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Rozpoczął się rok szkolny!!!
W raz z kończącymi się wakacjami przybył wrzesień. Miesiąc, w którym wypoczęte dzieci i młodzież wracają do szkoły.
Dla pierwszaków oznacza to nową szkołę, nauczycieli i przyjaciół. Dla drugoklasistów spotkanie z nauczycielami, przyjaciółmi i kolejne miesiące ciężkiej pracy. Dla trzecioklasistów rok, w którym muszą porządnie przygotować się do egzaminów i dokładnie powtórzyć materiał.
Życzymy Wam powodzenia w

NOWYM ROKU ….
SZKOLNYM!
Asia Kiełczewska 2a

Zajęcia teatralne
Zajęcia teatralne odbywają się w naszej szkole w każdy wtorek od
godziny 15.15 do 16.05 w sali 01.
Koło teatralne zaprasza na zajęcia!
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Spotkanie z pierwszakami
Wspominałam ostatnio moje pierwsze dni w gimnazjum. Muszę
przyznać: nie były ciekawe. Nauczyciele wydawali się w większości
surowi, a ja sama byłam bardzo nieśmiała. Dzisiaj jest zupełnie inaczej.
Szkoła jest przyjazna, z nauczycielami można się dogadać. Pamiętając
jak się czułam rok temu, postanowiłam porozmawiać z kilkoma pierwszoklasistami.
Oto wyniki mojej pracy: osiem na osiem dziewcząt, które spytałam powiedziały, że wolą gimnazjum niż szkołę podstawową. Trzy na
cztery osoby uznały, że w szkole jest za mało zajęć dodatkowych, co
bardzo mnie zdziwiło, bo sama zapisałam się już na cztery i gdybym
miała więcej czasu skorzystałabym z jeszcze kilku ofert zajęć pozalekcyjnych. Julia uważa, że w gimnazjum jest nudno. Zuzia sądzi jednak
zupełnie inaczej - cieszy się, że ma szanse poznać nowych ludzi i rozwijać swoje pasje. Zdania na temat pedagogów są podzielone. Julia i
Kinga przypuszczają, że wychowawcy są wymagający, natomiast reszta uczniów twierdzi, że są mili i sprawiają dobre wrażenie. Na koniec
ankiety podeszłam do jednego z chłopców, aby zasięgnąć jego opinii.
Spotkałam się z dziwną sytuacją. Przestraszony gimnazjalista powiedział, że mama zakazała mu rozmawiać z obcymi i uciekł.
Tym zabawnym faktem zakończyłam przygodę z ankietą i muszę
przyznać, że ta niepewność, której sama doświadczyłam szybko minie i
będziecie mogli czerpać radość i satysfakcję z bycia uczniami Gimnazjum w Kleosinie.
Dziękuję uczniom i uczennicom klas pierwszych za udział w ankiecie.
Julia Duchnowska kl. 2b

Nocne maratony filmowe w kinie Helios
Nocne Maratony Filmowe to nie tylko okazja do "nieprzespanej"
nocy, ale również doskonały moment na przeżycie kilku godzin w niepowtarzalnym klimacie, jaki stworzyć potrafią filmy grane jeden za
drugim.
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Kącik poetycki
Kocham Cię rano,
Kocham Cię wieczorem,
Kocham Cię nawet,
Kiedy jestem w szkole.
Życie z Tobą jest znacznie piękniejsze,
I będę zawsze pisać Ci wiersze.
Julia Duchnowska

„Gdy jestem sama, Jesteś moim
cieniem
Gdy płaczę, Jesteś moim ramieniem
Gdy się smucę , Jesteś moim
uśmiechem pomimo wad,
obaw ,słabości i lęków pomagasz
mi się wzbić ku pełnemu szczęściu
Gdy Cię potrzebuję, Jesteś przy
mnie
Gdy się boję, Jesteś i dajesz mi poczucie bezpieczeństwa
Chwytasz mnie za dłoń i prowadzisz na bezpieczny ląd.”
Wygrzebane w internecie.

Walczmy z uzależnieniami !
X Kampania Białych Serc to ogólnopolski protest pr zeciwko nar kotykom. Symbolem kampanii są białe, papierowe serduszka. Akcja
potrwa w tym roku od 12 października do 26 października 2014 r. i
przebiegać będzie pod hasłem „Życie to nie gra”. Organizatorzy pragną poruszyć w czasie Kampanii temat uzależnienia od hazardu i gier
komputerowych. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w październikowym solidarnym proteście przeciwko narkotykom! Każdy
mieszkaniec Polski może przyłączyć się do protestu w bardzo prosty
sposób - wystarczy wyciąć białe papierowe serduszko i zawiesić je w
oknie swojego domu.
Julia Duchnowska kl. 2b
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Festyn Rodzinny z okazji Światowego Dnia Uśmiechu
Termin imprezy: 04-10-2014
Rodzinny festyn odbędzie się w godzinach 11.00 – 13.00 w Publicznym Gimnazjum Nr 29, ul. Gdańska 23/1. W programie: zajęcia na
kortach tenisowych, strzelnica, zawody sportowe, malowanie palcami,
malowanie twarzy, zabawy z chustą, bigos i słodkości oraz wiele innych niespodzianek.

Julia Duchnowska
kl.2b

RÓŻNOŚCI

Nutella Atakuje!
Czy wiecie, że w niektórych krajach Europy zachodniej można kupić
5 kg słoik Nutelli? Cena tego rarytasu wynosi ok. 80 dolarów.
Mmmm…
Prawda o króliku Bugsie
Mimo że królika Bugsa kojarzymy jako wielkiego miłośnika marchewek, Mel Blanc który podkładał głos temu jakże przyjaznemu bohateCoś dla łowców nieprzygotowań!
Jeżeli myślicie, że kupując gazetkę szkolną otrzymacie nieprzygotowanie
podane na tacy, to się mylicie! W tych czasach nie ma nic za darmo!,
INSTRUKACJA OBSŁUGI NIEPRZYGOTOWAŃ :-)
1. Dostarcz gazetkę do wskazanych osób:
Julia Duchnowska 2b, Asia Kiełczewska 2a
2. Odbierz druk nieprzygotowania, który okażesz nauczycielowi.
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Podchwytliwe zagadki
Reguły: Rozwiąż zagadki i pr zynieś odpowiedzi do redakcji gazetki „To
My”. Jeżeli rozwiążesz je prawidłowo to otrzymasz darmowe nieprzygotowanie.
Wchodzisz do ciemnego pokoju. Na stole stoją dwie lampy: naftowa i gazowa. Co najpierw zapalasz ?
Długość kota z ogonem wynosi 50 cm. Ile waży kilogram sierści kota?
Wstajesz o godzinie 9.00, kładziesz się spać o godzinie 8.00. Ile godzin
śpisz ?

Drogi Nauczycielu! Drogi Uczniu!
14 października jest potocznie nazywany Dniem Nauczyciela.
Oficjalnie jest to jednak Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Dla mnie jest to dzień, w którym
uświadamiam sobie, jak ważną rolę w życiu młodych ludzi pełnią
nauczyciele.
Z głębi serca dziękuję Wam za wszystkie dni,
które wspólnie przeżyliśmy.
Jestem wdzięczna za każdą pogodną chwilę,
za każdy uśmiech, miłość, dobrą radę.

Julia Duchnowska kl.2b
A teraz coś dla miłośników dobrej muzyki!
Według nas, piosenką na którą powinno się zwrócić szczególną uwagę
jest utwór Marceliny i Piotra Roguckiego pt. Karmelove. Słodki jak
miód głos Marceliny, w połączeniu z ochrypłym głosem Piotra tworzy
wybuchową mieszankę, którą pokocha każdy.
Natalka Warpechowska 2a
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Kącik kulinarny
Scones, czyli angielska pr zekąska do popołudniowej her batki.
Składniki:
250 g mąki pszennej
2 łyżeczki proszku do pieczenia
Szczypta soli
55g masła
25g cukru
200ml mleka
1 jajko
Sposób przygotowania:
Nagrzej piekarnik do temperatury 220C. Posmaruj papier
do pieczenia cienką warstwą masła. Zmieszaj mąkę, proszek
do pieczenia, wymieszaj z masłem.
Dodaj cukier i mleko dla uzyskania miękkiego ciasta.
Na posypanej mąka powierzchni bardzo delikatnie zagnieć
ciasto. Rozwałkuj do grubości 2 cm. Wytnij z ciasta okręgi o
średnicy 5 cm i umieść na papierze do pieczenia. Delikatnie
zagnieć resztę ciasta i wycinaj kółka, aż do zużycia całego
ciasta. Posmaruj wierzch scones białkiem z jajka
(lub mlekiem). Piecz przez 12-15 minut dopóki nie urosną nie
nabiorą złotawego koloru.
Po ostygnięciu serwuj z masłem, dżemem lub gęstym
kremem.
Mniam….
Iga Kuźmicka kl.2a
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