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               Witam Was w lutowym numerze „Gimnazety”. Wiem, że po dłuższej 
przerwie niechętnie wracaliście do szkoły. Mam nadzieję, że wypoczęliście w fe-
rie. Niebawem będzie Dzień Świętego Walentego i może warto by pomyśleć o 
drugiej połówce …  

Życzę miłego czytania i oczywiście udanego świętowania.  

OD REDAKTORA 

ONI DLA WAS PISZĄ  

Klaudia Fałek Olek Glapa Franek  

Podborski 

Klaudia  

Grzegórz 

  Maciek Szymorek  

Ola Głaszcz 

Ksenia Kolasa 

Milena Szemraj 

Iwona Kozłowska  

Agnieszka Szynk  

Karolina Bilecka  

K@rolkA  

Styczeń 2011 

Karolina  

Kata  
Kasia  

Zakrzewska 

Małgosia 

Dychto 
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AKTUALNOŚCI  

Styczeń 2011 

BAL GIMNAZJALNY 2011 

 8 stycznia 2011 roku o godzinie 17:00 rozpoczął się tegoroczny bal gimnazjal-
ny, który zorał zorganizowany już po raz szósty. 

Najpierw były życzenia i przemówienie pana dyrektora Włodzimierza Stanka, a na-
stępnie rozpoczął się polonez, którym w tym roku trzecioklasistów  wprowadzili wy-
chowawcy wszystkich klas trzecich. Po jego zakończeniu uczniowie udali się na sto-
łówkę, gdzie czekał przygotowany dla nich posiłek, m. in. tortille i lody. Później nad-
szedł czas na zabawę, która trwała do godziny 20:00. Punktem kulminacyjnym balu 
był kabaret. Najbardziej spodobały się skecze, w których sparodiowano pana dyrek-
tora Stanka i pana wicedyrektora Mielczarka. Przedstawienie było bardzo udane. 
Wszyscy wyszli z sali z uśmiechami na twarzy. Zabawa zakończyła się o godzinie  

22:30.  

                                                                                                      

K@rolkA  
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NA SZKOLNYM CELOWNIKU 

p . Dorota Gwiazdowska 

Styczeń 2011 

K@rolkA  

W zeszłym numerze o tym, jaka jest prywatnie i co lubi robić opowiadała nam pani 
Topolska. Za to w tym miesiącu o swoim życiu opowie nam pani Dorota Gwiazdowska 
– nauczycielka wychowania fizycznego.  

Jest absolwentką SP nr 14, I LO w Pabianicach oraz Akademii Wychowania Fizycznego 
we Wrocławiu.   

Pani Gwiazdowska jest typem podróżniczki. Każde wakacje spędza gdzie indziej, od-
krywając nowe miejsca i przeżywając nowe przygody. Wolny czas spędza przede 
wszystkim aktywnie, uprawiając ulubione sporty, w tym tenis ziemny. Dla pani Doro-
ty inną opcją spędzania wolnego jest też czytanie książek. Ulubionymi sportami pani 

 

 

A kiedy zdecydowała, że będzie nauczycielką? 
Pracę, jako nauczycielka, zaczęła w wieku 21 lat 
(więc pewnie całkiem nie tak dawno  ;] 

Pani Dorota interesowała się sportami od naj-
młodszych lat. Bardzo nie lubi nudy i strategii, a 
praca w szkole, jak sama twierdzi, pozwala na 
ciągłe zmiany. 

A co mówią o niej uczniowie? Jest bardzo fajna i 
zawsze idzie na kompromis ;] 
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Z NIEMIECKIM ZA PAN BRAT  

                                                                                                    

 

 Stwórz nazwy mebli. 

 

Schreib-   -seher                ______________ 

 Schu-    -pe     ______________ 

 Kleider-   -tisch     ______________ 

 Kühl-    -sel              ______________ 

 Lam-    -schrank    ______________ 

 Tep-    -blade                                   ______________ 

 Fern-    -schrank   ______________ 

 Ses-    -pich    ______________ 

 

Styczeń 2011 

Zagadka dzięki uprzejmości p. T. Madalińskiego 

1. Warcraft III + Frozen Throne 
2. Sid Meier's Civilization IV  
3. Heroes of Might and Magic 5 
4. Age of Empires II 
5. Age of Empires III 
6. Stronghold 2 
7. Władca Pierścieni: Bitwa o 
Śródziemie 2 (LOTR) 

8. Heroes of Might and Magic 3 

9. Spellforce 2 

10. Age of Empires I 

1.Il buono, il brutto, il cattivo. 

2.Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 

3.Shichinin no samurai 

4.Star Wars 

5.The Lord of the Rings: The Return of the King 

6.Raiders of the Lost Ark 

7.Up 

8.The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 

9. North by Northwest 

10. The Matrix  

TOP 10 

NAJLEPSZE GRY KOMPUTEROWE I FILMY GROZY  

Przygotował: Zehir (Nafalem)  

                                                 GRY                                       FILMY 
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W kolejnych numerach „Gimnazety” będziemy publikować w odcinkach krótkie 
opowiadania po angielsku. Sprawdź, ile rozumiesz. 

THE OLD HOUSE 

EPISODE 2 

Styczeń 2011 

Bob went to see Desmond’s uncle the following day, 
after school. They talked for a while and Desmond’s un-
cle, Mr. Jacobs, agreed t give Bob the job. 

“I’m a bit nervous. You see I’ve never worked before,” 
said Bob. 

“Don’t worry. Every bag has an address on it. All you 
have to do is take the order to the customer’s house. It’s 
easy, you’ll see,” explained Mr. Jacobs. “And if something 
goes wrong, just call me, OK?” 

“Yes, of course. I understand,” said Bob. 

Bob started work immediately. Two hours later, he re-
turned to the shop. He was quite pleased with him self. 

“Any problems? Did you find all the houses?” asked 
Mr. Jacobs. 

“No problems,” answered Bob with a smile. 

“That’s great, Bob. Now, there’s only one more order 
for today,” said Mr. Jacobs. 

“OK. What’s the address?” asked Bob. 

“It’s 13 Dark Road,” said Mr. Jacobs. “Do you know 
where that is?” 

Bob didn’t answer. He wasn’t able to speak for a few 
seconds. It was the address of the old house. 

“Is something wrong?” asked Mr. Jacobs. 

“No, no… I know where it is,” said Bob quietly. 

Bob took the shopping bags and put them on his bike. 
Before he left, he asked Mr. Jacobs, “Could I make a 
phone call?” 

“Sure. The telephone’s over there,” answered Mr. Ja-
cobs. 

Bo didn’t want to go to the old house alone, so he 
called Desmond. However, Desmond wasn’t at home. 

Bob got on his bike and rode slowly to-
wards Dark Road. 

“Who lives there?” he wondered. 

Te old house was as scary as always. Bob 
stopped his bike outside the gate, took the 
bags and started walking towards the tall 
yellow grass in the garden. When he 
reached the front door, he pressed the 
doorbell. He was very afraid. He wanted to 
run away but he knew he couldn’t. He had 
to do his job. 

“I’m going to deliver the order and leave. 
What could go wrong?” Bob said to himself. 

Bob waited and waited, but nobody an-
swered the door, so he knocked. When he 
touched the door, it opened. He decided to 
go inside and leave the bags in the front 
room. Bob was leaving when suddenly he 
heard strange noises. 

“What should I do?” he wondered. 

Then he heard something like a voice. 

“Is there anybody here?” he asked. 

No-one answered. Bob slowly walked to-
wards another room. He could hear the 
strange noises coming from there. It was 
dark and he couldn’t see very well. Suddenly 
he bumped into something. It was a person. 
The person fell on the floor. Bob was very 
scared and started screaming. 

“Help!” 

To be continued… 

Schubert 



 7 Styczeń 2011 

Karolina  i Kasia  

„Incepcja” Christophera Nolana skłania do myślenia, a zarazem jest świetnym kinem 

rozrywkowym. Dom Cobb jest specjalistą od pozyskiwania informacji ukrytych w ludz-

kich umysłach. By się do nich dostać, wykorzystuje moment, w którym świadomość jest 

najbardziej bezbronna - moment snu. Przy pomocy maszyny podpiętej do „obiektu” 

przenosi się do jego śniącej podświadomości, przeszukuje ją i zabiera dokładnie to, co 

chce - informacje. „Obiekt” w stanie sennej nieświadomości nie zdaje sobie nawet 

sprawy, że stał się ofiarą ataku. Budzi się niczego nieświadomy. Ostatnie zadanie, jakie-

go podejmuje się Cobb, dzięki któremu zostanie zdjęty z niego wyrok i dzięki któremu 

będzie mógł wrócić do rodziny, jest zupełnym przeciwieństwem tego, co robił do tej po-

ry. Zamiast kraść, musi w „obiekcie” zaszczepić informację - zasiać pomysł w jego pod-

świadomości i manipulować nią tak, by ”obiekt” uznał go za swój. Jednak atakowany 

umysł niespodziewanie zaczyna się bronić.  

Na „Incepcję” szłam z obawą, że Nolan w tematyce snu popuści wodze fantazji tak bar-

dzo, że widz straci orientację w tym, co jest jeszcze snem, a co już jawą. Nie będzie wia-

domo, gdzie kończy się świat realny, a zaczyna wytwór podświadomości bohaterów. 

Jednocześnie jednak wiedziałam, że - jak zawsze w przypadku tego reżysera - obejrzę 

film bardzo dobry. Pomyliłam się okrutnie, bo tym razem Nolan nie stworzył filmu 

„bardzo dobrego” - stworzył film absolutnie DOSKONAŁY. Wszelkie jego pomysły zostały 

przemyślane z największą dbałością o najmniejszy szczegół. Już teraz mogę stwierdzić, 

że „Incepcja” jest jedną z najlepszych produkcji tego roku.  

                                 Recenzja filmu „Incepcja”  
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Schubert & Owlle 

           RECENZJA GRY HEROES lll i V 

Zapewne większość z Was zna te tytuły. Możliwe, że Wasze zda-

nia są odmienne na temat tego, która część jest lepsza. My tego 

sporu nie rozstrzygniemy, ale postaramy się przybliżyć, jakie są 

różnice pomiędzy „najlepszymi” częściami serii. 

Heroes III of Might and Magic pójdzie na pierwszy ogień. Zosta-

ła wydana w 1999r. przez 3DO. Z pewnością jest to część star-

sza, więc teraz pójdzie właściwie na każdym sprzęcie. Ma nawet 

wersje na Linuxa i Mac’a. Grafika nieco już podstarzała, jednak 

cały czas ze względu na swoją bajkowość i „obrazkowość” jest 

miła dla oka. Należy pamiętać, że 11 lat temu była swoistą re-

wolucją w strategiach turowych czy w ogóle gier pod właściwie 

każdym względem. Pierwszy raz wgrano możliwość ulepszenia 

wszystkich jednostek, 

dodano dodatkowe 

miejsce w armii, poja-

wiło się wiele oddzia-

łów neutralnych,  

znacznie poprawiono 

grafikę. Trójka stała 

się hitem. Była czę-

ściej grywana i ład-

niejsza od poprzedników. Fani serii z WOG teamu zrobili swo-

istą wersję 3.5, dodając wiele nowych rzeczy, opcji i udogod-

nień. Chyba jeden z najbardziej popularnych modów do gier. 

Całkowicie za darmo J. W podstawowej wersji było 8 miast/ras: 

Zamek, Bastion, Forteca, Loch, Nekropolia, Interno, Cytadela i 

Twierdza. W dodatku Armagedon’s Blade doszły jeszcze Wrota 

Żywiołów. Każdemu polecamy ciekawą i rozbudowaną kampa-

nię, a z kolegami tryb hot set. Wciągnie na wiele godzin i da 

mnóstwo frajdy. 

No to teraz HoMM V. Została wydana w 2006, już przez Ubisoft, 

gdyż 3DO po nieudanej IV upadło. To pierwsza część, w której 

wprowadzono w pełni trójwymiarową grafikę. Choć w podsta-

Zmieniono przynależność niektórych 

jednostek, dodano nowe, a inne usu-

nięto. Pojawiły się też całkowicie nowe 

zamki dochodzące w dwóch kolejnych 

dodatkach. Krasnoludy w Kuźni Prze-

znaczenia, a orkowie w Dzikich Hor-

dach. Bohater miał swoją turę, w któ-

rej mógł użyć magii, ale też zaatako-

wać jednostkę wroga zwykłą bronią. 

Sporą zmianą jest też przejście z hek-

sów na kwadraty. „Dzikie Hordy” 

wprowadziły też jeszcze jedno ulepsze-

nie jednostek. Również jednostki neu-

tralne wroga mogą się łączyć w grupy. 

Pojawiła się też przydatna informacja 

na temat stopnia zagrożenia, jakie sta-

nowią dla naszego bohatera. 

Polecamy zagrać oczywiście w oby-

dwie części. Trudno jest ocenić, która 

jest lepsza, choć chyba nadal więcej 

zwolenników ma trójka. Wybór pozo-

stawiamy Wam. 
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Olinka  

ZIMOWY LOOK  

Buty Emu pasują tak samo do dżinsów, jak i do grubych 

bawełnianych rajstop. I zawsze podkreślają charakter 

stroju. Noszenie cieplutkich australijskich kozaków Emu 

wymaga odwagi – nie każdy skusi się na obszerne 

„eskimoski”.  

Futrzane czapki  

Spadł śnieg, obniżyła się temperatura i nareszcie 
mamy prawdziwą zimę!  

Teraz koniecznie trzeba chronić głowę ciepłą, fu-
trzaną czapką. Nie może jej zabraknąć w naszej sza-
fie:) Prawie w każdym sklepie można ją kupić, a ja 
sama polecam taką, która da się zapiąć i rozpiąć.  
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Ze świata gwiazd Hollywood przenosimy się do Polski. Jest u nas wiele wybitnych ak-
torek, które zasługują na podziw i szacunek. Ja spośród nich wybrałam wszechstron-
nie uzdolnioną Krystynę Jandę. 

Krystyna Jolanta Janda (ur. 18 grudnia 1952 w Starachowicach) – polska aktorka filmo-
wa i teatralna, prozaik i felietonistka, piosenkarka; dyrektor teatru, jest także reżyser-
ką; absolwentka Państwowego Liceum Plastycznego. W 1975 roku ukończyła Państwo-
wą Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie.  

W teatrze zadebiutowała rolą Doriana Graya w Portrecie Doriana Graya Oscara Wil-
de'a oraz rolą Niny Zarzecznej w spektaklu Czajka Antoniego Czechowa. Debiutem fil-
mowym była rola Agnieszki w filmie Andrzeja Wajdy – Człowiek z marmuru (1976). 
Grywa najczęściej postacie kobiet silnych i zdecydowanych o bogatym życiu wewnętrz-
nym. Do najbardziej znanych należą jej role w filmach: Człowiek z żelaza, Przesłuchanie 
oraz Kochankowie mojej mamy.Gra, śpiewa, reżyseruje, pisze felietony, wydała 6 płyt i 
5 książek. Wielokrotnie nagradzana, jako najpopularniejsza i najbardziej ceniona aktor-
ka w kraju. W ankietach przeprowadzanych w polskiej prasie na koniec XX wieku, zo-
stała wybrana przez widzów największą polską aktorką stulecia. W 2000 roku odbyła 
jedną z największych tras teatralnych w historii polskiego teatru (Sto twarzy Krystyny 

Jandy). W ciągu dwóch miesięcy zagrała 48 spektakli w 8 największych miastach Polski.  

5 stycznia 2008 zmarł jej mąż, Edward Kłosiński, którego poślubiła w 1981 roku. Jest 
matką trójki dzieci: córki Marii Seweryn oraz dwóch synów, Adama i Andrzeja Kłosiń-
skich.  

Ma troje wnucząt: 2 wnuczki-dzieci Marii Seweryn oraz jednego wnuczka- syna córki 
męża z pierwszego małżeństwa.  

                              Krystyna Jolanta Janda   

ZE ŚWIATA SHOW BIZNESU  
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Dusia 

Styczeń 2011 

SmaczneGO! 
   Sałatka gyros  

Składniki 
- 1 saszetka ryżu - ugotowanego na sypko i ostudzonego 
- 2 piersi z kurczaka - pokrojone w kostkę, wymieszane z du-
żą ilością przyprawy gyros i usmażone na oleju 
- 6 małych ogórków konserwowych - pokrojonych w kostkę 
- 1 cebula drobno posiekana 
- szczypta soli 
- ketchup pikantny 
- 1 puszka kukurydzy  
- 1 mały kubek jogurtu naturalnego + 3 łyżki majonezu  
- 1 mała kapusta pekińska lub pół dużej - poszatkowanej 
- 1 pomidor - obrany ze skórki i pokrojony w ósemki 
- szczypta soli 

Sposób przygotowania 

Składniki, w kolejności jak powyżej, (zaczynając od ryżu) 

umieścić warstwami w dużej misce. Odstawić do lodówki na 

około godzinę do przegryzienia.   

   Motyl naleśnikowy  

Składniki 
1 szklanka mleka. 
1 szklanka mąki 
1 jajko 
2 łyżki oleju 
1/3 szklanki wody 
szczypta soli 
łyżeczka cukru 
Nadzienie I: 
1 szklanka truskawek 
cukier 
Nadzienie II: 
serek waniliowy 
1/2 szklanki jagód (mogą być mrożone) 
Dekoracja: 

bita śmietana lub serek waniliowy 

po kilka truskawek i jagód  

Sposób przygotowania 

Wszystkie składniki na ciasto dokładnie miksujemy. 

Ciasto odstawiamy do  

lodówki na pół godziny, a następnie smażymy na-

leśniki . Truskawki smażymy z cukrem na wolnym 

ogniu. Odlewamy nadmiar soku. Serek mieszamy z 

jagodami. Trzy naleśniki smarujemy truskawkami. 

Jeden zwijamy w rulon, a dwa w ,,chusteczkę”. 

Dwa następne smarujemy serkiem i składamy rów-

nież w „chusteczkę”. Składamy motyla. Dekoruje-

my śmietaną lub serkiem i owocami.  
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HOROSKOP 
BARAN (21 III – 20 IV)  

 

Nie nabij nikogo na rogi ze złości!  

  BYK (21 IV – 21 V)  
 
Wystąpisz w 12342341 odcinku „Mody na 
sukces”!  

  BLIŹNIĘTA (22 V – 22 VI)  
 

 Wydaje Ci się, że nie jesteś sam?  

 RAK (23 VI – 22 VII)  

 

Nie tylko Ty wyczekujesz już wakacji!  

  LEW(23 VII – 23 VIII)  
 

Król jest tylko jeden!  

   PANNA (24 VIII – 23 IX)  
 

Znajdź sobie w końcu chłopaka...  

 

 

  WAGA (24 IX – 24 X)  
 

Jedz mniej czekolady!  

SKORPION (24 X-22 XI)  
 

 
Jedz więcej czekolady!  

    STRZELEC (23 XI – 21 XII)  
 
 

ustrzelisz niezłe ciacho...  

    KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I) 

Zjedzą Cię żeberka ze stołówki...  

 

 WODNIK (21 I – 18 lI)  
 

Wypłyniesz na głębokie wody, uważaj!  
 

  RYBY (19 II – 20 III)  

 

 Złowisz niezłą sztukę! 

Horoskop przygotowało: Piękne Trio z kl. H 

Styczeń 2011 
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