AKTUALNOŚCI
10 listopada w naszej
szkole
odbył się uroczysty
apel z okazji Święta
Niepodległości.
Po wprowadzeniu sztandarów i
odśpiewaniu hymnu narodowego
rozpoczęła się część artystyczna. Dla
klas VI i VII oraz II i III
gimnazjalnych przygotowano
przedstawienie pod tytułem ”Pociąg
do wolności”.Uczniowie naszej szkoły
przypominali najważniejsze
wydarzenia z historii Polski od utraty
niepodległości aż do jej odzyskania po
123 latach niewoli.

Byliśmy w kinie

D

Miejskie obchody
Święta
Niepodległości

D

yrekcja szkoły, szkolne poczty
sztandarowe, nauczyciele oraz
uczniowie Szkoły Podstawowej im.
gen. J. Bema w Suszu brali udział 11
listopada 2017 r. w miejskich
obchodach Święta Niepodległości.
Uczestnicy obchodów udali się pod
Pomnik Nieznanego Żołnierza w
Suszu, gdzie harcerze i członkowie „5
Brygady” objęli wartę honorową. Całą
uroczystość zakończył III Suski Bieg
Niepodległości.

Byliśmy w kinie

nia 27 października 2017 roku odbył gimnazjalnych. Po filmie udaliśmy się do
się wyjazd do Grudziądza na seans KFC. Wycieczkę przygotował i
filmowy Thor: Ragnarok. W wycieczce zorganizował Samorząd Uczniowski pod
uczestniczyli zarówno uczniowie młodsi opieką pana Daniela Pączkowskiego.
Szkoły Podstawowej jak i z oddziałów

zainaugurowali sportowy rok szkolny
2017/2018. Tradycją jesiennych biegów
przełajowych jest kiermasz ciast
przygotowany przez uczniów i rodziców
naszej szkoły. Najlepszymi biegaczami w
pionie klas II Gimnazjum okazali się
Milewska Marta oraz Siemianowski
Marcel z klasy II d. Natomiast w pionie
klas III najlepszymi byli Dobosz
czniowie klas I- VII oraz klas II-III Małgorzata III e oraz Cap Hubert z III a.
gimnazjum 22 września

Inauguracja
Sportowego Roku
Szkolnego i
promocja zdrowego
stylu życia

U

KONKURSY
Konkurs czytelniczy:
W czerwcu 2017r. odbył się konkurs czytelniczy.
Dla uczniów klas pierwszych i drugich przygotowano
konkurs ze znajomości treści lektur szkolnych
pt. „Czy znam lektury szkolne?”.
Składał się on z zadań otwartych i zamkniętych.
Zwycięscy otrzymali dyplomy oraz Pamiątkowe nagrody, które wręczył dyrektor gimnazjum
p. Włodzimierz Paliński.

Konkurs wiedzy o Wielkiej
Brytanii:
28 kwietnia odbył się V szkolny konkurs
wiedzy o krajach anglojęzycznych.
Uczniowie musieli wykazać się
wiedzą na temat Wielkiej Brytanii.
W konkursie wzięło udział 17 uczniów.

Konkurs wiedzy o patronie szkoły
W maju 2017r odbył się konkurs
wiedzy o Kawalerii Polskiej.
Był to jeden z etapów rywalizacji o puchar
Dyrektora Gimnazjum

Konkurs z historii
Uczennica Publicznego Gimnazjum im. Kawalerii
Polskiej w Suszu
Małgorzata Siecińska z klasy 3a została laureatem
konkursu
przedmiotowego z historii organizowanego przez
Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku
szkolnym 2016/2017.
Etap wojewódzki konkursu odbył się 10 lutego w
Elblągu.

Konkurs recytatorski:
8 maja 2017 r. w gimnazjum odbyły się
szkolne eliminacje do Konkursu Recytatorskiego
„Spotkania z Poezją”.
Zadaniem uczestników było wygłoszenie z pamięci
wiersza i fragmentu prozy.

WYMIANA SUSZ-JARMEN
We wrześniu 2017 roku gościliśmy
uczniów z partnerskiego miasta Jarmen.
Po raz kolejny młodzież suskiego gimnazjum
integrowała się z młodzieżą niemiecką.
Tym razem miejscem integracji było
nasze miasto.
Uczestnicy wymiany już na początku swojego pobytu
zwiedzili najważniejsze miejsca w naszym miasteczku.
Grupa uczniów wraz z nauczycielami zamieszkała w hotelu ,,Warmianka”.
Pierwszego dnia uczniowie integrowali się poprzez dyskotekę.
Wszyscy świetnie się bawili, tańczyli i śpiewali wspólnie.
Pierwsze koty za płoty zaowocowały przydzieleniem młodzieży
niemieckiej do konkretnych rodzin polskich.
We wtorek nasi goście odwiedzili Malbork. Zwiedzili najciekawsze zabytki
tego miasta, ale największe zainteresowanie wzbudził krzyżacki zamek.
Wieczorem młodzi ludzie spotykali się z rówieśnikami z Polski podczas
grillowania.

Kolejnego dnia nasi koledzy z Niemiec pojechali
na wycieczkę do Gdańska. Obejrzeli piękne zabytki tego
miasta i wspólnie spędzali czas. Po powrocie pojechali do
pobliskiego miasta Iława i wybrali się na rejs statkiem po
Jezioraku.
W Czwartek odbyły się zajęcia oraz mecze piłki
nożnej i siatkowej. Późnym popołudniem młodzież siedziała razem przy stole, jadła kiełbaski i
przełamywała bariery językowe. Był to główny priorytet wymiany, czyli dialog. Polska młodzież
szkolna potrafiła świetnie nawiązywać koleżeńskie relacje ze swoimi rówieśnikami z Jarmen.
Tradycyjnie piątek był najbardziej ekscytujący, nasi
uczniowie zabrali swoich niemieckich kolegów i
koleżanki na całodzienną wizytę w swoich domach.
Wieczorem odbyła się pożegnalna dyskoteka, po
której nie zabrakło łez rozstania.

Oddział Terenowy
„5 Wileńskiej Brygady
AK” w Suszu
"5 Brygada" to
Jesteśmy pozytywnie
potoczna nazwa
zakręceni na punkcie
Oddziału
historii polskiej
Terenowego
wojskowości.
Polskiego Klubu
Stronimy od
Kawaleryjskiego im.
politykierstwa i
5 Wileńskiej Brygady
natrętnych ideologii,
AK w Suszu, który
a najwyższymi
skupia osoby
uznawanymi przez
zainteresowane
nas wartościami jest
historią Wojska
miłość do naszej
Polskiego z okresu II
Ojczyzny oraz
wojny światowej, a
podtrzymywanie
Działamy od 2005 r., a od
zwłaszcza kawalerii
pamięci o wysiłku
2009 r. jako Oddział
polskiej oraz żołnierzy Terenowy stowarzyszenia polskich żołnierzy w
Wileńskiego Okręgu
czasie II wojny światowej.
PKK.
Armii Krajowej.

Rajdy 5 Brygady
Na rajdach, ubrani w
współczesne mundury
moro, maszerujemy do
między innymi: Do
Starego Dzierzgonia,
Lubawy. Wszyscy
chłopcy są uzbrojeni w
swoją lub wypożyczoną
broń. Przed
miejscowością
trenujemy różne
zasadzki lub tak zwany
„Cichy Rajd”, „Obrona
wioski”, „Kurczaczek”.
Nocujemy zwykle w

szkołach w tutejszych
Mundury
miastach, lub w
Większość członków
świetlicach wiejskich. posiada własne
Ostatni Rajd w Starym współczesne mundury
Dzierzgoniu był bardzo moro. Na rekonstrukcje
ciekawy i pełen w historyczne takie jak 13
świetnych akcji i
grudnia, używamy:
szkoleń. Ponadto osoby, mundury Wojska
które nigdy nie były na Polskiego, Mundury
Rajdzie, dużo się
Milicji oraz Ubrania
nauczyły życia w
cywilów. Jest to jedyna
terenie, bez telefonu, akcja, gdy nie używamy
oraz innych środków mundurów
komunikacyjnych, partyzanckich.
trzeba było polegać na
samym sobie.

Broń
Bronie, których używamy
swoje własne bronie. Każdy z
szczególnie to Mauzery i Mosiny.
chłopaków uczestniczących w
Posiadamy ich najwięcej. Posiadamy Rajdach ma obowiązek iść z bronią.
również DP-28, PPS 43, PPSz, MP Jeżeli nie posiada swojej własnej,
40. Większość chłopców posiada
bierze grupową.

1 Marca
1 marca 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym
procesie, zostało rozstrzelanych siedmiu członków niepodległościowego
IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". 1 marca
obchodzony jest jako Dzień Żołnierzy Wyklętych. 5 Brygada obchodzi ten
dzień ze szczególnością. Rozstawiają obozowisko przed szkołą, cały
oddział przebiera się za partyzantów i rozpalają ognisko. Z głównych
broni używanych jako atrakcja dla przechodzących jest DP-28.

13 Grudnia
Stan wojenny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL.
Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983
roku. Również jest on obchodzony w Suszu przez 5 Brygadę. O 6 rano jest
wystawiany koksownik przy którym stoją członkowie grupy, przebranych
za: Wojsko, Milicja, Cywilów.

Pasja

P

asja… Czym było by
życie bez niej…
W różnych źródłach naukowych możemy znaleźć
szereg informacji definiujących te pojęcie.
Pasja jest czynnością wykonywaną dla relaksu w
odskoczni od obowiązków. Może łączyć się ze
zdobywaniem wiedzy w
danej dziedzinie, doskonaleniem swoich umiejętności w pewnym określonym zakresie albo też nawet z zarobkiem. Głównym celem pozostaje jednak przyjemność płynąca
z uprawiania swojej pasji.
Wielu wybitnych artystów
czy naukowców swoją karierę zawdzięczają właśnie
swoim na początku małym pajsom, które z cza-

sem przeobraziły się w
wielkie osiągnięcia.
Przykładem tego może
być znany każdemu wybitny polski piłkarz Robert Lewandowski .
Już od najmłodszych lat
jego pasją była gra w piłkę. Na początku robił to
tylko w ramach relaksu i
odskoczni od codziennych
obowiązków, w tym nawet
szkolnych. Zdarzało mu
się wagarować tylko po to
aby oddać się w całości
swojemu hobby.
Kolejnym przykładem na
to jak ważne w życiu są
zainteresowania jest Steve
Jobs. To bezsprzecznie jeden z najbardziej charyzmatycznych ludzi w
branży technologicznej.
Steve Jobs nie był czło-

wiekiem, którego dałoby
się zaszufladkować. Nie
poddawał się żadnym
miarom i osądom, podążał
własną ścieżką, własnym
zainteresowaniom w dziedzinie technologii i zmieniał świat po swojemu.
Jego pasja przerodziła się
w dochody o których nikt
nawet nie śnił. Jest to
kolejny przykład na to, iż
pasję
można znakomicie połączyć z pracą
zawodową. Jest to bardzo ważne,
gdyż w takiej sytuacji
żadna praca nie
męczy, lecz sprawia przyjemność i
przynosi satysfakcję.

NASZE PASJE

3.Muzyka- jak każdy dobrze wie muzyka to
1. Kostka Rubika- W naszej klasie
większość chłopaków układa kostkę Rubika. Jest jedna ze sztuk pięknych, która działa na nas
to zabawka rozwijająca myślenie gdyż trzeba ją relaksująco. Muzyka jest pasją w naszej klasie
Zosi i Chantal, które zajmują się nią
ułożyć jak najszybciej. Uczniowie trenują i
profesjonalnie gdyż kształtują się w szkole
osiągają coraz lepsze wyniki. W tamtym roku w
muzycznej. Zosia w tamtym roku ukończyła
naszej szkole odbyły się zawody w układaniu
szkołę muzyczną pierwszego stopnia w Iławie z
kostek.
wyróżnieniem. Instrumentem na którym gra jest
2. Sport- uprawiany jest przez dwóch uczniów pianino. Chantal natomiast uczęszcza jeszcze do
naszej klasy. Marcelina Augustyniak i Paweł szkoły muzycznej w Kwidzynie. Instrumentem na
którym gra jest gitara. Dziewczyny nie tylko
Dybich. Marcelina trenuje samodzielnie i nie
wykazują się umiejętnością gry na instrumentach
należy to żadnych klubów. Osiąga bardzo
ale również posiadają wiedzę o kompozytorach,
wysokie wyniki na różnego typu zawodach.
utworach, nutach i epokach muzycznych.
Natomiast Paweł od niedawna trenuje w
Większość
klasy również lubi muzykę ale pod
uczniowskim klubie sportowym. Trzymamy za
względem relaksu.
niego kciuki i życzymy jak najlepszych osiągnięć
w sporcie.
4. Rysowanie- w klasie 2a rysowanie jest pasją Chantal i Noemi. Obie mają wielki talent do
rysowania a ich prace są niesamowite. Rysują z
reguły postacie z japońskiej bajki „Anime” ale
również zwierzęta. Kiedyś zapytano Noemi jak
to robi, że tak ślicznie rysuje, odpowiedziała
tymi słowami: „ Żeby rysować trzeba ciągle ćwiczyć. Im więcej się rysuje tym szybciej kształtuje
się talent do rysowania”. Poniżej jest jedna z
prac Noemi.

SPORT
PASJĄ NASZYCH UCZNIÓW

N

ajczęstszym
zainteresowaniem
uczniów naszej szkoły
jest
sport.
Dzięki
niemu
nawiązujemy nowe znajomości,
bliższe więzi i nawzajem się
wspieramy.
Uczniowie
poświęcają
dużo
swojego
wolnego czasu na treningi, które
pozwalają im osiągnąć wysokie
wyniki w sporcie. Pomimo wielu
obowiązków szkolnych znajdują
czas na rozwijanie swojej pasji.
Większość z nich dobrze się uczy
i nie ma problemu z pogodzeniem
tych dwóch czynności.
Wybierane dziedziny sportu w
naszej szkole:
TRIATHLON: są to zawody
składające się z pływania, jazdy
rowerem i biegu. Od niedawna
stała się popularną dziedziną
trenowaną w naszym Gimnazjum.
Uczniowie biorący udział w tych
zawodach
Marcel Siemianowski
Patryk Markowski
Absolwenci
Gimnazjum
z
których jesteśmy dumni:
Maciej Paliński
Dawid Goryński
Kamil Drzewoszewski
Radosław Skolasiński

SIATKÓWKA: W naszej szkole
jest
drużyna
siatkarska.
Dziewczyny jeżdżą na zawody i
odnoszą sukcesy. Jesteśmy dumni
z tej drużyny i z trenera który
oddaje się siatkówce całym
sercem. Między innymi w
drużynie znajduje się:
Małgorzata Ryll
Martyna Nowakowska
Patrycja Szagała
Barbara Mazińska
Magdalena Jażdżewska
KICKBOXING:
W
Susz
funkcjonuje zaawansowana grupa
Kickboxingu pod nazwą
Piechotka Team. Bardzo dużo
osób z naszej szkoły trenuje sztuki
walki i odnosi sukcesy. Zawodnicy
jeżdżą po całej Europie na
profesjonalne zawody. Między
innymi
Michał Stańczyk, który zdobywa
złote medale i należy do kadry
Polski.
TENIS STOŁOWY: Zajęcia te od
wielu lat prowadzi pan Andrzej
Szczegielniak. Treningi odbywają
się dwa razy w tygodniu na hali
sportowej. Uczestnicy jeżdżą na
różne zawody i przykładają się do
swoich zajęć.

KLUB PIŁKARSKI UNIA
SUSZ: Część chłopców należy
do klubu piłkarskiego który
odnosi coraz lepsze wyniki w
piłce nożnej. Pod okiem trenerów
zawodnicy przygotowują się do
poważniejszych turniejów, które
są bardzo ważne i dla większości
jest to pierwszy krok do kariery
piłkarskiej. Chłopacy bardzo
angażują się w treningi i z
zapałem robią wszystko aby
wygrywać coraz trudniejsze
mecze. Klub organizuje też
wyjazdy na wysokim poziomie
zawody nawet za granicą. W tym
roku piłkarze wyjechali aż do
Irlandii
aby
grać
w
profesjonalnym turnieju. Miedzy
innymi należą do tego klubu:
Damian Drozdowski
Karol Stankiewicz
Wiktor Sylwanowicz
Hubert Cap
Mariusz Duszyński
Kacper Jaroszczuk
Wojciech Juchniewicz
Jakub Furmański
Szymon Goryński

W naszej szkole należy
wyróżnić
również
osoby,
które trenują samodzielnie i nie
należą do żadnych klubów. Na
przykład
Marcelina Augustyniak, która
startuje w różnego
rodzaju
zawodach. Miedzy innymi biegi z
przeszkodami
w
których
zawodnicy
mają
do
pokonania
bardzo
trudne
przeszkody. Nasza uczennica
osiąga
wysokie
wyniki
i
regularnie trenuje.

Moda
W

śród uczniów naszej szkoły
została
przeprowadzona
ankieta na temat „W jakim sklepie
odzieżowym najczęściej robisz zakupy
?”
Wyniki zostały przedstawione na
diagramie. Najwięcej głosów uzyskał
sklep Cropp. Jest to polska marka
mająca siedzibę w Gdańsku. Na
zlecenie uczniów przejrzeliśmy ten
sklep:

Cropp
H&M
Reserved
House

Gimnazjalne
stylizacje

P

ewnie zastanawialiście się kiedyś
jak chodzi ubrana dzisiejsza
młodzież. Dzisiaj możemy bardzo
szybko rozwiać państwa wątpliwości
przedstawiając kilka przykładów takich
stylizacji:

J

ak dobrze
dobrać
dodatki i
akcesoria do
jesiennych
stylizacji?

O

kres jesienno-zimowy nie
może odbyć się bez
nakrycia głowy. Warto w tym
wypadku sięgnąć po krasnalki, bo
to one będą rządzić w tym roku.
Do stylizacji konieczny jest dobór
torebki. Najmodniejsze są teraz
praktyczne duże torby, które
pomieszczą wszystkie nasze
drobiazgi. Warto zwrócić uwagę
także, na tzw. „listonoszki”. Co
jeszcze będzie modne jesienią i
zimą 2017/2018? Na pewno
długie rękawiczki, apaszki
wplecione we włosy, buty ze
sztucznym

futerkiem,wszelkie srebrne
dodatki, kapelusze i szaliki w
kratę. W trendach będą również
dalej chokery, tym razem w
bardziej biżuteryjnej wersji.
Najbardziej oczekiwane tego
sezonu będą okulary w
cieniusieńkich oprawkach
wykonanych z metalu w kolorze
pięknego różowego, miedzianego
lub żółtego złota. Ten trend nie
jest zaklepany wyłącznie dla osób
z wadą wzroku. Również
powraca era noszenia pasków w
talii. Najlepiej szerokich i z
dużymi klamrami, ale nie tylko.
Modne też będą cieniutkie
paseczki. Ten trend jest przyjazny
dziewczęcej sylwetce, ponieważ
ładnie podkreśla talię.

S

erce miłości - Polska, początek XXI
wieku. Artystka wymykająca się
zaszufladkowaniu i eksperymentujący
muzyk. Dwójka outsiderów, których bardzo
wiele ze sobą łączy. Androgyniczni, szczupli,
bez włosów, często ubrani w identyczne
uniseksy – wyglądają jak męska i żeńska
icha noc – polski film w reżyserii
Piotra Domalewskiego. Przedstawia wersja tej samej osoby. Ich stan zakochania
on pracującego za granicą Adama, przypomina perwersyjną wersję narcyzmu,
bo, patrząc na kochanka, patrzą na własne
który niespodziewanie wraca do domu na
odbicie. W ich relacji miło przenika się ze
Boże Narodzenie. Nikt z krewnych nie
spodziewa się, jak wielki wpływ na ich życie sztuką. Intymnym wyznaniom i gestom
będą miały dalsze wydarzenia wigilijnej nocy. nadana jest miłość.
Premiera w Polsce odbyła się 24 listopada.
Film można obejrzeć w kinach.

NOWOŚCI
FILMOWE

C

N

a karuzeli życia – film Amerykański

w reżyserii Wood’ego Allena
powiadający historię czterech
postaci, których losy splatają się w słynnym
parku rozrywki na Coney Island w lata 50.
ubiegłego wieku. Premiera odbędzie się 1
grudnia w Polskich kinach.

N

ajlepszy – polski film
wyreżyserowany przez Łukasza
Palkowskiego. Przedstawia historię
Jerzego Górskiego, który mimo przeciwności
losu i problemu z uzależnieniem został
mistrzem świata w podwójnym triathlonie. W
kinach emitowany jest od 17 listopada.

CZYM SĄ
Dania na stole
ŚWIĘTA
Wigilijnym
Jakie potrawy wigilijne
BOŻEGO
powinny znaleźć się na
NARODZENIA? świątecznym stole?

Ś

więta Bożego Narodzenia to czas, w
którym wszyscy razem możemy się
spotkać, usiąść przy stole wigilijnym,
podzielić się opłatkiem, śpiewać
wspólnie kolędy-czyli po prostu być razem.
W każdej rodzinie obchodzone są inaczej
gdyż każdy ma swoje tradycje i obyczaje
takie jak prezenty pod choinką lub prawdziwy
Święty Mikołaj, sianko pod stołem,
dodatkowe miejsce dla niespodziewanego
gościa czy radość ze śpiewania kolęd które są
„ wisienką na torcie” obchodu tych świąt.
Wigilię nie tylko spędzamy w domach z
rodziną lecz także w naszej szkole. Jest to dla
Jedno nie ulega wątpliwości – potraw
wszystkich bardzo ważne aby spędzić ją z
wigilijnych powinno być 12 i wszystkie
przyjaciółmi którzy są dla nas szkolną
rodziną oraz z wychowawcą. Naszą klasową muszą być postne. Najpopularniejsze
tradycją jest robienie sobie nawzajem
dania to:
prezentów, które wszyscy razem
rozpakowujemy. Oczywiście ubieramy też
Barszcz czerwony z uszkami
choinkę, wprowadzającą nastrój świąteczny.
Boże Narodzenie nie tylko jest dla nas ważne Karp
Pierogi z kapustą i grzybami
pod względem tradycyjnym ale też
Zupa grzybowa
religijnym. Możemy je uczcić w kościele
podczas Pasterki.
Sałatki warzywne

Kluski z makiem
Kapusta z grochem
Ryba po grecku
Ciasta: makowiec, piernik, sernik

TRADYCJE
ŚWIĄTECZNE
W
POLSCE

Sianko Wigilijne - Kładziemy je pod białym
obrusem na stole, przy którym będziemy
spożywać wigilijną kolację. Symbolizuje
oczywiście miejsce, w jakim przyszedł na
świat Jezus – szopkę i siano, na którym leżał
po urodzeniu.

Choinka - Kładziemy je pod białym obrusem
Boże Narodzenie w Polsce – są to
na stole, przy którym będziemy spożywać
wigilijną kolację. Symbolizuje oczywiście
najważniejsze i najuroczyściej
obchodzone święta religijne. Jego tradycje miejsce, w jakim przyszedł na świat Jezus –
ukształtowały się na przestrzeni wieków, szopkę i siano, na którym leżał po urodzeniu.
gdy zwyczaje pochodzące z czasów
pogańskich przeplatały się ze zwyczajami Kolędy - Zaczynamy je śpiewać przy
wigilijnym stole. Są to pieśni, które
wprowadzonymi przez kościół. Obecnie
opowiadają o Narodzeniu Pana. Ich nazwa
Boże Narodzenie ma charakter święta
pochodzi z łaciny – calendae, co oznaczało
rodzinnego i najczęściej jest obchodzone pierwszy dzień miesiąca. Pierwsze „kolędy”
w gronie najbliższych. Najpopularniejsze były śpiewane przez Rzymian w ramach
tradycje obchodzone podczas Wigilii to: uroczystego uczczenia pierwszego stycznia,
potem zwyczaj śpiewania pieśni przejęli
chrześcijanie, aby czcić narodziny Jezusa.
Pierwsza Gwiazdka – jest symbolem
Gwiazdy Betlejemskiej, której pojawienie Najstarsza polska kolęda to „Zdrów bądź królu
anielski” i pochodzi z ok. 1420 roku.
się towarzyszyło narodzinom Jezusa.

Dzięki niej pasterze i Trzej Królowie
mogli dotrzeć do miejsca narodzenia
Chrystusa. Dziś oczekujemy pierwszej

Prezenty - Najprzyjemniejszy, dla wielu,

Opłatek - Jego nazwa wzięła się z

Stajenka - W niej narodził się Jezus. Jest

zwyczaj bożonarodzeniowy. Dziś to one
głównie kojarzą się Bożym Narodzeniem.
gwiazdy, jaka pojawi się na wigilijnym niebie. Pierwotnie ten zwyczaj był związany
Dopiero, gdy ona zabłyśnie możemy, według wyłącznie z osobą św. Mikołaja, dziś, za
tradycji, siąść do stołu i podzielić się
Lutrem przyjmujemy, iż są to podarki od
opłatkiem.
małego Jezusa.
łacińskiego słowa oblatum i znaczy tyle co dar także symbolem nas samych. Jesteśmy jak
ofiarny. Jest to nic innego, jak cienki kawałek stajenka, w której nie zawsze jest czysto, w
wypieczonej mąki pszennej i wody. Na nim której dobro przeplata się ze złem. Jednak to
widnieją obrazy związane z Bożym
właśnie do stajenki, a więc i do nas, zwykłych
Narodzeniem. Dzielenie się chlebem ma
ludzi, przychodzi Jezus, rozświetla nasze życia
korzenie w pogańskich tradycjach. Z czasem i daje nam nadzieję, miłość i wiarę. Bóg rodzi
przeszło ono na stałe do zwyczajów
się w nas!
chrześcijańskich, a dziś dzielimy się opłatkiem
przed wieczerzą wigilijną, składamy sobie
Pasterka - Tradycyjna msza odprawiana w
życzenia. Życzenia, jakie składamy sobie
nocy z 24 na 25 grudnia. Symbolizuje
podczas dzielenia się opłatkiem powinny być czuwanie pasterzy przy żłobie Jezusa.
szczere, wybaczamy sobie wtedy wszystkie Uczestniczymy w niej razem z najbliższymi.
winy, aby zasiąść do kolacji pogodzeni i z
jest najważniejszym momentem w czasie
czystymi sercami.
Świąt Bożego Narodzenia.

własnoręcznie robione kartki świąteczne
oraz kupują sobie prezenty. We Francji, w
Ciekawostki – czyli jak
przeciwieństwie do Polski nie ma Wigilii.
święta Bożego Narodzenia Francuzi biorą udział we mszy, a 25
grudnia siadają do wspólnego obiadu. W
obchodzą inne kraje?
ten dzień je się indyka nadziewanego
ażdy kraj ma własne tradycje i kasztanami i pije bardzo dużo szampana.
We Francji dzieci wierzą, że to mały Jezus
obrzędy. Na przykład w
Hiszpanii odpowiednikiem przynosi im prezenty, które w wigilijną
noc wkłada w buciki ustawione przy
opłatka jest chałwa. Przed
kominku.
Bożym Narodzeniem każda rodzina

K

hiszpańska zaopatruje się w nową szopkę.
Wigilijna wieczerza rozpoczyna się po
pasterce. Następnie wszyscy wychodzą na
ulice oświetlone tysiącami barwnych
żarówek, śpiewają kolędy, tańczą i bawią
się do rana. W Wielkiej Brytanii
wigilijny posiłek zaczyna się w południe
w ścisłym gronie rodzinnym. Obiad, bo
trudno tu mówić o wieczerzy, składa się z
pieczonego indyka i „ płonącego
puddingu”. Wieczorem angielskie dzieci
wywieszają swoje pończochy za drzwi, by
nazajutrz rano odnaleźć je wypełnione
prezentami. Natomiast
we Francji święta
Bożego Narodzenia
pełnią bardzo ważną
rolę. Są to święta
rodzinne. Francuzi
wręczają sobie

Przepisy
kulinarne
Pikantne kotleciki z
kurczaka
Składniki:
* pierś z kurczaka
* czosnek (3 ząbki)
* imbir (1cm)
* cebula
* papryka czerwona
* natka kolendry
* liście kafiru
* pasta curry (1 łyżka)
* przyprawa curry (1 łyżka)
* olej do smażenia
Sposób przygotowania:Do miski
robota włóż czosnek, imbir, cebulę,
pokrojoną drobno czerwoną paprykę,
świeżą kolendrę, liście kafiru oraz pierś z
kurczaka. Całość dopraw czerwoną pastą
curry i przyprawą curry.
Zblenduj wszystko na gładką masę i
odstaw do lodówki na około 20 minut.
Z tak przygotowanej masy uformuj
kotleciki po 40 g każdy i smaż na
rozgrzanym oleju przez około 3 minuty z
każdej strony. Jeżeli masa klei się do rąk,
namocz je w zimnej wodzie.
Kotleciki podawaj ze słodkim sosem chili
i świeżą kolendrą

Pączki hiszpańskie
Składniki:
Lista składników:
*mąka pszenna 200g
* woda 250g
* masło 100g
*jajka 4
* sól
* olej do smażenia

Lukier:
* cukier puder 200g
* woda gorąca 2-3 łyżki
* sok z cytryny 1 łyżka

papierze wyciskamy gniazda o średnicy około
6-8 cm. Następnie przy pomocy nożyczek
wyciąć kwadraty tak, aby każdy pączek
znajdował się na jednym kwadracie. Na
Pączki
Do garnka wlewamy wodę, dodajemy masło i rozgrzany olej kładziemy pączki do góry
nogami w raz z papierem. Po chwili smażenia
szczyptę soli. Doprowadzamy do wrzenia,
papier z łatwością odejdzie od pączków.
zmniejszamy ogień i wsypujemy mąkę.
Mieszamy energicznie do uzyskania gładkiej Wtedy należy go wyjąć. Pączki smażymy z
obu stron na złoty kolor. Wyjmujemy na
masy, która odchodzi od brzegów garnka.
papierowy ręcznik kuchenny, aby odsączyć z
Odstawiamy do całkowitego wystudzenia.
Zimną masę ucieramy dodając stopniowo po nadmiaru tłuszczu. Odstawiamy do
wystudzenia.
jednym jajku. Miksujemy do momentu, aż
powstanie gęste, jednolite, klejące ciasto.
Lukier
Tak przygotowane ciasto przekładamy do
szprycy cukierniczej z tylką w kształcie dużej Do cukru pudru dodajemy wrzątek i sok z
gwiazdki. Arkusz papieru smarujemy oliwą. cytryny. Ucieramy do uzyskania gładkiego
Świetnie się tu sprawdza oliwa w spray'u. Na lukru. Tak przygotowanym lukrem
dekorujemy pączki.

Pieczona karkówka z
borowikami
Składniki:
* karkówka wieprzowa 1kg
* borowiki 0,5kg
* ser żółty 10 dag
* majeranek 1 łyżka
* oliwa z oliwek 1 łyżka
* ocet winy 1 łyżka
* sos sojowy 1 łyżka
* sos ostrygowy 1 łyżka
* czosnek 2 ząbki

Sposób przygotowania
Karkówkę kroimy w plastry. Mieszamy ze sobą
oliwę, sos ostrygowy, sos sojowy, ocet winny,
przeciśnięty czosnek oraz majeranek. W marynatę
wkładamy mięso i zostawiamy na kilka godzin.
Grzyby jeśli małe to kroimy w plasterki, jak duże
to w kostkę. Na rozgrzanym oleju szklimy cebulę,
dodajemy grzyby, smażymy 2 minuty, solimy i
pieprzymy do smaku. Karkówkę układamy na
blaszce, przykrywamy folią aluminiową i
pieczemy przez 50 minut w temp. 170 stopni. Ser
ścieramy na tarce. Wyjmujemy karkówkę z
piekarnika, na każdym plasterku układamy porcję
sera i grzybów. Zapiekamy przez 10 minut i
podajemy na półmisku.

Kim jest
Rzecznik
Praw
Ucznia?
W naszej szkole jest taka
osoba jak Rzecznik praw
ucznia, która zajmuję się
problemami uczniów. Są
to najczęściej
niesprawiedliwie
wystawiane oceny.
Rzecznik próbuje
rozwiązywać takie
problemy z korzyścią dla
obu stron. Poniżej jeden z
uczniów przeprowadził
krótki wywiad z panem
Mariuszem
Michałowskim, który
zajmuje się takimi
sprawami.

Dzień dobry. Czy
mógłbym zadać panu
kilka pytań?

mnie przedstawiane i
omawiane na Radach
Pedagogicznych.

Mógłbyś.

Czy stara się pan
Na czym polega praca rozmawiać o tym z
rzecznika praw ucznia? nauczycielami?
Na rozwiązywaniu
Oczywiście, że
problemów, z którymi
rozmawiam z
zwracają się do mnie
nauczycielami, bo
uczniowie. Na mediacji przecież zażalenia są
między uczniem, a
kierowane wobec nich.
nauczycielem
Jak pan myśli czy
Jakie są najczęstsze
problemy uczniów?

nauczyciele stosują się
do pańskich zaleceń?

Głównie są to sprawy
dotyczące
niesprawiedliwie
wystawianych ocen, zbyt
dużej ilości
sprawdzianów,
nieoddawanie przez
nauczycieli w czasie prac
pisemnych.

W swoich rozmowach
zawsze wysłuchuję obu
stron, wspólnie staramy
się znaleźć najlepsze
rozwiązanie
satysfakcjonujące obie
strony. Oczywiście
zdarzają się osoby które
niestety nie przestrzegają
praw ucznia, ale są to
jednostki pojedyncze.

Jak często udaje się
zaradzić na ich
problemy?

Dziękuję za udzielenie
wywiadu.

Większość spraw jest
rozwiązywana na bieżąco. Ja również dziękuję.
Ponad to skargi są przeze

Przyjaźń
...jak my ją rozumiemy?

P

rzyjaźń jest jedną z najważniejszych
wartości w życiu, które bez niej
byłoby o wiele smutniejsze i
trudniejsze. Przyjaciel to osoba, która bez
względu na wszystko zawsze ci pomoże,
będzie wspierać w trudnych chwilach i
nigdy cię nie zostawi. W naszej klasie
przyjaźń jest bardzo ważna. Wszyscy znamy
się bardzo długo i jesteśmy z sobą tak zżyci,
że pod koniec Gimnazjum będzie bardzo
ciężko się rozstać. Wszyscy jesteśmy
przyjaciółmi, którzy pomagają sobie nie tylko
w szkole ale też poza nią. Często spotykamy
się wszyscy na przykład na urodzinach i
spędzamy ze sobą świetnie czas. Jeździmy na
rowery, chodzimy do kina, jeździmy na
wycieczki, które zawsze są pięknym
wspomnieniem. Jak każdy normalny
człowiek czasem kłócimy się ale zawsze
znajdziemy jakieś rozwiązanie aby załagodzić
nieporozumienia. Pomimo tego, że
przychodzimy do szkoły uczyć się to również
aby się spotkać ze znajomym, którzy umilają
czas w szkole.

BYK: Nie ma umiejętności swobodnego
przyswajania wiedzy, jednak w szkole radzi sobie
bardzo dobrze - jego sukcesy okupione są solidną
pracą. Jest świetnie zorganizowany, uczy się
systematycznie, a jego zeszyty i notatki w
trudnych sytuacjach ratują całą klasę. Mały
Byczek jest bardzo koleżeński, poproszony
LEW: Bywa bardzo ambitny. Bardzo chciałby chętnie zostanie po lekcjach i wytłumaczy
kolegom
być najlepszy we wszystkim, ale wie, że to
niemożliwe. Lew źle znosi porażki i jeśli z
jakiegoś przedmiotu kiepsko mu idzie zwyczajnie
się poddaje. Zawsze jest w klasowej elicie – jeśli RAK: Obdarzony wielką wyobraźnią Rak
nie może być przywódcą, to chociaż zaprzyjaźni rzadko bywa wybitnym uczniem, jednak zawsze
się ze szkolnym liderem. Często udziela się w stoi na czele klasy. Wszyscy podziwiają go, a
szkolnym samorządzie.
jego pasja życia jest zaraźliwa. Jest bardzo bystry,
jednak bycie prymusem nie jest dla niego
priorytetem. Zamiast godzinami się uczyć, woli
PANNA: W szkole Panna jest rozsądna,
zorganizować szkolną wycieczkę, wypad do kina
poukładana i grzeczna. Dobrze się uczy, jest
czy dyskotekę.
bystra. Zazwyczaj dobrze przygotowana do
lekcji. Nie zdarza jej się spóźnić czy pójść na
wagary. Lubi szkołę i dobrze się tam czuje.
Czasem z lekką zazdrością patrzy na klasowych
rozrabiaków – chciałaby być taka jak oni, jednak
jej rozsądek bierze górę i Panna wraca do
odrabiania lekcji.

Horoskop
szkolny 2018

WAGA: Waga jest uczniem spokojnym i
ułożonym. Ceni piękno i chętnie udziela się w
kółkach plastycznych, przygotowuje gazetki
szkolne, dekoracje do przedstawień i chętnie
prowadzi kronikę szkolną. Jeśli chodzi o naukę,
to Waga nie jest wybitna, ale dobrze radzi sobie z
większością przedmiotów. Waga jest bardzo
lubiana przez innych.

SKORPION: To jednostka wybitna. Bardzo
inteligentny, oczytany, z ogromną wiedzą. Jednak
nie jest uczniem grzecznym – zdarza mu się
sprawiać problemy. Na forum klasy chętnie
ujawni niewiedzę nauczyciela czy z pełną
premedytacją wykaże nieposłuszeństwo. To jeden
z tych uczniów, o których nauczyciele mówią, że
mógłby być prymusem, gdyby tylko chciał.

Osoby dzięki
którym
powstała
Gazeta
Redaktor naczelny
Zofia Trzciałkowska

Zastępca

Dział 1: Moda,
aktualności i rozrywka
Szef grupy: Marta
Kamińska

Wiktoria Cyrankowska

Pozostałe osoby:
Daria Lewandowska
Wiktoria Cyrankowska

Dział 2: Pasja
Szef grupy: Paweł
Drozdowski
Pozostałe osoby:
Antoni Gawryjołek
Jakub Kowalski
Filip Grochoła
Paweł Dybich

Dział 3: Sport pasją
naszych uczniów
Szef grupy: Marcelina
Augustyniak
Pozostałe osoby:
Zofia Trzciałkowska
Noemi Dwórznik
Chantal Bradley

Dział 4: Wymiana Susz Jarmen, konkursy i
horoskopy

Szef grupy: Agata
Mackiewicz
Pozostałe osoby:
Kinga Brygoła
Joanna Baryłka

Dział 5: Organizacje
szkolne
Szef grupy: Maciej
Kuliński
Pozostałe osoby:
Kuba Tatara
Justyna Pomarańska
Karolina Wenderska

Okładka:
Chantal Bradley
Zofia Trzciałkowska
Marta Kamińska
Daria Lewandowska

