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Witam !

W numerze:

CUDEM,
NAPRAWDĘ CUDEM, UDAŁO NAM SIĘ
JESZCZE W TYM ROKU SZKOLNYM WYDAĆ TĘ
GAZETĘ !
Koleżanki i koledzy redakcyjni walczyli z czasem, z
klasówkami, poprawkami, ale udało się ! Już jest !
Czytajcie i oceniajcie, znajdujcie swoje nazwiska. Mam
nadzieję, że niektórzy z was zachęceni popularnością
naszej gazety dołączą do wspaniałego grona moich
współpracowników.
W naszej gazecie można nabyć doświadczenia
dziennikarskiego i nie jest to żart, ponieważ cała nasza
grupa bardzo serio traktuje swoje zadania.
Można
się też nauczyć pracy w grupie a to jest bardzo ważna
umiejętność. Po naszych środowych spotkaniach
stwierdzam, że jest to bardzo trudne, ale nie niemożliwe.
Do sztandarowych powiedzeń należą już słowa:
,,Dziewczyny nie kłóćcie się !”
mgr Agnieszka Sakowska

WYDARZENIA
SZKOLNE
oraz

RUBRYKI
AUTORSKIE

Redakcja gazety ,, Bez ściemy”
wszystkim uczniom i nauczycielom życzy
udanych wakacji !!!
Redakcja gazety szkolnej
• Sekcja sprawozdawcza:
Joanna Blachnicka kl. Ib
Agnieszka Łebek kl. Ib
Ewelina Sosnowska kl. Ib
Ada Zawadzka kl. Ib
mgr Agnieszka Sakowska
• Rubryka epiki szkolnej:
,,Pismakowanie”
Agnieszka Nemsz kl. IIc
• Rubryka poetycka:
„Co mam zrobić z tym zapatrzeniem?”
Ada Zawadzka kl. Ib

• Rubryka matematyczna :
,, Matematyczne rekreacje ?”
Damian Gronczewski kl. Ib
• Rubryka sportowa:
,, Rusz się przyjacielu !’’
Klaudia Grabczak kl. Ib
• Rubryka biblioteczna :
,, Moje czytanie”
mgr Agnieszka Sakowska

Rubryka przyrodnicza:
,, Nie do wiary“
Klaudia Grabczak kl.Ib
• Rubryka historii sztuki:
,,Skarby i ślady”
Ada Zawadzka kl. Ib
• Rubryka naukowa :
,, Świat wokół nas”
Joanna Tebin kl. IIc
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WYDARZENIA SZKOLNE
Konkurs piosenki Agnieszki Osieckiej
W dniu 19 kwietnia 2005 r. w Gimnazjum
im. Agnieszki Osieckiej w Kamienicy Polskiej
odbył się konkurs
pt. ,,Rozśpiewać świat”.
Organizatorem tego konkursu była nasza szkoła.
W jury zasiedli: pani dyrektor mgr Halina Pańczyk,
mgr Zbigniew Łapaj, mgr Elżbieta Herbst, mgr Jan
Bereziński
i
przedstawiciel
Starostwa
Częstochowskiego pan Ryszard Rosiński oraz uczeń
Piotr Lewicki.
W konkursie udział wzięło 22 wykonawców
z 5 różnych szkół: S.P. nr 42 w Częstochowie, S.P.
im G. Morcinka w Rędzinach, Gimnazjum im A.
Osieckiej, Gimnazjum im A. Mickiewicza w Starczy
oraz L.O. w Kamienicy Polskiej.
Uczestnicy
najczęściej
śpiewali:
,,Małgośkę”, ,,Sing Sing”, ,,Nie żałuję” ,,Balladę
wagonową”, ,,W żółtych płomieniach liści”,
,,Okularnicy”, ,,Nie jesteś sama”, ,,Wariatka
tańczy”.
Laureaci konkursu:
♪ Kategoria I-III szkól podstawowych:
I miejsce - Malwina Tkacz, II miejsce - Monika
Pytlak
♪ Kategoria IV-VI szkół podstawowych:
I miejsce - Marta Skiba, II miejsce - Katarzyna
Golińska, III miejsce - Justyna Bartnik
♪ Kategoria szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych:
I miejsce - Dorota Stolarska i Adam Blachnicki, II
miejsce Iwona Caban, III miejsce Magdalena
Kożuchowska oraz cztery wyróżnienia: Marta
Blachnicka, Magdalena Błaszczyk, Karolina Zalas i
Agnieszka Nemsz.
Tekst redagowały Agnieszka Łebek kl .Ib i Ewelina Sosnowska
kl. Ib

Egzamin gimnazjalny zwany „małą
maturą ”
W dniach 26-27. 04.2005 r. odbył się w naszym
gimnazjum tak jak we wszystkich innych
gimnazjach w całym kraju egzamin gimnazjalny. W
pierwszym dniu gimnazjaliści zmierzyli się z testem
humanistycznym, czyli z przedmiotami język polski,
historia, wiedza o społeczeństwie, plastyka, a w
drugim dniu było już gorzej ponieważ ogólnopolska
komisja przygotowała test z matematyki, geografii,
chemii, fizyki i biologii. Egzamin gimnazjalny
rozpoczął się o 9.00 i trwał dwie godziny.
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Choć nie byłam na egzaminie gimnazjalnym to
mogę wyobrazić sobie jak to wyglądało. Na pewno
kogoś rozbolał brzuch, innych głowa, a jeszcze
innym drżały ręce. Pewno wielu powtarzało sobie:
„Mogłem się uczyć!”, „Czemu się nie nauczyłem ?”,
„O jej, co ja teraz zrobię?”. Jedyną pozytywną
stroną tego egzaminu jest to, że my pierwszaki
mieliśmy dwa dni wolnego a w perspektywie dwa
lata do egzaminu.
Myślę, że z egzaminu gimnazjalnego będą
same dobre wyniki.
Tekst redagowała Adrianna Zawadzka kl. Ib

Konstytucja 3 - Maja
Co roku dnia 3 maja obchodzimy Święto
Narodowe Konstytucji, to bardzo ważny dzień dla
Polaków. Z okazji tego święta w naszym gimnazjum
dnia 04.05.2005 r. odbył się apel. Dzięki temu
apelowi mogliśmy się przekonać jak bardzo to
wydarzenie jest dla nas ważne.
Apel ten przygotowała i przeprowadziła
klasa IIa pod opieką mgr Alicji Lewickiej, oraz z
towarzyszeniem chórku, któremu przygrywał Piotr
Lewicki.
Tekst redagowała Joanna Blachnicka kl. Ib

Działalność ekologiczna
Przez cały rok szkolny 2004/2005 w
naszym gimnazjum odbywały przeróżne
działania związane tematycznie z ekologią a
dokładniej z oszczędzaniem energii pt. „Tu
mieszkam i tu działam”. Wszystkim kierowała
nasza pani od biologii mgr Żaneta Samul.
Uczniowie byli podzieleni na trzy grupy
ekozespołów.
W
skład
pierwszego
ekozespołu
wchodzili: Kacper Zieliński kl. IIa, Karol Iliew
kl. IIa, Czarek Cianciara kl. IIa, Piotr Janiak kl.
IIa, Katarzyna Czerny kl. IIb.
Skład drugiego stanowili skład uczniowie:
Agnieszka Nemsz kl. IIc, Ania Ostopinko kl.IIc,
Emilia Łuczak kl.IIc ,Agata Frączek kl IIc.
Trzeci ekozespół tworzyli:
PaulinaMichalczyk kl Ic, Joanna Łebek kl. Ic
Natalia Murawska kl Ic ,Magdalena Stuglik kl Ic
Pracą ekozespołów było:
• Konkurs na album ekologiczny,
• Rozwieszanie haseł zachęcających do
oszczędzania wody i prądu,
• Audycja przez radiowęzeł,
• Apel o zanieczyszczeniach ( smog)
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A prace, którą wykonały nie tylko ekozespoły, ale
również uczniowie to:
• Konkurs na gazetkę szkolną,
• Konkurs wiedzy ekologicznej,
• Gazetka na korytarzu na temat odnawialnych
i nieodnawialnych zasobów energii,
Wszystkie zadania zostały w pełni zorganizowane.
Tekst redagowała Adrianna Zawadzka kl. Ib

Dzień Dziecka
01.06.2005 r. zamiast zwykłej żmudnej
nauki cała brać szkolna zebrała się na sali
gimnastycznej, aby uczcić święto znane na całym
świecie i lubiane bez względu na wiek czyli ,,Dzień
Dziecka”.
Program imprezy był niezwykle napięty.
Najpierw konkurs ,,Wiedzy o Unii Europejskiej”
zorganizowany przez mgr Renatę Janus w szranki,
którego stanęli najlepsi, aby walczyć o zwycięstwo.
W trzeciej rundzie już było wiadomo, że
Krzyś Markowski kl. IIIa nie ma sobie równych. O
drugim i trzecim miejscu zadecydowała dogrywka.
W końcu Cezary Cianciara kl. IIa wysunął się na
prowadzenie i tym samym Agnieszka Nemsz kl. IIc
musiała przyjąć trzecie miejsce.
Największy doping towarzyszył uczniowi
klasy IIIb Pawłowi Brzozowskiemu, który
uwielbiany przez kolegów, niestety zawiódł ich w
drugiej rundzie.
Po konkursie odbył się bieg patrolowy
przygotowany i przeprowadzony przez harcerzy.
Uczniowie udzielali pierwszej pomocy i radzili
sobie w trudnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i
życia. Najlepiej sprawiły się drużyny z klas IIa , IIc,
Ib.
Później głos miał Samorząd Szkolny i odbyła
się debata uczniowska, w której wypowiedzieć się
mógł każdy uczeń naszej szkoły.
Pod koniec dnia nagrodzono laureatów
konkursów:
ekologicznego,
czytelniczego,
europejskiego i biegu patrolowego.
Tekst redagowała mgr Agnieszka Sakowska

Komers klas trzecich
Uczniowie trzecich klas już za kilka dni
otrzymają świadectwa ukończenia Gimnazjum.
Koniec swojej wspólnej edukacji uczcili zabawą w
dniu 11.06.2005 r. w restauracji ,, Złota Sosna”.
Zabawę rozpoczęto od słów ,,Poloneza czas
zacząć”. Była to bardzo uroczysta chwila, uczniowie
podczas tańca wyglądali bardzo dostojnie i
wydawali się już tacy dorośli.
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Po części oficjalnej nastąpiła wspaniała
zabawa w rytmie znanym tylko tym młodym
ludziom, którzy tego wieczoru mieli swój bal.
Tekst redagowała mgr Agnieszka Sakowska

UWAGA! UWAGA!UWAGA! UWAGA!
24 czerwca 2005 r. kończy się kadencja Samorządu
Szkolnego wybranego na rok szkolny 2004/2005
OGŁASZAMY !
KAMPANIĘ PRZED NOWYMI WYBORAMI DO
SAMORZĄDU SZKOLNEGO UWAGA
KANDYDACI MOŻECIE:
Zgłaszać się sami do opiekuna Samorządu
Szkolnego mgr Beaty Gil
UWAGA KLASY I i II
MOŻECIE:
Zgłaszać osoby, o których myślicie, że godnie
będą reprezentować naszą szkołę i dzielnie
pełnić powierzoną im rolę.
UWAGA WSZYSCY STARTUJĄCY W
WYBORACH:
Należy przygotować hasło wyborcze i z nim
wystartować, a później dotrzymać obietnicy
w nim zawartej
Oto bank pomysłów z „Hasłami wyborczymi” :
Więcej dyskotek,
Więcej w-f i informatyki,
Krótsze przerwy, dłuższe lekcje,
Więcej konkursów.

KONKURSY
Konkurs fotograficzny
Koło fotograficzne naszego gimnazjum brało
udział w konkursie fotograficznym ,,Piękno
Przyrody” organizowanym przez LOP w
Częstochowie. Uczestnikami konkursu byli:
Karol Iliew kl. IIa, Kacper Zieliński kl. IIa, Cezary
Cianciara kl. IIa, Katarzyna Dróżdż kl. Ia, Iwona
Wozignój kl. Ia.
Nasza wszędobylska pani bibliotekarka,
która nosi na plecach ciężar naszej gazety (Ewelina
cały czas się ze mną sprzecza, a pani zawsze mówi
„Dziewczyny tylko się nie kłóćcie”) swoim
fotograficznym okiem wybrała najpiękniejsze
zdjęcia zrobione na przełomie września i
października 2004 r. Na jej gust zdjęcia były
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wspaniałe, ale niestety żadna informacja o wygranej,
ani nawet o wyróżnieniu nie dotarły do naszej
szkoły (,,No i po co marnować klisze”- wyrwało się
Ewelinie).
Tekst redagowały Agnieszka Łebek kl. Ib i
Ewelina Sosnowska kl. Ib

Znów coś dla matematyków ;) Matematyczne
starcie.
Dnia 06.04.2005 r. w naszym gimnazjum
odbył się I etap Jurajskiego Konkursu
Matematycznego. W tym etapie wyłoniono dwie
osoby: Piotr Lewicki kl. IIIa zdobył 20 pkt / 20 pkt,
oraz Joasia Tebin kl. IIc zdobyła 18 pkt / 20 pkt i
tym samym przeszli do II etapu, który odbył się
14.05.2005 r. w Koziegłowach. Gratulujemy!!!
Nasze
matematyczne
talenty
były
przygotowywane przez mgr Beatę Gil i mgr Annę
Kocjan.
Wywiad przeprowadzony z kolegą z ławki,
uczestnikiem konkursu Damianem Gronczewskim
kl. I b wykazał, że konkurs był średnio trudny.
Tekst redagowała Joanna Blachnicka kl. Ib

Konkurs historyczny
Uwaga!!! 10 kwietnia 2005 r. we Wrocławiu
nasz genialny umysł Piotr Janiak kl. IIa; odkryty
przez panią mgr Dorotę Grzyb, uczestniczył w III
etapie Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach
972-1514. Od Cedyni do Orszy”.
Przypominamy,
że
Piotrek,
aby
reprezentować nasze gimnazjum w konkursie
ogólnopolskim musiał przejść przez inne etapy, w
których nie miał sobie równych. Prawdziwy talent ?
Tekst redagowały Agnieszka Łebek kl. Ib i Ewelina
Sosnowska kl.Ib

Przegląd muzyczny
Dnia 12.04.2005 r. w Młodzieżowym Domu
Kultury odbył się XXX Jubileuszowy Wojewódzki
Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych, w
którym wziął udział zespół wokalno-instrumentalny
z naszego gimnazjum i liceum.
Zespół zaśpiewał dwa utwory, pierwszy to
„Uwierz to nie on” Borysewicza i Kukiza oraz
„Scenariusz dla moich sąsiadów” zespołu
Myslovitz.
Dzięki talentom chłopców oraz pomocy pana
mgr Zbigniewa Łapaja zespół zdobył I miejsce przy
czym zakwalifikował się do Wojewódzkiego
Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych,
który odbył się dnia 13.05.2005 r.
Tekst redagowała Joanna Blachnicka kl. Ib
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Turniej Pożarniczy
W dniu 25.04.2005 r. uczennica naszego
gimnazjum Joanna Tebin kl. IIc reprezentowała nas
dzielnie w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy
Pożarniczej ,, Młodzież zapobiega pożarom”.
Zajęła tam III miejsce w eliminacjach
powiatowych. Zastanawiając się jaką wiedzę trzeba
mieć, aby uczestniczyć w takim konkursie nasza
redakcyjna koleżanka Agnieszka stwierdziła, że
,,Trzeba być alfą i omegą”.
Tekst redagowały Agnieszka Łebek kl.
Ib i Ewelina Sosnowska kl. Ib

Konkurs ruchu drogowego
Uczniowie kl. IIb: Adrian Polak, Arkadiusz
Szymczyk, Krystian Tekiela, a w rezerwie Szymon
Bąk zajęli I miejsce w Eliminacjach Okręgowych
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym.
Tę wspaniałą drużynę przygotowywała pani
mgr Mariola Żurakowska. Ćwiczyli testy i jazdę na
placu manewrowym. To I miejsce zakwalifikowało
ich do Etapu Wojewódzkiego Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, w
którym zajęli III miejsce.
Niezwykłą niespodziankę sprawił nam nasz
kolega Arkadiusz Szymczyk z kl. IIb zdobywając I
miejsce indywidualnie w tym konkursie.
Tekst redagowały Agnieszka
Łebek kl. Ib i Ewelina Sosnowska kl. Ib

Konkurs poetycki
W dniu 27. 04. 2005. r nasza koleżanka
Adrianna Zawadzka kl. Ib brała udział w konkursie
recytatorskim organizowanym przez SP nr 8 w
Częstochowie. Szkoła ta nosi imię poetki Haliny
Poświatowskiej i z okazji 70-rocznicy jej urodzin
odbył się konkurs, którego zadaniem było
rozwijanie wrażliwości poetyckiej. Niestety Ada
oprócz nowego doświadczenia nie zdobyła żadnej
nagrody i wyróżnienia. Nie martw się Ada miałaś na
pewno dużą konkurencję.
Tekst redagowały Agnieszka
Łebek kl. Ib i Ewelina Sosnowska kl. Ib

RUBRYKI AUTORSKIE
Rubryka sportowa
”Rusz się przyjacielu!”
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Rubrykę sportową opracowała Klaudia Grabczak
kl.1b
Uczniowie!
Jeden obrazek różni się od drugiego. Znajdź 13
różnic.

Kosz - chłopcy
Dnia 13.04.bieżącego roku odbyły się
Zawody Rejonowe w Częstochowie. Nasze
gimnazjum zdobyło II miejsce w Gimnazjadzie
Młodzieży Szkolnej W Koszykówce Chłopców.
Gratulujemy chłopcom i zachęcamy do większych
sukcesów.( K.G).
,,Kalinka’’ - dziewczyny
13.04.05r. Młodzieżowy dom kultury przy
ulicy Łukasińskiego Częstochowie zorganizował
konkurs tańca. Uczestniczyły szkoły gimnazjalne i
jedna grupa licealna. Gdy nasz zespół ,,Caro”
tańczył
znaną
nam,,Kalinkę”
widzowie
odwdzięczyli się wspaniałymi owacjami. Nasze
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dziewczyny w strojach wyglądały pięknie, a ich
suknie przeszły chrzest bojowy! Niestety zabrakło
szczęścia, musimy ćwiczyć dalej. Nie szkodzi i tak
było wspaniale. Dziewczyny miały szanse
zaprezentować naszą szkołę. ( K.G).
Siatka - dziewczyny
W dniach 10 – 11.05.2005 r. nasza szkoła
zorganizowała I Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej
Dziewcząt i Chłopców. Odwiedziły nas szkoły z
Konopisk, Starczy i Wrzosowej.
I miejsce w zawodach dziewcząt zajęła Starcza
II miejsce zajęły nasze dziewczyny dalsze miejsca
to: III Konopiska i IV Wrzosowa
Atmosfera zawodów była bardzo miła. Dziewczyny
z Konopisk były bardzo pewne, że zwyciężą. Gołym
okiem było widać, że grupa z Wrzosowej grała
najsłabiej Konopiska zaczęły się starać przy
zaciekłej rywalizacji z Wrzosową. Grupa ze Starczy
grała tak samo jak nasze dziewczyny więc siły były
wyrównane. W pierwszym secie nasze dziewczyny
wygrywały 24:17, potem pod koniec wynik się
wyrównał 26:26 a na koniec nasze dziewczyny
przegrały 26:28. Następny set też wgrała Starcza.
Siatka - chłopcy
Chłopcy sprawili się na złoty medal i zajęli I
miejsce w I Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej
Dziewcząt i Chłopców o Puchar Dyrektora
Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej w Kamienicy
Polskiej, który odbył się w naszej szkole. W
pięknym stylu ograli swoich przeciwników nawet
Starcza nie okazała się taka straszna.(K.G. i A.S.)
Gimnazjada lekkoatletyczna.
Nasi chłopcy podjęli nowe wyzwanie. Pod
opieką mgr Mariusza Zycha ćwiczyli lekką atletykę
i zajęli w dniu 16.05.2005 r. III miejsce w
Powiatowej Gimnazjadzie Młodzieży Szkolnej w
Drużynowych Zawodach LA
- chłopców -.
Dziękujemy za kolejny puchar i za nowe rekordy
sportowe.(A.S.)
Szybki Dawid
Nasz kolega Dawid Grzyb kl. III a
16.05.2005 r. w Powiatowej Gimnazjadzie
Młodzieży Szkolnej wykazał się niezwykłym
wynikiem w biegu na 300 m 41'' 78. Wynik ten dał
mu III miejsce indywidualnie w zawodach.
Dawid swój sukces komentował przemiłym
uśmiechem i mrużeniem powiek.(A.S.).
Piotrek z rozmachem
Piotrek Hofman kl. III b 16.05.2005 r. w
Powiatowej Gimnazjadzie Młodzieży Szkolnej
wykazał się niezwykłym rozmachem i siłą w
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pchnięciu kulą. Jego wynik 9,78 m dał mu II
miejsce indywidualnie w tych zawodach. Piotr ze
wrodzoną sobie skromnością stwierdził, że to jego
życiowy rekord. (A.S).
Długonogi Łukasz
Łukasz Borycki kl. III a w skoku w dal
16.05.2005 r. w Powiatowej Gimnazjadzie
Młodzieży Szkolnej skoczył na odległość 5,14 m i
tym samym zajął I miejsce w zawodach. Jego skoki
i uroda nie mają sobie równych. (A.S.).
Mistrzowie
Nasi chłopcy to mistrzowie. Potrafią to
udowodnić sobie, nam i swojemu trenerowi mgr
Mariuszowi Zychowi. 06.06.2005 r. ta wspaniała
drużyna wygrała XVII
Festiwal Koszykówki
Chłopców w Częstochowie. To niezwykły wyczyn
ponieważ było aż 8 drużyn. GRATULUJEM WAM
I WASZEMU TRENEROWI !
Łukasz Królem Strzelców.
Podczas XVII Festiwalu Koszykówki Chłopców w
Częstochowie Łukasz Borycki został Królem
Strzelców a Tomek Pakuła był drugi. Dziewczyny,
ale mamy chłopców ! (A.S.).
Uwaga nowy talent sportowy
08.06.2005 r. nasze talenty biegacze brały
udział w XVIII Powiatowych ,, Biegach Pokoju i
Młodości” o Puchar Wójta Gminy Starcza pod
patronatem Starosty Częstochowskiego.
W
punktacji drużynowej zajęły III miejsce i
przywieźli dyplom i puchar. Największą
niespodziankę sprawiła nam tym razem, uwaga
chłopcy... Iwona Wozignój kl. Ia zajmując
indywidualnie II miejsce. Bardzo się cieszymy z tej
lokaty i wierzymy, że jest to nowo odkryty talent.
(A.S).
Ale pobiegli !
15.06.2005 r. nasze biegacze talenty zajęły
III miejsce w Klasyfikacji Drużynowej w Kategorii
– Gimnazja w IV Grand Prix Konopisk w Biegach
Przełajowych. Wyróżniła się Iwona Wozignój z kl.
Ia i Krystian Kaźmierczak kl. Ic, Katarzyna
Balwierz kl IIb i Łukasz Borycki kl III a, ale
dlaczego braci Hofmanów para nawaliła. Mateusz
co z Twoim talentem ?
Sport
Piłka ręczna
Piłka ręczna, szczypiorniak, zespołowa gra
sportowa, rozgrywana między 2 drużynami 7-

osobowymi (kiedyś uprawiano także piłkę ręczną
11-osobową), jej celem jest wrzucenie piłki ręką do
bramki przeciwnika, zwycięża drużyna, która
zdobyła więcej bramek. Czas gry wynosi 2x30 min,
boisko ma wymiary 40x20 m, bramka 2x3 m.
Piłka ręczna w obecnej formie jest pochodzenia
duńskiego (wprowadził ją w 1898 duński nauczyciel
H. Nielsen), na początku XX w. grano w nią
w Niemczech i w Czechach. W Polsce zaczęto ją
uprawiać w 1917 w Szczypiornie koło Kalisza, stąd
często używana nazwa szczypiorniak. Od 1951
obowiązuje nazwa obecna.
Do największych sukcesów polskiej piłki ręcznej
należy zaliczyć zdobycie brązowego medalu
olimpijskiego (1976) i brązowego medalu MŚ
(1982) przez drużynę męską.
Boisko do piłki ręcznej

Boisko do piłki ręcznej: A) Linia bramkowa, B)
Pole bramkowe, C) Linia boczna, D) Linia
środkowa, E) Linia rzutów wolnych, F) Linia rzutów
karnych, G) Bramka.
autor: Dawid Tracz
opracowała Klaudia Grabczak kl. 1 b
Rubrykę redaguje Klaudia Grabczak kl. Ib
uzupełnienia mgr Agnieszka Sakowska

Rubryka matematyczna
"Matematyczne rekreacje?"

W dzisiejszym numerze opiszę wam dwóch
sławnych matematyków. Jeden bardziej znany –
Pitagoras, drugi mniej – Kartezjusz.
Najpierw Pitagoras. Pitagoras z Samos ( ur.
ok. 572 r. - zm. ok. 497 r. p.n.e.). Urodził się na
wyspie Samos, a zmarł w Metaponcie. Znany jest
głównie z słynnego twierdzenia o trójkącie
prostokątnym,
powszechnie
znanego
jako
twierdzenie Pitagorasa. Które dotyczy trójkąta
prostokątnego.
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Pitagorejczycy
udowodnili
twierdzenie
samego Pitagorasa, które głosi: "W trójkącie
prostokątnym, suma kwadratów przyprostokątnych
jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej".
Wzór na to twierdzenie a 2+b2=c2 .
ZAPAMIĘTAJ!!!
Na drugi ogień idzie Rene Descartes czyli
Kartezjusz. Kartezjusz jest właściwie bardziej znany
jako wielki filozof niż matematyk. Niemniej był
pionierem nowoczesnej matematyki i zasługi jego w
tej dziedzinie są znaczne. Urodził się on we Francji,
w małym miasteczku La Haye w Touraine. Po
ukończeniu jezuickiego kolegium dla arystokratów
studiował, idąc śladami swego brata, prawo. Mając
22 lata Kartezjusz opuścił Francję i służy jako
oficer-ochotnik w wojskach różnych europejskich
wodzów.
Biorących
udział
w
wojnie
trzydziestoletniej. W ten sposób przemierza Węgry,
Czechy i Austrię. Wprowadził znak "+" i "-" dla
oznaczenia liczb dodatnich i ujemnych, oznaczenie
potęgi x · x = x2, oraz symbol oznaczający wielkość
nieskończenie dużą ∞.
A teraz zapowiedziany konkurs oto zadanie:
Aby uzyskać farbę koloru ultramaryny,
należy zmieszać farbę koloru błękitu paryskiego z
czerwienią lazurową, przy czym farby niebieskiej
powinno być 1,5 raza więcej niż farby czerwonej. Ile
należy wziąć farby niebieskiej, a ile czerwonej aby
otrzymać 1,5 kg ultramaryny???
Wiecie czy nie? Na pewno TAK!
Imię.................................
Nazwisko.........................
Kl..................................
Odp. Potrzeba .....................kg czerwieni
i ..........................kg błękitu
Wśród prawidłowych odpowiedzi
nagrodę niespodziankę !

wylosujemy

Rubrykę redaguje Damian Gronczewski ucz. kl. Ib

Rubryka epiki szkolnej
„Pismakowanie”

Na pewno każdy z was
choć raz w życiu zastanawiał się
czy magia istnieje naprawdę, czy jest to jedynie
wymysł naszej wyobraźni. Jakiekolwiek by nie było
wasze zdanie na ten temat, teraz dowiecie się jak to
było naprawdę.
Na planecie Fable w galaktyce Reven życie
toczyło się spokojnie i radośnie. Fableńczycy byli
ludem skromnym, pomocnym, pracowitym, a przede

wszystkim szczęśliwym. Król Karen, jak każdy
władca Fable posiadał magiczną moc. Poddani
pokochali go za to, że jako pierwszy obdarzył ich
magią, która miała pomagać im w codziennym
życiu. Postawił jednak jeden warunek: moc miała
służyć dobru i prawu a nie zniszczeniu i złu. W
przeciwnym razie ich krainę czekałaby zagłada.
Król ufał jednak swemu ludowi i miał nadzieję, że
jego królestwo stanie się wkrótce najbogatszą i
najszczęśliwszą planetą we wszechświecie.
Wszyscy żyli więc w zgodzie, a Fable powoli
rozkwitało
i rozwijało się. W całym Reven słynne były
fableńskie potrawy, kwiaty i hodowla smoków.
Pewnego dnia, o północy pojawił się w
jednej z fableńskich wsi człowiek o kruczoczarnych
włosach i przenikliwych oczach, o twardej,
szorstkiej skórze i niskim, chrapliwym głosie.
Przedstawił się na dworze królewskim jako mędrzec
o imieniu Gontran z odległej Sagessy, planety
mądrości, przybywający tu w celu zdobycia wiedzy
o hodowli smoków. Po dłuższej rozmowie król
Karen zatrudnił go na dworze jako opiekuna
kryształowych smoków, najszlachetniejszej z ras. W
najbliższym czasie odnosząc liczne sukcesy i tym
samym zdobywając zaufanie Fableńczyków,
otrzymał magiczną moc od swego pana.
Oczywiście, tak jak inni wykorzystywał, ją
do lżejszej pracy i pomocy potrzebującym. Ale tylko
pozornie.
Tak
naprawdę
zaczarował
najpotężniejszego ze smoków – Servana – aby
bezwzględnie mu służył i spełniał wszystkie jego
rozkazy.
Od tamtej pory w Fable coraz częściej
zdarzały się konflikty i kataklizmy. Nikt nie wiedział
co jest tego przyczyną. Jedynie król Karen miał
świadomość, że któryś z poddanych musiał
wykorzystać swą moc w niepożądanym celu.
Natychmiast postanowił zadziałać. Skumulował cała
swa energię i posłał w kierunku źródła złej mocy.
Niestety, w chwili zetknięcia się tych dwóch
potężnych mocy powstały wybuch spowodował
rozpad potężnej i rozsławionej Fable.
W tej chwili jeden z Fableńczyków za
pomocą swych magicznych możliwości przeniósł się
do naszej czasoprzestrzeni, na Ziemię. Przybrał
postać zwykłego chłopa, a że był to czas
średniowiecza i panujące na Ziemi warunki zbliżone
były do tych panujących na Fable zaczął opowiadać
ludziom o dalekiej krainie smoków, magii i czarów.
W ten sposób przekazywane z pokolenia na
pokolenie legendy przetrwały do dziś i z pewnością
przetrwają jeszcze kolejne dwa tysiące lat.
Autor opowiadania Agnieszka Nemsz kl. II c
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niż ten co mówi.
Ponieważ zbliża się koniec roku i coraz
mniej mamy ochoty do nauki zapraszam wszystkich
do ćwiczenia łączącego przyjemne z pożytecznym.
Przypisz pojęciom ich wyjaśnienia i sprawdź
czy jesteś smakoszem literatury.
¤ - dodatkowa część dużego dzieła
stanowiąca jego zakończenie
¤ - osoba opowiadająca, przedstawiająca
przebieg wydarzeń w utworze epickim
¤ - krytyczne omówienie dzieła literackiego
¤ - krótki utwór narracyjny związany pisany
prozą, charakteryzujący się wyrazistą,
jednowątkową fabułą z wyraźną kompozycją
i puentą
¤ - ciąg zdarzeń opisanych w dziele
literackim powiązanych ze sobą zależnością
przyczynowo – skutkową
¤ - jeden z trzech głównych rodzajów
literackich, przedstawiający akcję przez
bezpośrednie działanie bohaterów, głównie
w
formie
dialogu
lub
monologu,
przeznaczony do grania na scenie
fabuła... recenzja... dramat... epilog... narrator... nowela...

Rubrykę redaguje Agnieszka Nemsz kl. IIc

Rubryka poetycka
„Co mam zrobić z tym
zapatrzeniem?”

Na mój apel poetycki zgłosiło
się kilka artystycznych dusz.
Czyli poezja nie jest wam obca.(A.Z.).
A oto nowa szkolna poetka. Nazywa się
Małgosia Podsiadlik kl. IIc. Zapisuje luźno swoje
myśli w pamiętniku po lekturze, którego Małgosia
jawi się nam jako osoba bardzo wrażliwa i szczera.
Opisuje wszystkie uczucia, których doznaje a jej
hobby daje jej wiele satysfakcji. (A.S.).
,,Sama ze światem”
Jestem tu sama
a jednocześnie koło mnie roi się od ludzi
każdy patrzy w inną stronę
rozmawiają ze sobą nawzajem
choć idę obok nich
nikt za mną się nie obraca
Dlaczego?- pytam
Małgosia Podsiadlik kl. IIc

,,Milczenie”
Cisza jest czymś więcej, więcej
niż słowa, bo ten kto Cię
kocha to rozumie Cię lepiej

Małgosia Podsiadlik kl. IIc

,, Na wiosnę”
Wiosna, wszystko rozkwita
wokoło wszystko staje się kolorowe
i pełne życia.
Ja jestem ...
Ty jesteś ...
i niczego oprócz szczęścia nam nie brakuje.
Ja chce być z tobą,
ale jeśli Ty jesteś ze mną nieszczęśliwy
to odejdź
bo ja nie chcę być odpowiedzialna za twoje czyny.
Przepraszam !!!!!!!!!!!!!
Małgorzata Podsiadlik kl. IIc red. mgr Agnieszka Sakowska

,, Znajdź nasze szczęście”
Jeśli szukasz szczęścia
to znajdziesz gdzieś daleko od domu
a jak go tam nie będzie
to poszukaj jeszcze gdzie indziej
najlepiej tam gdzie ja jestem
bo ja chce być z Tobą.
Małgorzata Podsiadlik kl. IIc red. mgr Agnieszka Sakowska

Dziś zauważyłam,
że mnie kochasz i
na czym te magiczne słowa polegają.
Jesteś ...
Jesteś dla mnie kimś wyjątkowym
i nigdy nie przestaniesz być w moim sercu
... Kochanie...
Małgorzata Podsiadlik kl. IIc red. mgr Agnieszka Sakowska

,,Brzoza”
Brzoza ,
wysoka,
biała,
porośnięta czarnymi plamami,
bez liści,
bez blasku,
smutna...
nieżywa.
Adrianna Zawadzka kl. Ib

Oto próba Pauliny Kobylańskiej kl. IIc a jej
marzenia nie są obce każdemu z nas.
***
Ja lecę daleko jak ptak
nikt mnie nie słyszy
nie widzi
nikomu nie jest mnie brak
lecę sama pomiędzy chmurami
i myślę czego mi brak
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brak mi miłości i czułości
brak mi drugiej osoby,
z którą bym mogła latać bez końca,
która mnie z sieci uwolni i zostanie
ze mną na zawsze
to tylko jedna rzecz, której mi
tak bardzo brak.

Dziękuje za napisane wszystkie wiersze,
które złożyliście do naszej redakcji. Czekam z
niecierpliwością na następne i serdecznie zachęcam
do pisania następnych.(A.Z.)
Rubrykę redaguje Adrianna Zawadzka kl. Ib

Rubryka biblioteczna
„Moje czytanie”

Paulina Kobylańska kl. IIc

W tym numerze naszej gazety podzieliła się też z
nami swoją liryką Agnieszka Nemsz kl. IIc.
Agnieszko, przez Twoją głowę przepływa rzeka
myśli i warto z niej dobyć choćby kilka kropel.
(A.S.).
,,Sen”
po ciężkim dniu
gdy me powieki ciężkie są jak głazy
a na niebie tysiące gwiazd zapalonych
zanurzam się w ocean marzeń
zatapiam w słodkich snach nierealnych
bo są tam drzewa kąpiące zielenią
trawa pachnąca świeżością
i ptaki
i kwiatów barwny dywan
i promienie złotej gwiazdy rozświetlające mą twarz
i jest tam coś jeszcze
coś co daje mi siłę do walki z kolejnym porankiem
abym o wschodzie słońca
znów mogła w przetartym szlafroku zjeść za słone
śniadanie
i powrócić do szarej codzienności
Agnieszka Nemsz kl. IIc

,,Szczęście”
szczęście trwa tylko chwilę
chwilę krótką
ulotną jak motyl
jak listek na wietrze

Rubryka biblioteczna
Najważniejsze moi drodzy
żeby w wakacje odpocząć od nauki, ale nie
zapomnieć o książce! O miłej lekkiej lekturze. Ja
szczególnie polecam czytanie w ciepłe czerwcowe
wieczory przy otwartym oknie, kiedy na noc bardzo
długo trzeba czekać a świerszcze wyjmują małe
skrzypeczki. Wtedy taka chwila, taki wieczór są jak
zaczarowane i chciałoby się aby trwały wiecznie.
Co wam polecić ? Pani Aldonka mówi
„Anię” ja szybko ją kontruje mówię ,,E nie”, ale po
chwili stwierdzam, że tak. Z ,,Ani ...” można się
wiele nauczyć zwłaszcza zasad zachowania i radości
życia
Polecam więc ,,Anię z Zielonego Wzgórza” i dalsze
jej losy dla chłopców i dziewcząt.
W tym roku szkolnym przygotowałam Konkurs
Czytelniczy ,,Bohaterowie i twórcy naszych lektur
szkolnych”. A oto laureaci:
Klasy I
I miejsce Szymon Ludwikowski kl. Ia
II miejsce Katarzyna Kita kl Ia, Joanna Łebek kl. Ic
III miejsce Ewelina Sosnowska kl. Ib, Adrianna Zawadzka kl.
Ib, Magdalena Stuglik kl. Ic i Karolina Blachnicka kl.Ic
Klasy II
I miejsce Agata Bugajczyk kl. IIc
II miejsce Joanna Tebin kl. IIc i Sandra Świerczek kl. IIa
III miejsce Agnieszka Nemsz kl. IIc i Katarzyna Michalczyk
kl. IIb

radość jest momentem
momentem najwspanialszym
łagodzącym wszystkie bóle i cierpienia
barwiącym życie kolorami tęczy
więc zerwij ten najsłodszy owoc
i delektuj się nim jak najdłużej
nie wypuszczaj go z rąk
niech rozpromienia twą szarą twarz
słonecznym uśmiechem
niech zagnieździ się na stałe
w twojej pamięci
i ukołysze rozstrojone nerwy
KAŻDY MA PRAWO DO SZCZĘŚCIA
Agnieszka Nemsz kl. IIc

Klasy III
Agnieszka Skóra kl. IIIa

Gratuluję laureatom a uczniów klas I i II
zapraszam na drugi rok.
Rubrykę redaguje mgr Agnieszka Sakowska

Rubryka naukowa
„Świat wokół nas”

BATYSKAFY
Batyskafy
to
najmocniejsze
konstrukcje,
jakie
zbudował człowiek. Ich kadłuby wykonane są z
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materiałów, które wytrzymują ciśnienia działające z
siłą tysięcy kilogramów na centymetr kwadratowy!
Batyskafy poruszają się głównie w osi góra-dół,
dlatego nazywane są przez niektórych ,,wodnymi
balonami”. Ich zbiorniki wypełnione są płynem
lżejszym od wody. Wypuszczając płynny balast
można regulować zanurzenie.
Wyprawa ,,Trieste”
Dotychczas tylko raz udało się ludziom
dotrzeć na dno oceanu. W 1960 roku przy użyciu
batyskafu ,,Trieste” Don Walsh oraz Jacques
Piccard jako pierwsi i jedyni ludzie zobaczyli dno
Rowu Mariańskiego, najgłębszego miejsca na
Ziemi. Na głębokości prawie 11 tasięcy km
przebywali tylko kilka minut. ,,Triest” nie
wytrzymywał bowiem ogromnego ciśnienia,
pojawiały się pierwsze pęknięcia na iluminatorze.
Wypływając w górę, śmiałkowie byli pewni, że za
chwilę nastąpi koniec...
Badacze niewiele mogli zobaczyć w czarnej
otchłani. Na głębokości 9 km zauważyli jednak
dziwny organizm - jak się wyrazili - ,,płaską rybę”!
Wcześniej nauka podawała w wątpliwość fakt
istnienia życia na tak wielkich głębokościach, gdzie
nie dochodzą przecież promienie życiodajnego
słońca. A tu taka niespodzianka !
Co tam żyje?
Dziś wiemy, że z powodu wysokiego
ciśnienia żywe istoty mogą przybierać na dużych
głębokościach rzeczywiście zaskakujące formy.
Mogą być też znacznie większe, niż zwierzęta, które
znamy. Kilka lat temu z pokładu statku
badawczego ,,Alvin” z głębokości 4 km naukowcom
udało się wyłowić ogromne stwory, przypominające
kształtem dżdżownice. Niestety, nie zachowały się
dla potomności, ponieważ niskie ciśnienie panujące
na powierzchni zamieniło ich ciała w bezkształtną
papkę.
Mamy XXI wiek, a oceany wciąż pozostają
nie zbadane. Batyskafy mają wydrzeć głębiom ich
tajemnice. Czy im się jednak uda - czas pokaże...
Rubrykę redaguje Joanna Tebin kl. IIc

Rubryka historii sztuki

„Skarby i ślady”

Chcę wam przedstawić
artystę
polskiego
malarstwa
historycznego takiego jak Jan
Matejko. Jan Matejko zasłynął z
wielkiego dzieła pt. „Bitwa pod
Grunwaldem”. Jest to wielki
obraz głoszący chwałę bitwy z 1410 roku, w której
wojska krzyżackie zostały rozgromione prze
połączone wojska polskie, litewskie i ruskie pod
władzą Władysława Jagiełły i jego krewnego
wielkiego księcia litewskiego Witolda. Artysta
namalował również „Poczet królów i książąt
polskich” na których widnieją twarze naszych
władców i książąt. Malarz namalował również inne
dzieła pt. „Utopienie sułtanki w Bosforze”,
„Konstytucja 3 - Maja”, „Rejtan”, „Kazanie Skargi”
i wiele innych, równie znakomitych, dzieł.
A teraz przedstawię kilka pojęć:
• Hełm - mniej lub bardziej ozdobne
zakończenie wieży,
• Kaskada - w ogrodach baroku sztuczny
wodospad spływający ze spiętrzonych
kamieni,
• Ryzylat - wysunięta do przodu cześć
budynku, częste w budowlach barokowych,
• Szpaler - aleja barkowe ujęta z obu stron
zielonymi ścianami z przystrzyżonych równo
drzew.
Rubrykę redaguje Adrianna Zawadzka kl. Ib

Rubryka przyrodnicza
,, Nie do wiary”
W dzisiejszym numerze gazetki opowiem
wam o Słońcu i Saturnie. Przygotowałam też
dla was mini test o Wszechświecie.
Słońce
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Słońce, zdjęcie zrobione ze stacji orbitalnej
Skylab 19 października 1973. Ukazuje jedną z
najbardziej
widowiskowych,
pochodni
słonecznych. Pochodnia, napędzana polem
magnetycznym podnosi się z powierzchni
Słońca i rozciąga się na odległość ponad 590
000 km. Na tym zdjęciu bieguny słoneczne
wyróżnione są przez względny zanik sieci
supergranulacji i ciemniejszy odcień, niż
widoczny w centralnej części tarczy.

Pętle koronalne nad powierzchnią Słońca (kadr
z filmu zrobionego przez satelitę TRACE Transition Region and Coronal Explorer).
Zjonizowany gaz, emitujący niewidzialny
ultrafiolet, początkowo ogrzewany, wznosi się
nad powierzchnię Słońca, potem stygnie i
opada na nią.

Fontanna słonecznego gazu, wzbijająca się na
wysokość 100 tys. km (zdjęcie z satelity
TRACE,
umieszczonego
na
orbicie
okołoziemskiej w kwietniu 1998).
Saturn

Ciemna strona Saturna - zdjęcie zrobione
przez Voyager 16 listopada 1980. Widoczny
cień Saturna na jego pierścieniach i cień
pierścieni na powierzchni planety.

Pył kosmiczny - rozproszona czerwona poświata,
obraz z satelity COBE. Ilość pyłu kosmicznego we
wszechświecie jest ważnym miernikiem liczby
gwiazd i ilości zakłóceń.

