czasami te daty wypadają dzień
wcześniej lub później, a w roku przestępnym
mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień).
Większość dzieci bardzo się cieszy z nadejściem zimy, ponieważ jest dużo zabaw związanych z śniegiem np. jazda na sankach, narciarstwo, bitwa na śnieżki itp. Nadejście zimy
świadczy również o Mikołajkach, Bożym Narodzeniu, Wigilii, Sylwestrze i o wielu różnych wydarzeniach.

Ferie zimowe każdy je lubi, ponieważ
można powiedzieć, że jest to wersja demo wakacji. W tym roku ferie zimowe w województwie mazowieckim zaczynają się 16 stycznia i
trwają do 29 stycznia są to dwa tygodnie wolnego. Wiele osób wyjeżdża na obozy zimowe,
do rodziny i spotyka się z przyjaciółmi. Dla
osób, które zostają w domu miasto przewiduje
dużo atrakcji. W szkole są organizowane wyjazdy na basen, do kin i teatrów. Są również
czynne lodowiska w Warszawie. Lodowisko
Arena, Towar i pod Pałacem Kultury i w poStr. 3

bliskim Aninie. Czynne są od godzin porannych do godzin wieczornych. Koszt takiej przyjemności zaczyna
się od 5 złotych (dzieci i młodzież ) do 9 złotych
(osoby dorosłe)
Kina przygotowują na ten czas wiele nowości
filmowych. Są wśród nich:,,W ciemności”,
,,Dziewczyna z tatuażem”, ,,Muppety”, ,,Sherlock Holmes: Gra cieni”, ,,Kot w butach w 3D”. Z pewnością
każdy znajdzie coś dla siebie, a te ferie nie okażą się
dwutygodniową nudą.

Życzę udanych ferii zimowych !!
Grzegorz Wieczorek

Gimnazjum nr 2 w Sulejówku

Tydzień z życia gimnazjalisty
Znowu poniedziałek,
kolejny dzień szkoły..
Wstaję rano, czas do szkoły. W szkole jak zawsze, raz
jest łatwiej, raz trudniej.
Siedem lekcji już jakoś minęło, w końcu czas wolny. Wracam do domu, myślę nauka
czy komputer, nauka czy komputer? To drugie zwycięża.
Wchodzę na GG, patrzę kto ze
znajomych jest dostępny..
,, nie ma z kim pogadać”. Myślę co tu robić. Gra, tak gra to
najlepsze rozwiązanie, włączam CS’a i gram.
Mija czas, trzeba odrobić lekcje. No to do roboty… Odrabiam lekcje, jest już późno.
Czas iść spać.

Wtorek , kolejny
zimowy dzień..
Wtorek - dzień jak co
dzień, ciężkie lekcje. Pierwsza
biologia, potem jeszcze tylko 4
lekcje.
Uff, jakoś poszło. Jest 12.30
co tu robić? Wracam do domu,
jest zimno. Siadam do komputera i myślę co robić. Hmm..
może wyjdę gdzieś z kolegami. Dzwonię do kolegów,
umówiliśmy się. Wychodzę,
wracam za 4 godziny. Jest już
ciemno, odrabiam lekcje, uczę
się na jutrzejszy sprawdzian z
biologii.
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odrabiam lekcje i dalej się
uczę. Jest już późno, jeszcze
tylko na chwilkę do komputera
Środa - siedem lekcji, (zwykle ta chwilka przeciąga
ostatnia biologia – spraw- się do godziny). Idę spać.
dzian.. Uczyłem się cały wieczór, lecz mam wrażenie, że
Piątek-ostatni dzień
kompletnie nic nie umiem. Za szkoły, kartkówka z rechwilę biologia.. przypominam
sobie wszystko jeszcze raz. ligii, sprawdzian z chemii.
Tak! Umiem!
Pani rozdaje sprawdziany,
szybko piszę to, co umiem,
Pierwsza lekcja, kartzostawiam trudniejsze na ko- kówka. Była łatwa, myślę, że
niec. Myślę, myślę.. Tak! Uda- dostanę piątkę. Matematyka,
ło się, napisałem wszystko. nie było pracy domowej, pani
Pozostaje jeszcze ta niepew- zaczyna nowy temat. Chemia,
ność czy wszystko poszło do- sprawdzian. Napisałem prawie
brze. Wracam do domu, znów wszystko, sprawdzian nie był
jest zimno, robi się ciemno. łatwy. Kolejne lekcje minęły,
Jestem już w domu. Jutro luź- na angielskim byłem pytany,
ne lekcje, nie muszę się uczyć. dostałem czwórkę. Kończę po
Siadam do komputera, znów 6 lekcjach, jest słoneczne, piątGG, rozmawiam ze znajomy- kowe popołudnie, wracam do
mi. Minęły 2 godziny. Teraz domu. Siadam do komputera,
gram w NFS World z kolega- GG, ogarniam Fb, nk. Wychodzę na dwór, biorę psy na spami. Mijają godziny.. Odrabiam
cer, wracam po 2 godzinach.
lekcje i idę spać.
Gram z kolegami w CS’a ,

Środa, dzisiaj sprawdzian z biologii..

Czwartek, spokojne
lekcje.

Idę do szkoły, mam luźne lekcje. Dobry humor mi sprzyja.
Lekcje już minęły, czas wracać do domu. Jest 14.30. Wracam do domu z kolegami, wygłupiamy się i śmiejemy. Dobrze wiem, że jutro sprawdzian z chemii. Jestem w domu, pozałatwiałem swoje sprawy, czas do nauki.
Uczę się do 16, potem wychodzę z kolegami. Wracam,

umówiliśmy się na wspólnym
serwerze na ustawkę. Moja
drużyna wygrywa. Idę do kolegi. Jest już późno, ale jutro
nie ma szkoły, więc mogę siedzieć u niego, ile chce. Wracam do domu, jest już około
dwudziestej trzeciej. Jeszcze
siadam do komputera, gram,
gram, gram…

Gimnazjum nr 2 w Sulejówku

Sobota- weekend.

Niedziela- ostatni dzień weekendu.

Wstaję późno. Idę do kolegi. Przyjeżdżamy do mnie, gramy w CS’a. Ok. 12 idziemy wyprowadzić psy na spacer. Później męczymy je, żeby się wybiegały. Kolega już musi
iść, ja pomagam sprzątać siostrze dom, a potem
GG i rozmawiam ze znajomymi. Jadę z mamą
do dziadka. Wracamy do domu. Rysuję rysunek na plastykę, odrabiam resztę lekcji, bo
chce mieć potem wolny czas. Potem znów
gram, tylko teraz w CoD MW2. Oczywiście
przez Internet. Jest późno, idę spać.

Wstaję o 8, idę do kościoła. Wracam
przed jedenastą. Mam czas wolny. Przyjeżdża
do mnie rodzina, jemy wspólnie rodzinny obiad.
Po obiedzie oczywiście rozmawiamy, wspólnie
się śmiejemy. Później idę pograć na komputerze, po grze oczywiście GG, Fb, nk. Jutro fizyka, więc pasowało, by się troszkę pouczyć. Robię to wieczorem. Po nauce oglądam TV i idę
spać. Jutro znów szkoła…
Mateusz Śliwa

Spotkanie z fizyką oko w oko
Dnia 8 grudnia klasy 2c i 2d wybrały się na wycieczkę do Centrum Kopernika w Warszawie. Do Warszawy
dotarliśmy autokarem.

W Centrum Nauki Kopernik mogliśmy dokładniej przyjrzeć się zagadnieniu światła w pojęciu
fizycznym. Korzystaliśmy z lustra fenickiego i pokoju
Amesa, a także tworzyliśmy barwy poprzez użycie
trzech kolorów podstawowych.
Doświadczyliśmy także trzęsienia Ziemi na
stymulatorze. Jak dobrze, że w Polsce nie spotykają
nas takie ,,nieprzyjemne zjawiska” geologiczne.
Szkoda, że byliśmy tam zaledwie dwie godziny. Polecam wszystkim odwiedzenie tego ciekawego
miejsca .Wiek nie ma znaczenia, każdy bowiem może
się tutaj dobrze bawić. Gorąco Was zapraszam.
Kamila

Optyczne wyszczuplenie Pauliny

Po przyjeździe na miejsce ruszyliśmy do szatni, aby
zdjąć ciepłe kurtki. Przed wejściem każdy uczeń dostawał
specjalne karty, by móc korzystać z poszczególnych zadań.
Budynek miał dwa piętra. Na pierwszym piętrze mieściły się
sale, w których można było zobaczyć doświadczenia chemiczne i fizyczne. Moją uwagę przyciągnął machina latająca,
pierwowzór tej skonstruowanej przez Leonarda Da Vinci.
Zbudowana ona był z drewna, na którym siedziały przeróżne
postacie. Po uruchomieniu maszyna przypominała samolot,
który został wynaleziony dużo później.
Na drugim piętrze znajdował się dosyć nietypowy
pokój, w którym zabawiono się przestrzenią, a wszystkie
meble, które się tam znajdowały, sprawiały wrażenie, że mieściły się w jednym rogu pokoju.

Mała drzemka Pauliny i Izy na mega wygodnym łóżku!
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Naznaczone tragediami
Jean Sheridan, autorka
cenionych książek i wybitny historyk, wyrusza do rodzinnego
miasta na zjazd klasy w dwudziestą rocznicę ukończenia szkoły.
Razem z sześciorgiem kolegów
ma otrzymać medal wybitnego
absolwenta. Atmosferę uroczystości zakłóca wiadomość, że jedna z odznaczonych, znana hollywoodzka agentka, utopiła się we
własnym basenie – jest piątą kobietą z tego rocznika, której życie
zakończyło się tragicznie w niejasnych okolicznościach. Przypadek czy precyzyjnie zaplanowane
morderstwo? Niepokój Jean
wzmagają anonimowe faksy od
kogoś, kto odkrył jej najpilniej
strzeżoną tajemnicę…

Jean Sheridan, trzydziestoośmioletnia bohaterka przyjeżdża
do swojego rodzinnego miasteczka
Corwall – on – Hudson na zjazd
klasowy organizowany przez Jacka
Emersona. Kiedy przybywa na
miejsce do jej wiadomości dochodzi fakt, iż przed niespełna dwoma
tygodniami zmarła Alison – koleżanka ze szkolnych lat. Zarówno
Jean, jak i wszyscy zaproszeni goście są poruszeni tym wydarzeniem. Według miejscowej policji
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znana agentka utopiła się we własnym basenie, ale takie okoliczności
śmierci wydają się dla Sheridan mało
prawdopodobne. Kobieta podejrzewa, że może stać za tym osoba trzecia. Jej strach wzrasta, zważywszy na
pogłoski, które mówią o tym, że Alison jest piątą nieżyjącą osobą, która
siedziała kiedyś w stołówce przy
jednym stole z czteroma koleżankami, których życie także zakończyło
się tragicznie i niedorzecznie. Zanim
Alison odeszła ze świata, z życiem
pożegnały się: Catherine, Debra,
Cindy i Gloria. Wszystkie umierały
w takiej kolejności, w jakiej zajmowały miejsca przy stole. Dla Jean
było jasne, że jeśli plotki okazałyby
się prawdą, to z siedzących obok
tamtych kobiet, przy życie pozostały
tylko dwie osoby. Ona i Laura Wilcox – najpiękniejsza dziewczyna w
klasie, mogłyby się stać potencjalnymi ofiarami. Bohaterka zaczyna się
coraz bardziej obawiać, kiedy dostaje
anonimowe faksy z pogróżkami. Tajemnicza osoba zdradza jej najskrytsze dochowaną tajemnicę. Okazuje
się, że Jean mając osiemnaście lat
zachodzi w ciążę, nie mówiąc o tym
nawet swoim rodzicom. Aby podjąć
dalszą naukę na collage’ u decyduje
się oddać dziecko na adopcję. Teraz
obawiając się o bezpieczeństwo swojej córki, stara się odnaleźć Lily ( tak
nazwała ją tuż po urodzeniu). Gdy
dowiaduje się, że Laura Wilcox zaginęła, a w okolicy grasuje szalony
morderca, sama czuje się coraz bardziej niepewnie.
Co najważniejsze Jean przeczuwa, że za tym wszystkim stoi jej
szkolny kolega. Czy jest nim Mark
Fleishman – psychiatra specjalizujący się w problemach dorastania, a
może Robby Brent – zabawny komik
i aktor albo Jack Emerson – przewodniczący komitetu organizacyjnego, a może Gordon Amory – udziałowiec czterech stacji kablowych, czy
wreszcie Carter Stewart – znany reżyser. Bądź co bądź sprawca jest

przebiegły i nie zawaha się przed usunięciem każdego, kto mógłby go zdemaskować. Gdy wybiera ofiarę, szepta
do niej: ,, Ja jestem sową i noc jest
moją porą.”
Sądzę, iż książka Marry Higgins Clark pt.,, Noc jest moją porą” to
jedna z tych lektur, które napisane są
precyzyjnie, bez żadnych merytorycznych uchybień. Przedstawione przez
autorkę sylwetki osób biorących
udział w zjeździe wskazują nam, że
każdy z nich może być odpowiedzialny za zdarzenia, które mają tam miejsce. Za każdym razem, kiedy już nabieramy pewności, że dokładnie wiemy, kto jest winny, autorka w taki
sposób prowadzi akcję utworu, że
wszystko nabiera innych barw i kieruje naszą uwagę na zupełnie kogoś innego, wcześniej w ogóle niebranego
pod uwagę.
I gdy już czekamy tylko na
potwierdzenie swojej tezy o zabójcy,
znów dzieje się coś, co zupełnie nie
zgadza się z naszymi domysłami. Dopiero ostatnie strony dają nam rozwiązanie i nagle wszystko okazuje się tak
oczywiste. Jest to wielka zaleta tej
książki, w której z góry nie wiemy,
kto jest winny
Mary Higgins Clark serwuje
nam niezłą gimnastykę umysłową, co
powoduje, że ciężko oderwać się od
lektury. Polecam szczególnie tym,
którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności detektywistyczne.

Karolina
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Niech żyją długo i szczęśliwie…
W życiu każdego z nas ważną rolę pełnią dziadkowie. W trudnych chwilach udajemy się do nich
po pomoc, wspominamy ciepłe wydarzenia z dzieciństwa.

Ta para starszych osób, bardzo często, aktywnie uczestniczy w
rozwoju i wychowywaniu swoich
wnuków. Rozpieszczają je, obdarowując tonami słodyczy czy też zaba-

wek. Nic więc dziwnego w tym, iż
dziadkowie mają swoje święto: Dzień
Babci obchodzimy 21 stycznia, a Dzień
Dziadka 22 stycznia.
W ciągu tych dwóch dni „role

zostają odwrócone” i to dziadkowie
otrzymują od wnucząt prezenty. Największy uśmiech na twarzach starusz-

ków wywołują podarunki wykonane własnoręcznie. Święta te są uwieńczeniem
ich ciężkiej pracy, czyli opieki nad kolejnym pokoleniem.
Wysiłek oraz trud dziadków,
zostaje zauważany nie tylko w naszym
kraju. Amerykańskim odpowiednikiem
naszych świąt (w USA i Kanadzie) jest
Narodowy Dzień Dziadków obchodzony
we wrześniu, w Wielkiej Brytanii w
pierwszą
niedzielę października, we
Włoszech również w październiku, w
Meksyku w czerwcu, w Hiszpanii w lipcu.
Należy pamiętać o naszych
dziadkach bez względu na to czy jesteśmy
dziećmi czy już dorosłymi ludźmi, a najlepszym prezentem dla nich są same nasze odwiedziny, które długo odwlekane
spowodują zakręcenie się łezki w oku.
Iza

Czarno-biały olbrzym
Panda
wielka
jest świetnie zna
na z wyglądu,
ale nie do końca
kojarzona z jej
stylu życia i
cech charakteru.
Panda
wielka
nazywana
też
niedźwiedziem
bambusowym. Nazwa wywodzi się z
lasów bambusowych, w których te
misie najbardziej lubią przebywać.
Pędy bambusa to ich ulubione pożywienie, które jedzą na śniadanie,
obiad oraz kolację. Panda potrzebuje
około 40 kilogramów pokarmu. Co
dziwne, ponieważ masa ciała niedźwiedzi bambusowych wynosi od 75
do 115 kilogramów. Samice są o 1020 % lżejsze.
Pandy można spotkać w
górach położone w prowincjach Syczuan, Gansu i Shaanxi w Chińskiej
Republice Ludowej. Mieszczą się na

wysokościach miedzy 1600-3500 m
n.p.m. Zimą schodzą do 800 m n.p.m.

sowych drzew. Futro chroni też przed
zimnem.

Ten niezwykły zwierzak jest
niestety na granicy wymarcia. Powodem jest człowiek. Ilość zmniejszają
kłusownicy, a z drugiej ludzie, którzy
dla własnych celów zmniejszają obszar
życia pand. Czarno- białe misie są symbolem pojednania oraz World Wildlife
Fund, organizacji która zajmuje się
ochroną zagrożonych gatunków zwierząt.

Pandy to zwierzęta nie tylko
spokojne, ale też samotne, które całymi
dniami wędrują bez pośpiechu w celu
odnalezienia nowych pędów drzew.
Niedźwiedzie bardzo rzadko przebywają
razem. Jedynie w okresie reprodukcji.
Młode, które nie osiągnęły dojrzałości
dzielą ze sobą te same terytorium.

Zastanawialiście się dlaczego
te zwierzęta posiadają takie charakterystyczne futro? Otóż natura sprawiła, że
kolory umaszczenia – białe lub żółte z
czarnymi obwódkami- pozwala kamuflować się zwierzęciu w cieniu bambu-

Zwierzęta wydają nam się słodkimi, puchatymi i nieco niezdarnymi
niedźwiadkami, które nie są agresywne.
Pandy są obecne w kulturze człowieka,
które stały się maskotką Letnich Igrzysk
Olimpijskich 2008 roku. Wizerunek
pandy widnieje na emblemacie organizacji WWF. Kojarzycie może film z
wytwórni DreamWorks pod tytułem
„Kung Fu Panda”? Miś Tao- Tao jest
bohaterem tego animowanego filmu.
Julia IIc
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Świat Kina
W bieżącym roku
ferie rozpoczynają
się już 16 stycznia. Choć niedawno skończyły
się święta Bożego
Narodzenia, to
wszyscy ze zniecierpliwieniem oczekują na ich rozpoczęcie.
Na pewno nie jeden z Was będzie
chciał wybrać się na jakiś spektakl kinowy,
dlatego postaram się pomóc Wam w wyborze.
Zacznę od pewnej komedii familijnej„Muppety”. Przedstawia ona historię w której fani Muppetów odkrywają, że pewien
człowiek chcę zburzyć ich teatr. Bohaterowie
chcąc go ocalić, pomagają Kermitowi wystawić przedstawienie i zebrać 10 mln dolarów,
ale… Czy im się to uda…?
Moją kolejną propozycją jest dramat
pt. „Amador”. Opowiada o losie imigrantki
Marceli pracującej w Hiszpanii. Mieszka ona
ze swoim chłopakiem Nelsonem, który zarabia na ich życie sprzedając kwiaty. Kobieta
zawiedziona niskimi ambicjami Nelsona postanawia go zostawić, lecz wtedy odkrywa, że
jest w ciąży. Informację tą zachowuję dla siebie, a decyzję o opuszczeniu swojego chłopaka odstawia na później. Kobieta musi podjąć
pracę. Zostaje opiekunką starego już Amadora, podczas gdy jego rodzina wyjeżdża na wakacje. Początkowo trudno im się dogadać, lecz
zaczynają się dogadywać gdy poznają swoje
głęboko skrywane tajemnice. To podświadome porozumienie dwóch osób dotkniętych zuStr. 8

pełnie inną samotnością staje się coraz to silniejsze. A jak dalej potoczy się ta historia…? Tego
możecie dowiedzieć się sami.
Dla fanów science fiction dobrym filmem
będzie „Najczarniejsza Godzina”. Film opowiadający o grupie młodych ludzi próbujących
przetrwać inwazję przedstawicieli obcej cywilizacji.
Jest jeszcze dużo więcej filmów, wyświetlanych w czasie ferii, które warto jest obejrzeć.
Myślę, że ten czas wolny wszyscy spędzicie
przyjemnie, bezpiecznie i nie tylko przed ekranem kinowym…
Paulina
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My i jedzenie w XXI wieku!
Od małego tłumaczy się
mam, jak dobrze się odżywiać.
Nawet w tym roku na biologii
były lekcje nawiązujące do tego zagadnienia. Pamiętam, jak
zawsze w podstawówce przed
sklepikiem szkolnym wisiała
piramida zdrowego żywienia, a
pani i tak sprzedawała chipsy,
batony, wafelki. Wiemy jak
powinniśmy się odżywiać, żeby prawidłowo funkcjonować,
a jednak wokół nas jest wiele
restauracji popularnie nazywanych Fast food’ami, sklepy ze
słodyczami czy tłustym jedzeniem.
Teraz żyjemy bardzo
szybko, cały czas gdzieś biegniemy: do pracy, szkoły, do
domu. Przez to nie mamy czasu, by spokojnie zjeść. Stąd
tyle ludzi z otyłością. Szczególnie widać to w USA, gdzie
przeciętny Amerykanin jest co
najmniej dwa razy grubszy niż
Europejczyk (choć może tego
tak nie widać, patrząc na celebrytów).
U nas ten problem dopiero się zaczyna. Często jemy
na mieście, np. w pizzeriach,

McDonald’ach, KFC czy barach chińskich. Powiedzmy
sobie szczerze: to nie jest
zdrowe i my o tym doskonale
wiemy, tylko nam to smakuje i
najadamy się tym (chociaż
uczucie sytości nie trwa długo). Wszystkie te potrawy zawierają tak zwane puste kalorie, które tylko odkładają się w
postaci tłuszczu, a my i tak
zaraz jesteśmy głodni.
Gdy wracamy do domu
po całym dniu w szkole, odczuwamy głód, bo ciężko być
sytym po jednej kanapce na
cały dzień. Znam takich, co
nic nie jedzą, nawet śniadania
w domu. Za to wieczorem
wpadamy do domu i najadamy
się „pod korek”, czyli do syta.
To właśnie najprostszy sposób,
by przytyć. Do tego jeszcze
kolacja, najlepiej około godziny 21, coś słodkiego, a kilogramy same do nas lgną.
Pewnie każdy z Was
lubi słodycze, teraz szczególnie potrzebujemy energii, a
one jej dostarczają. Nie będę
po raz kolejny prawić Wam
kazania na temat, co można
zjeść zamiast batona lub chipsów. Pamiętajcie tylko, że z
owoców można też zrobić
pyszny, ale mniej kaloryczny
deser. Ja lubię sałatkę grecką
na słodko.

Smacznego!
No to chyba już będę
kończyć. Mam nadzieję, że
trochę Was przekonałam do

tego, by trzy razy pomyśleć, zanim coś zjecie. Jeśli jesteście zaciekawieni tematem jedzenia to
zachęcam do śledzenia gazetki
szkolnej w tym roku, bo już w
następnym numerze o anoreksji!

Sałatka grecka:
Składniki:
- arbuz
- kiwi
- winogrona
- mango
- maliny
- pomelo
- truskawki
- cytryna
-brązowy cukier
cynamon

Wykonanie:
Arbuza przekroić na pół, wyjąć
miąższ. Ze skóry uformować miskę, pokroić owoce, wsypać brązowy cukier i cynamon, skropić
odrobiną soku z cytryny.
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„Listy do M” - komedia bardzo romantyczna
Jak pewnie słyszeliście, niedawno, bo 10
listopada, do naszych
kin wszedł nowy film
pt. „Listy do M”.
Akcja tego filmu dzieje się w święta Bożego
Narodzenia.
Przez
prawie dwie godziny
śledzimy losy kilku
warszawskich rodzin.
Jedna z nich straciła
dziecko, inna rozsypuje się, bo ojciec za
dużo pracuje i nie ma
czasu dla tych, których
kocha.
Pewien chłopiec traci
mamę i teraz zostaje
sam z ojcem (jak na dwóch mężczyzn to nieźle sobie radzą)
i długo by jeszcze można było wymieniać.
W święta Bożego Narodzenia dzieją się różne
dziwne rzeczy, a te w naszej komedii są szczególnie wyjątkowe.

Ktoś odnajduje miłość swojego życia, ktoś przygarnia dziecko, jeszcze inny „wraca na ziemię”. Reżyser w
niezwykle ciepły sposób pokazuje nam, jakim to cudownym
i magicznym czasem są święta, gdy rozwiązują się wszystkie problemy.
Naprawdę, dawno nie było tak dobrej komedii polskiej ze znaną, utalentowaną obsadą: Piotrem Adamczykiem
( filmowy Szczepan, zapracowany psycholog policyjny,
zaniedbujący żonę i nastoletnią córkę), Tomaszem Karolakiem („Mel Gibson”, zwariowany, nieodpowiedzialny trzydziestolatek, pracuje jako św. Mikołaj), Maciejem Stuhrem
(Mikołaj, zabiegany, ale wciąż kochający tata), Romą Gąsiorowską - Żurawską (Doris, samotna Mikołajka, która w
święta odnajduje miłość).
Ja… już widziałam ten film i bardzo gorąco go
polecam. Choć łzy moje lały się rzewnie, nie były to łzy
smutku, ale szczęścia i wzruszenia. Wydaje się, jakbym z
kina wyszła oczyszczona ze wszystkich złych emocji. Czułam się pozytywnie nastawiona do świata. Będzie dobrze…

„No more…shopping”
Zbliża
się 28 listopada,
Dzień bez zakupów, który
przypada w Europie zawsze
w ostatnią sobotę tego miesiąca. Ustanowiony został na
początku lat dziewięćdziesiątych w Kanadzie przez
Teda Dave'a, a w Polsce po raz pierwszy odbył się w 2003
roku. Dzień ten wyraża niezadowolenie ludzi z powodu
gorączki zakupów przedświątecznych i tych wszystkich,
którzy uważają, że mają dość dążenia do „coraz więcej”.
W krajach dobrze rozwiniętych ludzie zdecydowanie za dużo kupują i często są to rzeczy niepotrzebne, które
później albo zaśmiecają nam półki, albo są wyrzucane na
śmietnik. Dotyczy to zarówno zakupów spożywczych, jak i
ubrań, czy butów.
Jeśli chodzi o zakupy spożywcze, na przykład w
święta, to bardzo często kupujemy na zapas, wydaje nam
się, że czegoś może zabraknąć. Potem okazuje się że było
wręcz przeciwnie i wszystkiego było pod dostatkiem. W
związku z tym wyrzucamy jedzenie, marnując je i nasze
pieniądze. A przecież można się tym z kimś podzielić, oddać potrzebującym, ale nigdy nie wyrzucać!
Str. 10

Podobnie, a nawet jeszcze gorzej jest z ubraniami. Często kupujemy bluzki, spodnie, spódnice i różnego rodzaju dodatki, a przy
tym wiecznie narzekamy, że nie mamy się w co ubrać, podczas
gdy nasze szafy pękają w szwach. Kupowanie tego wszystkiego
może prowadzić do zakupoholizmu. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to niepozorna choroba, myślimy: „A co mi szkodzi jedna
bluzka więcej?” Ale tak naprawdę to uzależnienie, które nam
utrudnia życie i może sobie nawet z tego nie zdajemy sprawy.
Niestety, nie jest łatwo sobie z tym poradzić, ponieważ jesteśmy
słabi psychicznie, a różne wyprzedaże, manekiny, ubrane w piękne stroje, zachęcają nas, aby wejść do sklepu, przymierzyć i…
kupić .
Ale czy dążenie do „coraz więcej” jest nam na pewno
potrzebne? Spróbujmy choć raz w tym symbolicznym dniu powstrzymać się od nadmiernego kupowania.
Spróbujmy zrobić to nie
tylko dla siebie, a także
dla ziemi!
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NOWOŚCI W SZKOLE !
Jest czerwony i się błyszczy ! Nowe dzwonki.
W połowie listopada w naszej szkole zostały założone
nowe dzwonki. Teraz już
żaden nauczyciel nie usłyszy wymówki - „Nie słyszałem dzwonka”. Dźwięk
urządzenia jest słyszalny
nawet na zewnątrz !
Na początku kiedy dzwonki
były świeżo po założeniu,
kiedy dzwoniły z korytarza
było tylko słychać wyzwiska, a nawet przekleństwa skierowane w jego stronę, dzwonka. Kiedy stoi się za blisko można wręcz ogłuchnąć.
Ciekawe jakie teraz zobaczymy zmiany na
szkolnym korytarzu.
W sali od chemii
W szkole pojawiają się coraz to nowsze pomoce naukowe. W
zeszłym roku dostaliśmy tablicę
interaktywną do
sali fizycznej, nr
15. W tym roku
taka sama tablica
pojawiła się w sali
chemicznej. Teraz Pani Anna Kacprzyk może
nam pokazywać różne wzory i zdjęcia. Jest to
też sposób na wytłumaczenie tematu poprzez
schematy. Choć notatki z komputera są dla nas
zrozumiałe Pani Ania jako dobry nauczyciel
zawsze dopowie nam coś więcej i wytłumaczy

jak „chłopu na miedzy”, żeby każdy wszystko
dobrze zrozumiał.
W końcu będzie można pisać !
Z pewnością
każdy nauczyciel doświadczył pisania na
tablicy w sali
37. Nieważne
jaką kredą byśmy pisali, ona
skrzypiała, a
pisma nie było
widać. W końcu doczekaliśmy się nowej !
Teraz każdy może na niej lekko pisać,
wszystko można zobaczyć, a nauczyciele się nie
denerwują.
Teraz to dopiero będzie dużo kartkówek !
Nowe ławki w sali 35 to
ostatni hit w naszej szkole.
Pani Gabriela Wysokińska,
która opiekuje się tą salą jest
bardzo zadowolona z zakupu
Pani Dyrektor. Wcześniej
ławki były stare, pomazane,
a do pisania kartkówki zamienialiśmy się salami
z innym nauczycielem, żebyśmy mogli się rozsiąść. Teraz wystarczy przesunąć ławkę i już.
Za wszystkie nowości dziękujemy Pani Dyrektor
Bożenie Dec.
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