
Redaktorzy: kółko dziennikarskie pod opieką p. A. Paruzel 
Opieka nad szatą graficzną: p. A. Szuba, p. L. Piechoczek - Niezgoda  
Korekta: p. Agnieszka Paruzel                                                                                                                                                                           

Gimnazjalista 

1 

                GIMNAZJALISTA 
NR 1/31/2005/2006                                  DWUMIESIĘCZNIK wrzesień / październik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czwartek 1 września 2005r. w Gimna-

zjum w Ornontowicach odbyła się uroczysta inau-

guracja nowego roku szkolnego. Z tej okazji, jak 

co roku w szkole zorganizowano akademię, pod-

czas której przyjęto do grona gimnazjalistów no-

wych uczniów czterech klas pierwszych, w których 

wychowawstwo objęli następujący nauczyciele: 

 
Klasa Ia - Pani Barbara Czyż 

Klasa Ib - Pani Kornelia Osińska-Kurpas 

Klasa Ic - Pani Lilianna Nowak 

Klasa Id - Pani Lucyna Piechoczek-Niezgoda 

 

Młodzież klas drugich i trzecich z radością  

i sympatią powitała swych młodszych kolegów. 

Poszerzył się także skład Grona Pedagogicznego, 

gdyż od 1 września rozpoczęli pracę w naszym 

gimnazjum następujący nauczyciele: p. Magdalena 

Brejza i p. Marcin Wilczyński - są nowymi na-

uczycielami języka angielskiego, p. Monika Ta-

istra - prowadzi zajęcia z plastyki, p. Szymon Ko-

ściarz - uczy nas biologii i informatyki, p. Łukasz 

Hauke - jest nauczycielem wychowania fizyczne-

go. 

 

Radą i pomocą służy nam w nowym roku szkol-

nym p. Magdalena Świerczyna, która od pierw-

szego września pracuje w naszej szkole jako psy-

cholog. 

Zarówno uczniom klas pierwszych, jak  

i rozpoczynającym pracę w naszym gimnazjum 

nauczycielom i pracownikom, życzyliśmy wszy-

scy powodzenia i samych sukcesów. 
Opracowały: Aurelia i Anka 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

16 września br. nasza szkoła wzięła udział 

w ogólnoświatowej akcji pod hasłem „Sprząta-
nie świata”. Nasi gimnazjaliści pod czujnym 

okiem pani mgr Iwony Sznapki wzięli czynny 

udział w tym przedsięwzięciu.  

Uczniowie klasy Ib jako rejon swych dzia-

łań wybrali las w okolicy ulicy Cichej, natomiast 

koleżanki i koledzy z klasy IIb postanowili wy-

sprzątać tereny w okolicy ulicy Leśnej.  

Wszystkim podczas tej akcji towarzyszył 

uśmiech na twarzy i wzajemna rywalizacja  

o zdobycie jak największego „znaleziska”. Nie 

trudno się domyślić, co przynosili uczniowie...  

Z kolei pytając uczestników akcji, czy byli zado-

woleni, odpowiadali, że tak. Ciekawe, czy to dla-

tego, że „wysprzątali świat”, czy dlatego, że opu-

ścili lekcje... Tego się jednak chyba nie dowiemy. 

Opracował: Mefisto 
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EUROPEJSKI   DZIEŃ  
       JĘZYKÓW 

 

26 września br. obchodzono w naszej szkole 

Europejski Dzień Języków. Z tej okazji zorganizo-

wano apel i kilka konkursów kompetencji języko-

wych.  

Najpierw odbyło się dyktando w języku an-
gielskim. Konkurs został podzielony na grupy kla-

sowe. W kategorii klas I gimnazjum wygrał Adrian 

Ciućko (kl. Id), drugie miejsce zajął Adam Durynek 

(również kl. Id), a trzecie – Marta Miluska (kl. Ia). 

W kategorii klas II zwyciężył Adam Wiernicki (kl. 

IIb), drugie miejsce zajął Jarosław Kalabis (kl. IIc), 

natomiast najniższe miejsce na podium zajął Filip 

Szelejewski (kl. IIb). W kategorii klas III pierwsze 

miejsce wywalczyła Magdalena Pabian (kl. IIIa), 

drugie miejsce zajęła Magdalena Grzywok (kl. IIIa), 

natomiast trzecią pozycję osiągnęła Sylwia Adam-

czyk (kl. IIIe). 

Następnie odbył się konkurs plastyczny. Po-

legał on na narysowaniu przez każdą klasę strojów 

narodowych wylosowanych wcześniej państw. Po-

szczególne pozycje zajęli: pierwsze – IIc (wyloso-

wała Danię), drugie – IIId (wylosowała Portugalię), 

a trzecie – IIIa (wylosowała Holandię). 

Kolejnym konkursem był Konkurs Umiejęt-
ności Językowych. Organizatorzy przygotowali 

pomysłowe i zarazem wymagające zadania. Uczest-

nicy musieli m.in. przetłumaczyć na polski zdanie  

w języku rosyjskim za pomocą słowników, rozpo-

znać język wysłuchanych wcześniej piosenek czy 

odgadnąć nazwę urządzenia AGD za pomocą różno-

języcznych instrukcji obsługi. Każdą klasę reprezen-

towały dwuosobowe zespoły. Najlepiej wypadła kla-

sa IIIa, drugą pozycję wywalczyła klasa Ib, a trzecie 

miejsce zajęła klasa Id. 

Ostatni konkurs zorganizowany z tej okazji 

odbył się w dniu obchodów i był to konkurs pio-
senki w języku angielskim. Każdą klasę mógł re-

prezentować pojedynczy wokalista lub cały zespół. 

W tym konkursie najlepsi okazali się: duet z klasy 

IIIc (I miejsce), dziewczyny z klasy IIIa (II miejsce) 

oraz  chłopcy z klasy IIb (III miejsce). 

Apel na temat Europejskiego Dnia Języków 
zorganizowała klasa IIIc z wychowawcą Bożeną 
Banach oraz chórek pod kierunkiem pani Katarzy-
ny Szendzielorz. 

 

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie 

konkursów i przygotowanie Europejskiego Dnia 

Języków: Bożena Banach, Agnieszka Paruzel, 
Marcin Wilczyński, Magdalena Brejza, Kata-
rzyna Szendzielorz i Monika Taistra.  

 
Opracowali: Duryn i Robo 

 

     DZIEDZIEDZIEDZIEŃ        

 CHŁO CHŁO CHŁO CHŁOPPPPCACACACA 
30 września w naszej szkole obchodzili-

śmy tradycyjny Dzień Chłopca. W tym dniu 

wszystkie dziewczyny mogły obdarować chłop-

ców prezentem. Każda klasa w naszej szkole ob-

darowała swoich klasowych kolegów jakimiś inte-

resującymi bądź mniej ciekawymi prezentami. 

Reprezentanci kółka dziennikarskiego starali się 

zebrać wykaz podarunków każdej klasy oraz reak-

cje chłopców na otrzymane prezenty. 

  Redakcja „Gimnazjalisty” pozwoliła sobie 

zrobić listę od najciekawszych do mniej cieka-

wych upominków. Oto nasza klasyfikacja: 

Najciekawszy prezent otrzymali chłopcy  

z kasy IIIe, gdyż ich pomysłowe koleżanki poda-

rowały im zabawne krawaty przedstawiające 

zwierzęta oraz „radę” na przyszłość. Chłopcy byli 

bardzo zachwyceni tymi uroczymi prezentami.  

Inne klasy podarowały swoim kolegom 

skarpetki, lizaki, pluszowe miśki oraz balony  

w kształcie serca, co chłopaków niezbyt ucieszyło, 

ale musieli uszanować to, że w ogóle coś otrzyma-

li.   

Dziewczyny z II d postanowiły odwdzię-

czyć się kolegom „pięknym za nadobne”, dając im 

pasek kartki z napisem: „Czekamy na nasze pre-

zenty na Dzień Kobiet. Póki ich nie dostaniemy, 

wy nie dostaniecie waszych!” Trzeba przyznać, że 

chłopcy nie byli zachwyceni, ale - no cóż - zasłu-

żyli sobie.  

Z okazji Dnia Chłopca w naszej szkole od-

była się też dyskoteka w dniu 29. IX (tj. czwar-

tek). Za wstęp trzeba było zapłacić 50gr. Uczest-

nicy dyskoteki nie byli zbytnio zachwyceni jako-

ścią nagłośnienia, ale pocieszał ich fakt, że na-

stępnego dnia nie mogli być pytani.      

   
Opracowała: Karolina  
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13 października odbyły się otrzęsiny,  

w których udział brały wszystkie pierwsze klasy. 

Musiały one podjąć się trudnych i zabawnych kon-

kurencji. Wymyślił je Samorząd Uczniowski gimna-

zjum. Konkurencje zostały zatwierdzone przez opie-

kuna Samorządu Uczniowskiego – panią Iwonę 

Sznapkę. Klasy pierwsze przechodziły m.in. przez: 

- malowanie mazakami,  

- konkurencja siłowa (na rękę) z kolegą z klasy III 

– Jakubem Formelą, 

- degustowanie zupy (w skład której wchodziła 

zimna woda, olej, sól, pieprz),  

- spryskanie dezodorantami męskimi i damskimi. 

Oprócz wymienionych powyżej konkurencji miały 

miejsce także takie jak: 

- taniec z wychowawczynią, 

- wiedza o szkole, 

- śpiew, 

- wykonanie rysunku wychowawczyni itp. 

Wszystkie klasy bardzo dobrze się bawiły.  

 
Opracowali: A. Ciućko, M. Trojanowski 

 

  Dzień Nauczyciela 
Dnia 14.10.br. obchodziliśmy w naszej 

szkole Dzień Nauczyciela. Uczniowie pod opieką p. 

Moniki Orłowskiej – Przybyły przygotowali cieka-

wy program artystyczny. Zaprezentowano modę 

uczniowską i takie propozycje strojów oraz pomocy 

naukowych, jak: 

ü  SSM, czyli Strój Super Maskujący - po jego za-

łożeniu uczeń staje się nierozpoznawalny. SSM 

składa się z długiego czarnego płaszcza  

i maski; 

ü  Przepuszczarka uniwersalna; 

ü  Wykrywacz ściąg; 

ü  Młotki do wbijania wiedzy w głowy uczniów - w 

różnych rozmiarach; 

ü  Różowe okulary - pomocne w poprawianiu 

sprawdzianów. 

W tym miejscu warto również przypomnieć 

historię święta Komisji Edukacji Narodowej.   

cd. na str. 4 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
8 października odbył się wyjazd do kina na 

film „Piraci z Karaibów - klątwa Czarnej Perły”.  

Fabuła filmu jest bardzo ciekawa. Kapitan 

Jack Sparrow (Johny Depp) przypływa do Port 

Royal, gdzie zostaje schwytany przez tutejsze wła-

dze. W nocy na Port Royal napada statek  

z okrutną załogą – Czarna Perła. Załoga porywa 

córkę gubernatora Elizabeth Swonn (Keira Kni-

ghtley). W pogoni za Czarną Perłą wyrusza zako-

chany po uszy kowal Will Turner (Orlando Blo-

om). Uwalnia on z aresztu Jacka Sparrow’a, po-

nieważ tylko on może pomóc Will’owi w dogonie-

niu Czarnej Perły.  

Jednym z najciekawszych momentów jest 

walka Jacka Sparrow’a z Kapitanem Barbossą 

(Jeoffrey Rush). W filmie znajdują się liczne sceny 

humorystyczne. 

 

Obsada aktorska: Johny Depp, Geoffrey Rush, Or-

lando Bloom, Keira Knightley. 

Reżyser: Gore Verbiński. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Opracowali: Adrian Ciućko, Mateusz Jęckowski   
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cd. ze str. 3 
Została ona powołana przez Sejm Polski 14 

października 1773 roku na wniosek króla Stanisła-

wa Augusta Poniatowskiego. Był to centralny organ 

władzy oświatowej. „W dniu rocznicy utworzenia 
Komisji Edukacji Narodowej, 14 października 
każdego roku obchodzony będzie Dzień Edukacji 
Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto 
wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od 
zajęć lekcyjnych" - taki zapis umieszczony został 

w ustawie Karta Nauczyciela z 1982 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia ruchu zawodowego nauczycieli  

i jego rodowód sięga 1905 roku. Ruch ten na prze-

strzeni swojej 100-letniej historii przechodził różne 

koleje dziejów.  

W 1930 roku powstała organizacja pod na-

zwą stosowaną do dnia dzisiejszego - Związek Na-

uczycielstwa Polskiego. W czasie II wojny świato-

wej związkowcy działali w Tajnej Organizacji Na-

uczycielskiej i prowadzili komplety nauczania. 
 

Nasza redakcja składa życzenia Nauczycielom: 

 

 

Niech Wam nie zbraknie nigdy zdrowia, 

niech szkoła w dom się wspólny zmienia! 

Praca wychowawcy to praca niełatwa 

bo często leniwa i krnąbrna jest dziatwa. 

Kocha ona figle i chętnie się czubi, 

lecz stroni od książki, uczyć się nie lubi. 

Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić, 

aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić,  

który gdy dorośnie, dopiero zrozumie, 

jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie. 
 

Opracowali: [Emka & ‘LLk] 

 

 

 

20 października br. w naszej szkole odbyła 

się wycieczka klas trzecich do obozu koncentra-

cyjnego w Oświęcimiu - Brzezince. Zbiórka odby-

ła się o godzinie 6.
45

, a wyjazd o 7
00

.  

Na miejscu  uczniowie zostali podzieleni 

na grupy, do których dołączyli przewodnicy. Na 

początku cała grupa zobaczyła krótki film, który 

został zrealizowany przez żołnierzy ZSRR w dniu 

wyzwolenia obozu. Niewątpliwie wywołał on du-

że emocje.  

Zaraz potem gimnazjaliści udali się do sa-

mego obozu oglądając baraki, wieże strażnicze  

i plac apelowy. Najdłuższy apel trwał 19 godzin. 

W głębi obozu stały równolegle postawione bloki, 

które po kolei odwiedzali uczniowie. Znajdowały 

się w nich zdjęcia, garnki obozowe oraz włosy ob-

cięte osobom przeznaczonym do komór gazo-

wych. Chyba największe wrażenie zrobił jednak 

blok, który został zachowany w całości taki, jaki 

był sześćdziesiąt lat temu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrazem szacunku naszych gimnazjali-

stów było postawienie znicza pod „ścianą śmier-

ci”, gdzie ginęli zagorzali polscy patrioci.  

W dalszej części wycieczki wyjechaliśmy  

z obozu w Oświęcimiu i przyjechaliśmy do Brze-

zinki. Koledzy i koleżanki z klas trzecich byli 

wstrząśnięci warunkami panującymi w obozowych 

barakach (najmniej 400 miejsc w barakach i mało 

intymne szalety). Każda grupa weszła również na 

wieżę strażniczą i dopiero wtedy wszyscy zdali 

sobie sprawę z wielkości tego obozu zagłady.    

 
Opracował: Mefisto 
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                            SzybkoSzybkoSzybkoSzybko        i  ze i  ze i  ze i  ze     

         z         z         z         zrozrozrozrozuuuumieniem...mieniem...mieniem...mieniem...    
 

28 października 45 uczniów naszego gimna-

zjum wzięło udział w eliminacjach Wojewódzkiego 

Konkursu Szybkiego Czytania ze Zrozumieniem. 

Można było sprawdzić prędkość swojego czytania  

i  stopień zrozumienia czytanego tekstu w języku  

lub/i wybranym języku obcym. 39 uczniów testowa-

ło język polski, 16 – język angielski, a jedna osoba 

język niemiecki. Dziewięcioro uczniów sprawdzało 

swoje umiejętności dwukrotnie (z j. polskiego  

i j. angielskiego), a jedna uczennica - Karolina Zu-

ber IIa nawet 3 razy (j. polski, j. angielski, j. nie-

miecki). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorami konkursu, którego finał od-

będzie się 26 listopada br. w Bibliotece Śląskiej  

w Katowicach są: Instytut Metod Edukacji Impuls  

i Śląska Rada Młodzieży w Katowicach. 

Eliminacje przeprowadzone zostały w czytelni gim-

nazjalnej przez przedstawiciela katowickiej Rady 

Młodzieży. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamy nadzieję, że przedstawiciele naszej 

szkoły zakwalifikują się do finału, czego im z całego 

serca życzymy.    
 

Opracowali: Karol, Adam, Tomasz z klasy Ia    
 

DZIEWIĄTE TARGI    
KSIĄŻKI 
W KRAKOWIE 

Dzięki pomysłowi pani Bożeny Kasprzyc-

kiej kilkoro uczniów miało okazję pojechać na IX 

Targi Książki, które odbywały się w Krakowie  

w dniach 27 –29 października br.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjazd miał miejsce 27 października,  

a już ok. godziny 11 uczestnicy stali przed halą 

Nowej Huty, w której tym razem odbywały się 

targi. Wszyscy podzielili się na małe grupki, by 

zwiedzić halę i poszukać swoich ulubionych wy-

dawnictw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzeba przyznać, że było naprawdę wielu 

wydawców, dzięki czemu każdy miał okazję zna-

leźć coś dla siebie. Na stoiskach reklamowano 

wiele książek po promocyjnych cenach, z czego 

wiele osób skwapliwie korzystało. 

Do Ornontowic powrót nastąpił dopiero 

koło godziny 19, ale każdy, mimo zmęczenia, był 

zadowolony. 

Podsumowując i zbierając opinie uczestni-

ków, Targi Książki został bardzo dobrze odebra-

ne, a ich jedynym  minusem jest to, że odbywają 

się tylko raz w roku. 
Opracowała: Iwona Szulgit 
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           ZBLIŻAJĄ  SIĘ  
           ANDRZEJKI 

 

Dopiero, co rozpoczął się rok szkolny  

i wszyscy żyliśmy jeszcze pięknymi wspomnie-

niami z wakacji, a tu już listopad i „andrzejki”.  

To pełen magii, ale i tajemniczego uroku dzień, 

podczas którego próbujemy trochę dla zabawy, a 

trochę na serio uchylić rąbka zasłony spowijają-

cej nasza przyszłość.  

Pamiętajcie, że andrzejkowy wieczór jest wyjąt-

kowy i nikt z nas nie powinien spędzać go sa-

motnie, dlatego zachęcamy wszystkich 

do spotkań w gronie znajomych, podczas których 

przy dobrej muzyce na pewno będziecie się do-

brze bawić.  

Aby ten wieczór był niezapomniany i dostarczył 

każdemu z Was ciekawych przeżyć, proponuje-

my Wam kilka andrzejkowych wróżb: 

 
Wróżba z papieru 

Potnij czystą kartkę na trzynaście równych czę-

ści. Na sześciu z nich napisz swoje najskrytsze 

marzenia, najlepiej wodoodpornym pisakiem. 

Teraz wymieszaj dokładnie karteczki, ale nie 

składaj ich. Wszystkie kartki połóż na dnie dużej 

szklanej wazy albo miski i powoli wlewaj wodę 

wąskim strumieniem. Obserwuj zapisane kawałki 

papieru. Który pierwszy wypłynie na powierzch-

nię wody, to marzenie pierwsze się spełni. Jeśli 

najpierw wypłyną czyste karteczki, uzbrój się  

w cierpliwość, bo będziesz musiał/a trochę po-

czekać na spełnienie marzenia. 

 
Filiżanki 

Pod trzema filiżankami schowaj: obrączkę, mo-

netę, listek, a czwartą zostaw pustą. Zamień 

miejscami filiżanki. Wybierz jedną z nich. Jeśli 

trafisz na obrączkę, czeka cię miłość, listek - 

ślub, monetę - bogactwo. Gdy wybierzesz pustą 

filiżankę, nowy rok nie przyniesie zmian. 

Obierka jak wąż 

Chcesz dowiedzieć się, na jaką literę zaczyna się 

imię ukochanej/ego przeznaczonego Ci przez 

los? Do tej wróżby musisz użyć jabłka, 

a dokładniej jego skórki.  

 

Ale uwaga! Musisz to zrobić w ten sposób, żeby 

powstała jedna obierka. Rzuć nią za siebie przez 

lewe ramię i odczytaj literę utworzoną przez le-

żąca na podłodze obierzynę. 

 
Magiczny ogień 

Pomyśl sobie życzenie i zapal dwie zapałki. 

Trzymaj je płonącymi łebkami do góry. Jeżeli 

zapałki będą palić się “ku sobie”, życzenie się 

spełni w ciągu roku, a jeśli nie – będziesz mu-

siał/a dłużej poczekać na jego realizację. 

  
Wróżenie z butów 
To bardzo stary i dość popularny sposób wróżenia 

w większym gronie. W kącie pokoju naprzeciwko 

drzwi ustawiamy w kierunku progu po jednym 

bucie każdego z uczestników zabawy. Następnie 

buciki przekładamy kolejno do przodu. Czyj but 

pierwszy wyjdzie za próg, ta osoba pierwsza wyj-

dzie spośród obecnych za mąż lub ożeni się,  

a może to oznaczać, że ten ktoś pierwszy z pozo-

stałych zakocha się. 

Wszyscy mamy przecież marzenia, a te 

proponowane przez nas andrzejkowe zabawy po-

mogą Wam uwierzyć, że kiedyś się one spełnią,  

a z taką świadomością łatwiej będzie Wam dożyć 

do ich spełnienia. 

 

Wszystkim życzymy udanej, pełnej wrażeń  

i radości zabawy! 
 

Opracowały: Anka i Aurelia  
    

HUMOR SZKOLNY!!!HUMOR SZKOLNY!!!HUMOR SZKOLNY!!!HUMOR SZKOLNY!!!    
 

Koleżanka do kolegi: 

- Franeczku, założę się że nie potrafisz zro-

bić pięciu błędów w jednym wyrazie. 

- A jaki to wyraz? 

- Fzhut słońca. 

 
 Mama pyta się swego synka: 

- Kaziu, jak się czujesz w szkole? 

- Jak na komisariacie: ciągle mnie wy-

pytują, a ja o niczym nie wiem. 

 

 

 

 


