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Głos Naczelnego

 

Chociaż rok szkolny rozpoczął się już we 

wrześniu to gazetka naszego gimnazjum, z 

uwagi na ciężki jak zwykle początek roku, 

zaczęła pracować dopiero miesiąc później. 

Już na początku pojawiły się problemy z jej 

redagowaniem. Począwszy od mojej 

nieobecności na kole dziennikarskim 

kolidującym z moimi obowiązkowymi 

zajęciami lekcyjnymi, przez niekorzystną, 

chyba dla wszystkich, zmianę 

harmonogramu lekcji i skończywszy na 

zaangażowaniu w Samorząd Uczniowski na 

rzecz otrzęsin klas I. Mimo to nadal mam 

zaszczyt piastować stanowisko redaktora 

naczelnego i widzieć mniej więcej podobną 

kadrę redakcji. Muszę wspomnieć, że 

odeszły klasy III, ale pokładam nadzieję w 

zaangażowaniu kolejnych redaktorów/ 

redaktorek z klas I w Naszym S.O.Sie. 

   W tym numerze jak zwykle wyjawimy 

wam wydarzenia z życia naszej szkoły z 

garstką światowych ciekawostek. Chcę 

jednak dodatkowo wspomnieć o pewnej 

akcji, która będzie prowadzona w Szkole 

Podstawowej ale mam nadzieję, że ta akcja 

stanie się również udziałem naszego 

Gimnazjum. „Czytające szkoły” to 

ogólnopolski projekt rozwoju czytelnictwa. 

Co więcej możliwe jest także głośnie 

czytanie w ramach „Czytam, więc jestem 

– myślę i rozumiem”. Jak pisze gazetka 

SP w Uwielinach „Dzwonek” „Wkrótce w 

szkole pojawią się plakaty z informacjami: –  

gdzie? – kiedy? Zgromadzimy się na 

wspólnym czytaniu. MIEJ OCZY SZEROKO 

OTWARTE!” Gorąco zachęcam do wzięcia 

udziału w tej akcji. 

Jak już kiedyś napisałem  tak teraz 

obiecuję, że póki S.O.S ma czytelników  to 

będzie wydawany. Jeszcze raz zachęcam 

wszystkich do zainteresowania się 

redagowaniem naszej Gazetki. Przyjmę 

wszystkich chętnych! 

W roku szkolnym 2015/2016 życzę 

wszystkim czytelnikom udanej całorocznej 

pracy oraz efektywnychdziałań na rzecz  

naszego Gimnazjum.  

 

Miłej lektury! 

Wiktor Zagozdon, Redaktor Naczelny 
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Dyskoteka otrzęsinowa

 

8 października 2015 na hali gimnastycznej 

SP w Uwielinach odbyła się dyskoteka 

„otrzęsinowa” klas I Publicznego 

Gimnazjum w Uwielinach im. Żołnierzy AK – 

Bohaterów Lasów Chojnowskich. Została 

ona poprzedzona szeregiem zabaw i 

konkurencji przygotowanych przez klasy III. 

Po atrakcjach organizatorzy dyskoteki 

wręczyli uczestnikom dyplomy na znak 

przyjęcia ich do grona gimnazjalistów.  

Następnie didżeje – absolwenci Gimnazjum 

w Uwielinach, puściwszy głośną muzykę 

porwali wszystkich do tańca. Zabawa 

zakończyła się o godzinie 19:30. Wszyscy 

uczniowie byli zadowoleni i dyskotekowy 

humor towarzyszył im jeszcze wiele godzin. 

 

Wykonał: Wiktor Zagozdon 

 

 

Imiona nauczycieli

 

   Pewnie wielu z was ciekawi co oznaczają 

imiona naszych nauczycieli. Dzisiaj się tego 

dowiecie. Jak sądzicie czy to prawda? 

 

Agnieszka- oznacza czystość i świętość. 

Zawsze angażuje się w to co robi. 
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Alicja-oznacza kobietę o szlachetnym 

usposobieniu. Jest zaradna i twórcza. 

Aneta-oznacza: wdzięk i łaskę. Jest z 

natury przebojowa i impulsywna. 

Anna- oznacza osobę miłą i łagodną. 

Jest wrażliwa, energiczna i pomysłowa 

Beata- oznacza osobę której się szczęści 

lub która jest bogata. Jest poważna i 

szlachetna.  

Elżbieta- to kobieta dystyngowana, 

elegancka i pełna klasy. 

Emilia- ma świetną pamięć i chętnie 

angażuje się w każde zadanie. 

Iwona- w działaniu jest żywiołowa i 

przykłada się do tego. 

Izabela- to osoba bardzo dokładna i 

precyzyjna. 

Jolanta- jest osobą opanowaną i 

ostrożną. 

Justyna- jest energiczną i pomysłową 

indywidualistką. 

Krystyna-posiada wybitną osobowość, 

jest zorganizowana. 

Magdalena-jest impulsywna i potrafi 

rozwiązać nie jeden konflikt.  

Marzena-Jest ambitna i lubi się uczyć. 

Mirosława-to energiczna, solidna i 

pracowita kobieta. 

Monika- jest kobietą zdecydowaną i 

szybką. 

Urszula- jest stanowcza w postępowaniu 

i ambitna. 

Zenona- obdarza radosnym i 

optymistycznym podejściem do życia. 

Grzegorz- jest niezwykle skuteczny w 

kierowaniu pracą i życiem innych. 

Krzysztof- jest bardzo aktywny i pomysłowy. 

Robert- to choleryk o silnej pobudliwości i dużej aktywności. 

Wykonała: Zuzanna Czupryńska 

Wywiady z nowymi nauczycielami

Pani  Emila  Zięba:   

1. Znak zodiaku  - wodnik,  

2. Ulubiony kolor – niebieski,  

3. Ulubione zwierzę  – psy i koty , 

4. Postać z filmu  –  Alice w filmie 

 „ Beautiful  mind „  

5. Ulubiony film  – kabarety  

6. Zainteresowania  –  kultura Wielkiej 

Brytanii  

7.  Ulubiona potrawa  - naleśniki z 

serem  

Pani Alicja Zawitkowska:  

1. Znak zodiaku  – rak  

2. Kolor  –  liliowy  
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3. Zwierzę  –  koty  

4. Postać z filmu -  Kopciuszek  

5. Ulubiony film  – „ Dirty Dancing”  

6. Zainteresowania  -  podróże do  

Szwajcarii, fitness  

7. Ulubiona potrawa  –  kuchnia 

śródziemnomorska  

 

Pani  Agnieszka Dudek:  

1. Znak zodiaku  –  strzelec  

2. Ulubiony kolor  – czerwony  

3. Ulubione zwierzę  –  psy i konie  

4.  Postać z filmu  – Lara Croft 

5. Ulubiony film  – „Po jutrze”  

6. Zainteresowania  -  sporty i biologia  

7. Ulubiona potrawa  –  pizza  

 Wykonała: Zuzanna Korpalska 

Plotki, ploteczki
 

   *Uwaga! Jest wśród nas podjadacz 

słodyczy. Uważajcie na Łukasza P, żaden 

batonik, nawet nadgryziony przed nim się 

nie ukryje. 

   *Nie tylko dziewczęta lubią fitness. 

Widziano na szkolnym korytarzu, jak Mikołaj 

G. i Piotr Z. popisywali się swoimi 

umiejętnościami w tej dziedzinie. Po 

minucie kręcenia bioderkami głośno się 

chwalili, że już schudli. Takich instruktorów 

nie znajdziecie w żadnym klubie fitness! 

Dziewczęta zgłaszajcie się do nich na 

zajęcia! 

   *Uczeń klasy IB – Dominik T. próbuje 

wzbudzić zainteresowanie grupy dziewcząt 

z klasy . Mimo jego starań, dziewczęta nie 

wykazują chęci nawiązania bliższych 

kontaktów. LOVE STORY JEDNAK Z 

TEGO NIE BĘDZIE.Chłopie nie  poddawaj 

się! SĄ INNE!  

   *Adrian G. z klasy IIA często widziany jest 

w towarzystwie nauczycieli. To prawdziwy 

„czaruś”. Adrianie, urokiem osobistym nic 

nie wskórasz! Po prostu weź się za naukę! 

   *Dawid W. – uczeń klasy IIIB ma swój fan 

club. Tworzą go dziewczyny z klas 

pierwszych. 

   *Pani Monika D. – nauczycielka historii 

widziana jest często w jednym z pobliskich 

sklepów spożywczych. Dużo czasu spędza 

przy półkach z pieczywem. Najczęściej jej 

łupem pada chleb kurpiowski z siemieniem 

lnianym. Nasi specjaliści Piotr Z. i Mikołaj 

G., możecie być z pani dumni. ONA TEŻ 

JEST FIT!!! 

   *Nasi dziennikarze dowiedzieli się, co było 

pierwszą miłością pani Elżbiety K. Była to… 

fizyka. Do dziś ta miłość trwa, ale nie jest 

już jedyną… 

Wykonała: Sandra Wieczorek 
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Krzyżówka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrodą dla zwycięzcy jest kupon zwalniający z odpowiedzi ustnej. Kupon ważny jest od 02.11 

do 06.11.2015. Rozwiązaną krzyżówkę należy dostarczyć do opiekuna gazetki – p. Moniki 

Delugi. Uwaga! Liczy się kolejność zgłoszeń. Nagroda jest tylko jedna. 

 

Wykonała: Klaudia Wlazeł 

Słowniczek gimnazjalistów

 
Ale beton - nieudany żart 

Beka- ubaw 

Foch - obrazić się  

Gimbus- gimnazjalista 

Idź się schowaj - wyjdź stąd 

Kebab- wszystko co jest wywrócone na 
drugą stronę 

Masakra- cos strasznego 

Masz lagi w rozwoju- wolno się rozwijasz 

Pocisnąć komuś- obrazić kogoś 

Sapać się -czepiać się  

Weź wyjdź – skończ  

Ścisz wokal- cicho bądź

Wykonała: Katarzyna Zelman 

 

      

           
 
 
 
 
 
 
 

       

           

         

       

        

1. Wynaleźli je Egipcjanie jest np. 

hieroglificzne 

2. Trwający miliony lat proces 

przeobrażania się gatunków 

3.  Inaczej epoka kamienia łupanego 

4.  Obejmuje ona okres od 4 mln. lat 

temu do 8000r.p.n.e. 

5.  Mieszkali w niej jaskiniowcy 

6. Starożytny władca Egiptu 

7. Hieroglify to dawne…..  Egipcjan 
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Gracz Gimnazjalista

 

1.Fifa 16 

2.Counter Strike : Global Offensive 

3.Case Clicker 

Horoskop

 

Klasa 1a - Hohoho… widać, że 

przyzwyczailiście się do klimatu, jaki panuje 

w naszej szkole. Dobrze poradziliście sobie 

z otrzęsinami i wszystkimi zadaniami, ale 

czy tak dobrze radzicie sobie z nauką? 

Liczymy na same celujące oceny. 

 

Klasa 1b – Staliście się już prawdziwymi 

uczniami naszego gimnazjum! Jak do tej 

pory trzymacie się nie najgorzej, jesteście 

skupieni i macie zazwyczaj prace domowe, 

jednak waszym koszmarem jest 

matematyka. To co was spotkało, to nie 

wszystko, co was czeka w tym roku… 

 

Klasa  2a – Uff! Dużo niepowodzeń was 

czeka. Spodziewajcie się masy 

niezapowiedzianych kartkówek. Bądźcie 

czujni! Wasza wychowawczyni będzie mieć 

sporo sił i energii. 

 

Klasa 2b – Lubicie być w centrum 

zainteresowania, dążycie do najlepszego z 

waszym wychowawcą, który bardzo o Was 

dba. Jednak podpadliście wielu 

nauczycielom. Na lekcjach jest bardzo 

huczno. UWAGA! Kupcie taśmę klejącą na 

lekcję niemieckiego i zaklejcie usta Igorowi 

K. 
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Klasa 3a – Pora się obudzić! Jesteście już 

w trzeciej klasie gimnazjum, a to nie 

przelewki! Przypominamy, że w tym roku 

szkolnym piszecie test gimnazjalisty. 

Weźcie się w garść i poćwiczcie wszystkie 

przedmioty. Na pewno wam to coś da. 

 

Klasa 3b – Na samym początku chcieliśmy 

pogratulować Natalii B., która została 

przewodniczącą naszej szkoły i Patrycji G., 

która została mianowana jej zastępczynią. 

Mamy nadzieję, że Wasze rządy będą jak 

najlepsze dla wszystkich uczniów. Bardzo 

dobrze spisaliście się na „Dniu Kota”, 

szkoda, że tak dobrze nie przykładacie się 

do nauki… Ważne, że macie poczucie 

humoru i macie świetnego wychowawcę. 

Wykonała: Aleksandra Lewandowska 

Wrażenia pierwszaków

 

Co sądzą pierwszoklasiści o nowej szkole i jakie uczucia się pojawiły? 

Adrian N. – Kolejne, zamknięte pomieszczenia… 

Dawid P. – Cisza i mili koledzy. 

Bartek T. – Klasy są dobrze wyposażone i to jest wygodne 

Paulina T. – Cieszy mnie cisza i spokój. 

Mikołaj G. – Jest lepiej iż jest ciszej i nie ma przeludnienia. 

Łukasz P. – Fantastyczni przyjaciele, fantastyczni nauczyciele  

Piotr Z. – Bardzo sympatyczne sprzątaczki 

Sebastian S. Zadbane, ładne toalety zrobiły na mnie wrażenie. 

Aleksandra L. – Na początku czułam lekki strach przed podwyższonym poziomem 

gimnazjalnym. Czułam się wyróżniana wśród wszystkich jako najmłodsza w szkole, gorsza i 

wytykana przez innych (zazwyczaj przez starszych). 

Angelika Sz. – Jest zupełnie inaczej niż w szkole podstawowej. 

Patrycja K. – Byłam pewna obaw, ale niepotrzebnie. 

Aleksandra J. – Bardzo mili nauczyciele, wspaniała wychowawczyni. Bałam się nowych 

kolegów i jak to się potoczy, ale niepotrzebnie. 

Wykonały: Aleksandra Lewandowska i Aleksandra Jankowska 


