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NNoowwaa  ooddssłłoonnaa  ggaazzeettkkii  sszzkkoollnneejj  ''TTeerraazz  MMyy  GGiimmnnaazzjjaalliiśśccii!!''  

PPiisszzeemmyy  oo  aakkttuuaallnnoośścciiaacchh,,  rreellaaccjjaacchh  zz  iimmpprreezz  ii  wwyycciieecczzeekk  oorraazz  oo  ttyymm,,  ccoo  

nnaass  iinntteerreessuujjee..  ŻŻyycczzyymmyy  mmiiłłeeggoo  cczzyyttaanniiaa.. 
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I Dzień Wiosny 

 

Za oknem coraz cieplej, ale nadal nie możemy poczuć prawdziwej wiosny. Pomimo tego, 

w naszej szkole dnia 21 marca 2013 roku odbył się Pierwszy Dzień Wiosny pod przewodnictwem 

opiekunów samorządu szkolnego - p. Kamili Lipiec oraz p. Magdaleny Krzemińskiej. 

Organizowane były konkursy na najpiękniejszą marzannę, plakat, pokaz fryzur oraz można było się 

wykazać w konkursie karoke w którym I miejsce zajęła Paulina J., uczennica klasy II gimnazjum. 

Oczywiście każdy wykazał się niebywałą odwagą i zaśpiewał równie interesująco i ten fakt nie 

podlega dyskusji. Miło jest patrzeć, gdy uczniowie naszej szkoły pokazują, że szkoła to nie tylko 

miejsce, które kojarzy nam się z nieustanną nauką i obawami przed niezapowiedzianymi 

kartkówkami, ale także miejsce, w którym możemy rozwijać nasze talenty i zainteresowania.  

 

 

Magdalena L. 
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Konstytucja 3 maja 

Majowe święto, jest dla wszystkich Polaków dniem szczególnym. Ten dzień ustanowiono 

świętem narodowym na dowód pamięci o naszych przodkach, którzy walczyli, aby ocalić nasz kraj 

przed upadkiem. Konstytucja wprowadzała w Rzeczypospolitej wolności wyzwania, jednak religią 

panującą pozostał katolicyzm. W sprawie unii polsko-litewskiej, podjęto próby jej zacieśnienia lub 

zniesienia. Konstytucja 3 maja 1791r. dokonywała zasadniczej przemiany przestarzałego ustroju 

politycznego Rzeczypospolitej. Na mocy Konstytucji zmieniono również następujące elementy. 

Polska stała się monarchią parlamentarną, likwidacji uległa odrębność urzędów Polski i Litwy. 

Zniesiono liberum veto, wolne elekcje konfederacyjne.  

Konstytucja 3 Maja, zwana oficjalnie Ustawą rządową, miała na celu zachowanie  

całości i suwerenności państwa, zagwarantowanie przywilejów szlachty, duchowieństwa i 

mieszczaństwa, wreszcie wprowadzenie nowej formy ustroju państwa.  

Konstytucja Trzeciego Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie po konstytucji 

Stanów Zjednoczonych. 

Ciekawostki: 

Czy wiesz, że Konstytucja 3 Maja … 

 

 

 Natalia D 
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EGZAMIN SZÓSTOKLASISTY 

Został przeprowadzony dnia 04.04.2013r. Pisało 35 uczniów. Czas na napisanie był 

ograniczony do 60 min. Test polegał na rozwiązaniu zadań na podstawie wiedzy zdobytej podczas 

trzech lat nauki. Zawierał zarówno zadania zamknięte jak i otwarte. Rozmawiając z uczniami, 

stwierdzili, że egzamin nie był aż taki trudny, jednak nie potrafią na ten moment stwierdzić jak im 

poszło. Wszyscy czekają z niecierpliwością na wyniki. 

Paulina R. 

 

Egzamin Gimnazjalny 

Już 23,24 i 25 kwietnia w naszej szkole odbędzie się już drugi z kolei egzamin 

gimnazjalny. Uczniowie wykażą się wiedzą zdobytą w ostatnich trzech latach nauki. Wyniki 

egzaminu zadecydują o dalszej edukacji i o szkole ponadgimnazjalnej. Prace gimnazjalistów 

zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję 

egzaminacyjną. Uczniowie otrzymają zaświadczenia w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze 

świadectwem szkolnym. Egzamin odbędzie się na sali gimnastycznej. Uczniowie będą pisać 

kolejno: 

-część humanistyczna - 23 kwietnia 2013r. (wtorek) 

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 

z zakresu języka polskiego 

-część matematyczno-przyrodnicza - 24 kwietnia 2013r.(środa) 

z zakresu przedmiotów przyrodniczych 

z zakresu matematyki 

-język obcy nowożytny - 25 kwietnia 2013r.(czwartek) 

na poziomie podstawowym 

na poziomie rozszerzonym 

 

TRZYMAJCIE ZA NAS KCIUKI 
Magdalena L. 
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KONKURS O JANIE KOCHANOWSKIM

II etap konkursu odbył się 16.04.2013r. 

zorganizowany został przez Paulinę J., Natalie 

W., Milenę L., Magdalenę B., Michała Z., oraz 

Bartłomieja S. w ramach projektu edukacyjnego 

z języka polskiego.  

Konkurs został podzielony na 3 etapy. 

W pierwszym etapie udział wzięło 16 

uczestników, każdy siedział przy wcześniej 

wylosowanych numerkach. Każda osoba 

musiała odpowiedzieć na zadane pytanie, jeśli 

nie, traciła swoją szanse, mając na początku ich 

dwie, tracąc obie odpadała. I etap minął bardzo 

szybko i odpadło 3 uczestników. Po chwili 

przerwy uczestnicy przeszli do II rundy. Osoba, 

która dobrze odpowiedziała, wybierała 

następną, której zadawano pytanie, jeśli 

odpowiedź była niepoprawna, traciła swoją 

szansę, jeśli to była jej ostatnia, odpadała. Po 

zakończeniu II etapu, zostało 3 finalistów: 

Martyna W. (kl. IIIgim.) Natalia W. (kl.VI) oraz 

Oliwia G. (również kl. VI). Poprzeczka dla 

Martyny była zdecydowanie nisko, aczkolwiek 

konkurowała z młodszymi koleżankami.  

Czas na finał, który również przebiegł 

bardzo szybko. Bon o wartości 10 zł do sklepiku 

szkolnego wygrała Martyna W. 

(GRATULACJE), II miejsce zajęła Natalia W. 

zdobywając bon o wartości 5 zł, a za III miejsce 

Oliwia otrzymała bon 3 złotowy. Po 

zakończeniu konkursu, uczestnicy, oraz 

widownia mogli obejrzeć krótką prezentacje na 

temat życia i twórczości Jana Kochanowskiego.

Organizatorzy konkursu zgodzili się, abyśmy przeprowadzili z nimi krótki wywiad. 

-Kto organizował konkurs? 

-Paulina J., Magdalena B., Natalia W., Milena L., Michał Z. i Bartłomiej S. 

-Co było głównym powodem do przeprowadzenia konkursu? 

-Głównym powodem było zaliczenie projektu gimnazjalnego z języka polskiego. 

-Który z nauczycieli pomagał wam w przygotowaniach? 

-p. Madej. 

-Ile zajęło wam przeprowadzenie pierwszego etapu? 

-Miesiąc. 

-Na jakiej zasadzie przeprowadzony jest konkurs? 

-Wzorujemy się na słynnym teleturnieju 'Jeden z dziesięciu'. 

-Od kiedy przygotowywany jest II etap? 

-Od stycznia. 

-Jak będzie przebiegał II etap? 

-Każdy uczestnik ma dwie szanse. Gra się do momentu pozostania trzech osób, które nie utraciły 
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wszystkich szans. 

-Co przygotowaliście dla zwycięzców? 

-Dla każdego z finalistów jest 6 z języka polskiego. Dodatkowo za I miejsce bon o wartości 10 

złotych w sklepiku szkolnym, za II bon o wartości 5 złotych, a za III miejsce bon o wartości 3 

złotych, ufundowane przez organizatorów konkursu. 

 Paulina R. 

 

,,Pierwsze ważne decyzje''

W tym roku uczniowie klasy III 

gimnazjum stają przed dużym dylematem  -  

wyborem dobrej szkoły, która rozwinie ich 

zainteresowania i pasje. Jednak co wybrać? Jak 

wiemy sprawa nie jest łatwa, ponieważ 

w Radomiu jest wiele interesujących szkół 

i wszystkie mają ciekawe kierunki. Jednak nie 

można się załamywać trzeba pamiętać, że bez 

względu na to, co wybierzemy, nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby w przyszłości zmienić 

kierunek zawodu. 

Większość ludzi w moim wieku uważa, 

że liceum jest najtrudniejsza i najbardziej 

wymagającą szkoła. Jednak są w błędzie. Po 

prostu tam zdobywamy wiedzę ogólną, niektóre 

przedmioty są rozszerzone, ale nie jest ich tak 

dużo jakby się wydawało. Oczywiście o ich 

trudności decyduje poziom szkoły, 

zaangażowanie nauczycieli i uczniów. Po 

liceum niestety nie mamy żadnego zawodu, 

jesteśmy przygotowani tylko na studia, i mamy 

tylko zdaną maturę, więc musimy podjąć dalszą 

naukę na jakiejś uczelni wyższej. Myślę, że 

liceum jest szkoła dla ludzi którzy jeszcze nie 

odnaleźli swojej drogi życiowej i w ten sposób 

przedłużają swoja decyzje o kilka lat.  

Natomiast technikum jest traktowane 

jako „gorsza” szkoła. Osobiście nie rozumiem 

tego podejścia, przecież tam tak samo zdajemy 

maturę, a ponadto dyplom zawodowy. Jest to 

szkoła trudna, ponieważ pomimo tego, że są tam 

normalne lekcje, odbywają się również praktyki 

w wybranym zawodzie. Po skończeniu go 

możemy, ale nie musimy, wybierać się na 

studia.  

Liceum trwa 3 lata natomiast 

technikum 4 lata. Trzecim wyjściem są 

zawodówki, czyli szkoły przygotowujące tylko 

do zawodu. Nie dają one możliwości zdania 

matury i trwają od 2-3 lat. 

Moim zdaniem, nie ma ani najlepszej, 

ani najgorszej szkoły. Każda otwiera przed nami 

drzwi i tylko od nas zależy, w które wejdziemy. 

Warto jest się zastanowić czy nasza wiedza jest 

wystarczająca, aby wyruszyć w dalszą drogę, 

i wybrać szkołę, która najbardziej odpowiada 

naszemu poziomowi, byśmy potem nie żałowali 

swoich decyzji. Lepiej schować dumę 

i aspiracje do kieszeni, niż męczyć się w szkole 

nieodpowiedniej dla naszych możliwości, albo 

wziąć się ostro do nauki. 

  

Aleksandra W. 
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Spotkanie z policjantem 

Dnia 16 kwietnia 2013 roku w naszej 

szkole odwiedził nas policjant. Spotkanie miało 

charakter wykładu, w którym poruszyliśmy główne 

zasady moralne.  

Najpierw poruszany był temat 

demoralizacji człowieka, w którym policjant dał 

nam kilka przykładów z życia codziennego. 

Następnym z tematów były narkotyki. 

Funkcjonariusz opowiada nam o ustawie, która 

mówi, że : 'Posiadanie środków odurzających na 

terenie RP jest zabronione'. Tak więc, gdy 

spotkamy się chociażby przypadkowo z nimi, pod żadnym pozorem nie powinniśmy ich nawet 

dotykać, ponieważ to już może być karalne, i jak najszybciej powinniśmy się zgłosić do osób 

pełnoletnich, którzy zajmą się tą sprawą. Na sam koniec wspomnieliśmy o słynnym 'koceniu' które 

za sobą ma już większość uczniów klasy I gimnazjum. Jest to już zwyczaj, którym witamy nowych 

gimnazjalistów, ale czy aby na pewno jest to tak niewinne jak się wydaje? Nasz gość uświadomił 

nas, że według ustawy RP jest to czyn karalny, uważany za znęcanie się nad innymi.  

Powinniśmy zatem uważać na to, co robimy, bo nawet bezmyślny żart może okazać się 

karalnym. 

Paulina R., Magdalena L. 

Weekend majowy tuż-tuż 

Zbliża się długi weekend. Będziemy mieli zatem dużo wolnego czasu, ale jak to 

wykorzystamy? Możliwości jest wiele, ja zaproponuje kilka z nich. 

Po pierwsze kino. Większość z nas przecież lubi oglądać filmy na dużym ekranie, tym 

bardziej jeśli prezentacje są zupełnie nowe. I tak dla dzieci mamy komedię animowaną pt. 

„Krudowie’’ reżyserii Chrisa Sanders Kirka De Micca. W polskiej wersji językowej została 

zrealizowana w studio Dream 

Works Animation, w którym 

powstały takie przeboje, jak 

”Shrek” i ”Madagaskar”.  

W poszukiwaniu 

nowego domu staromodny 

jaskiniowiec musi 

przeprowadzić rodzinę przez 

prehistoryczne ziemie. 

Olbrzymich rozmiarów flora i 

fauna są już sporym 



8 

wyzwaniem, jednak prawdziwe komplikacje pojawią się w chwili, kiedy do rodziny dołączy 

zatrważająco nowoczesny jaskiniowiec, którego poszukiwanie "jutra" zupełnie nie pasuje do 

poglądów naszego bohatera, hołdującego wczorajszym tradycjom. Czy w końcu dojdą do 

porozumienia? Przekonajcie się sami !  

Dla starszych widzów mamy nieco więcej różnorodnych propozycji. Jedną z nich jest 

thriller „Intruz’’ reżyserii Andrew Niccol. Przyszłość. Panowanie na Ziemi przejął niewidzialny 

wróg. Najeźdźcy opanowali ludzkie ciała umieszczając w nich Dusze, dla których ludzie są jedynie 

żywicielami. Dusze są z natury dobre, spokojne i łagodne, ale nie potrafią czuć jak my. Melanie - 

jedna z ostatnich wolnych istot, zostaje schwytana, a w jej ciele umieszczona zostaje Wagabunda. 

Jest to doświadczona dusza, która zamieszkiwała już na siedmiu planetach. Jej zadaniem jest 

poznanie wspomnień Melanie i odkrycie, gdzie jeszcze ukrywają się buntownicy czyli wolni ludzie. 

Zadanie okazuje się jednak o wiele trudniejsze niż można było przypuszczać. Melanie jest 

wyjątkowo silną osobowością i toczy z Wagabundą walkę o panowanie nad ciałem i umysłem. Co 

więcej - z czasem - Wagabunda poznaje wspomnienia dziewczyny o ukochanym mężczyźnie i sama 

zaczyna odczuwać coś dziwnego… Wkrótce Melanie i Wagabudna zawrą swoisty pakt i wyruszą na 

pustynię w poszukiwaniu mężczyzny, bez którego nie potrafią żyć… Czy go odnajdą? Sprawdźcie 

w kinie!  

Cóż jednego możemy być pewni, w zarówno w Heliosie jak i w Multikinie znajdziemy 

bardzo różnorodny repertuar. 

Drugą propozycją na długi weekend jest książka. W naszej szkole mamy nie tylko 

kinomaniaków, ale również 

molów książkowych. Dla dzieci 

polecamy zawsze ciekawe i 

zabawne wiersze Tuwima i 

Brzechwy. Dla starszych uczniów 

szkoły podstawowej, szczególnie 

dla dziewczyn polecam coś 

romantycznego - „Komórkową 

miłość’’ Minte-Konig Bianki. 

Myślę, że powinno wam się 

spodobać dziewczyny! Teraz kolej 

na najstarszą grupę uczniów 

naszej szkoły - gimnazjalistów. 

Tutaj polecam S. Baczyńska 

"Zawał" i G. Gałuszka-Jeromin 

"Oczy Marzany M". Naprawdę 

zachęcam do czytania książek, nie 

zapomnijcie jednak o lekturach:) 

Martyna W. 
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Co w Łodzi piszczy? 

Każdy wie, że Just Bieber jest bożyszczem 

nastolatek na całym świecie. W Polsce jego fanek 

również nie brakuje, mieliśmy okazję przekonać się o 

tym na jego pierwszym koncercie w naszej Ojczyźnie. 

Odbył się on 8 kwietnia 2013 roku w Łodzi i był jak 

dotychczas jednym (oprócz wyboru nowego papieża) z 

największych wydarzeń roku. Bilety, choć bardzo 

drogie, wyprzedały się niewiarygodnie szybko, a fanki 

szalały w rytm piosenek gwiazdy pop. Jedna z nich 

nawet wbiegła na scenę, ale ochrona szybko sobie z nią 

poradziła... Widać chłopak faktycznie nie tylko dobrze 

śpiewa, ale też świetnie wygląda i to nie tylko zasługa 

make-up. A wy co o nim myślicie? 

 Martyna W. 

POSTĘP KTÓRY ZMIENIA NASZ ŚWIAT 

Rozwój techniczny, jaki każdy z nas może zaobserwować, 

staje się coraz szybszy. Każdego dnia powstają urządzenia, które 

wstrząsają naszą rzeczywistością, jedne mniej drugie bardziej. 

Wynika to głównie z tego, że coraz to nowe wynalazki dają szersze 

możliwości. Możemy to dostrzec w wielu dziedzinach np. 

samoloty w dzisiejszych czasach osiągają coraz to większe 

prędkości i mogą przewozić większą ilość pasażerów. Bardzo 

ułatwia nam to funkcjonowanie. Bez niektórych urządzeń nie 

wyobrażamy sobie życia. Przykładem jest tu zwykły telefon. Został 

stworzony głównie po to, by z niego dzwonić, a dziś dzięki niemu 

możemy przeglądać strony internetowe, grać w przeróżne gry, czy 

używać edytorów tekstu.  

Obecnie naukowcy głównie pracują nad zdalnym 

sterowaniem maszynami. Mówi się, że już w niedługim czasie 

będą one myśleć tak jak ludzie. Dzięki czemu każdemu z nas 

ułatwią życie. W coraz większej ilości samochodów pojawiają się 

komputery pokładowe. Trwają również badania nad stworzeniem 

autopilotów, pozwolą nam one na dojechanie do wybranego 

miejsca nie dotykając nawet kierownicy. To rozwija szersze 

perspektywy ponieważ będzie prawdopodobieństwo większego bezpieczeństwa na drogach. Taki 

wynalazek pozwoli też na wykonywanie innych czynności podczas jazdy.  

Jeden z nowszych telefonów 
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W dzisiejszych czasach również 

komputery rozwijają się diametralnie. Powstają coraz to nowsze udoskonalenia. Dzięki nim 

możemy np. poprawiać wydajność naszej maszyny. Monitory posiadają teraz specjalne ekrany, 

które mają niesamowitą ostrość i jakość, a zmniejszają ryzyko wady wzroku z ich powodu. Dzięki 

komputerom prowadzone są również inne badania np. na ludziach. Pomagają one wykryć różne 

choroby i w porę im przeciwdziałać. 

  

Postęp i rozwój techniczny przekłada się 

również na wiele innych dziedzin. Jednak zawsze 

należy pamiętać, że urządzenia elektroniczne mogą 

zawieść. Dlatego człowiek powinien zawsze najpierw 

dobrze t przemyśleć zanim zaufa maszynie.  

Dominik P. 

 

 

W tym tygodniu obchodzimy : 

22 kwietnia - Światowy Dzień Pieczarek 

23 kwietnia - Światowy Dzień Praw Autorskich 

24 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży, Międzynarodowy Dzień przeciwko 

Wiwisekcji 

25 kwietnia - Dzień Sekretarki 

26 kwietnia - Dzień Drogowca i Transportowca 

27 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem 

28 kwietnia - Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy 

Specjalnie dla naszych najmłodszych czytelników przygotowaliśmy wiosenną kolorowankę. 

Komputer pokładowy w samochodzie 
Urządzenie służące badaniu wzroku: 

Jeden z nowszych komputerów 
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Nowy projekt gazetki szkolnej przygotowali uczniowie klasy III gimnazjum ZSO w Małęczynie.  

Serdecznie zachęcamy do czytania. 


