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Kiedy Wielka Noc nastanie,
życzę Wam na
Zmartwychwstanie
dużo szczęścia i radości
w dobrym sercu,
w jasnej duszy
i niech wszystkie żale zgłuszy.
Życzenia składa redakcja gazetki "Hermes"
'
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Wielkanoc

Tradycje i zwyczaje

Jest to najważniejsze i najstarsze święto
chrześcijańskie, obchodzone na pamiątkę
Zmartwychwstania Jezusa. W tym dniu spożywa się
uroczyste śniadanie w gronie rodzinnym, poprzedzone
składaniem sobie życzeń. Wielkanoc to okres
Wielkiego Postu. Jest czasem radości (symbolizuje ją
biały kolor szat liturgicznych). Z Wielkanocą wiążą się
liczne religijne i ludowe obrzędy (święcenie pokarmów,
pisanki, śmigus-dyngus). Święta Wielkanocne mają
bogatą tradycję są niezwykle barwne, towarzyszy im
wiele obrzędów. Kiedyś po Wielkim Poście ludzie
z niecierpliwością czekali na odmianę. O wielu
wielkanocnych obyczajach pamiętamy także dzisiaj.
Dzięki nim świąteczne dni są bardziej radosne.
Wszystkim bardzo serdecznie życzymy :
WESOŁYCH ŚWIĄT I SMACZNEGO JAJKA 
Natalia Poznańska
Ib
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Zapraszamy do szkolnej biblioteki
W ostatnich tygodniach dotarły do
nas nowe książki oraz lektury, które
sama osobiście czytam i polecam! Są
to
współczesne
opowieści,
w których opisane są typowe
problemy
nastolatków
z
ich
rodzicami, koleżankami chłopakami
a także ich pierwsze miłości. Są one
tak napisane, by młodzież znów
sięgnęła po książkę, zamiast
bezczynnie spędzać czas przed
komputerem.
Takie
lektury
pozwalają nam rozwijać swój umysł
i naszą wyobraźnię. Czytając
możemy utożsamiać się z bohaterem
książek i wyobrazić sobie daną
akcję
i ludzi , którzy w niej
występują. Pozwalają tez nauczyć
nas zasad pisowni, co w XXI wiek,
sprawia większości nam kłopot. W
ten sposób uczymy się ortografii.
Czytając dane słowa , z którymi
mamy
problem,
łatwiej
je
zapamiętujemy ,potem z łatwością
możemy napisać dyktando i dostać
dobrą ocenę  Trzeba zachęcać
wszystkich do czytania książek,
zarówno
tych najmłodszych
uczniów, ale oczywiście i tych
starszych.
W naszej bibliotece pojawiło się
mnóstwo nowych książek, wartych
przeczytania. Są to książki z tak
popularnej serii jak „Plus minus 16”
, „Jestem sobą” czy „Odjazdowe
dziewczyny – odjazdowe książki”.
Warta reklamy jest nowa lektura pod
tytułem „ZORKOWNIA” autorstwa
Agnieszki Kalugi , która prowadzi

blog i książka została napisana
właśnie na jego podstawie. Książka
ta znalazła swoje miejsce w kanonie
lektur szkolnych w klasie trzeciej
gimnazjum. Lektura to poruszający
dziennik
odkrywania
nadziei
i miłości tak wielkiej, że nie da się
jej
zamknąć w jednym słowie.
Autorka książki obiecała swojej
umierającej córce, że sobie poradzi i
teraz pomaga innym. Cztery lata
temu odnalazła swoje miejsce,
w
hospicjum
gdzie
jest
wolontariuszką. Pomaga tym którzy
potrzebują kilku słów, uśmiechu,
pomocy przy napisaniu ostatniego
listu. Ta książka, została wydana po
raz pierwszy w tym roku w marcu
i od razu trafiła na nasze półki
biblioteczne.
Właśnie, lektury! Są one tak ważne
dla nas, chociaż jeszcze teraz nie
zdajemy sobie z tego sprawy. Dla
niektórych to tylko zwykła okładka a
w środku sto kartek i treść, nie
zawsze dla nas interesująca. A może
warto sięgnąć po książkę, która
z pozoru wydaje się być nudna
i
nieciekawa?
Czasem,
gdy
zagłębimy się w treść okazuje się, że
lektura jest tak pasjonująca, że
trudno nam się od niej oderwać.
Często później do niej wracamy,
przeżywamy wraz z bohaterem jego
problemy. Dlatego ja zachęcam Was
wszystkich do czytania książek
i zapraszam po nie do szkolnej
biblioteki. Pamiętajcie, że czytanie
książek jest cool!
Marta Sworzeń
III b
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„Wieczór Otwartych Serc”
X

Zgodnie z tradycją w naszej szkole odbył się „Wieczór
Otwartych Serc ”, który miał miejsce w naszej szkole i został
przygotowany przez uczniów gimnazjum. Motywem przewodnim
spotkania były Anioły . Za przygotowanie programu
artystycznego odpowiadała p. Mariola Krzeczkowska oraz p.
Aldona Krawczyk. Natomiast dekoracjami zajęła się p. Celina
Rudyk oraz p. Ewa Gajda.
Podczas wieczoru uczniowie tańczyli i recytowali wiersze. Nie
zabrakło także gry na skrzypcach oraz śpiewu
z akompaniamentem gitary. Przeczytano również fragmenty
z książki Doroty Terakowskiej pt. „Tam gdzie spadają Anioły.”
Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem dla gości oraz uczniów.
„Anioły pojawiają się we wszystkich dziedzinach nauki i kultury.
Są w historii, religioznawstwie, archeologii, etyce, filozofii,
literaturze, sztuce. Przedstawiane są na obrazach i rzeźbach,
a informacje o nich można znaleźć w Internecie. Jest nawet
nauka zajmująca się aniołami. Nazywa się angelologia.”
„ Kiedy jesteś mały
Otaczają cię ze wszystkich stron.
Nie można bez nich żyć .
Nawet gdy nie wierzysz
One są przy tobie zawsze
Jak wiatr .
Pewnego dnia wszystko się zmienia
I nagle nie wiesz kiedy
Najważniejszy Anioł
Prowadzi Cię ku niebu … ”

Anna Kasperczyk
III b

Gazeta szkolna redagowana przez uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Chełmku im. C.K.Norwida

Biblioteka szkolna poleca nowości

B.Ostrowicka „Świat do góry nogami”
D. Combrzyńska „Możesz wybrać kogo chcesz pożreć”
J.Jagiełło „ Czekolada z chili”
A. Bahdaj „ Gdzie Twój dom Telemachu”
B. Stenka „Sekundnik”
G.Bąkiewicz „ Będę u Klary”
B. Ciwoniuk „Ania”
Z. Orlińska „Ani słowa o Zosi”
B. Kosmowska „Puszka”

Zachęcam także do przeczytania znakomitej książki pt.
„Zorkownia” autorstwa Agnieszki Kalugi, która prowadzi blog. Autorka
została nagrodzona trzema statuetkami w Konkursie Blog Roku 2011.
„Zorkownia”, książka wyjątkową, jest formą pamiętnika, spisywanego
przez lata. Autorka oddaje dużą część swojego życia pomagając innym
ludziom w hospicjum. Po części jest to wynikiem jej własnych doświadczeń
życiowych, po drugie – czytając jej książkę mamy wrażenie, że ona tam
jest zesłana przez jakiegoś dobrego ducha. Książka jest godna polecenia
nie tylko uczniom klas trzecich gimnazjum, gdzie będzie omawiana na
lekcji ale także wszystkim, którzy chcą przeczytać wzruszającą opowieść
o tym co w życiu najważniejsze!
Serdecznie polecam i zapraszam do biblioteki

Pani
Mariola Krzeczkowska
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Konkurs interpretacji poezji niemiecko-języcznej "Król Olch"
X
28 marca w Powiatowym Zespole nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana
Kilińskiego odbył się kolejny Międzyszkolny Konkurs Interpretacji Poezji
Niemieckojęzycznej. Uczestnicy konkursu interpretowali aktorsko z wykorzystaniem
wielu rekwizytów, strojów, muzyki oraz prezentacji multimedialnych balladę
niemieckiego poety J. W. Goethego „Erlkönig” w oryginalnej wersji językowej.
Interpretacje uczniów były bardzo ciekawe, gdyż poruszały problemy współczesnego
świata i wielu pokus, na które narażona jest dzisiejsza młodzież. Uczniowie naszego
gimnazjum w składzie: Maria Kapusta, Weronika Śniadek, Kacper Śniadek, Mateusz
Olszak, Natalia Łoboz i Weronika Sajdak pochwalili się umiejętnościami językowymi jak
również bardzo dobrą grą aktorską zdobywając drugie miejsce w konkursie. Nagrody
wręczył młodzieży burmistrz Chełmka Andrzej Saternus.
Pani
Ewa Pilch
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Recenzja książki pt "My dzieci z dworca ZOO"

W obecnych czasach bardzo często spotykamy się ze słowem: „narkotyk”.
Wielu ludzi jest przekonanych, że wiedzą na ten temat wszystko i że już
nic nie może ich zaskoczyć. To przekonanie to bzdura. Tak naprawdę
połowa narkomanów zaczyna swoją „przygodę” z nałogiem takimi słowami.
Wmawiali sobie, że są wytrzymali, że w każdym momencie
mogą przestać ćpać.
Książka pt. „My, dzieci z Dworca Zoo” oparta na relacji z życia Christiane
F. daje nam dużo do myślenia. Opowiada ona o szarej codzienności
dorastającej i nieradzącej sobie z problemami piętnastoletniej
dziewczynie, która wpada w złe towarzystwo po przeprowadzce do Berlina.
Gwarantuję, że książka porusza każdego, kto ma w sobie choć trochę
wrażliwości na cierpienie drugiego człowieka. Opowieść Christiane ma na
celu pokazanie narkotyków w złym świetle. Czytając tę książkę u wielu
ludzi włącza się wyobraźnia. Wtedy można poczuć się, jak ktoś
z tamtejszego środowiska, jakiś człowiek z problemami, które próbuje
rozwiązać wstrzykując sobie dawkę. Christiane opowiada nam tu o całym
swoim życiu. O tym, jak na początku zaczęła w małych klubie palić haszysz,
później kolega dał jej heroinę. Bezskuteczny odwyk z miłością jej życia,
poznaną w jednym z klubów w Berlinie, o nazwie „Sound”. Teraz warto
zadać sobie pytanie: „Skąd wziął się problem narkomanii u tak młodej
dziewczyny? Czy to wszystko wina ciągle zabieganej i nieinteresującej się
córką matki Christiane?
Według mnie, ta książka przybliża nam te ciemniejsze strony życia
codziennego. Ukazuje problemy ludzi w naszym wieku. Możemy tylko
podziękować naszym rodzicom za to, że się o nas troszczą i jak coś się
dzieje, to od razu interweniują. Książkę jak najbardziej polecam. Warto
także obejrzeć adaptację filmową o tym samym tytule.

Wioletta Horodeńska
III a
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