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Rys. Gabriela Kęclikowska

Ku pamięci Nauczycieli, którzy odeszli…
Tyle mogli i tyle chcieli…
Jedni samotni…inni z rodziną. Każdy wyjątkowy… Łaczy ich tylko
śmierć. Różna – a jednoczesnie taka sama.
Ta otchłań, ktorej każdy się boi, szczególnie my, zwykli ludzie pogrążeni
w codzienności.
Wspominajac ich, musimy pamiętać ze wnieśli w nasze Życie mnóstwo
radości i uczuć, a także lekcji, tych przepełnionych wiedzą, i tych z życia.
Dlatego dzięki temu, ze jakaś czastka ich żyje w nas będą oni „wieczni”.
Sara Bloch wraz z Samorządem Uczniowskim
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Ku pamięci Tych, którzy odeszli…

Z inicjatywy Samorządu
Uczniowskiego uczniowie klasy
trzeciej tuż przed Świętem
Zmarłych uporządkowywali
Pomnik Ofiar Faszyzmu oraz teren
wokół niego.

Fot. Karol Owsianka

Pierwszego listopada 2010 roku
Samorząd Uczniowski wraz
z opiekunem oddali hołd zmarłym
nauczycielom zapalając symboliczne
znicze na grobach. W tym dniu
uczniowie nie zapomnieli także
o poległych w czasie II Wojny
Światowej odwiedzając Pomnik
Ofiar Faszyzmu.

Karol Owsianka
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Rozpoczęcie roku szkolnego
Rok szkolny
2010/2011 rozpoczął się
1 września o godzinie
8:00 Mszą Świętą. Na
nabożeństwo przybyło
wielu uczniów ze szkoły
podstawowej,
gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej. Po
uroczystościach
kościelnych wszyscy
udali się do szkół,
a przedstawiciele
poszczególnych
placówek wraz
z opiekunami udali się
pod pomnik Ofiar
Faszyzmu gdzie złożono
wieńce i zapalono
znicze, aby w ten
sposób uczcić pamięć
poległych
i pomordowanych
w czasie II wojny
światowej.
Gdy weszliśmy do
budynku każdy udał się
do swojej klasy. Nasi
wychowawcy powitali
wszystkich bardzo
serdecznie.
Mamy nadzieję, że
nadchodzący rok szkolny
będzie obfity w sukcesy
edukacyjne, sportowe,
kulturalne i rozrywkowe.

Zdj. Paweł Waligóra
(Echo Chełmka)

Sara Bloch
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Święto Edukacji Narodowej
W środę, 13 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu
i Rekreacji odbyła się uroczystość specjalnie przygotowana z okazji
Święta Edukacji Narodowej.
Przedstawienie rozpoczęło się od wręczenia gratulacji i nagród
wyróżnionym nauczycielom. Kiedy część oficjalna zakończyła się,
występujący weszli na scenę i zaprezentowali interesujące widowisko.
W ciągu kilku minut na scenie pojawili się młodzi, uśmiechnięci aktorzy,
tancerze oraz piosenkarze.
Dzięki temu mogliśmy się
przyjrzeć ukrytym talentom,
które bardzo nas urzekły.

Fot. Sara Bloch

Rys. Gabriela Kęclikowska

Wraz z przedszkolakami, uczniami szkoły
podstawowej i gimnazjum przenieśliśmy się do
odległych krajów. Muzyka, tańce, śpiew, recytacja
pozwoliły wszystkim na moment znaleźć się
w Afryce, Irlandii, Grecji, Japonii, Chinach,
Niemczech i Polsce. Góralskie tańce, krakowiak,
trojak zaniosły nas do różnych regionów naszego
pięknego kraju. Piękna dekoracja, kolorowe stroje
i ciekawa choreografia zadecydowały o sukcesie
tego widowiska. Wszyscy nagrodzili występujących
gorącymi brawami.
Liczymy na więcej takich wspaniałych pomysłów
i równie ciekawych realizacji.

Sara Bloch
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Pasowanie na gimnazjalistę

W środę, dnia 27 października w naszej
szkole odbyło się pasowanie
pierwszoklasistów na gimnazjalistów. Impreza
rozpoczęła się od uroczystego ślubowania
uczniów klas pierwszych
Kiedy jury (w składzie dyrektor Pan Marek
Idzik, opiekunka Samorządu Uczniowskiego
pani Renata Księżarczyk, przewodniczący
Rady Rodziców pani Sylwia Szewczyk, oraz
przewodnicząca szkoły Sara Bloch oraz)
zajęło swoje miejsca, rozpoczął się konkurs pt.
„Kocham cię, szkoło”. Pomysł tego
widowiska opierał się na telewizyjnym
teleturnieju „Kocham Cię, Polsko”

Piętnaście rund, między innymi kalambury,
quizy, głuchy telefon pozwoliły wyłonić
zwycięską drużynę, czyli klasę Ia, której
wychowawczynią jest pani Bogusława Opala.
Po zmaganiach konkursowych nasze
koleżanki i koledzy otrzymali skromne
upominki ufundowane przez Radę Rodziców
oraz czapki przygotowane przez uczniów klas
drugich, które były oznaka przyjęcia ich
w poczet uczniów gimnazjum.
Życzymy wszystkim wielu sukcesów
i mamy nadzieję, że będą się dobrze czuli
wśród nas.
Chcemy, aby zostali naszymi przyjaciółmi.

Marta Chwierut
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Europejski Dzień Języków
W piątek 24.09.2010
roku klasa III B, grupa
eTwinning oraz Szkolny
Klub Europejski
uczestniczyli w
obchodach VII
Europejskiego Dnia
Języków. Najważniejsze
przesłania tego święta to:
różnorodność językowa
i nauka języków obcych
przez całe życie. W tym
dniu na Małym Rynku
w Krakowie powstało
miasteczko namiotowe,
gdzie odbywały się
koncerty, konkursy, gry
i zabawy. Oficjalne
otwarcie Europejskiego
Dnia Języków rozpoczęło
się odegraniem „Ody do
radości” z Wieży
Mariackiej. Młode talenty
miały okazje
zaprezentować się przed
liczną publicznością.
Uczniowie naszej szkoły
przekonali jak wiele
korzyści płynie z uczenia
się języków obcych.

Karol Owsianka
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Wywiad z Martą Chwierut
Bez wątpienia jest jedną z najbardziej utalentowanych uczennic w naszej szkole. Znamy ją głównie
z działalności na rzecz naszej placówki i występów w kole teatralnym. Gdy oglądałam jej taniec solowy
w przedstawieniu „Kopciuszek na wybiegu”, nie mogłam oderwać wzroku od jej tańca. Skąd w tej
filigranowej dziewczynie tyle pasji? Czy zawojuje świat? Czas pokaże…

„Jestem…
złośliwa, ale lubię
pomagać innym”

Kocham…
Wiele rzeczy, ale
najbardziej, ten moment
kiedy wychodzę na scenę.

Mój ulubiony film i książka ..

„Amelia”
„Leon
zawodowiec”
„Mechanizm
serca

Marzę o…
Marzeń mam wiele, ale
boję się, że się nie
spełnią

Skąd ta pasja?

„Przyjaźń…

Jest dla mnie największą
wartością.”
- Kto cię uczył tańczyć?
-Trudne pytanie, zawsze
byłam samoukiem, dużo
zawdzięczam Karolinie
Kłusek, dzięki której
pokochałam taniec. Od
roku występuje w szkole
tańca „Grawitacja”
i drugi rok w byłym
„DNA”, a teraz
„Gossip”.

„Co lubi
i
kocha…?”
- Z kim poszłabyś
na kolację?
- Zależy o jaki
typ faceta chodzi.
Jeżeli chodzi
o umiejętności to
Fabregas, jeżeli
o urodą to Filip
Bobek.

Zawsze lubiłam
tańczyć, do tej
pory kiedy słyszę
muzykę, czuję chęć
wyrażania emocji
swoim ciałem.

- Czy wystąpisz w You
Can Dance?
- Nie, bo uważam, że
moje umiejętności są za
małe, żeby wystąpić
w takim programie.

-Kogo podziwiasz?
- Kubę Wojewódzkiego za jego ciętą ripostę.
Polinę Semionovą za jej balet i Tricię
Mirandę za jej hip-hop.

Alicja Jarosz
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Szkolny mix
Aneta- lubi spokój, zgodę i
harmonię we własnym
środowisku. Jest bardzo
umuzykalniona.

Urszula- są ambitne
i odpowiedzialne.

Bogusława- osoba szczera,
ambitna i pracowita, posiadająca
wrażliwą naturę oraz bardzo
rozwinięte uczucie altruizmu.

Dariuszsprawiedliwy, dobry, rozumiejąc
y innych ich potrzeby, wzloty i
upadki.

Daria- daje rozmach w snuciu
planów i śmiałość przy
wprowadzaniu ich w życie.

Marcin- posiada skromną
osobowość, charakter ułożony,
może za bardzo zamknięty w
sobie.

Elżbieta- nie boi się wyzwań.
Na drodze do sukcesu nie
przeszkadzają jej ani ludzie, ani
drobne potknięcia.

Marek- jest skryty, lojalny,
spokojny, pracowity.

Ewa- osoba z tym imieniem jest
mądra, o wzniosłych ideałach,
stara się być samodzielna
w myśleniu i działaniu.
Joanna- jest energiczna, jest
także dobrym organizatorem.
Katarzyna- osoba o tym
imieniu godna jest podziwu,
szacunku
i uznania.

Paweł- odważny, samodzielny,
prawdomówny i uczciwy.
Sebastian- lubią życie
społeczne, lubią się udzielać w
ramach instytucji i organizacji.
Zbigniew- prawy, pracowity,
sprawiedliwy. Jest stały w swych
przekonaniach i tradycyjny.

Maria- są wymagające, ale
opiekuńcze, uczuciowe.
Renata- ma swoje ideały, do
których konsekwentnie dąży,
Lubi porządek, dyscyplinę
i naukę :)

Gabriela Kęclikowska
Justyna Panyło
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Co warto obejrzeć?
Shrek Forever After
bohater żyje szczęśliwie ze swoją
żoną, trójką dzieci, a także
wieloma,wieloma znajomymi... No
właśnie, dla naszego zielonego
przyjaciela to trochę zbyt liczne
towarzystwo. Poza tym, jest
wyczerpany opieka nad dziećmi i
ciągłym zainteresowaniem ze
strony ludzi. Tęskni do czasów,
w których żył samotnie na swoim
bagnie, a wszyscy wokół panicznie
się go bali. Pewnego dnia
podpisuje więc dokument
podsunięty mu przez tajemniczego
Rumpelstilskin’a. W ten sposób
trafia do świata,
w którym
nigdy nie poznał swojej żony
Fiony, gadającego osła i
nieustraszonego kota w butach. Na
domiar złego, tutaj na ogry się
poluje...
Gorąco polecam ten film, świetna
zabawa murowana.

Jest to film produkcji
amerykańskiej z 2010r.
w reżyserii Mike’a
Mitchell’a. W Polsce
film został nakręcony
w wersji z dubbingiem,
a głosy postaciom
użyczają świetni, polscy
aktorzy, m.in.: Zbigniew
Zamachowski (Shrek),
Jerzy Stuhr (Osioł),
Agnieszka Kunikowska
(Fiona).
Film jest animowaną
komedią opowiadającą
o przygodach
sympatycznego ogra.
Jednak nie jest to tylko
bajka dla dzieci –
gwarantuje, że cała
rodzina będzie się na nim
świetnie bawić. To już
czwarta, ostatnia
część„Shreka”. Główny

Jedz, módl się, kochaj
wyglądać inaczej. Rzuca więc
wszystko, rozwodzi się
z
mężem i wyrusza w daleka

Ten film to komedia
romantyczna reżyserii
Ryan’a Murphy’ego.
Powstał na podstawie
książki napisanej przez
Elizabeth Gilbert o tym
samym tytule. Główną rolę
zagrała w nim Julia
Roberts.
Jest to opowieść o
pewnej kobiecie po
trzydziestce, która mieszka
w Nowym Jorku, ma duży
dom, męża i super pracę.
Jednak pewnego dnia
stwierdza, że jej życie miało

podróż. Odwiedza Włochy,
Indie
i Indonezję.
Wędrówka ta staje się dla niej
poszukiwaniem samej siebie,
odpowiedzią na nurtujące ją
pytania.
Film warto obejrzeć, jednak
ma on jedna wadę. Jak w
każdym hollywoodzkim hicie
nie może tu zabraknąć
romansu i oklepanego
happy-endu.

Kasia Mazur
Mariola Bojdys
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Pani nauczycielka pyta Jasia, kto napisał "Pana
Tadeusza". Jasio wystraszył się
i mówi, że to nie on.
Zdenerwowana nauczycielka
wezwała ojca i opowiada mu:
- Ja pytam, kto napisał "Pana
Tadeusza", a pana syn mówi, że
to nie on.
Ojciec myśli, myśli i w końcu
mówi nauczycielce:
- To naprawdę nie on. Jakby to
on napisał, to na pewno by się
przyznał.

Humor
Jasiu, dlaczego spóźniłeś się na
lekcje? - chce wiedzieć pani
wychowawczyni.
- Bo jak szedłem do szkoły, to
napadł mnie uzbrojony bandyta.
- O Boże, dziecko, czy nic ci się
nie stało?!
- Owszem, zabrał mi zeszyt
z wypracowaniem.
W czasie wizytacji dzieci układają
zdania z rzeczownikiem puszcza.
- Puszcza jodłowa jest bardzo
piękna, itd...
A Jasio zgłasza się i mówi:
- Moja siostra się puszcza.

- Tato, czy dzisiaj jest piękny
dzień? - pyta się mały Jaś ojca.
- Raczej nie. A dlaczego pytasz?
- Bo pani od polskiego
powiedziała wczoraj: "Pewnego
pięknego dnia przez ciebie
zwariuję".

Pani struchlała, a wizytator
podszedł do Jasia i o czymś
zaczął z nim rozmawiać. po lekcji
pani pyta:
- Czego chciał wizytator?
- Nic, dałem mu tylko adres.

Skończył się rok szkolny.
Spotykają się dwaj koledzy.
- I jak u ciebie?
- Ojciec zlał mnie dwa razy.
- Dlaczego dwa razy?
- Pierwszy raz, jak mu
pokazałem świadectwo
ukończenia siódmej klasy, a
drugi raz, jak się zorientował, że
to jego stare świadectwo.

Nauczycielka w szkole pyta:
- Dzieci, powiedzcie, co to za
zwierzę? Na trzy litery, druga jest
"e", i ma kolce?
Jasio głośno myśli:
- Mógłby to być jeżozwierz, co
prawda druga jest "e', ale jest
więcej liter. Mógłby to być lew,
druga jest "e", ale przecież nie ma
kolców. W takim razie to na pewno
jest jeż.
- Tak Jasiu - ucieszyła się
nauczycielka - to jest jeż. A poza
tym, chciałam powiedzieć. że
podoba mi się twój sposób
myślenia.
Na to Jasiu pyta:
- A czy ja mógłbym pani zadać
zagadkę?
- Proszę Jasiu.
- Co to za instrument, który pręży
się i wygina, jest na trzy litery,
a druga jest "u".
- Jasiu, jesteś świntuch, idź do
domu po ojca.
Na to Jasiu: - W ogóle to jest łuk,
a poza tym podoba mi się pani
sposób myślenia.

Łobuziak w zatłoczonym
autobusie trzyma się długiej
brody współpasażera. Ten pyta:
- Czy możesz chłopcze puścić
moją brodę?
- A co, już pan wysiada?
Jasio wrócił ze szkoły i ojciec
pyta go, jak poszło.
-Z matematyki dostałem piątkę
i raz w mordę.
-A za co?
-Bo to było tak: Pani pyta "ile to
jest 6x4". No to jej powiedziałem,
że 24 i dostałem piątkę. "A ile to
jest 4x6" ona mnie zapytała.
-Dyć to jeden ch...-krzyknął
ojciec.
-No własnie tak jej powiedziałem

Syn do matki sprzątającej
mieszkanie:
- Mamo, nie mogę patrzeć,
jak ty się męczysz. Ja
sobie wyjdę
Rys. Gabriela Kęclikowska
Julita Ciba
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Z życia szkoły…
Jak co roku, w naszej szkole odbyły
się wybory do Samorządu
Uczniowskiego. W tym roku jego
opiekunami zostały : pani Renata
Księżarczyk i pani Ewa Pilch.
Przedstawiciele każdej klasy
gimnazjalnej oddali głos na jednego
z trzech kandydatów.
Napięcie wśród
uczniów rosło bo każdy głos mógł
zaważyć na losach kandydatów

Okazało się, że przewodniczącą
szkoły została - Sara Bloch.
a zastępcą - Marta Chwierut.
Reszta przybyłych uczniów
znalazła się w różnych sekcjach
odpowiedzialnych za pomoc,
dekorację czy też porządek
w naszej szkole.
Życzymy nowemu samorządowi
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