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Pismo uczniów Gimnazjum nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Myślenicach

Miesiąc zwany listopadem, bo liście opadają

NASZ LOKALNY PATRIOTYZM: Za co kochamy Myślenice ???
Naszym ankieterom myśleniczanom zadaliśmy pytanie: Za co kochasz Myślenice? Większość, bo aż 60% pytanych powiedziało,
że za ludzi którzy tu mieszkają. Pojawiały się również odpowiedzi to:
- przyrodę która otacza nasze miasto,
- za Rabę oraz Chełm,
- ciszę i spokój,
- za szkołę,
- za odnowiony park i hale sportową na Zarabiu,
- za Miejską Bibliotekę Publiczną,
- za MOKiS,
- za baseny,
- za kluby i zajęcia w nich prowadzone, które pozwalają nam być piłkarzami, siatkarzami, tancerzami, i czym tylko zapragniemy,
- za Tereskę,
- za Rynek, zwłaszcza świątecznie ozdobiony,
A ty za co?

Opracowali: Julia Mistarz
Zbigniew Hryniewicz

Recenzja
Spektakl ten choć trzyma nas w napięciu, zawiera także fragmenty śmieszne, wręcz komiczne. Jest
zrealizowany w sposób bardzo ciekawy. Kończy się zaskakująco. Podobała mi się gra aktorów, a w szczególnie odtwórca roli Hristohera, Grzegorza Mielczareka.
Wszystkim polecam ten spektakl, ponieważ jest bardzo ciekawy i zabawny. Jego fabuła bardzo
wciąga, a widz przez cały spektakl zastanawia się kto jest zabójcą. Wszystkim serdecznie polecam wyjazd
na ten i inne spektakle wraz z uczniami naszego gimnazjum, nauczycielami oraz naszą ukochaną polonistką
panią Barbarą Śliwą.
Izabela Lenart

Kiermasz andrzejkowy
Dziękujemy kupującym, którzy przyczynili się w ten sposób do zakupu świątecznych prezencików dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Trzemeśni.

Klasa 3a

Szkocja
Szkocja część składowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej, a dawniej niezależne królestwo. Obejmuje północną część wyspy Wielkiej Brytanii oraz Hebrydy, Orkady i Szetlandy. Na południu graniczy z Anglią.
Krajobraz w przeważającej części wyżynny i górski. Klimat umiarkowanie ciepły,
wybitnie morski. Stolicą Szkocji jest Edynburg , a największym miastem Glasgow.

KILT
Kilt to jeden z głównych elementów
tradycyjnego narodowego stroju
szkockiego; spódnica noszona przez
mężczyzn lub chłopców, układana z tyłu
w zaprasowane fałdy, z przodu otwarta i kopertowo zakładana, o długości do
kolan. Wykonana jest z tartanu (tkanina wełniana), czyli materiału w tzw. szkocką kratę. Trzeba dodać, że kolor kraty na materiale oraz dokładny jej wzór jest zależny od klanu, z którego Szkot pochodzi. Często na kilcie przypinana
jest brosza z symbolem przypisanym dla danego klanu; wpina się ją w dolny prawy róg. Kilt zakłada się na różne okazje, poza tym jest mundurem szkockich oddziałów armii brytyjskiej.

SZKOCKA NATURA
Szkoci nerwowo reagują, gdy utożsamia się ich z Anglikami. I nie jest to kwestia zarozumiałości czy próżności, ale zaszłości historycznych. Oba kraje (wraz z Irlandią i
Walią) stanowią część Zjednoczonego Królestwa, w żadnym przypadku jednak Szkocja nie jest częścią Anglii. Żeby uniknąć miażdżącego spojrzenia urażonego Szkota, warto wiedzieć, że monarchia szkocka powstała wcześniej od angielskiej. Naród szkocki to
mieszanina kilku nacji, spośród których na przestrzeni wieków dochodziło do konfliktów, głównie między Celtami a Anglosasami.
Pozostałością owych sporów są dwa języki: szkocki i będący na wymarciu gaelic. Do XVIII wieku Anglia i Szkocja były odrębnymi
państwami, będącymi często w stanie wojny.
,,Dwóch Szkotów założyło się, który z nich da mniej na tacę.
Gdy zbliżył się kościelny, pierwszy z nim położył jednego pensa i patrzy na kolegę triumfująco.
-To było za nas dwóch- mówi drugi do kościelnego, pobożnie się żegnając. :)

POTWÓR Z LOCH NESS
Nie ma chyba na świecie osoby, która nie słyszałaby o Loch Ness. Legenda potwora, nadal żywa,
i to po paru stuleciach, przyciąga nad jezioro rzesze turystów. Jest to jedno z obowiązkowych
miejsc, jakie trzeba zobaczyć będąc w Szkocji.
Loch Ness, najsłynniejsze szkockie jezioro, leży w zapadlisku tektonicznym, zwanym Great
Glen. Dolina ta przedziela Szkocję na dwie części, oddzielając położone na północ Góry Kaledońskie od leżących na południe Grampianów. Szczególnie często potwór „ukazywał się” z ruin
zamku Urquhart, które wznoszą się na zachodnim brzegu jeziora. Średniowieczna budowla
powstała, by chronić Glen More. Zamek był ważnym punktem podczas wojen niepodległościowych. Najpierw twierdzę zdobył angielski król Edward I. Potem udało się tu Robertowi de Bruce przygotować do nadejścia Anglików. Przyjął go pod swój dach John MacKenzie, lord Kintail. Po wstąpieniu Roberta na tron, król w dowodach wdzięczności,
wysłał na zamek swego dowódcę. Przekształcił on twierdzę w garnizon wojskowy. Pod koniec roku 1692 zamek został podpalony, gdyż obawiano się, że przejdzie
w ręce jakobitów.
Scotland whiskey
Scotland whiskey is popular of all world from a very long time. Name whiskey means life water. First it was using in medicine but then it became known as becarage. XVIII century bring jump in production this liquor but only after II war of world the whiskey became known. The secret perfectly class of this whiskey is clean water and good casks where liquor is holding.

Opracowała: Magdalena Baran

Opowiadanie
"Magiczny dzień- 6 XII "
Łucja biegała po całym domu. Robiła porządki, pomagała mamie. Wieczorem usiadła na parapecie. Patrzyła i czekała na piękny dzień. Za oknem padały płatki śniegu, wyobraziła sobie, że są one jak płatki śniadaniowe wpadające do mleka. Zauważyła ją mama:" Córeczko, na co czekasz?" Odpowiedziała jej:" Czekam
na dzień jutrzejszy." "Tak bardzo się cieszysz, że pojedziesz ze mną do tego przedszkola?"- zapytała.
"Mamo największym prezentem dla mnie będzie szczęście tych dzieci z podarunku, który zrobiłyśmy." Zapadła chwila ciszy. Mama Łucji podeszła do niej przytuliła ją i powiedziała: " Jestem z ciebie dumna."

Klaudia Woźniczka

ZGADNIJ KIM SĄ TE POSTACIE Z KSIĄŻKI „HARRY POTTER”

Jest to postać, która jako jedna z niewielu
młodości był zakochany w matce

Był nauczycielem eliksirów. Już od

Jen patronusem był zając

Harry’ego.

Jest to postać, która była najbardziej niezdarna.
Miał żabę Teodorę. Uczęszczał do Gryffindoru.

widziała testrale. Jej mama nie żyje. Jej

Postać ta miała niesamowite zdolności. Jej
mężem był Remus Lupin. Miała syna.
Umarła w Bitwie o Hogwart.

Opracowali: Julia Mistarz
Zbigniew Hryniewicz

I ty możesz zostać Mikołajem, by przekonać się,
że przyjemniej jest dawać niż brać

