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Od redaktora
naczelnego

Oczami absolwentki
To był dobry etap na drodze do dorosłości

W ostatnich
miesiącach w

naszym
gimnazjum dużo
się działo. Cała
społeczność

szkolna
szykowała na się
na tegoroczny,

jedyny i
wyjątkowy bal 3
klas. Niestety
czas zabaw

pomału mija, a
koniec roku jest
już na pewno
bliżej niż dalej.
Nauczyciele nie
dają nam chwili
wytchnienia.

Czeka nas długi
okres nauki, który

kończy się
dopiero na
Wielkanoc.

Bądźmy wytrwali
i nie dajmy się

zwieść. To będzie
pracowity
miesiąc.

redakcja
Gimnazety
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Co ciekawego porabiamy po lekcjach ?

Zajęcia dodatkowe to zajęcia nieobowiązkowe,
ale to ciekawie spędzony czas wolny . U nas w
szkole jest wiele takich zajęć, które mogą Cię

zainteresować. Matematyczne zajęcia
pomagają w różnych niedociągnięciach lub są

pomocą przygotowawczą do testu,
sprawdzianu. Sportowe – są to m.in. zajęcia z

badmintona, siatkówki, piłki nożnej,ręcznej,
koszykówki, tenisa stołowego oraz basenu.

Rozwijają one zainteresowania oraz zachęcają
do ruchu i wysiłku. SPOPA to kółko
ekologiczne – niecodzienne zajęcia

ekologiczne pomagające w sprzątaniu świata.
Zajęcia chemiczne – na nich można ćwiczyć,
dobrze się bawić, robić doświadczenia oraz

poprawiać sprawdziany. GIMNAZETA 
zajęcia polonistyczne, które polegają na dobrej

zabawie, gromadzeniu wielu informacji, a
następnie przelewaniu ich na papier. Są to

zajęcia dla osób ambitnych, twórczych i
pełnych dobrej energii. Spotkania w bibliotece

szkolnej  oprócz tego że panuje tam cisza,
można tam przebywać, odrabiać pracę
domową, uczyć się i spędzić miło czas,

korzystając z szerokich możliwości centrum
multimedialnego. English Drama Club Zajęcia

Języka Angielskiego – tu możemy ćwiczyć
wymowę , teksty na pamięć i swoje

umiejętności. U nas są także prowadzone
zajęcia z gry na gitarze oraz chór szkolny.

Uważam, że tak szeroki wachlarz zajęć
pozalekcyjnych pozwoli każdemu z was
odnaleźć coś dopasowanego do swoich

potrzeb i zainteresowań.

Julia Grenda

Dlaczego warto pływać?

Pływanie jest to najzdrowszy ze sportów.
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca

uprawianie pływania co najmniej trzy razy w
tygodniu przez minimum pół godziny.
Dlaczego? Bo pływając, doskonalimy i

rozwijamy układ mięśniowy, oddechowy oraz
układ krążenia. Po prostu poprawiamy swoje

zdrowie, kondycję oraz nastrój.
Podczas pływania nie obciążamy kręgosłupa i
układu kostnego. Poza tym pracują wszystkie

mięśnie, także grzbietu i brzucha, a więc
decydujące o postawie, co pozwala na

utrzymanie zgrabnej sylwetki.
Pływanie to również doskonały sposób na
odchudzanie. Pokus, które powodują, że

tyjemy, jest wiele. Wystarczy zjeść
hamburgera, by przybyło nam 360 kalorii, a
żeby je potem spalić, potrzeba aż 1,5 godziny

pływania. Niewinny z pozoru baton
czekoladowy z orzeszkami ziemnymi doda

nam 300 kalorii, których pozbycie będzie
kosztem 75 minut w basenie. Oczywiście im

szybciej pływamy, tym szybciej spalamy
zbędne kalorie.

Pływanie to również zabawa, świetny sposób
na odprężenie i na poprawę humoru. Podczas
pływania wydzielane są endorfiny – hormony

powodujące uczucie przyjemności, a także
tłumiące stany napięcia, dzięki czemu nasze

ciało jest bardziej rozluźnione i zrelaksowane.
Weronika Kopeć
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IDOLEK jest wśród nas...
Róża Paszkiewicz, uczennica kl. Ic została

laureatką "Idolka" w naszym mieście. Z Różą
rozmawia Iza Świtoniak:

I: Cześć, mam do ciebie kilka pytań
związanych z konkursem „Idolek”, w którym
brałaś udział. Do rzeczy, czy był to twój
pierwszy raz w tym konkursie?
R: Nie, w tym roku wzięłam udział w tym
konkursie już 4. raz!
I: Co roku dostawałaś się do finału?
R: Tak.
I: Jakie piosenki śpiewałaś w finale?
R: Za pierwszym razem wybrałam sobie
piosenkę sama i zaśpiewałam „Chcę do
Bodzia”, za drugim razem wybierała mi
piosenkę pani od wokalu i śpiewałam
piosenkę pod tytułem „Margarita”, następnie
„Modelkę” Ewy Farny, a w tym roku
zaśpiewałam piosenkę, którą wybrałam sobie
sama. Nosi tytuł „To, co stare i złamane” z
musicalu Smash. Wybrałam tę piosenkę,
ponieważ uwielbiam musicale i to jest to, co
chciałabym robić w przyszłości, mianowicie
występować w teatrach, w musicalach.
I: Jakie sukcesy osiągałaś w finale konkursu?
R: W tym i ubiegłym roku zdobyłam
wyróżnienie. Myślę, że to naprawdę dużo,
patrząc na to, że konkurencja z roku na rok jest
coraz większa. Jednak nie to jest
najważniejsze. Dla mnie liczy się to, że mogę
wystąpić, zaśpiewać i jeśli komuś sprawię
swoim śpiewem przyjemność, to mnie to także
uszczęśliwia. Śpiew i muzyka to moja
największa pasja, bez tego nie wyobrażam
sobie mojego życia.
I: Podoba ci się ten konkurs?
R: Tak, bardzo mi się podoba. Jest miła
atmosfera na zajęciach, zdobywam nowych
przyjaciół z różnych szkół, młodszych i
starszych, a także kształcę swój głos. A sam
występ jest świetną zabawą.
I: Dziękuję, że odpowiedziałaś na pytania i
życzę Ci dalszych sukcesów
R: Dzięki.

HOROSKOP
Baran (21.03  20.04)
W tym miesiącu staraj się skupić największą uwagę na innych,
a nie na sobie. Zacznij dostrzegać problemy swoich bliskich.
Byk (21.04  20.05)
Masz przed sobą bardzo aktywny rok. Wpadniesz na
rewelacyjny pomysł, dzięki któremu będziesz jeszcze bardziej
doceniany przez osoby z Twojego otoczenia.
Bliźnięta (21.05 – 21.06)
Gwiazdy sprzyjają ambitnym postanowieniom. Bądź odważny,
śmiało zgłaszaj się do konkursów, a wyjdzie Ci to na dobre.
Rak (22.06 – 22.07)
W najbliższym tygodniu uda Ci się osiągnąć to, o czym od
dawna marzyłeś. Nie poddawaj się i bądź pewny siebie.
Lew (23.07 – 23.08)
Nadchodzi znakomity czas, aby pokazać się ludziom z jak
najlepszej strony. Staraj się pomagać swoim przyjaciołom. Na
pewno będą Ci wdzięczni.
Panna (24.08 – 23.09)
W tym miesiącu ostrożnie podejmuj decyzje, ale jeśli się
zakochasz, nie bój się zmian i nie pozwól uciec szczęściu.
Waga (24.09 – 23.10)
Zacznij robić coś, na co już od dawna nie miałeś czasu lub
znajdź sobie jakieś nowe hobby. Chwila relaksu i odpoczynku
dobrze wpłynie na Twoje samopoczucie.
Skorpion (24.10 – 22.11)
Pamiętaj, że każdy jest odpowiedzialny sam za siebie. Nie
musisz starać się rozwiązywać wszystkich problemów swoich
kolegów, zwłaszcza wtedy, gdy oni tego nie chcą.
Strzelec (23.11 – 21.12)
Wykorzystaj swój osobisty urok do zjednywania sobie ludzi,
ponieważ masz do tego wyjątkowy talent. Wkrótce czeka Cię
niespodzianka.
Koziorożec (22.12 – 20.01)
Twoje życzliwe nastawienie sprawi, że bliscy będą Ci ufać. Ty
też nie zawiedziesz się na innych. Będziesz wyrozumiały i
przyjaciele będą z Ciebie dumni.
Wodnik (21.01 – 19.02)
Najbliższy czas będzie odpowiedni, aby kreować samego
siebie. Staraj się go wykorzystać, jak tylko możesz.
Ryby (20.02 – 20.03)
Nie bierz na siebie więcej obowiązków, niż dasz radę
wykonać. W najbliższy weekend staraj się odpocząć od
szkolnych murów.

Wróżka Kinga
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