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►AKTUALNOŚCI

GIMNAZJALNE
MISJE PARAFIALNE

PRZEDSZKOLE

W dniach 18 - 23 września 2016r. w
Parafii św. Jana Chrzciciela w Bielsku

W

dniach

1

września

-

30

przeżywaliśmy Misje Święte. To wydarzenie

października 2016r. w naszym gimnazjum

odbywa się w każdej parafii co 10 lat i ma za

gościmy Samorządowe Przedszkole z

zadanie odnowić naszą wiarę. Misje trwały od

Bielska. Powodem tej przeprowadzki jest

niedzieli do piątku włącznie, prowadził je

budowa nowego obiektu dla maluchów.

ksiądz Wojciech Iwanowski. We wtorek i w

Zajęte jest sześć klas na dolnym korytarzu.

środę

uczestniczyli

W budynku zmieniły zasady poruszania,

uczniowie gimnazjum im. Cypriana Kamila

ponieważ wchodząc głównym wejściem

Norwida w Bielsku. Ksiądz Wojciech głosił

idziemy od razu na pierwsze piętro. Jeżeli

bardzo ciekawe kazania Ponadto śpiewał i

chcemy iść do świetlicy lub na halę

akompaniował sobie na gitarze. W środę na

gimnastyczną to musimy przejść górnym

Mszy św. dla gimnazjum wykonał wiersz

korytarzem. Wszystkie lekcje odbywają

naszego Patrona Cypriana Kamila Norwida

się na pierwszym i drugim piętrze.

,,Moja Piosnka" [II].

Przedszkole nie sprawia nam żadnych

we

Mszy

świętej

kłopotów, nasi goście są

cicho, prawie

jakby ich nie było. Panie przedszkolanki
Tekst:

są bardzo miłe i czasami proszą nas o

Krzysztof Kamiński kl. 3b

pomoc w czynnościach porządkowych.
My chętnie służymy pomocą, z której są
bardzo zadowolone.
Tekst:
Krzysztof Kamiński kl.3b
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Akademia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej
Dnia 13 października 2016r. w naszym
gimnazjum odbyła się uroczystość z okazji
Dnia

Edukacji

Narodowej.

Uroczystość

odbyła się w hali sportowej. Rozpoczęła je
przemówieniem pani dyrektor Ewa Warabida.
Następnie głos zabrali: pan wójt Józef
Rozkosz, przewodniczący Rady Gminy i
przedstawiciele Rady Rodziców oraz ksiądz
proboszcz
wstępie

Józef
nastąpił

Różański.
akt

Po

krótkim

ślubowania

klas

pierwszych. Po którym, najmłodsi uczniowie
przedstawili

krótko

część

artystyczną.

Podziwialiśmy występ chóru pod kierunkiem
pana Jarosława Miszewskiego zakończony
śpiewem uczennicy klasy 3a Zosi Sowińskiej.
Nauczyciele otrzymali od uczniów słodkie
upominki.

Akademię

przygotowali

wychowawcy klas pierwszych.

Tekst i zdjęcia:
Aleksandra Kozakiewicz kl. 3b
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Tekst: Klasa 3B
Akademia z okazji Święta Niepodległości

►SPORT I ZDROWIE

W dniu 10 listopada 2016 roku na hali

„Jesteś widoczny jesteś bezpieczny”

sportowej Gimnazjum im. C. K. Norwida w

W dniu 25 października 2016r w

Bielsku odbyła się uroczystość z okazji

godzinach od 9:30 do 13:00 Urząd

Święta Niepodległości. Dla uczczenia 98

Marszałkowski

rocznicy odzyskania niepodległości wystąpili

Mazowieckiego

uczniowie ze wszystkich klas naszej szkoły.

zorganizował imprezę w ramach kompanii

Apel trwał 50 minut.

społecznej

Na

początku

w

„Jesteś

Warszawie

widoczny

jesteś

nasz

bezpieczny” w Gimnazjum im. C. K.

sztandar, a następnie został zagrany na

Norwida w Bielsku przy ul. Sierpeckiej 42.

saksofonie hymn państwowy. Po chwili

W imprezie wzięli udział uczniowie ze

narratorzy

Szkoły Podstawowej

krótko

wprowadzono

Województwa

przedstawili

sytuację

im.

Władysława

polityczną Polski XVIII wieku. Po tym

Broniewskiego w Bielsku. Łącznie 324

wprowadzeniu nastąpiła część artystyczna

uczniów z klas IV-VI Szkoły Podstawowej

wzbogacona

i I-II Gimnazjum.

prezentacją

multimedialną.

Zobaczyliśmy ciekawą teatralizację upadku
Polski.

Przemówiła

do

nas

symbolika

Uczestnicy wzięli udział w trzech
panelach promujących bezpieczeństwo.

kolorów – biel oznaczająca niewinność
tracącego

wolność

kraju

oraz

czerń

-

określająca zło zaborców. Potem chór szkolny
wykonał trzy utwory: „Piechota”, „Wojenko”,
„Jest

takie

zaśpiewała

miejsce”.
uczennica

Na
klasy

zakończenie
3a

Zofia

Sowińska piosenkę z repertuaru Czesława
Niemena „ Dziwny jest ten świat”. Pięknemu
wokalowi

towarzyszył

oryginalny

taniec

Kingi Kostrzewy z klasy 2a.
Apel

nie

zawiódł

oczekiwań

publiczności, spełnił swoje zadanie jakim
było godne uczczenie Święta Narodowego.
Ostatnie słowo – podziękowania za występ

Ruchu
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Wojewódzkiego
Drogowego

w

Ośrodka
Płocku

przeprowadzili naukę jazdy po torze
rowerowym, funkcjonariusze z komendy
Policji

wygłosiła Pani Dyrektor.
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zawartą

w

bezpieczny”,
Państwowej

filmie

„…tak,

natomiast
Straży

chcę

strażacy

Pożarnej

w

z

żyć
KM

Płocku

omówili zasady udzielania pierwszej pomocy
na

fantomach

do

nauki

►KĄCIK CZYTELNIKA
Co warto przeczytać... Gimnazjaliści
polecają Gimnazjalistom

resuscytacji

Recenzja

książki

pt.

„Atramentowe

serce”
„Atramentowe

serce”

jest

powieścią fantastyczną napisaną przez
Cornelię

Funke

zwaną

„niemiecką

Rowling”. Książka została wydana w 2008
roku i rozpoczyna trylogię Atramentowego
świata.
Lektura opowiada o Meggie nie
mającej matki, poza tym jest zwykłą
dziewczynką która z powodu zawodu
swojego ojca często zmienia szkołę i
miejsce

zamieszkania.

Jednak

mimo

wszystko lubi taki styl życia i wcale nie
tęskni za matką której nie pamięta.
Pewnego

dnia

pod

domem

rodziny

Folchertów pojawia się mężczyzna z
krążeniowo-oddechowej.

twarzą pooraną bliznami i kuną na

Wszyscy uczestnicy otrzymali zestawy
zawierające elementy odblaskowe.

ramieniu.

Rodzic nigdy nie miał przed

Meggie tajemnic, aż do tej pamiętnej nocy
kiedy zamknął się z gościem w gabinecie i

Tekst i zdjęcia: Redakcja

dziewczynka

zmuszona

była

podsłuchiwać. Jej ojciec zrobił się nagle
dziwnie

tajemniczy.

Następnego

dnia

niezapowiedzianie muszą wyjechać do
Włoch. Kim był tajemniczy nieznajomy i
co wyniknie z podsłuchanej rozmowy?
Czy matka Meggie naprawdę wyjechała za
Gimek Nr 16

Styczeń/Luty 2016

5
1

granicę? Funke przez całą powieść trzyma w

Ceremonie

Dokimi,

stanowiącą

napięciu i nie pozwala odejść od książki.

olśniewający pokaz potęgi i wielkości

Autorka zadbała o wartką i ciekawą

królestwa, przerywa straszne wydarzenie -

akcję, cały czas trzymające w napięciu

zabójcza strzała przeszywająca Isabellę.

wydarzenia

Królestwo pogrąża się w chaosie. Serafina

i

przede

wszystkim

o

niepowtarzalną i intrygującą fabułę. Książka

i

jest napisana bogatym językiem, przez co

odnalezienia zleceniodawcy morderstwa

czyta

oraz nie dopuścić do wybuchu wojny

się

ją

szybko

i

lekko.

Nawet

Neela

największym ignorantom książek powinna się

między

spodobać.

spotykają

muszą

wyruszyć

na

krainami.

Podczas

inne

bohaterskie

misję

wędrówki
syreny

pochodzące z pozostałych krajów: Qin,
Tekst:

Atlantyki, Ondaliny i Słodkowody. Razem

Anna Jędrzejewska kl. 1d

tworzą nierozerwalną więź i jako siostry
podejmą

próbę

rozwikłania

intrygi

zagrażającej całemu podwodnemu światu.

Saga Ognia i Wody
Wielki Błękit

Jest to porywająca opowieść przepełniona
magią i mitologią, pełna przygód i

Recenzja
Książkę ”Saga Ognia i Wody: Wielki

niebezpieczeństwa, miłości i przyjaźni. To

Błękit” napisała Jennifer Donelly. Jest to

połączenie

pierwsza część tej sagi.

Pierwsza księga ‘’Sagi Ognia i Wody”

Opowiada o syrenie imieniem Serafina,

opowiada

klasyki

i

historię

nowoczesności.
tajemniczą

i

córce

nieprzeniknioną jak sam ocean. Osobiście

królowej Isabelli. Wszystko zaczyna się

bardzo polecam tę serię książek fanom

przygotowaniem

fantastyki.

księżniczce

Dokimi,

królestwa

Miromary,

syreny

uroczystości

do

mającej

ceremonii
na

celu

ustalenie, czy jest godna korony. W nocy

Tekst:

Serafina ma dziwny sen ostrzegający przed

Klaudia Olszewska 2c

powrotem zła. Gdy się budzi, zapomina o

Tajemnica Jacoba

dziwnym śnie i zaczyna ćwiczyć pieśń magii
śpiewu i wita swoją najlepszą przyjaciółkę,

,,Mam na imię Natalia. Nie wiem, czy

Neelę. Zamartwia się zachowaniem Mahdiego

jestem normalna…

(księcia koronnego Matali i brata Neeli) oraz

Kapcie zamiast glanów?

zastanawia się, czy chłopak coś do niej czuje.

Jacek czy Bartosz?
Miłość
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jednocześnie?

,,Pamiętnik Nastolatki ‘’opowiadający o

Rozlatujące się przyjaźnie czy zmyślone

Natce (7 części)

problemy?

,,Pamiętnik Nastolatki Julia’’ opowiadający

Normalna szkoła czy wstręna buda?

o kuzynce Natalii, Julii (5 części)

Dom.. wariatów czy kochany domek?

,,Tajemnica

Czy tylko mnie się takie rzeczy przytrafiają?

Jakobie, znajomym Natalii (powracamy do

A ty nie masz czasem takich kłopotów?

rodziny Górskich - 2 części)

Bo może mój pamiętnik jest także dla Ciebie.

Zachęcam do czytania w ogóle, a w

Nikt nas przecież lepiej nie zrozumie niż my

szczególności „Pamiętnika Nastolatki”!!!

Jacoba’’

opwiadająca

o

siebie nawzajem!!!!’’
I jak? To pierwsze słowa, które
przeczytałam

w mojej ulubionej książce.

Tekst:

Dziwne, prawda? Od razu widać, że będzie

Wiktoria Godlewska 1b

ciekawie. Poznaliście Natalię, która często
mawia: „ŻYCIE NIE ZNOSI PRÓŻNI…A
ZWŁASZCZA ŻYCIE NASTOLATKI”. To

Recenzja książki

Jo Nesbo ,,Wybawiciel''

prawda. Z tą książką wasze życie nie będzie

„Wybawiciel” należy do cyklu powieści

puste

autorstwa Jo Nesbo z komisarzem Harym

i

nudne.

Autorka,

czyli

Beata

Andrzejczuk, opowiada na początku o życiu

Hole.

13-letniej Natalii, która z każdym tomem

W zasypanej śniegiem stolicy Norwegii w

książki jest o rok starsza. Ma takie same

czasie przedświątecznego koncertu ginie -

problemy jak większość z

nas. Przeżywa

Robert Karlsen - członek Armii Zbawienia

zauroczenie,

- w tej sprawie śledztwem zajmuje się już

oraz przejściowe

wymieniony wyżej komisarz stołecznej

pierwszą
przyjaźń

miłość

i

na wieki

zwykłe

przyjaźnie, problemy w nauce, konflikty,

policji.

naprawianie błędów oraz ich konsekwencje.

Hary to policyjny anarchista, alkoholik i

Czytając serię „Pomiętnik Nastolatki”, można

palacz, człowiek bez twarzy, obracający się

zobaczyć, jak zwykłe błędy mogą namieszać

w towarzystwie narkomanów i dewiantów.

w dalszym życiu. Szybkie zwroty akcji,

Mimo to pozostaje

maksymy życiowe, miłość, przyjaźń, szkoła,

efektywnym śledczym. Musi zmierzyć się

rodzina i wiele więcej - to właśnie „Pamiętnik

z seryjnym zabójcą, nieuchwytnym i

Nastolatki”. Jeśli komuś spodoba się pierwsza

równie inteligentnym.

część, nie musi się smucić. „Klub Pamiętnika

Jest to opowieść, w której można odkryć

Nastolatki” to połączenie trzech serii:

najprymitywniejsze żądze w człowieku:
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chciwość i pragnienie zemsty. Szczególnie
dostrzeżemy

to

zjawisko

w pozornie

przyzwoitych ludziach.
W książce akcja jest bardzo zawiła. Ukazano

Zagadki literackie

tam wiele problemów społecznych, na pozór

1. Z jakiego utworu pochodzi cytat: Teraz

niezwiązanych

nie czas myśleć o tym, czego nie masz.

z

akcją

takich

jak:

narkomania i wojna w Jugosławii.

Myśl o tym, co potrafisz robić z tym, co

Autor powieści jest uznawany za jednego z

jest.

najlepszych skandynawskich pisarzy powieści

Podaj tytuł oraz imię i nazwisko autora.

kryminalnych. Fabuła została w książce

2.

dokładnie przemyślana. Nawet w kwestii

polskich autorów:

pochodzenia samego tytułu można. Uważam,

a) O jakim poecie Artur Sandauer napisał:

że

Pamięć miał magnetofonową?

książka jest warta przeczytania. Autor

zmusza do refleksji
zakończeniem,

nad alternatywnym

zaskakuje

czytelników

Odpowiedz

na

pytania

dotyczące

b) Co łączyło Bolesława Leśmiana i Jana
Brzechwę?

fascynującą fabułą i zawiłymi kolejami losu

c) Który poeta miał siedmiu braci i pięć

nietuzinkowego stróża prawa. Sądzę, że po

sióstr, z czego Mikołaj i Andrzej również

przeczytaniu ,,Wybawiciela'' sięgniecie po

byli związani z literaturą?

inne książki z serii.

d) Który poeta był subiektem w sklepie,

brać pod uwagę wiele

źródeł.

projektantem

urządzeń

sanitarnych,

Książka składa sie z 5 części i 35 rozdziałów,

kierownikiem administracyjnym?

kryminał liczy sobie blisko 430 stron tekstu.

e) Kto pisał o sobie: Łeb rudy w loki, jak
zawijane zrazy zafryzowany?
Kupon
Imię i nazwisko ucznia:
konkursowy ……………………………………
…………………………...............
Nr 1

Tekst: Łukasz Michalski kl. 2c
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Zadanie
1

Imię i nazwisko autora słów:
……………………………………
…………………………..............

Zadanie
2

a)
……………………………………
b)
……………………………………
c)
……………………………………
d)
……………………………………
e)

8
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……………………………………

1. Zbierasz je jesienią w lesie
2. Świeci na niebie w ciągu dnia
3. Miejsce w szkole gdzie jest dużo książek
4. Roznosi listy
5. Uczy w szkole
6. Sklep z lekami
7. Jedynka i dwa zera
8. Po niej piszesz kredą
9. Nasza Ojczyzna
10. Do gry w nogę lub siatkówkę
11. Cebula, pomidor, ogórek
12. Figura - ma trzy boki
13. Miesiąc w którym jest początek jesieni
14. Miesiąc ze Świętem Niepodległości
15. Opadają jesienią z drzew
16. Nasz kontynent
17. Zwierzę z trąbą

►ROZRYWKA

Dowcipy o jesieni:
Co ma łyżka wspólnego z jesienią?
JE SIĘ NIĄ.
&
Dlaczego jesień jest niebezpieczna?
Bo można dostać z liścia.
&

Źródło:https://www.szkolneblogi.pl

Późna jesień. Rolnik wyjechał na pole nowym
kombajnem. Rozejrzał się dookoła i nagle
mówi: Ahh, zapomniałem zasiać.
&
Zima wasza, wiosna nasza, lato Muminków, a
jesień średniowiecza.
Przygotowanie:
Karolina Żórawska, Oliwia Brudzyńska
Klasa: 3b
Krzyżówka:
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