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„Wigilia i Boże Narodzenie to najbardziej lubiane przez
nas święta .
Kojarzą się nam ze strojeniem choinki, prezentami, pasterką
i Szopką
Betlejemską.
Najważniejsze w nich jest to, żeby spędzić je z najbliższymi
nam osobami.
Wigilia to taki grudniowy dzień gdy całą rodziną wspólnie
składamy sobie życzenia dzieląc się opłatkiem, siadamy przy
stole, jemy uroczystą kolację mającą zazwyczaj 12 potraw
na wzór 12 apostołów, śpiewamy kolędy i wzajemnie
wręczamy sobie drobne prezenty.
Natomiast w nocy idziemy do kościoła na jasełka i pasterkę.
Dzień Bożego Narodzenia – święto upamiętniające
narodziny Jezusa Chrystusa. Symbolem tego dnia są m.in.
szopki betlejemskie i choinka. ”

Życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Bożego
Narodzenia składa redakcja gazetki „Hermes”
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Konkurs ze
znajomości
pt. Balladyny
Tekst:
Ania Kasperczyk,lektury
klasa II a
Zapraszamy uczniów klas III do udziału w „Błyskawicznym Konkursie
Czytelniczym”. Każdy z was może wykazać się wiedzą ze znajomości
lektury. Po otrzymaniu gazetki, w tym samym dniu należy złożyć
w bibliotece szkolnej podpisaną kartkę z odpowiedziami na pytania
konkursowe. Zapraszamy !

Pytania do Lektury pt.”Balladyna”
1.Kim był Pustelnik?
2.Jak zginęła Balladyna?
3. Za kogo wyszła Balladyna?

Kamil Wlezień
Daniel Pietusiak
kl.IIIA
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Akademia z okazji Święta Niepodległości
Dnia 09.11.2012r o godzinie 10:00 na sali
gimnastycznej w naszej szkole odbyła się
uroczystość z okazji Święta Niepodległości,
przygotowana przez trzecie klasy gimnazjum. Na
rozpoczęcie uroczystości zostaliśmy przywitani
piosenką pt."Wiara" w wykonaniu zespołu IRA,
na której zobaczyliśmy scenkę odegraną przez
naszych uczniów Marię Kapustę i Dawida Cibę
opowiadająca o legioniście i sanitariuszce.
Legionista mówił o miłości do ojczyzny
wyrażonej słowami :" Wołała mnie Polska,
matka każda wioska, każda chatka... Abym
szedł na znój!" .Po tej wzruszającej scence
wyszły na środek kobiety w czerni odwrócone tyłem do publiczności, które prosiły Boga o
zakończenie cierpień i błagały o wrócenie wolności ich kochanej ojczyzny : " Wróć nam o BOŻE!
Ojczyznę kochaną ... Niech nasza Polska wśród narodów stanie ... ". Po tej recytacji pokazały swój
talent muzyczny dwie uczennice : Justyna Ryszką i Anita Dulęba w piosence Lady Pank "Mój Świat
bez Ciebie"
.Kolejną częścią tej uroczystości był występ chłopaków : Konrada Dedy i
Daniela Pietrusiaka , którzy opowiadali , jak to trzeba było walczyć w szeregach wrogich armii : "
Podzielił nas, mój bracie, zły los
i trzyma straż - w dwóch wrogich sobie szańcach patrzymy
śmierci w twarz..." Wszystkim spodobał się również występ : Kacpra Puskarczyka , Kamila Wlezienia ,
Sebastiana Kurasa i Daniela Pietrusiaka , którzy ubrani byli w czarne spodnie, białe koszule
przepasane szarfami na ,których widniały takie słowa jak HONOR, OJCZYZNA WIARA i NADZIEJA , a w
rękach trzymali polskie flagi i śpiewali piosenkę pt. "Urodziłem się w Polsce" zespołu Złe Psy. Gromkie
brawa były dowodem świetnego występu .Kolejną niespodzianką tego dnia był taniec MOKSiRu w
wykonaniu dziewcząt z klas trzecich
i pierwszych szkoły gimnazjalnej. Interesującymi
przerywnikami w czasie uroczystości były występy gazeciarzy (Adam Kosowski, Jakub Rutkowski) ,
które wniosły informacje historyczne. Całą akademię w wykonaniu wielce profesjonalnym prowadzili
uczniowie : Klaudia Chmura i Piotr Sowa. Uroczystość zakończona została piosenką "Pytasz mnie".
Rosiewicza w wykonaniu uczennic klas trzecich i drugich : Justynę Ryszkę , Anitę Dulębę , Nikole
Popławską oraz Kamilę Grygier. Występy zostały przygotowane pod kierunkiem nauczycieli : A.
Krawczyk, E. Pilch, M. Krzeczkowskiej.

Marcelina Wolna
III A
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Humor Szkolny
X
Przychodzi dyrektorka idzie do gabinetu i nagle wbiega sekretarka i mówi
- Proszę pani Wiosna przyszła!!
na to dyrektorka
To niech wejdzie!!!!
Przybiega dziecko na stację benzynową z kanistrem:
- Dziesięć litrów benzyny, szybko !
- Co jest ? Pali się ?
- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa.
W czasie zjazdu absolwentów liceum były nauczyciel pyta dawnego ucznia:
-A ty Kaziu masz dzieci?
-Ośmioro - odpowiada dumny ojciec.
-Zawsze taki sam - mruczy staruszek - W klasie też nigdy nie uważałeś...
W szkole:
- Hej ty tam, pod oknem-kiedy był pierwszy rozbiór Polski? - pyta nauczyciel
- Nie wiem.
-A w którym roku była bitwa pod Grunwaldem?
- Nie pamiętam.
- To co ty właściwie wiesz? Jak chcesz zdać maturę?
- Ale ja tu tylko kaloryfer naprawiam....
Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny:
- Jasiu co ten wzór oznaczy?
- To jest, ojej, mam to na końcu języka...
- Dziecko wypluj to natychmiast, bo to kwas siarkowy!
Nauczyciel przerywa bójkę:
- Dlaczego bijesz kolegę?
- Bo nazwał mnie grubasem!
- I co myślisz, że od tego schudniesz?
Nauczycielka pyta największego lenia w klasie:
- jakim zwierzęciem chciał byś być?
- Wężem!
- A dlaczego?
- Bo on leży, a mimo to idzie...
Jasio telefonuje do nauczycielki:
- Proszę zwolnić dziś Jasia z lekcji – mówi grubym głosem.
- A kto mówi?
- Mój tata...
Nauczycielka po latach spotyka ucznia
- No co tam teraz robisz??
Uczeń:
- Wykładam chemię
- Ooo no proszę. A gdzie??
- W biedronce
Nauczycielka pyta się na lekcji,
jakie są komórki,
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Bezpieczeństwo podczas zimy
Zima to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Należy
jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy łyżwach oraz inne
szaleństwa na śniegu mogą sprawić wiele radości i wzmocnić naszą
kondycję fizyczną.
Pamiętaj jednak, że podstawą, jak zwykle, jest zdrowy rozsądek i ostrożność!
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

Wychodząc bawić się na powietrze, ubieraj się stosownie do pogody, tak, aby
nadmiernie nie wychłodzić swojego organizmu. Idąc na górkę, czy dłuższy spacer
w zimowej aurze warto się zaopatrzyć w ciepły napój w termosie;
Do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybieraj miejsca bezpieczne, z dala od
ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych. Pamiętaj, że zimą znacznie
wydłuża się droga hamowania pojazdów, więc zachowaj szczególną ostrożność będąc
w pobliżu jezdni;
Najlepiej przed rozpoczęciem zabawy na górce obejrzyj trasę zjazdu, usuń z niej
niebezpieczne przedmioty, takie jak kamienie, gałęzie drzew;
Dostosuj się do kierunku ruchu obowiązującego na trasie zjazdu, nie przechodź
w poprzek toru;
Ważny dla Twojego bezpieczeństwa jest też stan techniczny sanek, czy innych
przedmiotów, na których zjeżdżasz. Złamane szczebelki, wystające śruby lub
gwoździe to poważne ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy;
Nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż wyślizgana
nawierzchnia stanowi ryzyko złamań kończyn dla innych osób;
Pamiętaj, że zagrożenie dla zdrowia, a nawet Twojego życia, stanowią zwisające
z balkonów i dachów masywne sople lodu. W takim przypadku zrezygnuj z zabawy
w tym miejscu, powiadom o sytuacji osoby dorosłe lub Straż Pożarną, która usunie
niebezpieczeństwo;
Nie rzucaj w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż takie zachowanie może być przyczyną
kolizji lub wypadku drogowego;
Nie rzucaj w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu lub z twardymi przedmiotami w
środku, gdyż może doprowadzić to do obrażeń ciała;
Korzystaj wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk. Pod żadnym pozorem
nie wchodź na lód zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów, stawów, itp.
Pozornie tylko gruby lód może w każdej chwili załamać się pod Twoim ciężarem;
Kulig organizuj wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych; sanki łącz grubą,
wytrzymałą liną, aby nie odczepiły się podczas jazdy;
Nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie;
Podczas zabaw na śniegu i lodowisku pilnuj swoich wartościowych przedmiotów.
Jeśli to możliwe portfel lub telefon komórkowy oddaj do depozytu lub pod opiekę
zaufanej osobie.

Tylko umiar, zdrowy rozsądek i ostrożność pozwolą Ci cieszyć się zimową aurą

Recenzja filmu „Skazani na Shawshank”
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„Skazani na Shawshank” zaczynają się w momencie, gdy główny bohater - Andy
Dufresne, młody bankier, zostaje skazany na podwójne dożywocie za zabicie żony
i jej kochanka, w tytułowym więzieniu Shawshank. Już pierwsze chwile pobytu
w Shawshank okazują się ciężkie. Naczelnik i strażnicy więzienni są nastawieni na
bicie i kary w postaci siedzenia w zamkniętym pomieszczeniu. Inni więźniowie także
nie ułatwiają życia nowym. Mimo to Andy odnajduje się w więziennym życiu - dzięki
umiejętnościom nabytym przed skazaniem, pomaga kolegom, strażnikom,
naczelnikowi, a nawet organizuje pieniądze na bibliotekę. Zaczyna dostawać coraz
lepsze role w więzieniu - najpierw pracuje w pralni, potem pomaga bibliotekarzowi
Brooksowi, w końcu zaczyna pracę w biurze u samego naczelnika. Jednak nikt nie wie,
jaki ma plan ucieczki.
Najciekawszą rolą w filmie jest zdecydowanie Red, kumpel Andy’ego, grany przez
Morgana Freman. Red jest starym i dobrze znanym więźniem w Shawshank. Gdy ktoś,
chce zdobyć jakiś towar, w postaci papierosów czy zwykłych przedmiotów, zwraca się
właśnie do niego. Ma w więzieniu swój autorytet. Jak sam siebie nazywa, jest „jedynym
winnym w Shawshank”, ale i jednym z niewielu, którzy marzą o wolności i dążą do
jej uzyskania. Widzi zapał Andy’ego, pomaga mu i w końcu staje się jego najlepszym
przyjacielem. Freeman wydaje się niemal stworzony do tej roli, doskonale
wkomponowuje się w bycie „człowiekiem, który w więzieniu wszystko załatwi”, ale nie
poradzi sobie na wolności. Od początku widz lubi Reda i życzy mu jak najlepiej.
Warto zwrócić uwagę na mnogość wątków w filmie. Akcja nie skupia się na jednym
działaniu, np. planie ucieczki, a na, wielu, które złączone w całość doskonale oddają
więzienną rutynę oraz myśli więźniów - ich marzenia, smutki i wątłą nadzieję na
wolność. Wątki nie są jednak pomieszane bez składu i ładu - opowiadają historię
pobytu Andy’ego w Shawshank.
Cały film trzyma widza w napięciu i pasjonuje. Wszystkie wyżej wymienione cechy
oraz dobre zdjęcia i trafna muzyka (nie odgrywa ona w filmie większej roli, ale
buduje napięcie i w połączeniu z więziennymi odgłosami, takimi jak dźwięk
zamykanej celi, tworzy dobry background) dają nam doskonały film.
Ty też jesteś skazany na Shawshank. To obowiązkowa pozycja dla każdego kinomana.
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