Gimnazjum nr 2 im. J. Korczaka w Sulejówku

W dniach 15- 22 maja bieżącego roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wymianie młodzieży, w Tuluzie. Projekt realizowany wraz z francuskimi korespondentami nosił nazwę: „Sport w życiu gimnazjalisty i sport
w mieście”(„ Le sport dans la vie de collégien et le sport dans ma ville”).

staliśmy „sam na sam” z nowymi
znajomymi.

Nadszedł poranek 15 maja- czas wstać.
Wieczorem tegoż dnia mieliśmy spotkać i
poznać nasze „nowe” rodziny, które będą
sprawowały nad nami opiekę przez najbliższy tydzień, a zatem czekała nas dość długa
i męcząca podróż…
Po sprawdzeniu listy obecności na warszawskim Okęciu pożegnaliśmy rodziców,
niekiedy zaspanymi jeszcze głosami. Cała
nasza grupa, na czele z opiekunami : p. Dorotą Tarkowską, p. Anną Krzemień oraz
p. Krzysztofem Januszewskim, udała się na
miejsce odpraw. Gdy pokonaliśmy już
wszystkie przeszkody (w tym wzbudzające
najwięcej emocji tzw. „bramki”) mogliśmy
spokojnie zrelaksować się przed lotem.
Czas minął szybko. Nim zdążyliśmy spostrzec wylądowaliśmy we Frankfurcie. Tam
również odpoczywaliśmy w trakcie
„krótkiej” przerwy. I znów ta sama historia
- godziny upływały, a my witaliśmy już
Tuluzę. U celu podróży oczekiwali nas korespondenci wraz z rodzicami. Zostaliśmy
przez nich przyjęci ciepło i serdecznie. Po
chwili rozeszliśmy się do pojazdów i (ku
początkowym przerażeniu większości) zo-

Następnego dnia zwiedzaliśmy miasto, a więc wszystkie najważniejsze
obiekty historyczne czy też społeczne. Po wyczerpującej przechadzce
nasze kroki skierowaliśmy w stronę
kościoła ,znajdującego się obok
szkoły. Mogliśmy porozmawiać z
tamtejszym proboszczem, a także
obejrzeć piękne, stare wnętrze świątyni. Kolejną atrakcją, która nas spotkała po pysznym obiedzie, był projekt pedagogiczny- wprowadzenie do
cyrku. Braliśmy udział w zajęciach
prowadzonych w pobliskiej szkole
cyrkowej, przez rodziców jednej z
naszych korespondentek. Czasem
zadania przerastały nasze możliwości…, były to np. skoki przez obręcz,
stanie na rękach, głowie czy też żonglerka.
Wracając do domów po zakończonych piątkowych zajęciach, niektórych przepełniały obawy przed wizją
nadchodzących wolnych dni. Weekend, który składał się wyjątkowo z 3
dni, ze względu na święto kościelne,
każdy z nas miał spędzać ze
„swoimi” rodzinami. Jak się później
okazało „nie taki diabeł straszny itd.
Z dnia na dzień coraz bardziej zaczęliśmy się przyzwyczajać do nowego
otoczenia, aż w końcu je lubić. Wiele
osób z naszej grupy w tym czasie
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spotykało się ze sobą na zakupach czy też na kręglach. Jedni
zwiedzali okoliczne miasteczka
inni zaś poznawali uroki Tuluzy,
każdy jednak spędził przyjemnie
ów „straszny” weekend.
Dzień przed wyjazdem udaliśmy
się na wycieczkę do Cite Espace
( Kosmicznego Miasteczka). Odwi edz ili śm y ta m plan etarium ,mieliśmy okazję zobaczyć
rakietę kosmiczną oraz różne
ciekawe ekspozycje. Wieczorem
uczestniczyliśmy w spotkaniu
pożegnalnym. Otrzymaliśmy
upominki, a także dużo uśmiechu
i ciepłych słów. Pozostało już
tylko spakować bagaż i rano powrócić „ na ojczyzny łono”.
Rankiem pożegnaliśmy się
z przyjaciółmi i wsiedliśmy do
autobusu, mającego zawieźć nas
na lotnisko. Trudno było nam
pogodzić się z wyjazdem, ponieważ dopiero w ostatnich dniach
tak naprawdę zaczęliśmy zaprzyjaźniać się z korespondentami.
Jedynym minusem pobytu w
Tuluzie był brak słonecznej pogody, lecz biorąc pod uwagę towarzystwo, z którym spędziliśmy
tydzień, nawet deszcz nie popsuł
nam zabawy, a wręcz ją urozmaicił.
Iza Borucka 3 C
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Spotkania z naszymi nauczycielami. Wywiad z Panią Marzeną Kalbarczyk,
nauczycielką języka polskiego i angielskiego.

1.Czy od zawsze chciała zostać
Pani nauczycielem języka polskiego?
Nigdy tak do końca nie
miałam sprecyzowanych planów
na przyszłość. Bardziej pociągała
mnie sztuka i właśnie ją postanowiłam studiować. Niestety, nie
dostałam się za pierwszym razem
– a startowałam na Uniwersytet
w Poznaniu – więc postanowiłam
zostać już w Gdańsku i więcej nie
próbować zdawać na historię sztuki.
Myślę, że świadomość
porażki trochę ostudziła moje zapały - słowem poddałam się i postanowiłam nie wyjeżdżać już
z rodzinnego Trójmiasta. Tu studiowałam polonistykę, tzn. na Uniwersytecie Gdańskim i tu planowałam przyszłe życie.
2. Co skłoniło Panią do wyboru
tego zawodu?
Myślę, że doświadczenia
mojej Mamy – gdy nadchodził koniec roku szkolnego, zawsze wracała z takim naręczem kwiatów
i uśmiechem na twarzy, że wydawało mi się to czymś wspaniałym… Teraz, po latach własnej
pracy w tym zawodzie wiem, że
był to uśmiech związany bardziej
z … ulgą i wytchnieniem.
Choć nie przeczę, że satysfakcji tu nie ma. Jest! I to ogromna, bo młodzież jest naprawdę
wspaniała i kontakt z nią daje dużo
radości i spełnienia…
3. Czy lubi pani pracę nauczyciela? Jeśli tak, to co najbardziej w
niej Pani ceni?
Czy lubię pracę nauczycie-

la? Gdybym jej nie lubiła, już dawno bym z niej zrezygnowała… Lubię ją, ale wymaga ona szczególnego nakładu czasu. Nikt, oprócz
mnie samej, koleżanek po fachu
i …mojej własnej rodziny tak naprawdę nie wie, ile wysiłku w nią
wkładam.
Myślę, że najbardziej podoba mi się w niej to, że robię coś
pożytecznego – uczę, staram się
wychowywać i wpajać to, co uważam za wartościowe i słuszne
w życiu…
4. Czy każdą lekcję prowadzi Pani jednakowo, czy lekcje są różne?
Żadna lekcja nie wychodzi
tak samo. Wszystko zależy od klasy i jej „zdolności”, od pogody
i pory dnia, od tego, czy wcześniej
była lekcja wf-u czy następna będzie … fizyka.
5. Uczy Pani w naszej szkole
j. polskiego i j. angielskiego. Którego języka lubi Pani uczyć bardziej?
Angielski czy polski – nie
ma to większego znaczenia.
6. Czy uważa Pani, że umiejętność się językami obcymi to
rzecz ważna i nieodzowna w dzisiejszych czasach?
Języki obce to podstawa –
o ich znajomość nikt nie pyta, bo
zakłada się, że je znamy…
7. Ile czasu zajmuje Pani przygotowywanie się do zajęć i sprawdzanie naszych prac?
Czy spędzam dużo czasu
nad sprawdzaniem prac? Lepiej nie
pytajcie…

8. W wolnym czasie, gdy Pani
nie musi zajmować się szkołą,
jak spędza Pani te chwile?
Marzę o tym, by mieć
choć chwilę wolnego czasu… Jeśli
go znajdę, poświęcam go rodzinie,
domowi, ogrodowi. Rzadko myślę
o sobie – tak to już jest…
9. Czy jest Pani osobą pozytywnie nastawioną do życia, czy raczej twardo stąpa Pani po ziemi?
Mam naturę Byka, mojego
znaku zodiaku. Staram się myśleć
pozytywnie, ale i twardo stąpam
po ziemi, patrzę na życie racjonalnie, ale to nie znaczy, że nie jestem romantyczna.
Staram się być otwarta na
innych, ale jestem też surowa
i wymagająca…

Wywiad przeprowadziły:
Ewelina Grabarczyk, Aleksandra
Jarmułowicz
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Przydrożna kapliczka
Przedstawiona przeze mnie kapliczka znajduje
się w miejscowości Zabraniec na skrzyżowaniu
dwóch dróg: jednej prowadzącej do Trzcinki, a drugiej do Krubek-Górek. Są
to niewielkie wioski położone w województwie mazowieckim, powiecie wołomińskim i należą do gminy
Poświętne.
Jest to bardzo ładna
kapliczka, która składa się
z dwóch części. Pierwsza z
nich składa się z wysokiego krzyża z białą figurką
Jezusa. Mniej więcej w połowie krzyża umieszczony
jest obraz Chrystusa, a pod
nim tabliczka z napisem:
,,Obiecuję, że dusza, która
czcić będzie ten obraz, nie
zginie"- są to słowa, które
usłyszałaś. Faustyna od Jezusa Chrystusa i zapisała je
w dzienniczku. Pod krzyżem znajduje się wieniec
w kształcie serca z czerwonych róż.
Druga część to ceglana kapliczka, pokryta brązowym
daszkiem, w której wnęce
widnieje obraz św. siostry
Faustyny Kowalskiej.
Wizerunek znajdujący się w kapliczce jest
powiązany z naszym parafialnym kościołem p.w.
Chrystusa
Miłosiernego
w Zabrańcu, w którym
obecnie proboszczem jest
ks. Marek Serafin. W świą-

tyni są relikwie św. Faustyny
oraz jej rzeźba tej postaci,
która umiejscowiona jest
obok Pana Jezusa na ścianie
ołtarzowej w naszym kościele.
Wszystko to postawione jest na kostce, a krzyż otoczony jest ozdobnym, żelaznym płotkiem. W każdym
rogu są stojaki na kwiatki,
dlatego najładniej wyglądają
wiosną i latem, kiedy kwitną
różnorodne kwiaty i krzewy,
otaczające ją drzewa pięknie
się zielenią, a od krzyża odchodzą kolorowe wstęgi.
Mieszkańcy
bardzo
dbają o tę kapliczkę, przynoszą kwiaty, sadzą krzewy i co
jakiś czas zmieniają różnobarwne wstęgi. Wszyscy są
bardzo wdzięczni Panu, który
w lipcu 2012 roku bezinteresownie ją odnowił, a właściwie postawił od podstaw. Jest
to osoba, która często przy-

jeżdżała do Zabrańca, ma
tu rodzinę i znajomych.
Lubi odpoczywać w naszej
wiosce i modlić się w parafialnym kościele.
Moim zdaniem jest to najładniejsza kapliczka we
wsi
i
umiejscowiona
w bardzo dobrym punkcie,
gdzie Jezus Chrystus czuwa nad mieszkańcami Zabrańca oraz kierowcami
przejeżdżającymi
przez
naszą wieś

Magda Pazio
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Ucz się ucz, bo nauka to do potęgi klucz
W dzisiejszym świecie kiedy technika idzie do przodu bardzo
ważna jest wiedza. Są różne sposoby uczenia się, począwszy od
metody łańcuszka, haków, poprzez mądrze brzmiącą metodę
Loci. Ale, które z tych sposobów dają prawdziwe efekty uczniowi
gimnazjum?
W jedną z kwietniowych śród,
zamiast lekcji polskiego i godziny wychowawczej nasza klasa-1b uczestniczyła w warsztatach dotyczących technik uczenia się. Prowadziły je dwie
sympatyczne Panie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku,
które w przystępny sposób chciały
uzmysłowić nam jak łatwo i przyjemnie przyswajać wiedzę.
Panie przedstawiły nam nową
technikę uczenia się. Okazuje się, że
notatki wcale nie są aż takie skuteczne. Lepsze są mapy myśli. Jak się robi
mapę myśli? To nic trudnego! Potrzebna jest kartka-minimum A4 i kolorowe kredki, flamastry. Na samym
środku tworzymy tytuł. Od niego innym kolorem rysujemy „gałąź”, na
której umieszczamy podtytuł, dalej
zagadnienia powiązane tematycznie.
Ważne jest, aby każda taka „gałązka”
była rysowana innym kolorem, trzeba
opisać czytelnie, albo lepiej DRUKOWANYMI literami, kartka ma być
czysta i położona poziomo, mile widziane jest jeśli zamiast wyrazu lub
określenia, można to po prostu zastąpić rysunkiem, wszystko ma być
przejrzyste, tematy odchodzą promieniście od środka. Skąd taka forma?
Każda z półkul mózgu ma swoje mocne strony- lewa jest logiczna, a prawa
twórcza. W związku z tym jeśli nary-

sujemy taką mapę myśli to
pracować będą obie półkule, a w tedy więcej zapamiętamy!
Higiena nauki też
jest sprawą ważną! W pokoju powinno być czysto i nie duszno. Dobrze jest jeśli mamy jakąś półkę lub
szufladę na książki i możemy je tam
schować, bo jeśli wszystkie lekcje
leżą na biurku, a mamy się ich nauczyć, to patrząc na nie myślimy
o tym, ile to jeszcze mamy do zrobienia i się z odpowiednią motywacją. Uwaga! Niektórzy uważają, że
współczesna muzyka pomaga
w uczeniu się. A wcale tak nie jest!
Jeśli chcemy uczyć się z muzyką to
powinna ona być w rytmie takim
samym w jakim pracuje nasze serce.
Drugie spotkanie odbyło
się tydzień później. Na początku
przypomnieliśmy sobie to o czym
już mówiliśmy. Potem każde z nas
wypełniło ankietę, z której dowiedzieliśmy się, czy wzrokowcami,
słuchowcami, czy kinestetykami.
Mogliśmy z niej wyczytać także
informacje, jak każdy typ powinien
się uczyć.
Następnie przedstawiono
nam zasady powtarzania. Badania
pokazują, że jeśli nie powtórzymy
materiały w ciągu 24h, to aż 80%
z tych informacji powtórzymy! Nauka nie powinna przekraczać 2-3
godzin. Po pracy z nowymi treściami trzeba zrobić sobie nie dłuższą
niż 10 minut przerwę, jest ona niezbędna, gdyż podczas przerwy wiadomości zaczynają tworzyć w mózgu logiczną całość. Po przerwie
maksymalnie 5 minutowa powtórka. Druga następnego dnia, trzecia

za tydzień, czwarta za miesiąc,
a piąta za sześć miesięcy!
Panie zrobiły nam krótki
test-podyktowały 10 słówek, które
mieliśmy zapamiętać, a potem spisać w tej samej kolejności. W ten
sposób poznaliśmy technikę łańcuszka. Jeśli mamy zapamiętać
listę zakupów to wymyślamy sobie
historyjkę, którą „odtwarzamy” w
pamięci, np.. 3 mandarynki, chleb,
masło, sól, ogórek, historyjka: 3
mandarynki jadły chleb z masłem
posypanym solą z ogórkiem. Im
bardziej historia bez sensu tym lepiej!
Wiedząc, że do przerwy
kilkanaście minut zaproponowano
nam zabawę na kreatywność o nazwie Kot pana Prezydenta. Polega
ona na tym, że wybieraliśmy określenia na daną literę. Kot pana prezydenta według naszej klasy był
m.in..: Jeleniowaty, Jaskrawy, Jadowity, Jakiś, Jajowaty i Jawny…
Potem poznaliśmy metodę
haków, która polegała na tym, że
na danych rzeczach w wyobraźni
„wiesza się” różne pojęcia. Za każdym razem kiedy patrzymy, albo
jesteśmy obok tej rzeczy to myślimy czym to jest i podajemy cechy.
Nasze warsztaty dobiegły
końca. Myślę, że były one ciekawe
i tym, którzy naprawdę starają się
mieć dobre oceny pomogły na pewno.
Kinga Borek
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Spotkanie z Iron Manem w kinie „Femina” w Warszawie
Już od roku 2008 możemy oglądać filmy o Iron Manie, jednak o samej postaci mogliśmy słyszeć wiele lat wcześniej. Występował w komiksach „ Marvela” w latach 90 ubiegłego wieku. Na początku ekscentryczny miliarder
Tony Stark, szef firmy zbrojeniowej Stark Industries założonej przez jego zmarłego ojca Howarda Starka. Jednak pewne zupełnie nieprzewidziane wydarzenie zmieniło na zawsze jego światopogląd i życie…

W pierwszej części poznaliśmy Toniego. Cynicznego i aroganckiego geniusza- miliardera.
Nie interesowało go nic poza jego
własną osobą. Podczas prezentowania najnowszej broni „Jerycho” zostaje poważnie ranny jednym z pocisków jego produkcji. Porwano go
i uratowano mu życie prowizorycznym elektromagnesem wszczepionym w jego klatkę piersiową, który
uniemożliwiał odłamkom metalu
pozostałym w jego ciele dostać się
do serca.. Zażądano by zbudował
wyrzutnie, którą prezentował. On
wykorzystując narzędzia, które dostał skonstruował pancerz „Mark
1” i uciekł. Po powrocie do USA
porzucił produkcję broni i zajął się
dopracowaniem zbroi. Ukryty pod
nią chciał ratować świat jako Iron
Man.
W drugiej części Tony
otwiera „ Stark Expo”, targi zbrojeniowe, których plan ułożył już ponad 30 lat temu jego ojciec Howard.
Asystentka geniusza Pepper Pots
zła na szefa, że w ogóle nie zajmuje
się swoją firmą i cały swój czas
spędza w warsztacie mówi mu co
o tym wszystkim myśli. Stark spontanicznie oddaje jej władzę nad firmą. Kiedy dowiedział się, że umrze
wszystko się zmieniło. Pomimo
tego, że używanie zbroi Iron Mana
przyśpiesza zatrucie organizmu palladem z reaktora łukowego w piersi,
on nie zrażony tym ani trochę korzysta z życia jak tylko może. Poznaje Nicka Fury, który przekazał
mu badania jego ojca i pomaga mu

zsyntetyzować nieodkryty dotąd
pierwiastek, który jako jedyny może zastąpić pallad. Jego nowy wróg
Ivan Vanko, syn rosyjskiego fizyka
próbuje zgładzić Toniego, co znów
zakończyło się klęską. Na koniec
filmu Stark odkrył, że Pepper jest
dla niego bardzo ważna i, że za nic
nie chciałby jej stracić.
Wszyscy ze zniecierpliwieniem oczekiwali trzeciej części.
Niektórzy Określali ją jako najlepszą… Dawny wróg Starka, Mandaryn zaczyna terroryzować Amerykę. Nikt nie wie gdzie znajduje się
jego siedziba. Tony zaczyna mieć
napady lękowe. Nie może spać,
więc całe noce spędza w warsztacie
budując kolejne zbroje. W złości
podaje w prasie swój adres. Jego
dom zostaje zniszczony, a on sam
uchodzi za zmarłego. Jednak będąc
w prototypowej zbroi „ Mark 42”
trafia do stanu Tennessee. Podczas
swej wyprawy zdaje sobie sprawę z
tego, że to nie gadżety, ani zbroja
robią z człowieka bohatera. Odnajduje siedzibę Mandaryna. Planem
szaleńca był prototypowy „Lek”
o nazwie Extremis, który miał tworzyć super ludzi. Został on
wstrzyknięty jego porwanej dziewczynie Pepper. Podczas ostatecznej
walki, którą wygrał wraz ze swoim
Pomocnikiem i Przyjacielem Rhodym, znanym jako War Machine,
a potem jako Iron Patriot, niszczą
wszystkie zbroje. Dzięki operacji
Pepper znów stała się normalnym
człowiekiem, a Tony nie potrzebuje już reaktora. W końcowej scenie

stoi na ruinach swojej willi i wrzuca
urządzenie do oceanu. Teraz, kiedy
jego obowiązkiem nie jest już ratowanie świata może się cieszyć spokojnym życiem ze swoją ukochaną.
We wszystkich filmach
w rolę Starka wcielił się Robert
Downey Jr., a w rolę Pepper Gwyneth Paltrow. Ich gra aktorska jest
bardzo dobra. Wszystkie efekty specjalne wyglądają bardzo realistycznie na przykład sceny w, których
widać zbroję głównego bohatera,
która wygląda realnie mimo, że była
stworzona techniką animacji komputerowej. Filmy są i dla starszych,
i dla młodszych widzów, ale w niektórych dialogach mogą być ukryte
aluzje dla dorosłych, które nie wszyscy mogą zrozumieć. Reżyserem
pierwszych dwóch części był Jon
Favreau, a trzeciej Shane Black.
Ścieżkę dźwiękową tworzył Brian
Tyler, John Debney oraz Ramin
Djawadi. Muzyka idealnie pasowała
do filmu. Oddawała charakter każdej sceny. Do tej pory chętnie jej
słucham w wolnych chwilach.
Wszystkie filmy bardzo mi
się podobały. Zachęcam do ich obejrzenia. Jednak powiem szczerze
zakończenie trzeciej części bardzo
mnie rozczarowało. Jednakże nie
wiemy, co będzie dalej… Możemy
liczyć tylko na naszą wyobraźnię.
Na waszym miejscu od razu zamawiałabym bilety i jechała do kina.
Magda
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Wakacyjny koszmar
Komary – chyba nikt ich nie lubi. Małe stworzenia, które uciążliwie nas kąsają.
Warto dowiedzieć się, jak się przed nimi bronić.
niem dla zdrowia człowieka choć
są bardzo uciążliwe.

Jak się bronić?

Informacje wstępne
Komary to występująca na
całym świecie rodzina owadów
z rzędu muchówek. Znanych jest
około 4,5 tys. gatunków komarów.
Tylko samice tych owadów ssą
krew. Robią to, ponieważ do wytworzenia jaj potrzebna jest krew
określonych gatunków zwierząt.
Samce żywią się nektarem kwiatów. Ale co je do nas
przywabia? Odpowiedź: to zwiększone stężenie dwutlenku węgla,
oraz kwas mlekowy i inne składniki potu. Ich larwy rozwijają się
w środowisku wodnym i żyją raczej krótko. Samice do kilku miesięcy, a samce do kilku tygodni.
Komary żyjące w tropikach są niebezpieczne dla ludzi
ponieważ mogą przenosić choroby
takie jak malaria, żółta febra, denga, filarioza czy też wirusowe zapalenie mózgu. Na szczęście komary żyjące w Polsce nie są zagroże-

W walce z nimi pomogą
nam rośliny - pelargonie, kocimiętka, bazylia, plectranthus coleoides
zwana komarzycą, która w wyniku
dotyku wydziela specyficzny zapach, którego nie lubią komary
trzeba więc często ją dotykać.
Komary nie tolerują też cebuli,
warto więc postawić plasterki cebuli przy oknie.
Równie ważna jest higiena
i ubiór, gdyż komary posiadają
sensory dzięki którym rozpoznają
swoje ofiary po kolorze i zapachu.
Sprawa jest więc prosta – musimy
po prostu dbać o higienę i w miarę
możliwości ubierać się na jasno.
Bardzo pomocne jest również smarowanie skóry olejkami- waniliowym lub miętowym.
A co zrobić gdy owad już
nas ugryzie? Na to również są domowe sposoby. Wtedy miejsce
warto posmarować:
Pastą do zębów;

Możemy z nich korzystać, ale róbmy to z głową.
Popularne są też opaski na komary. Są one nasączone olejkami które działają odstraszająco
na komary.
Dostępne są też urządzenia elektryczne działające
na te owady. Są to na przykład:
lampa owadobójcza, która generuje wokół swej siatki pole
elektryczne, które jest w stanie
porazić komara
lub ,,odstraszacz”, który działa
na zasadzie emisji ultradźwięków.

Cytaty
Jak wilk komarowi pomoże, to
komar i konia zmoże.
Autor: Samuel Adalberg
Komar nigdy nie jest tak mały,
by nie stać się utrapieniem konia.
przysłowie norweskie
Komar: owad stworzony w tym
celu, abyśmy nabrali sympatii
do much.
Autor: Julian Tuwim

Sokiem z cytryny;
Goździkami – należy je rozgnieść i
rozprowadzić otrzymany proszek
po skórze;
Ziemniakiem;
Cebulą;
Te sposoby na pewno są
bardzo pomocne, jednak mamy
XXI wiek i nie da się polegać tylko
na domowych i babcinych sposobach. Każdy korzysta z preparatów
odstraszających, maści, aerozoli i
wielu innych produktów dostępnych na rynku.

Na koniec
Mam nadzieję, że te
proste i krótkie porady pomogą
wam radzić sobie z komarami
i, że dzięki temu wypoczynek
latem stanie się przyjemniejszy.

Emilka
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Młodzi politycy
W dniu 15 maja odbył się wywiad z przedstawicielką Młodzieżowej Rady Miasta- Anią Graniszewską. Przeprowadzili go uczniowie koła zainteresowań z WOS-u i dziennikarstwa. Ania
uczęszcza do naszego gimnazjum, jest w klasie 3a.
interesujesz się poza nią?
Aby dostać się do Młodzieżowej Rady
Miasta musiałam zebrać równo 30
podpisów. Poza Radą interesuję się
siatkówką. Należę do damskiej reprezentacji szkoły w siatkówce. Lubię
jeździć konno, jeździć rowerem. Ogólnie uwielbiam przebywać na świeżym
powietrzu. Uczę się również gry na
pianinie. Lubię chodzić po sklepach,
szczególnie uwielbiam kupować buty.
Jak chyba każdy, słucham muzyki.
Moimi ulubionymi gatunkami jest pop
i house. Nie lubię natomiast słuchać
metalu.
1.Na jakie komisje jest podzielona
Młodzieżowa Rada Miasta?

4.Czy według Ciebie Rada Miasta
jest potrzebna i dlaczego?

Podzielona jest ona na 3 komisje:
Oświaty i Sportu, Kultury i Promocji
oraz Środowiska i Rozwoju. Przewodniczącym MRM jest Michał Kowalski,
a zastępcą Michał Raczkowski. Naszą
opiekunką jest Jolanta Oniszk.

Młodzieżowa Rada Miasta jest według mnie bardzo potrzebna. Miasto
potrzebuje zmian, chcę aby Sulejówek był ciekawszy dla dzieci i młodzieży. Ja należę do komisji Środowiska i Rozwoju. Chciałabym, aby
w naszym mieście było czyściej
i żeby pojawiły się kosze na śmieci.
Przydałoby się poprawić stan dróg
i aby Glinianki stały się bardziej zadbane i dostępne dla mieszkańców.

2.Kto wchodzi w skład Młodzieżowej Rady Miasta i co jaki czas się
spotykacie?
W skład MRM wchodzi 15 radnych, po
kilka z każdej szkoły. Znajdują się tam
uczniowie z podstawówek, gimnazjum
i szkół średnich. Odbyły się jak dotąd
3 sesje. Każda trwa około 1,5 godziny.
Spotkania Rady nie zajmują mi dużo
czasu.
3.Jakie są zadania Młodzieżowej
Rady Miasta?
Naszym najnowszym zadaniem jest
praca nad Europejskim Tygodniu Młodzieży. Chcemy utworzyć skateparki
oraz mamy plany wytyczenia ścieżek
rowerowych w Sulejówku. Mamy pomysł zrobienia karmników i budek
lęgowych dla rzadkich okazów ptaków
w Sulejówku. MRM ma również wpływ
na normalną Radę Miasta. Liczą się
nasze opinie.

5.Jak dostałaś się do MRM i czym

6.Dziękujemy za możliwość przeprowadzenia z Tobą wywiadu. Przybliżyłaś nam funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta i pokazałaś jak
bardzo jest nam i miastu potrzebna.
Ja również dziękuję.
Ewelina i Aleksandra

OPOWIADANIE W ODCINKACH...

Północ życia część I
Niezupełnie. Jest dużo większe
i cięższe.- podeszliśmy do jednego z boksów. Kiedy mama
zapaliła w nim światło zamarło
mi serce. To był koń. Ale nie
byle jaki… To był koń fryzyjski… Piękna gęsta grzywa
i sierść jak płynny heban i te
piękne oczy niczym dwa onyksy. – Jest cała twoja. Możesz
nadać jej imię…
Zafascynowana weszłam do
klaczy. Była czarna jak noc…
Jak północ.
Nazywam się Savannah,
mam 15 lat. Moje imię jest trochę
nietypowe, ale i tak je lubię. Mam
czarne, długie włosy i kocie, zielone oczy. Nazywają mnie przez to
wiedźmą. Jeszcze nie spotkałam
osoby, która może spokojnie spojrzeć mi w oczy. Mieszkam we Florencji we Włoszech. Dziś są moje
urodziny, a ja mam zamiar spędzić
je najlepiej jak tylko potrafię.

- Wszystkiego najlepszego mała.
Rano wybiegłaś tak szybko, że nie
zdążyliśmy ci nawet złożyć życzeń.zaśmiał się tata ruszając do domu.
- Przepraszam, ale po prostu chciałam jak najszybciej skończyć dzisiaj
tą szkołę.- zarumieniłam się lekko
zawstydzona swoim porannym zachowaniem. Zauważyłam, że nie
jedziemy do domu.- Tato… Gdzie
jedziemy?

W szkole czekałam ze
zniecierpliwieniem na koniec lekcji. Uporczywie wpatrywałam się w
zegar próbując przyśpieszyć te 6
godzin i dziś po raz pierwszy zaczęłam żałować, że „ wiedźma „ to
tylko mój przydomek. Wreszcie
kiedy skończyła się ostatnia z lekcji
wybiegłam ze szkoły. Na parkingu
stał samochód rodziców. Duże,
lśniące, czarne GMC Yukon denali.
Szybko do niego wsiadłam

- Odebrać twój prezent mam nadzieję, że ci się spodoba, bo tani to on
nie był.- zatrzymaliśmy się pod stajnią. Co to może być..? Koń na pewno nie. Rodzice za nic w świecie nie
powierzyli by mi tak wielkiej odpowiedzialności… Co prawda jeżdżę
już ponad 8 lat i często wygrywam
zawody… Ostatnio zwyciężyłam
nawet w Krajowych Mistrzostwach
Juniorów…

- Hej mamo, tato.- powiedziałam z
uśmiechem całując oboje w policzek.

-Pewnie nowe siodło,… Albo…
Albo strój jeździecki!- wykrzyknęłam pełna entuzjazmu.

- Mezzanotte.- szepnęłam i pogłaskałam ja po chrapach. Przysunęła się do mnie i parsknęła
przyjaźnie. – Dziękuję…- odeszłam od konia i rzuciłam się
tacie na szyję. Potem ucałowałam mamę.- To najlepszy prezent na świecie. Ja i Mezzanotte na pewno będziemy zgrana
parą na zawodach…
Jutro przyjdziesz do niej, ale
teraz wracamy do domu.- Zamknął drzwi boksu. Wróciliśmy do samochodu. Rozmawiałam podekscytowanym głosem
z obojgiem moich ukochanych
rodziców. Kiedy nagle usłyszałam trąbienie samochodu, a
ostatnie co zobaczyłam to reflektory samochodu. Potem był
tylko huk . Tępy ból i ciemność…
Koniec części pierwszej…

Gabby Gums.

11 kwietnia 2013 roku grupa uczniów w ramach koła geograficznego pod opieką p. M. Wojteckiej, odbyła lekcję na świeżym powietrzu na terenie parku Glinianki.
Celem wycieczki było poznanie
różnych metod pomiaru odległości
w terenie i na mapie, a także położenie i funkcje, jakie dla miasta
spełnia park Glinianki. Wyruszyliśmy uzbrojeni w mapy topograficzne Sulejówka w skali 1: 10 000,
kompasy i taśmy miernicze. Na
otrzymanej karcie pracy musieliśmy opisać warunki naturalne oraz,
a także jego funkcje, przyrodnicze
i społeczne.
Park Glinianki to schronienie dla wielu gatunków ptaków
m.in.. kaczek. To także ekologiczna
stabilizacja obiegu wody w przyrodzie i swoisty mikroklimat do
kształtowania się warunków zdro-

wotnych mieszkańców Sulejówka.
Zajęcia terenowe były
bardzo udane,
dopisała nam
piękna, słoneczna, prawdziwie
wiosenna pogoda.
Dzięki tej lekcji w praktyce wykorzystaliśmy swoją wiedzę i umiejętności zdobyte na
zajęciach . Mogliśmy „pobawić”
się w prawdziwych naukowców,
którzy na łonie natury szukają
nowych nie odkrytych nowinek
geograficzno— przyrodniczych.
Ewelina i Ola

Angelo Caduto– Upadły anioł

Jednorożec

Rysunki wykonała
Magda Zawadzka z klasy I b
Goplana
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