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Kalejdoskop kulturalny
OD REDAKCJI
Po długiej, wakacyjnej przerwie wznawiamy wydanie gazetki szkolnej. Powracamy do
Was ze świeżą porcją dziennikarskiej twórczości. W tym roku nasza redakcja zdobyła
nowych członków. Wszystkich chętnych, którzy jeszcze nie zdążyli się do nas zgłosić
serdecznie zapraszamy!
Oto obecny skład redakcji:
redaktor - Magdalena Baran
szata graficzna - Krzysztof Rapacz, Dominik Widlak
członkowie - Izabela Lenart, Klaudia Woźniczka, Julia

W tym roku chcemy rozwijać nasze dotychczasowe działy. Mamy nadzieję, że każdy
znajdzie tu coś dla siebie. Nie zabraknie recenzji z imprez kulturalnych, relacji z ciekawych
wydarzeń czy własnej twórczości literackiej. Chcemy zachęcić Was do promowania w
gazetce siebie, swoich pasji i zainteresowań, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i uwagami.
Również mile widziane będą zdjęcia i reportaże z wycieczek, spotkań, imprez. Piszcie do nas!
Własne materiały i propozycje możecie zgłaszać członkom redakcji (powyżej) lub naszej
opiekunce: pani Barbarze Śliwie.
Na początek roku szkolnego życzymy wszystkim szybkiego oswojenia się ze szkolną
rutyną, umiejętności mądrego gospodarowania czasu i wytrwałości.
WITAJ SZKOŁO UKOCHANA...czyli aforyzmy o szkole...
,,Świat jest podtrzymywany oddechem dzieci spieszących do szkoły."

,,Szkoła bez karności jest jak młyn bez wody."

,,Szkoła to jest taki karmnik, gdzie każdy musi dziobać, czy mu się to podoba, czy nie."

,,Zdolny człowiek lubi się uczyć, a głupi - nauczać."

,,Dobra szkoła nie produkuje geniuszy, tylko zdrowe społeczeństwo."
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EPISTOGRAFIA czyli piszemy listy...
Epistolografia (łac. epistula = "list" z gr. epistolē = "wiadomość", "list" od epistéllein = "posyłać"):
1) sztuka pisania listów zgodna z obyczajami panującymi w danej epoce czy środowisku;
2) dział piśmiennictwa zajmujący się listami i ich zbiorami oraz utworami literackimi pisanymi w
formie listów.

Rodzaje listów:
*list prywatny- list skierowany do jednej lub kilku osób, którego tematem nie są sprawy służbowe;
listy te ze względu na tematykę dzielimy na:


list miłosny



list - pogawędka



list-wyznanie



list okolicznościowy



list przyjacielski

* list otwarty - to list skierowany do osoby publicznej, który nie ma charakteru listu prywatnego, jest
bowiem dostępny dużej liczbie osób nie będących ani adresatami ani odbiorcami listu; jego celem
jest zwrócenie uwagi tych ludzi na sprawę opisaną w liście
* list oficjalny - to list skierowany do urzędu, osoby publicznej, którego tematem są sprawy służbowe
i urzędowe; są utrzymane w oficjalnym stylu i formie; wyróżniamy:


listy motywacyjne



apelacje



wnioski



zażalenia

O czym należy pamiętać?








miejsce i data
nagłówek, np. "Szanowna Pani..."
wstęp
treść właściwa listu
zakończenie
zwrot grzecznościowy, np. "Serdecznie pozdrawiam"
podpis
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Chcielibyśmy serdecznie powitać Was w naszej szkole. Mamy nadzieję, że udało się
Wam już tu zadomowić i że nie zniechęcił Was tłok na korytarzach. Postanowiliśmy
przedstawić Wam zalety uczenia się w naszej szkole.

Pierwszą pozytywną cechą jest wykwalifikowana kadra nauczycielska. Nasi
pedagodzy prowadzą ciekawe i obfitujące w wiadomości lekcje. Uczniowie chcący rozwijać
swoje zdolności i zainteresowania mają szeroki wybór kół i innych zajęć, na które mogą
wybrać, żeby np.: przygotować się do udziału w licznych konkursach. Poza tym mamy bogatą
ofertę zajęć pozalekcyjnych. Co miesiąc są organizowane wyjazdy do teatru oraz w góry, a w
okresie zimowym na ściankę wspinaczkową. Uczniowie mający problemy z nauką i
potrzebujący wyrównania braków też znajdą coś odpowiedniego dla siebie. Dodatkowo nasza
szkoła prowadzi wymiany ze szkołami w Słowenii i we Włoszech. Każda klasa otrzymuje 6
dni wolnych na wycieczki klasowe w ciągu całej nauki w gimnazjum, pomijając wycieczki
przedmiotowe. Swoją działalność sportową można rozwijać na wielu dodatkowych zajęciach
prowadzonych przez naszych nauczycieli WF. W szkole panuje miła i przyjazna atmosfera.
Nauczyciele starają się przekazywać nam prawidłowe wzorce osobowe i postawę
patriotyczną. Promocją wartości patriotycznych, między innymi, zajmuję się nasz zespół
szkolny ,,Anafora". Szkoła posiada bibliotekę, pełną interesujących książek. Pani
bibliotekarka prowadzi szereg zajęć np.: koło teatralne, przygotowuje również do konkursu
recytatorskiego.

Mamy nadzieję, że spodoba się Wam nasza szkoła i poczujecie się tu jak u siebie.
Życzymy Wam wytrwałości, przyjaźni nawiązanych tu na całe życie, owocnej pracy i
wspaniałych wspomnień na całe życie, aby lata tu spędzone były przez Was jak najlepiej
wykorzystane oraz byście jako absolwenci stali się przykładem postaw jakie promuje nasza
szkoła i byście mogli wprowadzić je potem w życie.

Życzymy sukcesów! 
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Drogi Gimnazjalisto!
Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Przed Tobą dziesięć miesięcy nauki. Chcemy, aby
była ona owocna. W tym celu opracowaliśmy rady, jak dobrze zacząć rok szkolny. 
Początek roku szkolnego to nowe możliwości, nowe wyzwania. To nowa szansa, by pokazać
na co nas stać. Tylko w jaki sposób tak wygospodarować czas, żeby ze wszystkim zdążyć? Jak
efektywnie się uczyć, a nie wkuwać? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania.
ZARZĄDZANIE CZASEM - czyli dobry plan dnia to podstawa.
Pomocne jest zapisywanie na luźnej kartce, w notesie czy notatniku wszystkich czynności i
spraw, które w danym dniu powinniśmy wykonać. Na początku może być to trudne, ale jest bardzo
pomocne i owocne. Po pierwsze trzeba ograniczyć używanie facebooka, oglądanie telewizji czy
sprawdzanie portali plotkarskich. Czynności te są bardzo przyjemne, ale jednocześnie pochłaniają
niezwykle dużo czasu, choć zazwyczaj nie czujemy wtedy jego upływu. Kiedy przy nauce zaczynamy
odczuwać zmęczenie, lepiej wyjść na spacer, rolki, rower i poświęcić na to 15 minut, niż godzinę na
surfowanie po sieci, po którym wcale nie poczujemy się lepiej. W ten sposób nie tylko mądrze
gospodarujemy czas, ale i dbamy o zdrowe fizyczne.
DUŻO KOLORÓW, OBRAZKÓW, WYKRESÓW - czyli mapy myśli lepsze od
bezsensownego czytania podręcznika i wkuwania go na pamięć.
Krótkie notatki, mapy myśli, wykresy, diagramy itp. to świetny sposób na efektowną naukę.
Po każdym przeczytaniu wiadomości w podręczniku najlepiej stworzyć krótkie streszczenie
przeczytanej treści. W takim sposobie uczenia się pomagają kolory, które akcentują słowa kluczowe,
które są najważniejsze. Notatki należy wykonywać cyklicznie i powtarzać systematycznie, dzięki
czemu nie zapomnimy od razu tego czego się uczyliśmy.
JAK UNIKNĄĆ PRZEMĘCZENIA - czyli czego nie robić.
Nie wszystko naraz. Naukę trzeba rozkładać w taki sposób, by ze wszystkim zdążyć, ale nie
robić tego na raz. Kiedy dowiadujemy się o sprawdzianie, nie uczymy się dzień przed nim, ale
ewentualne braki uzupełniajmy powoli i systematycznie. Im dłużej dane informacje są powtarzane
tym dłużej je zapamiętamy i nawet po jakimś czasie przywołanie ich nie będzie już żadnym wysiłkiem
dla mózgu. Jeśli czujesz, że nie rozumiesz nic z czytanego tekstu, czy powtarzanych informacji,
przerwij i daj sobie odpocząć. Zazwyczaj wystarcza 5 minut, aby mózg mógł odpocząć i przygotować
się do przyjmowania nowych informacji. Najlepiej uczyć się w jednym, czystym i odpowiednio
przygotowanym miejscu. Kiedy zaczynamy naukę, przygotujmy na początku wszystkie potrzebne do
niej rzeczy, aby nie musieć niepotrzebnie się od niej odrywać, kiedy okaże się, że czegoś brakuje.
Mamy nadzieję, że ten rok szkolny zaowocuje dobrymi ocenami na świadectwie, nowymi
przyjaźniami i poczuciem dobrze spełnionego obowiązku.
Cierpliwości i zapału!
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W wiosce o nazwie ,,Nieśmiechowo" żyli ludzie, którzy nigdy się nie uśmiechali. Byli zajęci
tylko pracą, nauką i sobą…
Pewnego dnia do wioski przyjechała dziewczyna o długich, niebieskich włosach, które
sięgały jej do kolan. Ubrana była w żółtą sukienkę i
białe trampki. Na jej twarzy oświetlonej przez
słońce widniał piękny uśmiech. Idąc ulicą,
zauważyła szarych i ponurych ludzi przechodzących
obok niej. Posmutniała, ale nie na długo. Pobiegła w
miejsce, gdzie zbierało się najwięcej ludzi.
Wyciągnęła swój telefon i włączyła zabawną
piosenkę, lecz nie działało to na ponury tłum.
Podeszła do swojego auta i wyjęła z niego czerwoną
gitarę, podłączyła do głośników. Wypływały z niej
dźwięki czyste i harmonijne, bardzo wesołe.
Najpierw zatrzymywały się dzieci, później dorośli. Powoli zaczęli klaskać, potem kołysali się
w rytmie. Na ich twarzach zagościł grymas uśmiechu. Niebiesko włosa nie przestawała grać,
a ludzie cieszyli się, śpiewali, tańczyli i śmiali tak, że z okolicznych domów wyszli wszyscy
nie wyłączając starców i niemowląt. Nieznajoma zniknęła, pozostawiając za sobą jedynie
uśmiech na twarzach innych. Od tej pory ,,Nieuśmiechowo" jest najbardziej radosną wioską
w okolicy, za sprawą tajemniczej dziewczyny… 
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Stróża, 9.09.2014

Drogi Panie Wojciechu!

Piszę ten list, aby przekazać Panu, co myślę o lekcjach
matematyki prowadzonych przez Pana.
Bardzo mnie cieszy, że już drugi rok będzie Pan uczył moją
klasę. Zawsze zastanawiałem się, czy nauczyciel też przygotowuje się
do lekcji. Potrafi Pan bardzo dobrze wytłumaczyć każdy temat z
matematyki, ale i również doprowadzić nas do sukcesów na
egzaminach. Język, którym się Pan posługuje, jest bardzo
interesujący i zabawny. Zastanawia mnie, skąd Pan bierze tyle
pomysłów na rozwiązywanie każdego zadania? Szkoda tylko, że
dostajemy tak dużo zadań domowych, ale dzięki temu utrwalamy
swoją wiedzę zdobytą na lekcji. Nie lubiłem matematyki, ponieważ
wydawała mi się straszna i trudna, lecz teraz, dzięki Panu, zmieniłem
zdanie. Na pewno potrzebuje Pan dużo energii, aby móc prowadzić
lekcje w taki sposób, jak to Pan czyni.
Mam nadzieję, że matematyka w tym roku będzie jeszcze
bardziej ciekawa i zabawna niż w zeszłym roku.

Z uszanowaniem
uczeń klasy 2E

Mateusz Żaba
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Nasza największa przygoda… Londyn
Londyn to jedna z najbardziej zaludnionych stolic
Europy. Swoimi urokami przyciąga turystów z
całego świata. Każdy kto miał szansę choć raz
odwiedzić to miejsce, jest nim zachwycony, my też.
Miasto to posiada wiele atrakcji, które swoją
różnorodnością cieszą się zainteresowaniem osób
w każdym wieku.

W czasie tych wakacji miałyśmy okazję pojechać na kolonię
wraz z przyjaciółmi i nauczycielami do Anglii.
Mieszkaliśmy w malowniczej miejscowości na obrzeżach
Londynu, która przypominała okolice przedstawione w
wielu angielskich filmach. Atmosfera, która tam panowała,
była nie do opisania. Pomimo, że spędziłyśmy tam tylko
dziesięć dni, przesiąknęłyśmy nią. Wraz z wycieczką
zwiedziłyśmy wiele ciekawych miejsc. Odwiedziliśmy
słynne muzeum Madame Tussauds, które zachwyca
wszystkich możliwością spotkania z idolami i popularnymi
osobami. Można na chwilę wcielić się w rolę sekretarki
Baracka Obamy, towarzyszyć Leonardo Di Caprio w
uroczystym bankiecie lub rozsiąść się na fotelu w Georgiem
Cloneyem. Następnym przystankiem było London Eye. Jest
to olbrzymie koło obserwacyjne, z którego widok zapiera dech w piersiach. Niestety nie
wszyscy są gotowi wsiąść na takiego olbrzyma i nie decydują się na tą wspaniałą przejażdżkę,
lecz prawda jest taka, że kiedy zobaczymy widok na całe miasto nie liczy się wysokość, ale
hipnotyzujący Londyn. Nie możemy także zapomnieć o najważniejszym punkcie LondynuBig Ben. Jest to nie lada przeżycie stać pod
budowlą, która widnieje na każdej
pocztówce z Londynu. Czerwone budki,
Big Ben, niesamowite London Eye dają
wrażenia, które nigdy nie odejdą w
niepamięć. Pomimo iż grafik był bardzo
napięty, miałyśmy również trochę czasu ,
aby odwiedzić słynną ulicę handlową
Oxford Street. Każdy miał szansę na kupno
drobnych upominków. Choć Anglia znana
jest ze złej pogody, deszczu i mgły,
podczas naszego pobytu pogoda sprzyjała, a słońce dawało energię na dni pełne zwiedzania.
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Dla każdego była to świetna wycieczka i nim się obejrzeliśmy minęło dziesięć dni. W drodze
powrotnej mijałyśmy granice Francji, Belgii, Niemiec. Wspaniale było oglądać zachodzące
słońce przez szybę autobusu wtulonym w ciepły koc. Myślimy, że jeszcze kiedyś wrócimy w
te miejsca i tak samo jak za pierwszym razem będziemy się nim rozkoszować.
Ta wycieczka wywarła na nas ogromne wrażenie i
sprawiła, że spełniło się nasze marzenie o poznawaniu
świata. Pamiętamy tłok ludzi różnych narodowości
krążących po ulicach, widok zamglonego Big Ben zza
szyby London Eye i rozpościerający się widok na całą
panoramę miasta, zapach smażonej ryby z frytkami. Ale
czy tylko tyle? Nie, cudownych wspomnień jest o wiele
więcej, np. to kiedy po raz pierwszy zobaczyłyśmy
gmach pałacu Buckingam albo uśmiechnięte twarze księcia Williama i księżnej Kate
przejeżdżających tuż obok nas. Mamy nadzieję, że zachęciłyśmy Was do odwiedzenia tego
bajkowego miejsca, gdzie ludzie żyją spokojnie i beztrosko. Kto wie, może w późniejszych
latach uda nam się spotkać na studiach w Oxfordzie?

Życzenia od redakcji….
W nowym roku szkolnym wszystkim życzymy sukcesów, radości i wielu powodów do
uśmiechu. Nauczycielo m życzymy sukcesów wychowawczych i naukowych, ucznio m wielu
wspaniałych ko legów i przyjació ł, łatwego przyswajania nowej wiedzy, rodzico m
zadowolenia z rozwoju swych pociech. Uczniom klas pierwszych życzymy łatwego
przystosowania się do warunków panujących w nowej szko le i zadowolenia z dokonanego
wyboru!
ŻYCZYMY WIELU WIELU SUKCESÓW!!! 
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