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HOROSKOP
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WAGA
W tym miesiącu będzie w miarę dobrze.
W szkole się wszystko unormuje. W
najbliższym tygodniu popełnisz poważny
błąd, więc radzę Ci, uważaj, co gadasz,
bo ostatnio się strasznie rozgadałeś.
SKORPION
Masz bardzo dużo pomysłów na ten
miesiąc (chociaż raz:)), więc je jakoś
wykorzystaj, np. zgłoś się do jakiegoś
konkursu, bo tego nie brakuje w naszej
szkółce. Miej oczy szeroko otwarte, bo
ktoś chce Ci zrobić żart, który będzie
mało zabawny.
STRZELEC
Ten miesiąc przyniesie Ci trochę
bałaganu. Czasem tak bywa, ale nie
martw się tym. Wszystko ułoży się
dobrze. Pod koniec miesiąca odwiedzą
Cię nieoczekiwani goście. Oj będzie się
dziać!! Ta kłótnia dobrze Ci zrobi.
KOZIOROZEC
Nabierzesz więcej optymizmu.
Zaczniesz wszystko od początku.
Niezbyt wyjdzie Ci to na dobre. Nie
martw się tym, ktoś Ci w tym pomoże.
Będzie to Twój przyjaciel. Szczególnie
zadbaj o swoje zdrowie!!!
WODNIK
Marzec bardzo dobrze na Ciebie
wpływa. Normalnie pozazdrościć.
Atmosfera w domu trochę się pogorszy.
W szkole po prostu suuper!!!:D Nawet
dostaniesz 5 z angielskiego.
RYBY
Uzmysłowisz sobie, jaką masz moc
przyciągania. Płeć przeciwna wreszcie
wyzna Ci miłość. Jeśli się postarasz, to
ten związek przetrwa wieki. Oby tak
dalej...
Aśka Ic
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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych
wiary, nadziei i miłości. Rado-snego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz
wesołego Alleluja życzy
Dyrektor Szkoły
Justyna Polaczek
Witajcie!
Oto przed Wami kolejny nr naszej, jakýe wspaniaůej, gazetki szkolnej.Mamy juý prawie
wiosnć… Cieszycie sić? Zaůoýć sić, ýe tak:) Ptaszki, kwiatuszki…czegóý chcieă wićcej:). Moýe
jakichú piŕtek w dzienniku? To na pewno sić przyda, ale myúlć, ýe razem z wiosnŕ te teý sić
pojawiŕ;] Wiosna jest po prostu radosna! (Nawet nie czujć, jak rymujć ;p). Trzeba nareszcie
zbudziă sić z tego zimowego snu i wyjúă z ukrycia:). Z wiosnŕ przychodzi takýe pora na miůoúă,
mimo ýe Walentynki sŕ jeszcze w zimie. Z resztŕ… Zacznijmy od tego, ýe do utopienia Marzanny
mamy jeszcze trochć czasu, a normalnie o tej porze roku na dworze powinien jeszcze leýeă bielutki
puszek. No, ale myúlć, ýe te anomalie pogodowe nie sŕ takie zůe.Dzićki temu juý nie jest tak szaro i
ponuro:). A to, ýe piszć teraz o wioúnie, mimo ýe trwa jeszcze kalendarzowa zima, to to…Wszystko
przez sůoneczko!O!;p
Po takim krótkim wstćpiku zabierajcie mi sić szybko za czytanie gazetki:)
Miłej lektury

W tym numerze:
Spotkanie z Europoslem
Z usmiechem o szkole…

Redakcja

Świeżyzna
czyli aktualności

Wesołego jajka,
ciasta, królika itd...

WALENTYNKI!!!
Magia
imion
Magdalena

Wyjazd do teatru

Sos Redakcjo

Krótki wywiad
z Panem Mariuszem Ka³uza

A więc debatujmy!

Kacik kinomana i czytacza

BARAN
W tym miesiącu zapowiada się wręcz
genialnie. Los w końcu się do Ciebie
uśmiechnie. Masz szansę na zarobienie
pieniędzy:D. Ważne, abyś dobrze je
zainwestował. W uczuciach czeka Cię
wiele sprzeczek i nieporozumień. W szkole
jak zwykle cuudnie!!
BYK
Przed Tobą wyjątkowy miesiąc. Sukcesy w
szkole będą uzupełniane przez sukcesy w
uczuciach. Spędzaj więcej czasu z
przyjaciółmi i rodziną, a mniej na siedzeniu
przed złodziejem czasu, czyli telewizorem.
Zadbaj szczególnie o zdrowie!!
BLIZNIĘTA
Przed Tobą bardzo spokojny miesiąc.
Odpoczynek dobrze Ci zrobi. W weekend
KONIECZNIE spotkaj się ze znajomymi,
oni już się postarają, żebyś był
szczęśliwy:D. Dobrze zrobi Ci szczera
rozmowa z zaprzyjaźnionym Bykiem.
Jeszcze jedno: pamiętaj, że to Ty musisz
zrobić pierwszy krok, bo inaczej nic z tego
nie będzie!!
RAK
Możesz czuć się troszkę zmęczony i może
Ci brakować energii do pracy. Najwyższa
pora odpocząć od ukochanej szkoły.
Zawsze, przecież można przedłużyć sobie
weekend;)
W uczuciach wszystko w porządku.
LEW
Masz szansę spotkać kogoś naprawdę
miłego. Na widok tej osoby Twoje
serduszko zacznie mocniej i szybciej bić.
Może to będzie osoba poznana na
wakacjach?! Dobra rada: interesy
załatwiaj w środę, a na randkę wybierz się
w piątek.
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À
b
c
d
e
f
g
h
i
^
_
à
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Świeżyzna
Wesołego jajka,
czyli aktualności

31 stycznia 2008r
Tego dnia miał miejsce pierwszy raz
organizowany w naszej szkole Konkurs
Kolędy Niemieckojęzycznej.
Zaprezentowało się 6 zespołów z różnych
klas. Zwycięzcami okazały się zespoły z kl. Ic
i IIIa. Organizacją konkursu zajął się p.
Mariusz Kałuża. Wg mnie to bardzo dobry
pomysł i myślę, że od tej pory konkurs ten
stanie się kolejną tradycją naszej szkoły.
Nie sposób pominąć, że był to również Tłusty
Czwartek:). Przyznajcie się. Ile pączków
zjedliście?;> I nie mówcie, że tylko jeden, bo
i tak nikt Wam nie uwierzy ;P. Pani ze
sklepiku co chwila odbierała nowe dostawy,
bo ciągle ktoś miał ochotę na pączusia:)…A
teraz policzcie sobie, ile to było kalorii…I nie
załamujcie się. W końcu raz się żyje:).
4 lutego 2008r
Ech… Jaki to był ciężki dzień. Jeśli nie
wiecie, co mam na myśli, to powiem Wam, że
tego oto dnia odpoczywaliśmy po hucznych
Ostatkach. Nawet niektórzy nauczyciele byli
dla nas wyrozumiali i oszczędzali nam
wysiłku przy odpowiadaniu (ale nie twierdzę,
że od razu wstawiali do dziennika 1) po
prostu zadawali takie pytania, aby bez
myślenia na nie odpowiedzieć:). Chociaż
przyznam, że z tym też były drobne
problemy, bo zdarzali się tacy, którzy
próbowali wcisnąć pani od matematyki, że
pierwiastek z 16 to 8:)Dobrze, że mamy to już
za sobą:)
11 lutego 2008r
Tego dnia miała miejsce niecodzienna
wizyta. Do naszej szkoły przyjechał
europoseł Zbigniew Zaleski. Więcej
przeczytacie na kolejnych stronach naszej
gazetki.
P.S. Poszukajcie:)
14 lutego 2008r
Kocha?…Nie kocha?...Oto jest
pytanie…Myślę, że Walentynki są doskonałą
okazją, aby się tego dowiedzieć:). Zakochani

są wśród nas…Zakochani….Lalalalalalalala
:).
18 lutego 2008r
Pierwsza w tym roku szkolnym audycja
muzyczna. Nasza szkoła gościła kwartet
smyczkowy. Wszyscy uczniowie słuchali z
uwagą, a także rozpoznawali utwory z
f i l m ó w. O z o r g a n i z o w a n i e a u d y c j i
zatroszczyła się p. Danuta Kołtyś, która dba o
nasze wykształcenie muzyczne:).
19 lutego 2008r
Kolejny raz w naszej szkole odbył się
Konkurs Wiedzy o Krajach
Niemieckojęzycznych. Po wyłonieniu
zwycięzców tego etapu utworzono
reprezentację, która wywalczyła naszej
szkole 1 miejsce w Gminnym Konkursie
Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych w
Niedrzwicy Kościelnej. Zwycięzcom
gratulujemy. P.S. Nie wiem, czy to
zauważyliście, ale ostatnio coraz więcej się
dzieje, jeśli chodzi o język niemiecki.
Konkursy itd.…A wszystko zawdzięczamy p.
Mariuszowi:).
22 lutego 2008r
Mimo że Walentynki mamy już dawno za
sobą, tego dnia w naszej szkole odbyło się
przedstawienie właśnie z tej okazji. Kabaret
szkolny składający się z uczniów trzecich
klas przygotował prezentację miłości na
przełomie różnych epok. I tak zobaczyliśmy,
jak odbywały się zaloty miłosne od
prehistorii, po współczesność. Zabawa była
wyśmienita. Dodam, że kabareciarzom
towarzyszył chór szkolny.

Łapka redakcyjna:

ciasta, królika itd...
"Święcone" swymi tradycjami sięga czasów pogańskich. Kościół uświęcił te tradycje. Początki
chrześcijańskiego obrzędu sięgają VIII wieku. W Polsce pierwsze jego praktyki odnotowano w XIV
stuleciu. Uroczyste święcenie pokarmów odbywa się w Wielką Sobotę. Najpierw święcono tylko
pieczonego baranka, potem dodawano kolejno ser, masło, ryby, olej, pokarmy mięsne, ciasto i wino.
Na końcu święcony kosz został uzupełniony jajkiem i pozostałymi pokarmami, które obecnie weszły
do kanonu święconki. Dobór potraw w koszyku nigdy nie był przypadkowy. Zestaw tych darów się
zmieniał, ograniczano ich ilość, aż pozostało tylko sześć - siedem. Ten zestaw, przyjęty w okresie
wczesnego romantyzmu, obowiązuje do dziś.

Ciasto- wskazuje na słodycz
Królestwa Niebieskiego. W
koszyku symbolizuje
umiejętność i doskonałość.
Uważajcie z ciastem - niewinnie
wygląda, ale to prawdziwa
bomba kaloryczna:)

Chleb- przedstawia ciało
Chrystusa. Zawsze był pokarmem
niezbędnym do życia. Gwarantował
dobrobyt i pomyślność. Nasza rada
dla będących na diecie: jedzcie
ciemne pieczywo, albo chrupkie
–Wasa:)

Chrzan doprawiony cukremprzypomina nam, że męka
Jezusa została osłodzona
cudem Zmartwychwstania.
Chrzan był symbolem
wszelkiej siły i fizycznej
krzepy. Jednak samo
jedzenie chrzanu nie sprawi,
że będziemy silni, wręcz
przeciwnie.

Jajko- symbol nowego
życia. Wyraża miłość,
życzliwość, przyjaźń.
Uwaga: ptasia grypa
atakuje!!! Ostrożność
przy spożywaniu –
wskazana.

Sól- minerał życiodajny,
dawniej odstraszający
wszelkie zło. Sól
symbolizuje zachowanie
wszystkiego, co dobre, a
także oczyszcza.

Wędlina- mięso symbolizuje
Paschalną Ofiarę Przymierza.
Wędlina zapewnia zdrowie,
płodność i dostatek, jednak
spożywana w nadmiarze
powoduje nadwagę:)
pieczywo, albo chrupkie
–Wasa:)

Baranek- symbol Chrystusa.
Baranek chroni dom przed
pożarem, a jego mieszkańców
przed śmiercią od pioruna.
Jednak nie bawmy się ogniem,
bo baranek może nie pomóc, a
chałupa pójdzie z dymem.

?

Monika Kozak - Szef
Maria Górska - V-ce Szef
Emilia Flis - też jakiś Szef
Opieka: pani Małgorzata Kuna
pani Aleksandra Flis
Skład i łamanie: pani Agnieszka Sidor
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Krótki wywiad
z Panem Mariuszem Ka³uza
-Jak zaczęła się Pana przygoda z
językiem niemieckim?
-Moja przygoda z językiem niemieckim
zaczęła się w 1989 roku, kiedy
poszedłem do liceum
ogólnokształcącego w Józefowie koło
Biłgoraja. Tak to się zaczęło, po prostu w
liceum był język niemiecki razem z
językiem rosyjskim.
-Co Pana skłoniło do nauki tego
języka?
-Przede wszystkim skłonił mnie mój
nauczyciel, Pan Zygmunt Wróbel.
-Czy miał Pan okazję odwiedzić jeden
z krajów, w którym mówią po
niemiecku?
-Tak, miałem okazję i to wiele razy.
-Jakie wrażenia miał Pan, przebywając

w nim?
-Powiem szczerze, że najbardziej jednak
podoba mi się mój kraj, czyli Polska, ale
z krajów niemieckojęzycznych
najbardziej podoba mi się Szwajcaria.
-Czy lubi Pan pracować z młodzieżą?
-Tak, bardzo.
-Czy oprócz nauczania języka
niemieckiego miał Pan także inne
marzenia?
-Tak oczywiście.
-A, jakie?
-Chciałem zostać ornitologiem.
-Dziękuję, że zechciał Pan poświęcić
swój czas na rozmowę ze mną.
Niedrzwica Duża, 31.01.2008r.
Piotr Ignat kl. Ib

Magia
imion
Magdalena
Magdalena to imię pochodzenie
biblijnego. Wywodzi się od przydomka
M a r i i M a g d a l e n y. W s z y s t k i e
dziewczyny o tym imieniu są wrażliwe,
ale zarazem dosyć głośne i o dziwo,
potrafią komuś zajść za skórę. Nie
lubią kłamstwa i nieuczciwości. Są
wytrwałe i konsekwentnie dążą do
celu. Lubią dobrą zabawę, ale czasem
potrzebują pobyć w samotności
(wskazane wtedy im nie
przeszkadzać). Magdalena to
dziewczyna, która głośno wrzeszczy.
Uwielbia podkreślać swoją

indywidualność (nie dziwcie się, jak
zacznie recytować wiersze Norwida
podczas jazdy autobusem). Prawie
zawsze dla innych jest jak anioł,
ponieważ pomaga wszystkim bez
wyjątku (no może to lekka przesada).
Jest zdolna tańczyć pogo między
jedną a drugą ścianą w pokoju.
Podczas oglądania horrorów śmieje
się, a podczas komedii płacze. Lubi
spać. Zdrobnienia: Magda, Madi,
Magduś, Magoda;), Magdusiolek,
Magduś.
Paulina N. Ib

WALENTYNKI!!!
Walentynki... Hmm...
Zwykle dzien ten przypada na 14 lutego,
lecz nasza szkola, jako fajna i oryginalna, w
tej kwestii równiez byla "inna" niz wszyscy.
A jak… ma sie to cos?
W naszym
gimnazjum spotkanie walentynkowe
odbylo sie 21 lutego, ale mysle, ze warto
bylo poczekac ten tydzien.:) Zaczelo sie od
scenki prehistorcznej, która pokazala
zaloty jakze pieknej "kobiety" i mezczyzny,
którzy byli raczej dopiero we wczesnym
stadium ewoluowania. Dalej Miriam,
ksiezniczka i rycerz, lubujacy sie w
dyskotece "Primie". Przy "Romeo i Julii"
wyszlo na jaw, jaka ta spolecznosc
gimnazjalna jest monotematyczna:D, tu o

szary papier chodzilo, a nie o to, co oni
mysleli, ze my myslelismy, ze oni nie
mysla. A na koniec wierna Penelopcia,
pierwsza milosc i stara, zdewociala Lola.
A wszystkim poczynaniom aktorów,
przygotowanych przez pania Katarzyne
Sochan, (której naleza sie ogromne
brawa i slowa uznania) towarzyszyly
piekne piosenki w wykonaniu naszego
wspanialego, cudownego i w ogóle
najlepszego chóru, którego w kazda
sobote meczy pani Danuta Koltys na
próbach, ale oplaca sie, efektów nie da
sie nie zauwazyc.
Marzena, IIIc

A więc debatujmy!
05.03.2008r. w naszej szkole odbyła się
Pierwsza w Historii Debata na Luźny
Temat (PHDLT). Może i nie był on taki
luźny, ale uznałam, że ta nazwa jest
chwytliwa:) Debata toczyła się na temat:
„Totalitaryzm jako ustrój wspomagający
rozwój państw i społeczeństw”.
Naprzeciwko siebie stanęły drużyny: A
(która broniła tezy) w składzie: Kuba
Rodzoś, Mateusz Stępień, Seweryn
Antoń, Marzena Mianowana, Sebastian
Zdunek i Kuba Madejczyk oraz drużyna
B (która tezę obalała) w składzie: Artur
Janczak, Hubert Rygalik, Daniel
Selegrat, Maria Górska, Maciej
Szymczyk, Agata Sieńko i Monika Kozak.
Pokrótce przedstawię reguły gry, które
nie wszystkim były znane (mimo, że p.
Celina Małek, która prowadziła debatę,
mówiła o tym na samym początku ;p).
Każda drużyna wybierała trzech
mówców. W czasie, gdy mówiła drużyna
A, reszta osób z drużyny B zbierała
kolejne kontrargumenty dla swoich
mówców. Każdy mówca miał czas do

pięciu minut na swoją przemowę, w
której starał się zbić argumenty drużyny
przeciwnej oraz przekonać sędziów o
swojej racji. 5 marca sędziami zostały: p.
dyrektor, p. Sochan oraz p. Kosidło, która
specjalnie przyszła do szkoły, żeby
oglądać potyczki obydwu drużyn.
Po sześciu niesamowitych przemowach,
podczas których zostały pokazane
plansze, mapy, eksperymenty z użyciem
broni mechanicznej w postaci pałeczki do
szkolnego werbelka, cytaty zasięgnięte
m.in. z Deklaracji Praw Człowieka i
Obywatela czy ze zbioru wspomnień z
Majdanka, komisja sędziowska ogłosiła
remis i pochwaliła uczniów za poważne
podejście do tematu oraz wspaniałe
przygotowanie debaty.
Ostatecznie było fajnie:) Pani
Celina zbiera teraz uczniów do Klubu
Dyskusyjnego, który powstanie w
przyszłym roku szkolnym:)
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Maria, III a

Wyjazd do teatru

Dnia 13.lutego 2008 roku, grupa uczniów z
naszej szkoły wyjechała do Teatru
Muzycznego w Lublinie na musical pt.
,,Skrzypek na dachu"( jak się okazało,
najciekawszy, jaki kiedykolwiek stworzono
:) ). Ci, którzy nie mieli okazji oglądać
ubiegłorocznego spektaklu, nie żałowali, iż
dali się namówić starszym kolegom na ten
wyjazd. Mogli być im tylko wdzięczni. Sami
przeczytajcie, dlaczego…
Gdy zaczął się spektakl, ucichły szmery i
rozmowy. Całe dzieło rozpoczęło się od
pieśni - "Tradycja" wykonanej przez
aktorów, która chyba najbardziej utkwiła
wszystkim widzom w pamięci. Poza tym,
można było usłyszeć wiele ciekawych
wykonań pieśni chóralnych i solowych.
Przeplatały się one z tekstem, zarówno
sentymentalnym, lirycznym i refleksyjnym,
jak i dowcipnym. Nie zabrakło również
ciekawej choreografii tanecznej i scenerii,
która w zupełności pomagała nam
przenieść się do miejscowości "
Anatefka ", gdzie rozgrywała się
akcja. Główny bohater - Topol
był tak interesującą i zabawną w
swych wypowiedziach postacią,
iż nawet na twarzy najmniej
zainteresowanego widza
pojawiał się uśmiech od ucha do
ucha. Publiczność nie
zamierzała czekać z brawami
do końca spektaklu. Aplauzem
nagradzała prawie wszystkie
sceny. Smutne zakończenie i
sam fakt kończącego się
musicalu sprawił, iż uśmiechy
na chwilę znikły, lecz nie na
długo. Po nagrodzeniu brawami
aktorów, pani Danuta Kołtyś
zgodnie z obietnicą
zaprowadziła nas "za kulisy"
teatru. Mieliśmy okazję
zobaczyć, gdzie i jak pracuje

operator świateł. Dowiedzieliśmy się, że
reżyser obserwuje widowisko zza kulis,
oglądając je dzięki kamerom, które
umożliwiają mu czuwanie nad
przebiegiem przedstawienia. Widzieliśmy
akcesoria, które są wykorzystywane do
przedstawień. Jednak największą atrakcją
była wizyta w perukarni. Każdy z nas mógł
dopasować sobie jakąś „fryzurkę”, a nawet
pozować w niej do zdjęcia :) Nawet
nauczyciele pokusili się na chwilową
zmianę fryzury :)). Niestety, to, co dobre
szybko się kończy i trzeba było wracać do
szkoły. Jednak wspomnienia pozostaną
na baaardzo długo. Wszystkim w drodze
do domu dzwoniły w uszach wspaniałe
dźwięki muzyki, którą przecież
wykonywała również nasza wspaniała
pani Danusia :) Jesteśmy jej wdzięczni, że
dzięki niej mogliśmy odwiedzić Teatr
Muzyczny i mamy nadzieję, że umożliwi
nam to również za rok :)
Karolina Ia

Sos Redakcjo

Droga Redakcjo! Zwracam się do Was z problemem, który wprawia mnie w
niesamowite zakłopotanie. Otóż nie wszyscy wiedzą, że jestem miłośnikiem
spacerów, tak więc często spaceruję po rewelacyjnej, fantastycznej,
wypełnionej ciepłem i radością- dróżce (ale nie byle jakiej, bo leśnej). Tak
więc szłam sobie któregoś dnia moją dróżką, a tu nagle coś czerwonego
wyskakuje mi z krzaków (normalnie tragedia, człowiek kulturalnie idzie, a
jakieś nie wiadomo co zakłóca mu spokój!). Był to znany nam wszystkim
(chyba, że nie czytacie bajek albo ewentualnie nie lubicie czerwonego koloru)
Czerwony Kapturek. Ale nie byłam pewna, czy było z nim wszystko OK, bo
strasznie wrzeszczał, rzucał gałęziami i gadał coś w stylu: " Ten
niewychowany i wredny Wilk znowu zrobił mnie w balona, to już chyba 50
raz!" (naiwny Kapturek znowu nabrał się na sztuczkę ze skrótem). Zlękłam
się widząc tę niewinną dziewczynkę... Oj Kapturku, nie uderzaj koszyczkiem
w gniazdo ptaków... Ale nie trwało to długo, gdyż Kapturek gdzieś pobiegł, po
chwili powracając całkowicie odmieniony, bo uśmiechnięty i nie w
czerwonym, a niebieskim ubraniu!!! Spytałam więc, czer... tzn. niebieskiego
Kapturka, skąd ta zmiana, a on mi na to, że z Wilkiem już koniec, bo
postanowił wstąpić do POLICJI!!! Stąd moje pytanie: Jak teraz powiedzieć
Kapturkowi, że Wilk jest daltonistą?
Zakłopotana.

Droga Zakłopotana!
Rzeczywiście Twój problem nie jest łatwy (mało powiedziane). Czerwony
Kapturek jest bardzo delikatnym dzieckiem, lecz nie ma rady, musisz mu
powiedzieć o fakcie daltonizmu Wilka. Nie przeraź się, gdy nie będzie zbytnio
zadowolony, gdyż może być smutny i zawiedziony (może rzucać w Ciebie
kamieniami, wrzeszczeć czy walić głową w drzewo, ale nie przejmuj się jego
gwałtownym smutkiem). Ale jest rada: np. rozmowa (w obecności psychologa),
miły gest (możesz go przywiązać do drzewa, żeby się uspokoił), skromny prezent
(leki na uspokojenie), możesz go czymś poczęstować (najlepiej środkami
nasennymi). Na pewno dasz radę! Będzie dobrze! (zawsze trzeba mieć nadzieję,
nie:-) ).
Redakcja. Magda Ib

Nasz adres: sammjut@gimnazjumniedrzwica.pl
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kącik czytacza
„Harry Potter i Insygnia Śmierci” to książka, na którą czekali wszyscy fani młodego
czarodzieja. Jest to siódmy i ostatni tom jego przygód. Cieszą się one dużą popularnością
wśród młodzieży i dorosłych. J. K. Rowling ukazała świat czarodziejów z wielką dokładnością
i dbałością o szczegóły, podobnie jak Tolkien. Sprawia to, że czytając książki o przygodach
Harry’ego, przenosimy się do jego świata i zapominamy o szarej rzeczywistości.
Tym razem trójka przyjaciół nie wraca do Hogwartu, by kontynuować naukę, lecz wyrusza „w
świat” w poszukiwaniu pozostałych pięciu horkruksów Lorda Voldemorta. Jest to trudne,

J. K. Rowling

Kącik
kinomana
Kacik kinomana
i czytacza

i czytacza

Harry Potter i Insygnia Śmierci
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ponieważ nie wiedzą, gdzie mogą się one znajdować. Jednak rzeczy, które zostawił w
testamencie Harry’emu, Ron’owi i Hermionie Dumbledore ułatwią im osiągnąć cel i raz na
zawsze uwolnić świat czarodziejów od zagrożenia ze strony Voldemorta. Książka cały czas
trzyma w napięciu i zaskakuje nowymi wątkami. Muszę jednak z przykrością powiadomić
czytelników, że zginęło w niej wielu bohaterów, którzy odegrali istotne role w książce.
Warto jest przeczytać tę książkę, ponieważ uczy nas ona doceniać wartość przyjaźni.
Aktualnie można ją dostać w Epiku i dobrych księgarniach.

Emili@
Książka „Nostalgia anioła” wpadła mi w ręce zupełnie przypadkowo. Tak naprawdę nie
miałam zamiaru jej wypożyczać z biblioteki gminnej, ale przez przypadek wzięłam ją zamiast
innej książki. Ale odkąd zaczęłam ją czytać, stwierdziłam, że przypadki są super, bo to jedna z
najciekawszych książek, jakie ostatnio czytałam.
Opowiada ona o czternastoletniej dziewczynce, która została zamordowana i

Nostalgia Aniola
Alice Sebold
zostaje narratorem opowieści. Opowieści o jej rodzinie, przyjaciołach i zabójcy, których
obserwuje z Nieba, w którym każda Twoja zachcianka jest spełniana oprócz jednej – nie
możesz powrócić do domu, na Ziemię ani mieć wpływu na losy żyjących. Susie jest
świadkiem, jak jej rodzina jednoczy się i zarazem oddala od siebie. Widzi swojego mordercę,
który jest poza kręgiem podejrzanych policji, brata, który nie rozumie, że odeszła, mamę,
która z biegiem czasu opuszcza rodzinę oraz babcię, która niespodziewanie postanawia się
zająć tymi, którzy nie wiedzą, jak żyć po stracie dziecka/siostry. Bardzo ciekawa powieść.
Mimo, że jest na pozór napisana chaotycznie, czyta się ją jak historię, którą opowiada nam
dziadzio lub babcia: wspomnienia z dzieciństwa, z życia, którego doświadczyło się tylko
jeden raz. Żal, że nie spróbowało się jeszcze tylu rzeczy...
Bardzo gorąco polecam tę książkę... w sumie wszystkim:) Może się z początku, w
środku lub z końca wydawać nudna, ale myślę, że nikt tak nie powie o całości. Każdy znajdzie
tu coś dla siebie. Jakiś rozdział lub akapit, który opowiada o nim samym.
Maria IIIa

kącik kinomana

Z usmiechem o szkole…
Dowód na to, że szkoła jest jak film :
Geografia = Discovery Channel
WF = Szkoła przetrwania
Religia = Dotyk Anioła Chemia = Szklana pułapka
Matematyka = 4400
Historia = Sensacje XX wieku Język polski = Magia liter Lekcja muzyki = Jaka to melodia???
Lekcja wychowawcza = Na każdy temat Przerwa = 997 Test = Milionerzy
Poprawka = Stawka większa niż życie Nowa w klasie = Trędowata Nowy w klasie = Obcy pasażer
Nostromo Ostatnia ławka = Róbta, co chceta Pan konserwator = McGyver
Wycieczka szkolna = Ostry dyżur Wyrwanie do odpowiedzi = Totolotek Wywiadówka = Z
Archiwum X Dyrekcja = JAG Wojskowe Biuro Śledcze Woźna = Strażnik Teksasu Informatyk =
Johnny Mnemonik Korytarz w szkole = Ulica Sezamkowa Powrót taty z wywiadówki = Wejście
Smoka Plan lekcji = Telenowela (co tydzień to samo)
Uczeń na dywaniku u dyrektora = Wywiad z wampirem Szkoła = Świat według Kiepskich
Pata Ic

Spotkanie z Europoslem
Dnia 11 lutego 2008 roku do naszej szkoły przyjechał profesor Zbigniew
Zaleski. Wbrew pozorom i oczekiwaniom niektórych nie opowiadał nam o nudnych
stronach pracy w Parlamencie Europejskim, lecz o ciekawych problemach
rozpatrywanych przez członków tej instytucji oraz przemycił nam parę bardzo dobrych
rad na to, co warto umieć w życiu. I to nie było takie zwyczajne gadanie nauka-jestnajważniejsza-i-bez-niej-się-nie-obejdziecie. Zwrócił nam uwagę na takie ciekawe
rzeczy, jak umiejętność gry na instrumencie czy tańczenia. Podkreślił, jak ważne jest
władanie kilkoma językami obcymi i przytoczył historyjkę, która pozwoliła mu to łatwiej
zobrazować. Zresztą, przy każdej sprzedanej nam radzie tak robił:)
Koniec końców, spotkanie było bardzo udane i ciekawe. Gdy prof. Zaleski
skończył swój wykład (co ja gadam, trudno to nazwać wykładem; lepszym określeniem
byłoby tu Przyjacielska Pogawędka pt. Wujek Dobra Rada Radzi) można było mu
zadać pytania. Nie powiem, kogo tu korciło zapytać o nastawienie UE do Euro 2012 w
Polsce, ale ostatecznie ugryzł się w język...
Maria IIIa

Zagadki matematyczne
Pamiętacie zadania do rozwiązania z poprzedniego numeru?
Oto ich rozwiązania:
Zadanie 3
Zadanie 1
Szukana liczba to 6.
Małgosia ma 12 lat, a Jaś 8 lat.
Zadanie 4
Zadanie 2
5 sióstr i 2 braci.
Smoków czerwonych jest 8.

