Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie

Data: 12.10.2010

Każdemu uczniowi radość się udziela,
gdy zbliża się Dzień Nauczyciela.
Z okazji tego zaszczytnego Święta
niech każda buzia będzie uśmiechnięta.
Wszyscy nasi kochani nauczyciele,
dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele.
Za naukę, za trud jaki jest wkładany
przeogromny bukiet życzeń składamy.
Życzenia szczere, prawdziwe
z uczniowskich serc płynące
jak świeże kwiaty pachnące, kwitnące na
polskiej łące.
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Rozpoczęcie roku
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Stopka redakcyjna

Szkoła
Wrzesień miesiąc znajomy
w tym miesiącu idziemy do szkoły
dzwonka głos poznajemy
i wspomnienia z wakacji bierzemy.
Muszle, kamienie złote
na to masz teraz ochotę
lecz lata już koniec nadszedł czas
i do nauki pora jest w sam raz.
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Z TYM KUPONEM MOŻESZ ZGŁOSIĆ DODATKOWE NIEPRZYGOTOWANIE Z DOWOLNEGO
PRZEDMIOTU
Przypominamy, że zasady naszego Szkolnego Systemu Oceniania pozwalają na zgłoszenie tylko określonej liczby nieprzygotowań - od 1 do 3. Co ma robić ambitny uczeń, któremu przypadkiem zawieruszy się gdzieś zeszyt z pracą domową? Mamy na to radę – powinien kupić naszą
gazetkę, a w niej znaleźć i wyciąć kupon, który pozwoli zgłosić
DODATKOWE NIEPRZYGOTOWANIE.
UWAGA!
Kupon jest ważny do 15 listopada 2010 r. Można go użyć tylko raz, usprawiedliwiając
nieprzygotowanie. Oddajemy kupon nauczycielowi.
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Kalendarium roku szkolnego
14 października

Dzień Nauczyciela

16 października

Dzień Papieża Jana Pawła II

1 listopada

Wszystkich Świętych

11 listopada

Święto Niepodległości

23 grudnia—2 stycznia

przerwa świąteczna

6 stycznia

Trzech Króli

22 stycznia—6 lutego

ferie zimowe

8 marca

Dzień Kobiet

12 kwietnia–14 kwietnia

Egzaminy gimnazjalne klas III

15 kwietnia

Próbny egzamin gimnazjalny klas II—

SPIS TREŚCI:

Rozpoczęcie roku
szkolnego
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Sprzątanie świata
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Patron szkoły

6, 7

część humanistyczna
21 kwietnia—26 kwietnia Przerwa świąteczna
1 maja

Święto Pracy

2 maja

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

3 maja

Święto Konstytucji 3 Maja

26 maja

Dzień Matki

1 czerwca

Dzień Dziecka

22 czerwca

Zakończenie roku szkolnego

WAKACJE !!!
WEŹ UDZIAŁ W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH!
ZOSTAŃ LAUREATEM!
Terminarz szkolnych etapów Wojewódzkich Konkursów
Przedmiotowych:
19.11.2010 (piątek) Wojewódzki Konkurs Matematyczny
22.11.2010 (poniedziałek) Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
23.11.2010 (wtorek) Wojewódzki Konkurs Geograficzny
24.11.2010 (środa) Wojewódzki Konkurs Historyczny
25.11.2010 (czwartek) Wojewódzki Konkurs Chemiczny
26.11.2010 (piątek) Wojewódzki Konkurs Biologiczny
29.11.2010 (poniedziałek) Wojewódzki Konkurs Informatyczny
30.11.2010 (wtorek) Wojewódzki Konkurs Plastyczny
1.12.2010 (środa) Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
2.12.2010 (czwartek) Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
3.12.2010 (piątek) Wojewódzki Konkurs Fizyczny

Życzymy powodzenia !!!

Wywiad z nowymi
nauczycielami
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Wywiad z uczniami
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English Page
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Die Deutche Seite
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Zagrożenia komputera
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Tam warto być,
to warto zobaczyć,
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Szkolne rymowanki
i żarciki
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Rozpoczęcie roku szkolnego

4

popis

solistek

wykonujących

pieśni patriotyczne.

Akademia rozpoczynająca nowy rok szkolny w naszej szkole
została połączona z uczczeniem rocznicy wybuchu drugiej
wojny światowej.

Po

Młodzież zebraną w sali
gimnastycznej

powitała

pani

dyrektor Bożena Nienałtowska.
Gościem specjalnym był Wójt
Gminy Juchnowiec Kościelny

przedstawieniu

uczniowie rozeszli się do sal,
by przywitać się, porozmawiać
z wychowawcami oraz zapoznać się z planem zajęć na naj-

Hasło tegorocznej akcji
„Sprzątanie Świata – Polska”
brzmi: „Chrońmy bioróżnorodność
–
segregujmy
odpady”.
Celem "Sprzątania
świata" jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony
środowiska - poczynając od
uprzątania śmieci, poprzez
promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.

bliższe dni.

pan Czesław Jakubowicz, który Po spotkaniu młodzież wróciła
mówił o ważnej roli wykształce- do swoich domów, by rozkonia w dzisiejszych czasach i szować się tym ostatnim dniem
konieczności

kultywowania „wolności”. Wszystko stało się

wartości patriotycznych. Przy- jasne – rok szkolny się rozpogotowana

część

artystyczna czął.

miała nie tylko przypominać o
cierpieniu, jakie niesie ze sobą

Uczniom i nauczycielom

życzymy dużo sił i wytrwałości Udział w akcji sprzątanie świata
wojna, ale także namawiać do
stał się już w naszej szkole trana najbliższe już tylko 9 miesiężycia bez przemocy. Najwiękdycją. Jak co roku sprzątaliśmy
cy. A potem ...
okolice naszej szkoły. Zawsze
sze wrażenie wywarł występ
najwięcej pracy mamy przy
„dresiarzy” oraz emocjonujący
ZNÓW BĘDĄ WAKACJE!!!
przystankach autobusowych i
przylegających do nich lasach.
Niestety, jeszcze wielu ludzi nie
jest świadomych potrzeby
ochrony środowiska. To smutne, że traktują oni las jak śmietnik, a nie miejsce, w którym
można się doskonale zrelaksować i naładować swoje akumulatory energią potrzebną do życia.

W sprzątaniu świata …..

KLASA IIIF WYMIATA

To nie lada wyzwanie,
iść z III f na świata sprzątanie. ;)

W naszym teamie żadnego
śmiecia się nie ominie…

…bo my jesteśmy grzeczne dzieci i
zbieramy dokładnie śmieci !

Koniec pracy, więc
wszystko jest cacy.
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Patron szkoły Karol Wojtyła
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Karol Wojtyła urodził się

Jan Paweł II miał też niezwyk łe
poc zuc ie
humo ru.
Oto kilka anegdot.

w Wadowicach 18 maja 1920 r.
Kiedy miał dziewięć lat zmarła
jego matka, a trzy lata później
zmarł

jego

starszy

brat

-

Edmund – lekarz medycyny,
który zaraził się szkarlatyną
od pacjenta. Został więc sam
z ojcem, który zajął się jego
wychowaniem. W 1930 r. Karol

n a u k ę chorobie.

r o z p o c z ą ł
w

•Jeździć po kardynalsku
Pewnego razu zapytano Karola
Wojtyłę, czy uchodzi, aby karJego
pontyfikat
był dynał jeździł na nartach. Wojtyjednym z najdłuższych w historii, ła uśmiechnął się i odparł:
a trwał 27 lat. Jan Paweł II zmarł - Co nie uchodzi kardynałowi,
to źle jeździć na nartach!
2 kwietnia 2005 r. po ciężkiej

Państwowym

Gimnazjum

W

ciągu

swojego

Męskim im. Marcina Wadowity pontyfikatu papież wielokrotnie
w Wadowicach, gdzie uczył się okrążył kulę ziemską. Był na
osiem lat. W 1938 roku zdał wszystkich
egzamin

z

dobrymi kontynentach, odwiedzał zarów-

bardzo

wynikami i rozpoczął studia no
polonistyczne

Wydziale i

na

koronowane

Jagiellońskiego.

najuboższych.

W

1958

jak

Przemawiał

r. Jako pierwszy papież w historii

został biskupem. W 1963 r. przekroczył
został metropolitą krakowskim, i

meczetu.

cztery lata później kardynałem. kalendarium
W październiku 1978 r., po pielgrzyma.
śmierci papieża Jana Pawła I,
wyjechał do Rzymu na jego
pogrzeb i mające się odbyć
16

października

1978 roku wybrano papieża
Polaka a Karol przybrał imię
Jan Paweł II. Jan Paweł II był
pierwszym
Słowianinem

głowy

Uniwersytetu w parlamentach, na stadionach.

Filozoficznym

konklawe.

zamieszkanych

papieżem
i

od

ponad

czterystu lat pierwszym, który
nie był Włochem.

progi

synagogi

Przedstawiamy
papieża

-

• J a k o ś
c z ł a p i ę
Podczas czwartej pielgrzymki
do Ojczyzny, w Olsztynie,
dziennikarzowi "Gazety Wyborczej" udało się wychylić głowę
ponad tłum i zapytać Jana
Pawła
II
o
zdrowie.
- A jakoś człapię - odpowiedział
Papież.
•Papieskie
wagary
Podczas powitania w Monachium Papież spytał licznie
obecne dzieci: "Dano wam dziś
wolne w szkole?". "Tak" - wrzasnęła z radością dzieciarnia.
"To znaczy - skomentował Jan
Paweł II - że papież powinien
częściej tu przyjeżdżać".

Patron szkoły Jan Paweł II
•Jak się czuje piesek
Jeden z watykańskich prałatów
chciał się nauczyć polskiego,
więc sprowadził sobie nasz
elementarz. Nauka była jednak
tak pospieszna, że kiedy chciał
si ę n o wą u mi e ję t n o ści ą
p o ch wa l i ć p r ze d O jce m
Świętym, coś mu się pomyliło i
zamiast: "Jak się czuje Papież",
rzekł: "Jak się czuje piesek?".
Papież spojrzał na niego
zdumiony, po czym odpalił:
"Hau, hau".
•Wierszyki na różne okazje
Podczas wypraw turystycznych
ze studentami ks. Karol
Wojtyła, zwany "Wujkiem",
często układał wierszyki
i piosenki do różnych sytuacji.
W 1957 roku w Bieszczadach
recytował taki oto dwuwiersz:
"Rano mnie chwalą, wieczorem
m n i e
g a n i ą
i jak tu można wierzyć tym...
paniom".
W 1952 roku swojej podopiecznej, świeżo upieczonej nauczycielce, p odaro wa ł n otes
z
d e d y k a c j ą :
"W tym notesie nie pisz dwójek,
o to prosi Cię dziś Wujek!".
W 1955 roku, podczas spływu
kajakowego na Drawie, cała
grupa, potwornie zmęczona,
dotarła na biwak o zmroku.
Jedynie "Wujek" nie tracił
rezonu i całą sytuację spointował rymowanką:
"Za te całodzienne harce,
Zmówię brewiarz przy latarce".

Jan Paweł II był także
wsp a n i a łym p o e t ą , kt ó r y
w swych wierszach poruszał
wiele tematów dotyczących
człowieka oraz jego relacji
z Bogiem.

"Magnificat"
Uwielbiaj, duszo moja, chwałę
Pana Twego,
Ojca Wielkiej Poezji - tak bardzo
dobrego.
On młodość moją rytmem
cudnym obwarował,
On pieśń mą na dębowym
kowadle ukował.
Rozebrzmij, duszo moja, chwałę
Pana twego,
Sprawcy Wiedzy anielskiej Sprawcy łaskawego.
Oto spełniam po brzegi
winogradu kielich
Przy uczcie Twej niebiańskiej rozmodlony sługa Wdzięcznością, żeś mi młodość
dziwnie rozanielił,
Żeś z lipowego pniaka kształt
jędrny wystrugał.
Tyś jest najcudowniejszy,
wszechmogący Świątkarz - pełno jest brzóz na drodze
mojej, pełno dębów Otom jest niwa wieśnia,
podsłoneczna grządka,
Otom jest młodociana grań
tatrzańskich zrębów.
Błogosławię Twój posiew
Wschodem i Zachodem Obsiewaj, Gospodarzu, niwę
Twą sowicie,
Łanem niech będzie żytnim,
smreczynowym grodem
Młodość rozkolebana tęsknotą
i życiem.
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Aby jeszcze lepiej poznać
Patrona naszej szkoły proponujemy przeczytać i przemyśleć kilka
sentencji Jana Pawła II.
• Człowiek szuka miłości,
bo w głębi serca wie, że tylko
miłość może uczynić go
szczęśliwym.
• Człowieka trzeba mierzyć miarą
serca.
• Kapłan jest człowiekiem
żyjącym samotnie po to, aby inni
nie byli samotni.
• Każde pokolenie powinno
zdawać sobie sprawę, iż wolność
nie polega na tym, żeby robić, co
nam się żywnie podoba, ale na
prawie do robienia tego,
co należy.
• Modlić się znaczy dać trochę
swojego czasu Chrystusowi, zawierzyć Mu, pozostawać
w milczącym słuchaniu Jego
Słowa, pozwalać mu odbić się
echem w sercu.
• Nie bójcie się słabości
człowieka ani jego wielkości!
Człowiek zawsze jest wielkim,
także w słabości.
• Niech krzyż, który swoimi
ramionami łączy niebo z ziemią
i ludzi między sobą, rozrasta się
na naszej ziemi w wielkie drzewo
przynoszące owoce zbawienia.
• Różnymi drogami biegnie życie
ludzkie, ale wszyscy szukają
szczęścia i miłości.
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Wywiady z nauczycielami

Aneta Szkiłądź (nauczyciel
języka angielskiego; dwa lata
pracy w szkole językowej w
Białymstoku):
-Dlaczego wybrała pani nasze
gimnazjum?
-Wybrałam wasze gimnazjum z
wielu powodów, m.in. mieszkam bardzo bisko, znam tu wiele osób.
-Czy ma pani jakiś system,
według którego odpytuje pani uczniów?
-Tak, zamykam oczy i losuję.
-Czy myślała pani kiedyś o
innym zawodzie niż nauczyciel?
- Od zawsze myślałam o pracy
związanej z językiem angielskim ,np. tłumacz.
-Co lubi pani robić w wolnym
czasie?
- Uwielbiam wykonywać prace
z papieru. Ostatnio zrobiłam
zaproszenia na ślub koleżanki.
W szkole prowadzę kółko, na
które serdecznie zapraszam.
-Czy uprawia pani jakiś
sport?
-Bardzo lubię jeździć na rowerze. Przygotowuję się do maratonu, ale moje plany pokrzyżowała kontuzja. Przez nią całe
wakacje spędziłam w szpitalu.
-Jakiej muzyki lubi pani słuchać?
- Ostatnio słucham Metallicy
[śmiech]. Nie lubię hip-hopu,
raggae, popu.
-Co poradziłaby pani swoim
uczniom?
Serdecznie życzę wszystkim
szczęścia, dobrych ocen.

Monika Sadowska (nauczyciel
języka angielskiego; sześć lat
pracy w zawodzie nauczycielskim):

Izabela Iwanicka
(psycholog; wolontariat w
poradni pedagogicznej i
świetlicy środowiskowej):

-Dlaczego wybrała pani nasze
gimnazjum?
-Wybrałam wasze gimnazjum,
bo macie dobre wyniki nauczania.
-Czy ma pani jakiś system, według którego odpytuje pani
uczniów?
- Niestety , nie.
-Czy myślała pani kiedyś o innym zawodzie niż nauczyciel?
-Nie, zawsze chciałam zostać
nauczycielką. Cieszę się, że
spełniłam swoje pragnienie.
-Co lubi pani robić w wolnym
czasie?
Lubię spacerować, spotykać się
z przyjaciółmi i słuchać muzyki.
-Czy uprawia pani jakiś sport?
-Niestety nie.
-Jakiej muzyki lubi pani słuchać?
- Wszystko prócz muzyki
raggae.
-Co poradziłaby pani swoim
uczniom?
- Myślę, że i tak nie posłuchają
moich rad.

-Dlaczego wybrała pani nasze gimnazjum?
- Słyszałam pozytywne informacje na temat tego gimnazjum.
- Czy myślała pani kiedyś o
innym zawodzie niż psycholog?
-Tak, w dzieciństwie chciałam
zostać nauczycielką.
-Co lubi pani robić w wolnym czasie?
-Lubię jeździć na rowerze, gotować i odpoczywać.
-Czy uprawia pani jakiś
sport?
-Czasem pływam i jeżdżę na
rowerze.
-Jakiej muzyki lubi pani słuchać?
- Zależy od nastroju, ale najczęściej jest to jazz.
-Co poradziłaby pani swoim
uczniom?
- Nie poddawajcie się w trudnych sytuacjach, wierzcie , że
się wszystko uda, bo wiara
czyni cuda .
-Dlaczego wybrała pani ten
zawód?
- Aby poznać wnętrze człowieka i pomagać innym .

Wywiady z uczniami klas pierwszych
1.Dlaczego wybraliście klasę sportową i
jakie zalety oraz
wady ma ten wybór?
-Wybraliśmy tę klasę,
ponieważ lubimy sport.
Cieszymy się, że
mamy po dwie lekcje
wychowania fizycznego
dziennie. Najchętniej
cały dzień gralibyśmy w piłkę
nożną.
2.Jaki sport trenujecie
i dlaczego właśnie ten?
-Trenujemy piłkę nożną, ponieważ
jest to bardzo ekscytujący sport.
Przynosi nam dużo radości
i satysfakcji, pozwala rozładować
emocje.
3.Którego piłkarza uważacie za
najbardziej wartościowego?
- Cristiano Ronaldo,Luis Mani,
Lionel Messi.
4.Jakimi cechami waszym zdaniem powinien odznaczać się
dobry piłkarz?
- Szybkość, doskonała technika
oraz sprytny drybling – to naszym
zdaniem najważniejsze atuty
dobrego piłkarza.
5.Czy trenujecie dodatkowo w
jakimś klubie lub chcielibyście
to robić?
-Tak, trenujemy w klubie Hetman
Białystok.
6.Jesteście wiernymi kibicami
jakiegoś klubu lub reprezentacji?
-Jesteśm kibicami Jagiellonii
Białystok.
7.Na jakich pozycjach gracie?
-Szymon - obrona,
-Arek - napastnik,
-Filip - pomoc,
8.Czy macie jakieś plany na
przyszłość związane z tym sportem?
-Planujemy karierę piłkarską.
9.Jakie macie największe osiągnięcie w tej dziedzinie sportu?
-Zdobyliśmy 5 miejsce
w województwie oraz dostaliśmy
się do finałów wojewódzkich o
Puchar Premiera Donalda Tuska.

Dziękujemy za wywiad
i życzymy dalszych sukcesów.
Wywiad z Szymonem Sadowskim, Arkiem Melechowiczem i Filipem
Jaroszem przeprowadziły Emilia
Kropiwnicka oraz Paulina Popow.

1.Dlaczego wybrałyście klasę
sportową i jakie zalety oraz wady
ma ta klasa?
- Bardzo lubimy sport, a w klasie
sportowej jest dużo ruchu, największą wadą tej klasy jest dużo zajęć
każdego dnia. Jednak realizacja
pasji wymaga poświęceń.
2.Jaki sport trenujecie i dlaczego
właśnie ten?
-Siatkówkę, ponieważ nasza klasa
ma taki profil, ale już po pierwszych
lekcjach w IV klasie bardzo się nam
ten sport spodobał. Cieszymy się
także, że jest coraz bardziej popularny w naszym kraju.
3.Którą siatkarkę bądź siatkarza
uważacie za najbardziej wartościowego?
-Anna Barańska (dziewczyny odpowiedziały jednogłośnie)
4.Jakimi cechami waszym zdaniem powinna odznaczać się dobra siatkarka, siatkarz?
-Przede wszystkim silna psychika
cierpliwość, wytrwałość, sprawność
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5.Czy trenujecie w jakimś klubie lub chciałybyście trenować?
-Trenujemy jedynie w szkole, ale
chciałybyśmy grać w białostockim klubie AZS.
6.Jesteście wiernymi kibicami
jakiegoś klubu lub reprezentacji?
-Kibicujemy reprezentacji Polski.
Oglądamy prawie każdy mecz.
7.Czy ten sport wymaga dużo
wysiłku?
- Ogólnie ten sport nie jest tak
bardzo wyczerpujący, wymaga
silnej psychiki. Jak mówi nasz
trenerka ( P.Anna Kozioł), żeby
do czegoś dojść trzeba włożyć w
to dużo pracy i energii.
8.Czy macie jakieś plany na
przyszłość związane z tym
sportem?
-Niektóre z nas chciałyby z tym
sportem wiązać przyszłość grać
w dobrych zespołach ( ale jak na
razie to tylko marzenia, które staramy się małymi krokami realizować).
9. jakie macie największe osiągnięcia w tej dziedzinie sportu?
-5 miejsce w województwie,
udział w wielu zawodach, sparingach.
10.Czy polecacie innym aby
przyszli do klasy sportowej?
-Tak, ponieważ jest bardzo dobra atmosfera, jesteśmy zgrani
oraz jest dużo sportu, więc osoby
lubiące ruch na pewno powinny
się zapisać.
Dziękujemy za wywiad i życzymy dalszych sukcesów.

wywiad z dziewczętami
klasy 1a przeprowadziły
Emilia Kropiwnicka oraz
Paulina Popow.

fizyczna.

English Page
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CULTURE FILE ABOUT BRITAIN
Buckingham Palace, London
Buckingham Palace is
the Queens official London residence and is used to receive
and entertain guests on state,
ceremonial and official occasions for the Royal Family.
The Palace is located between
The Green Park, Hyde Park

and St. James's Park.
Originally known as Buckingham House, the building
was built for the Duke of Buckingham in 1703 on a site
which had been in private ownership for at least 150 years. It
was acquired by George III in

1761 as a private residence for
Queen Charlotte, and known as
"The Queen's House". During
the 19th century it was enlarged, by architects John Nash
and Edward Blore, forming
three wings around a central
courtyard. Buckingham Palace

finally became the official royal
palace of the British monarch
on the accession of Queen
Victoria in 1837. The last major
structural additions were made
in the late 19th and early 20th
centuries, including the East
front which contains the well-

known balcony on which the
Royal Family traditionally congregate to greet crowds outside. However, the palace chapel
was destroyed by a German
bomb in World War II; the Queen's Gallery was built on the
site and opened to the public in
1962 to exhibit works of art
from the Royal Collection.
Buckingham Palace's 19 state
rooms, ballroom and gardens
are open to visitors during
August and September
while the Queen makes her annual visit to Balmoral.
The State rooms house some
of the Royal family's greatest
treasures including paintings
and the finest French and English furniture.

Die Deutche Seite
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Taka matka po niemiecku zwie der Hottentottenstottertrotsie: Hottentottenstottertrottel- telmutterbeutelrattenlattengit
mutter, zaś jej zabójca nazywa terkofferattentäter (niem.) –
się Hottentottenstottertrottel- zabójca (Attentäter) hotentockiej (Hottentotten) matki
mutterattentater.
(Mutter) głupka i jąkały
Język niemiecki słynie
z obecności w nim bardzo Policja chwyta mordercę (Stottertrottel) umieszczony w
długich wyrazów. To, że i umieszcza go prowizorycznie kufrze (Koffer) z plecionki
( L a t t e n g i t t e r )
specyfika słowotwórstwa w k l a t c e n a k a n g u r y
przeznaczonej
do
w języku niemieckim jest taka (Beutelrattenlattengitterkoffer),
przechowywania schwytanych
a nie inna, nie oznacza wcale, lecz więźniowi udaje się uciec.
kangurów (Beutelratten)
że słowa te można sobie Natychmiast rozpoczynają się
die Damenfussballweltmeistworzyć dowolnie i w nie- poszukiwania. Nagle do wodza
terschaftsqualifikationsspielu
Hotentotów
przybiega
skończoność.
ebertragung - transmisja
Hotentocki wojownik krzycząc:
z meczu kwalifikacyjnego miAle oto kilka przykładów jako - Złapałem zabójcę!
strzostw świata w piłce nożnej
(Attentäter).
ciekawostki…:
kobiet
- Tak? Jakiego zabójcę? - pyta
Krótka

historia

z

życia wódz.

das Eisenbahnknotenpunkplemienia
H o t e n t o t ó w - Beutelrattenlattengitterkoffera- t h i n u n d h e rs c h ri e b e rh a u ( H o t t e n t o t t e n ) : ttentäter, - odpowiada
schen - budka dróżnika
wojownik.
die MittelstreckenraketenHotentoci chwytają kangury - Jak to? Zabójcę, który jest
kernwaffenversuche - badania
(Beutelratten) i umieszczają je w klatce na kangury
prowadzone nad rakietami
w klatkach

(Koffer) krytych z plecionki? - pyta Hotentocki

jądrowymi średniego zasięgu

plecionka (Lattengitter) po to by wódz.
ich

pilno wa ć.

nazywają

się

"klatki
ki"

Kla tki

po

p l e c i o n - hotentockiej matki głupiego

z

zawierają

całość

- To jest Hottentottenstottertrot-

niemiecku telmutterattentäter (zabójca

(Lattengitterkoffer)

jeżeli

te

zaś,

i jąkającego się syna) -

nazywa

s i ę : tubylec.
- Ależ oczywiście - rzekł
wódz - mogłeś od razu mówić,

dnia,

Hotentoci że schwytałeś

zatrzymują

m o r d e r c ę Hottentottenstottertrottelmutte-

(Attentater),

oskarżonego rbeutelrattenlattengitterkofferatt

o

pewnej

zabójstwo

erkajutenschlüssel - klucz od
kabiny kutra pływającego po
rzeczce

kangura, odpowiada

Beutelrattenlattengitterkoffer.
Pewnego

der Binnenschifffahrtskut-

matki entäter!

die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung - L4 (zwolnienie
lekarskie)
das Teledienstdatenschutzgesetz - ustawa o bezpieczeństwie danych podczas świadczenia usług telekomunikacyjnych
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ZAGROŻENIA KOMPUTERA
Jak się chronić
przed zagrożeniem
z sieci.

Wirus - to kod, który bez
zgody użytkownika dołącza się
do innego programu lub go modyfikuje, następnie pomnaża
się bez opamiętania
i zaraża wszystkie napotkane
pliki oraz wykonuje działania
określone przez twórcę.

1. AVAST !!!
Free Antivirus
Wpływ na wydajność grafiki:
Zabezpiecz swój komputer za
Żadna,
pomocą antywirusa firewalla i
wykrywalność wirusów:
programu anty szpiegowskiego. 97,24%
Spowolnienie systemu: do 7%
Skanuj go regularnie za pomocą start systemu - 1:10 min
tych programów
18:30 min -kopiowanie folderu,
Nie otwieraj załączników maili
5 min - skanowanie folderu
zawierających dziwny temat lub
treści, nawet jeśli wiadomości
2. Comodo Antivirus
pochodzą od znajomych.
Wpływ na wydajność grafiki :
Niewielki
wykrywalność wirusów: 99%
Spowolnienie pracy systemu:
do 30%
start systemu – ok. 1min,
22:30 min - kopiowanie folderu,
3:11min – skanowanie folderu.

Robak – jest podobny do
wirusa tyle że rozmarza się
poprzez sieć i nie potrzebuje
programu-nosiciela. Często
używa poczty elektronicznej

Keyloger – ten programik
ma za zadanie dostać się na
wasz komputer następnie dobrze się ukryć, a kiedy to zrobi
wysyła dla hackera (Np. na
emalia) wszystko co wcisnęliście na klawiaturze często ten
wirus prowadzi do utraty kont
internetowych.

Backdor – program ten,
umożliwia hackerowi przejecie
kontroli nad waszym
komputerem na poziomie
administratorskim i
wykonywanie praktycznych
wszystkich działań
(Np. sprawdzanie waszych
osobistych plików)
Istnieje wiele więcej rodzajów
wirusów komputerowych to
przykład najbardziej
powszechnych i wrednych
wirusów.
&

Ranking antywirusów
według CD - ACTION®

Nie podawaj nikomu haseł do
swoich kont żadna firma, strona
internetowa ani bank nie będzie
cię o to nie prosił.

3. AVG Anti-virus
Free edition 9.0
Wpływ na wydajność grafiki :
Niezauważalna
wykrywalność wirusów: 92%
Jeśli komputer dziwnie się zachowuje a antywirus nic nie po- Spowolnienie pracy systemu:
kazuje sprawdź komputer za po- do 15%,
start systemu – 1:13 min,
mocą skaner innej firmy.
19:47 min - kopiowanie folderu,
4 min -skanowanie folderu.
Zanim cokolwiek ściągniesz
sprawdź czy ten program po4. Avira Antivir
chodzi z zaufanego źródła, a
nie nowej nieznanej stronny in- Wpływ na wydajność grafiki :
zauważalna
ternetowej. Przy ściągani miej
włączony rezydentny skaner an- wykrywalność wirusów: 97%
Spowolnienie pracy systemu:
tywirusowy
do 30%,
start systemu – 0:54 min,
22:30 min - kopiowanie folderu,
3:05min - skanowanie folderu.
5. Panda Cloud Antivirus
Wpływ na wydajność grafiki :
Niewielka
wykrywalność wirusów: 67%
Spowolnienie pracy systemu:
do 28%
start systemu – 0:52min,
22 min - kopiowanie folderu,
2:58min -skanowanie folderu.

Tam warto być, to warto zobaczyć.
ORLIK w Kleosinie

W niedzielę 26 września,
w trakcie X Festynu
Parafialnego, został oficjalnie
o t wa r t y ko mp l e ks b oi sk
z zapleczem wybudowany
w ramach ogólnopolskiego
programu Orlik 2012.
W Kleosinie powstały
dwa boiska: ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 30 na
62 metry oraz wielofunkcyjne 30 na 56 m, na którym oprócz
gry w piłkę nożną można uprawiać inne sporty takie jak: siatkówkę, koszykówkę, tenis
ziemny i piłkę ręczną. Ale Orlik
to nie tylko nowoczesne boiska,
a także bieżnia, skocznia w dal,
trybuny, skatepark i plac zabaw. Wszystko jest świetnie
oświetlone i ogrodzone.
Inwestycja kosztowała 2 mln
złotych.
Opinie uczniów:
"Bieżnia jest bardzo wygodna,
świetnie się na niej biega."
"Gra na sztucznej murawie jest
super!"

"Zapiski oficera Armii
Czerwonej" są grane na scenie
Teatru Dramatycznego w Białymstoku od osiemnastu lat.
Spektakl, który tak długo utrzymuje się na afiszu nie może być
zły. z takim przekonaniem zajmowałam miejsce na widowni.
Później z każdą chwilą ulegało
ono poprawie.
Sztuka to teatralna adaptacja świetnej książki Sergiusza
Piaseckiego. Opiera się ona na
monologu - Miszy Zubowa. To
młodszy lejtant niezwyciężonej
Armii Czerwonej, który 17 września 1939 roku razem z wojskami towarzysza Stalina wkracza
na terytorium Polski. Według
niego w tym okropnym, kapitalistycznym kraju panuje niespotykane bogactwo (można tu kupić
chleb, a nawet buty!), jednak ludzie są nieco dziwni (codziennie
kąpią sie w wodzie wypływającej
ze ściany)... Przeklęta burżuazja! W naszym bohaterze kiełkuje uwielbienie do korzyści, jakie niesie zachód, jednocześnie
stara się on być wiernym Stalinowi i ukochanej Rosji. Taka historia ukazana w zabawny, groteskowy sposób jest doskonałym
materiałem na sztukę. Jeśli dodamy do tego niesamowity
kunszt aktorski Krzysztofa Ławniczaka i reżyserię Andrzeja Jakimca przestajemy sie dziwić, że
"Zapiski..." w Białymstoku są już
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tyle lat. Co jednak sprawia, iż
oglądają go widzowie w różnym wieku? W jaki sposób w
ogóle udało się zaciągnąć
gimnazjalistów do teatru i jak
to przeżyli? Okazuje się, że
bardzo dobrze, bowiem widowisko, na jakie się udaliśmy
przeczy wszystkim stereotypom o teatrze, jakie krążą
wśród dzisiejszej młodzieży.
Podczas oglądania spektaklu
nikt nie spał, ani nikt też sie
nie nudził. Z resztą, jak można
nazwać nudną sztukę, w trakcie której aktor tańczy na stole, rzuca bananami i kładzie
się na twojej koleżance?
Podsumowując,
"Zapiski oficera Armii Czerwonej" to doskonałe przedstawienie na początek przygody z
teatrem. To widowisko pokazuje go od całkiem innej strony
i sprawia, że publiczność reaguje niezwykle żywiołowo, a
wychodząc z sali ma szeroki
uśmiech na twarzy i bolące od
śmiechu brzuchy.

Z takimi opiniami spotkałam
się najczęściej:
"Podobało mi sie to, że widzowie uczestniczyli w przedstawieniu, byli jego częścią." Karolina
"Sztuka była bardzo zabawna,
lubię ten humor." Magda
"Klimat tego przedstawienia
był świetny." Marta

Tam warto być, to warto zobaczyć
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Rynek Kościuszki
Pałac Branickich
Pałac

Branickich

jest

jedną

z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich. Zbudowany
jest w stylu późnobarokowym.
Pierwszym

właścicielem

tej

pięknej posiadłości był Jan Klemens Branicki. W latach 1691-

Za środek miasta Białystok uwa-

1697 pałac został przebudowa-

żana jest fontanna położona na

ny. Podczas tego remontu jed-

Rynku Kościuszki. We wschod-

na z baszt została zmieniona w

niej części ryn-

klatkę schodową natomiast w

ku znajduje się

drugiej

trzyna wo wy ,

baszcie

komnaty.

Podczas

przebudowy
boczne

usytuowano
kolejnej

podwyższono

oficyny,

postawiono

neogotycki budynek

zbudo-

wany z czerwo-

wiele

nej cegły- ko-

rzeźb. Pałac Branickich jest

ściół farny. W

ważnym

centrum jest też

jońską

kolumnadę,
punktem

i

podczas

zwiedzania Białegostoku. Za-

ratusz z wieżą zegarową, który

chwyca niedawno odnowionym

został zbudowany w 1761 roku.

ogrodem.

W przyszłości Rynek Główny
ma być połączony z ulicą Suraską.

Tam warto być, to warto zobaczyć
Białostockie

Muzeum

Muzeum Wsi

Wojska Polskiego
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Edmunda Majkowskiego,
- Galeria "Żołnierz polski w
sztuce ludowej",
- Ekspozycja plenerowa sprzętu wojskowego w Podlaskim
Oddziale Straży Granicznej
(ul. Gen. J. Bema 100) zwiedzanie po wcześniejszym
uzgodnieniu.
Można zobaczyć tu wiele ro-

Białostockie muzeum te

Muzeum Wojska Polskie-

jest stworzone na powietrzu.

go powstało w 1968. W Muzeum

Można obejrzeć tam wiele za- prezentowanych jest pięć wybudowań i dowiedzieć się jak staw stałych:
żyli kiedyś ludzie.

- Sala Rycerska,
- Dzieje oręża
polskiego od X
do XX wieku,
ze szczególnym uwzględnieniem ziem
północno-

Znajduje się tam także XIX- wschodnich jest to kolekcja wiowieczny wiatrak. Skansen ten dąca,
powstał 1989 roku. Znajduje się - Galeria Rzeźby Batalistycznej
przy szosie prowadzącej do Augustowa.

dzajów broni, pamiątki, sprzęt
lotniczy, pancerny, artyleryjski
i uzbrojenie okrętów wojennych.
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SZKOLNE RYMOWANKI i żarciki
Liczba Pi w sklepiku żyła
Ciągle tam po prostu śniła
Nazwana niewymierną
W szkole też była mierną
W kole się zawieruszyła
Na obwodzie ciągle żyła
W polu koła też liczona I nie
czuła się zdradzona
Lecz do rombu nie mieszała
Bo ta Pi, to liczba mała!

Nauka odmładza duszę,
łagodzi gorycz samotności,
gromadzi mądrość, która będzie
Twą żywicielką starości!

Kto -uje kreskuje,
Ten ma same dwóje!

Czasowniki mają czasy
- o tym wiedzą wszyscy z klasy.
Teraźniejszy - teraz pytam;
Przyszły - jutro się zapytam;
Przeszły - wczoraj już pytałem.
No i ... piątkę otrzymałem!

Jasiu pyta się mamy:
- Mamo czy to prawda, że naszymi przodkami były małpy?
Tatuś mi tak mówił.
- Nie wiem synku czy to prawda, bo twój tato nigdy mi nie
mówił o swojej rodzinie.
- Kto cię nauczył tak kląć? –
denerwuje się mama.
- Święty Mikołaj!
- Święty Mikołaj?
- Tak. Kiedy mi kładł w nocy
prezenty i uderzył się kolanem
w szafę.

Z gramatyką dasz sobie radę,
Gdy odkryjesz sam zasadę !

Wiedzą wszystkie
mądre główki,
które słowa
to przysłówki :
Jak? - przyjemnie, dobrze, lekko;
Kiedy? - dawno;
Gdzie? - daleko.

NAUKA-najlepsza broń
W walce o życie.
Kto książki bardzo ceni
-ten znajdzie się na szczycie!
Ile razy z polem trójkąta miałeś
problemy?
My w tym kłopocie pomóc ci
chcemy.
Pomnóż podstawę przez pół
wysokości,

Ojciec zwraca się do syna:
- Przeproś braciszka za to,
że nazwałeś go głupim
i powiedz, że żałujesz!
- Żałuję, Józiu – przeprasza
braciszek – żeś głupi…
W szkole pani kazała dzieciom
narysować
swoich rodziców. Po pewnym
czasie podchodzi do
Franciszka
Masztalskiego
i pyta:
- Czemu twój
ojciec ma niebieskie włosy?
- Bo nie mam łysej kredki…
Nauczyciel oddaje Jasiowi klasówkę. Zamiast oceny napisał
IDIOTA. Jaś spojrzał na kartkę,
potem na nauczyciela i mówi:
- Ale pan jest roztargniony. Miał
pan wystawić ocenę a nie się
podpisywać

Uwagi
z przymrużeniem oka ;)
Na wycieczce szkolnej zerkał
nieznacznie ku sklepowi
z napojami alkoholowymi,
gdzie potem dokonał zakupu
pamiątek.
W czasie wyścigu międzyszkolnego umyślnie biegł wolno, by,
jak twierdzi, zyskać na czasie.
Ukradł ze szkolnego WC sedes
i przechowuje go w tornistrze
Nie uważa i biega na lekcjach
wf-u.
Kowalska i Jóźwiak nie chcą
podać swego nazwiska.

