Wdzięczność niemała,
Pamięć i chwała
Wam – co tworzycie
tak piękne życie.
(Ktoś mi się zwierzał:
„Jej się należał,
Jej przede wszystkim
PANTEON PARYSKI”).
* * *
Kończąc biografię
(choć nie potrafię)
pragnę powiedzieć:
dobrze jest wiedzieć
że nikt nie chce zmieniać
chlubnego imienia
tej Szkoły mojej.
(Mojej – i Twojej).
Kamila Tarnawska

Jak co roku w październiku
Jest nasz patron na świeczniku.
Wszyscy świętem jej przejęci
Wręcz chadzają uśmiechnięci.
Pani Polon patrzy z góry,
Nawet przez deszczowe chmury.
Bo chemikiem będąc sprawnym,
Patrzy zatem okiem wprawnym.
Cóż się dzieje w jej dziedzinie,
Chemia żyje? Czy nie żyje?
Czy dzieciaki łącząc z kwasem
Wodę czynią to z hałasem?
Czy z reakcji zaś syntezy
Wnioski płyną jak należy?
Co zajmuje młode głowy,
Jaki problem naukowy ?
Tu w gimnazjum moc chemików,
Jak w Ostrowie ogrodników.
Wszyscy marzą o nagrodzie,
Nobel przecież dzisiaj w modzie.
Mendelejew pokazuje,
Że pierwiastków wciąż brakuje.
Więc nieuctwu odpór dajmy,
I pierwiastki wykrywajmy.
Bo patronka bardzo wierzy,
Że nam Nobel się należy.
Bartosz Bednarski

Co oznaczają szkolne slogany?
My gimnazjaliści charakterystycznie witamy się i żegnamy. Zamiast „cześć”, używamy siema,
siemanko, hej i elo. Rozmowę kończymy skrótami nara, pozdro, pa, z angielskiego see you i
bye. Nowością jest rozszerzona forma nara, czyli narciarz.
Młodzież specyficznie nazywa też siebie nawzajem. Na dziewczynę mówi się laska lub lasencja. Fajnego chłopaka określa się mianem ciacha. Przyjaciele to ziomale lub mordy. Młodzież
swoje życie dokumentuje robiąc selfie, czyli zdjęcia twarzy, wykonywane aparatem lub telefonem trzymanym w ręce.
Nowe zwroty

stosowane są również w smsach. LOL to skrót od Lots of Laugh, co
oznacza śmiej się głośno. Na końcu wiadomości dodajemy litery
xD, które oznaczają zadowolenie i zwariowanie. Negatywnym
odpowiednikiem jest xF. Często używa się też xoxo, czyli Hugs
and kisses, a więc buziaki, uściski. Także często używamy słowa –
YOLO to skrót od You Only Live Once co oznacza, żyje się tylko
raz. SWAG to jakby lansowanie się samym sobą a swagg [ dwa
„g” ] to znaczy styl, zdobycz, coś popularnego [ np. jakaś popularna firma ] nie mylić ze s.w.a.g - to słowo oznacza " klamoty " potrzebne lub niepotrzebne rzeczy ;D
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Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Głubczycach

Nr 2

PAŹDZIERNIK 2015/2016

W numerze:









Dzień Nauczyciela
Dzień Patronki
Wyniki Konkursu
Poetyckiego
Dzień Owoców
Porady dla chłopców
Nietypowe święta
Konkurs na broszkę
Co znaczą szkolne
slogany?

Dzień Nauczyciela
Dnia 13 października 2015r. w
Gimnazjum nr 1 w Głubczycach
obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej zwany Dniem Nauczyciela. Na pierwszej lekcji odbył się
apel, przygotowany przez uczniów
klas pierwszych i drugich. Na początku zaśpiewał nasz szkolny chór.
Apel był krótki, ale bardzo zabawny. Dostarczył uczniom wielu refleksji i dał dobrą lekcję, żeby nie
traktować nauczycieli wyjątkowo
tylko w tym jednym dniu, lecz
przez cały czas.
Dominika Haładus

Dzień Owoców
Dnia 15 października 2015r. w ramach programu
„Trzymaj formę” podczas lekcji i przerw wszyscy uczniowie
schodzili do świetlicy, w której jedli pyszne sałatki owocowe
i pili sok. Na koniec każdy dostawał owoce i warzywa w
woreczkach oraz ulotki dotyczące zdrowego żywienia.
Oprócz tego po południu w naszej szkole o godz. 17.00 w
sali gimnastycznej odbywały się zajęcia aerobiku, w których
bali udział uczniowie i rodzice. Myślę, że wszyscy byli zadowoleni. To wydarzenie na pewno dało nam trochę do myślenia i skłoniło do tego, żeby
tłuste chipsy zamienić na owoce i warzywa.
Dominika Haładus

Rady dla chłopaków
Chłopcy, czy spodobała wam się jakaś dziewczyna, a boicie się do niej
zagadać lub po prostu do niej podejść? Nie bójcie się, dziewczyny lubią
odważnych chłopców, a sposobów na zdobycie ich jest tyle, ile dziewczyn jest na świecie. Każdej imponuje coś innego, każda lubi inny typ
mężczyzn, ma swoje upodobania i zainteresowania. Mimo to spróbuję
wymienić kilka najważniejszych rad, które ułatwią "podryw".
Podstawowe zasady podrywu :
1. Wyluzuj! - Może jest to rada oczywista, ale prawdziwa. Zestresowany chłopak, atakujący nawet niespecjalnie wybredną dziewczynę, raczej rzadko może liczyć na powodzenie.
2. Wszystko jest możliwe! - Często poddajemy się już przed podję2

30 zwrotek o Patronce
(z optymistycznym końcem)
Był czas niewoli
(zaborów – kto woli).
Klęsk naszych dzieje
niszczyły nadzieje.
Pod carskim butem
życie zatrute;
Jedyna racja
to EMIGRACJA
Więc żegnaj Warszawo
i w drogę żwawo,
gdzie obca strona
Paryż – Sorbona.
Maria – kobieta
w niemodnych żakietach
nie jest idolką.
W dodatku jest Polką.
Żartują sobie
we Francji z kobiet:
„Nie dla kobiety
UNIWERSYTETY”.
(Jednak bez złości w niedługiej przyszłości
powie im wszystko
Skłodowskiej nazwisko).
Trudna się staje
tęsknota za krajem
lecz sny o husarii
nie śnią się Marii.
Świat trzeba zmienić,
iść twardo po ziemi.
Dla Marii muzyką:
chemia z fizyką.

Spełnia marzenia
przy doświadczeniach.
Zdumieni koledzy
ogromem Jej wiedzy.
Potrzebne damie
i męskie ramię;
Maria wybiera
na męża Pierra.
To mądry człowiek,
każdy to powie.
Raduje się wielce
Marysi serce.
Tej młodej parze
NAUKA ołtarzem.
Kroczą jak mogą
Odkrywców drogą.
Pracują więc w szopie
w letnim ukropie
a w zimie w swetrach
przy parametrach.
Sukces jest miły
więc raz się zjawiły
około Gwiazdki
nowe pierwiastki.
Za Marii wolą
pierwszy z nich: PO
LON
(tą nazwą swojską
łączyła się z Polską).
Rad nierad, po Radzie
w CURIE Zakładzie
tłum dziennikarzy
sensację smaży.
Wielka to sprawa
dla Marii – i sława.
Splendoru też doda
Nobla Nagroda.
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Marii doskwiera
światowa kariera.
Skromna niezmiennie,
szczera PROMIENNIE.
Niestety potem
dramat z kłopotem
szły ręka w rękę
skazując na mękę.
Najpierw śmierć Tata
i Męża strata,
dalej zaś kłamstwa
i potok chamstwa.
Choć NOBEL drugi
pokrył Jej długi,
to w Akademii
nie było „chemii”.
Zawistni członkowie
nie chcieli bowiem
w swój poczet ułomny
przyjąć Niezłomnej.
Pociechą choć Córki
jak dwie laurki.
EWA, IRENKA w kwiecistych sukienkach.
Kolejne lata
to także dla świata
czas niespokojny,
konflikty i wojny.
I Maria też cała
wtedy oddała
swe serce i mienie
za ludzkie istnienie.
Egoizm to marność,
ważna ofiarność.
Nauka ma służyć
i mury burzyć.

Dzień Patronki
Dnia 26 października 2015r. w Gimnazjum nr 1 w Głubczycach odbył
się apel z okazji Dnia Patronki Marii Skłodowskiej Curie. Przedstawienie
obejrzeli uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich. Na początku zaśpiewał nasz szkolny chór, który pnie się po stopniach kariery, następnie odbyła
się część artystyczna, którą przygotowała klasa 1 „e”. Dzieci opowiadały o
życiu naszej Patronki, a na końcu zostały rozdane dyplomy dla laureatów
konkursu plastycznego „Portret Marii Skłodowskiej Curie”, a także podano
wyniki konkursu „Wiersz o Patronce”. W związku z tym, że był taki dzień,
uczniowie mieli luźne lekcje, a po apelu odbyło się „pasowanie” pierwszych
klas.

Dominika Haładus

Wyniki Konkursu Poetyckiego
„Nasza Patronka”
I m. Kamila Tarnawska
II m. Bartosz Bednarski
IIIm. Artur Jakubczyński

Polska Chemiczka Maria
Wielka Polska uczona z kraju, który był pod zaborami,
zajęła się w swym życiu chemicznymi problemami.
A mowa tu o Marii Skłodowskiej-Curie,
która nauce poświęciła życie swoje.
Z kraju wyjechała i w Paryżu studiowała,
, tam właśnie Pierra, męża przyszłego poznała.
W starej szopie, w laboratorium biednym wielkich
odkryć dokonała, za Polon i za Rad wielkie brawa otrzymała.
Pierwsza w świecie kobieta,
Nobla odebrała, rozpoznawalna przez to w świecie wielkim się stała.
A dziś ogólnie szanowana,
nad naszą szkołą patronuje i do pracy motywuje.
Artur Jakubczyński
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ciem próby. Nie ma nic gorszego niż facet, który mówi sobie "nie, ta
dziewczyna nie jest dla mnie, na pewno nie będzie mnie chciała". Takie
podejście naprawdę jest bez sensu. A nawet jeśli się nie uda, to co masz
do stracenia?
3. Każda dziewczyna jest inna! - Pamiętaj o tym, że nie ma uniwersalnego sposobu na każdą dziewczynę. Każda jest inna, do każdej powinieneś odnaleźć odpowiedni "klucz". Już przed pierwszą rozmową
spróbuj wyczuć, kim jest Twoja wybranka, co może jej się spodobać,
jak powinieneś rozpocząć rozmowę.
4. Bądź sobą! - To raczej oczywiste, żeby nie zgrywać przed dziewczyną, kogoś, kim nie jesteśmy. Bądź swobodny, naturalny, ale jednocześnie pamiętaj, że aby spodobać się dziewczynie, musisz spełnić jej
oczekiwania.
5. Nie bądź natarczywy! - Namolni goście narzucający się kobietom
to porażka. Kiedy nowopoznana dziewczyna mówi "nie", najczęściej
oznacza to właśnie odmowę. Czasem jest to wstęp do swego rodzaju
przewrotnej gry, ale prosty męski rozum nie zawsze jest w stanie to
wyczuć. Podsumowując - jeśli słyszysz "nie", odpuść, przynajmniej na
jakiś czas.
6. Kumple raczej szkodzą! - Różnego rodzaju wypady do pubu czy
klubu w kilka/kilkanaście osób są może miłe, ale wymagają pewnej
współpracy, żeby mogły się udać pod kątem podrywania. W towarzystwie kolegów często szpanujemy, lansujemy się itd., krótko mówiąc zachowujemy się tak, jak nie lubią tego dziewczyny.
8. Zapach! - Dziewczyny uwielbiają, jak chłopak ładnie pachnie jakimiś perfumami, ale jeśli nie są one przesadzone. Nieprzyjemny zapach
może spowodować utratę kontaktu wzrokowego i "zepsucie" rozmowy.
Pamiętaj, że rozmawiając z nią, możesz troszeczkę się z nią posprzeczać. Oczywiście, nie przekonasz jej do siebie, gdy będziesz się
z nią wykłócać jak przekupka
na bazarze. Drobna sprzeczka
zawsze może przerodzić się we
flirt. Inne sposoby na podryw
to odwaga, czekolada i kwiaty.
Odwaga jest ci potrzebna, by
przestać być szarą myszką, z
kolei czekolada i kwiaty to
świetny afrodyzjak.
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Nietypowe święta w listopadzie
1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych, Światowy Dzień Wegan, Dzień
Budzicieli Narodu (Bułgaria)

18 listopada – Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu, Urodziny Dziadka
Mroza, Dzień Flagi Uzbekistanu, Święto Sił Zbrojnych Haiti, Święto Niepodległości Łotwy i Maroka, Urodziny Sułtana Omanu
19 listopada – Dzień Toalet, Dzień Mężczyzn w Trynidadzie i Tobago

2 listopada – Dzień Zaduszny

20 listopada – Dzień Uprzemysłowienia Afryki, Dzień Praw Dziecka

3 listopada – Święto Myśliwych
4 listopada – Dzień Taniego Wina

21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego, Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, Światowy Dzień Telewizji, Święto Służby Czołgowo-Samochodowej

5 listopada – Dzień Postaci z Bajek (także 5 września), Rocznica Zamachu Prochowego

22 listopada – Dzień Kredki

6 listopada – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Eksploatacji Środowiska
Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych
7 listopada – Dzień Feministek
8 listopada – Święto Konstytucji Mikronezji
9 listopada – Światowy Dzień Jakości, Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem
10 listopada – Dzień Młodzieży, Dzień Jeża, Wspomnienie Świętego Monitora
11 listopada – Japoński Dzień Singli, Dzień Wyzwolenia (Belgia), Dzień Ojca
(Finlandia), Dzień Rozejmu (Francja), Dzień Republiki (Malediwy), Dzień Bliźniąt
(Tajwan), Dzień Weteranów (USA), Dzień Pamięci (Commonwealth), Święto
NiepodległościAngoli.
12 listopada – Światowy Dzień Bicia Rekordów

23 listopada – Dzień Licealisty
24 listopada – Katarzynki
25 listopada – Dzień Pluszowego Misia, Dzień bez Futra, Dzień Tramwajarza,
Dzień Kolejarza
26 listopada – Święto Niepodległości Mongolii
27 listopada – Dzień Maaveerar (Święto mniejszości etnicznej Indii), Wspomnienie Świętych Prymitywa i Fakunda
28 listopada – Dzień Pocałunku, Dzień Podłości, Dzień Zrównoważonego Psychicznie Mudżahedina, Święto Niepodległości Albanii
29 listopada – Dzień Podchorążego, Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim
30 listopada – Dzień Białych Skarpetek

13 listopada – Święto Służby Uzbrojenia i Elektroniki
14 listopada – Dzień Seniora oraz Dzień Króla Juliana, Dzień Wyznawania Miłości
15 listopada – Święto Wojskowego Centrum Geograficznego (Polska)
16 listopada – Dzień Tolerancji
17 listopada – Dzień Studenta, Dzień bez Długów, Dzień Czarnego Kota we
Włoszech
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KONKURS!!
Ogłaszamy konkurs na zaprojektowanie broszki na mundurek. W
swoich pomysłach użyjcie wyobraźni i kreatywności. Najlepsze 3 prace zostaną nagrodzone
dniem bez pytania i punktami na plus. Prace
składamy u pani Ewy Dąbrowy.
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