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Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku

W tym numerze:
Wywiad z p. Natalią Michalską 2

Wiosna zbliża się wielkimi krokami. Za oknami zniknął śnieg, a słońce coraz częściej wygląda zza chmur.
Niekiedy da się usłyszeć śpiew ptaków. Na drzewach niedługo uda się
zobaczyć pierwsze pąki. Z ziemi przebijają się przebiśniegi i sasanki. Dla
przypomnienia zaznaczę, że kalendarzowa wiosna zaczyna się 21 marca,
ale kiedy możemy mówić o tej astronomicznej?
Astronomiczna wiosna zaczyna
się o dzień wcześniej od kalendarzowej, a dokładniej 20 marca - punktualnie o godzinie 11.29. Tego dnia występuje równonoc wiosenna, czyli dzień i
noc trwają po 12 godzin.
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A co dzieje się na niebie wiosną? Z nad naszych głów zniknie najważniejszy zimowy gwiazdozbiór –
Orion. Za to pojawi się: Lew i Panna.
A co w szkole? Trzecioklasiści
już niedługo napiszą egzamin gimnazjalny. Jedni bardziej się stresują, inni
mniej, ale dla wszystkich będzie on
ważny, ponieważ przyczyni się do uzyskania odpowiedniej ilości punktów,
potrzebnych do znalezienia się na liście kandydatów w wymarzonej szkole.
Niby czasu jest jeszcze dość
dużo, ale minie on niespostrzeżenie.
Ekspertka Agatka radzi, by przed tym
ważnym dniem wypocząć oraz dotlenić swój umysł, chodząc na spacery w tę
piękną,
słoneczną,
wiosenną
pogodę.
Tymczasem życzymy
wszystkim powodzenia na teście i realizowania swych pasji,
niech dobra wiosenna
aura będzie z Wami!
Redakcja :>

Brzózka kwietniowa
To nie liście i nie listki,
Nie listeczki jeszcze nawet To obłoczek przeźroczysty,
Pozłociście zielonawy.
Jeśli jest gdzieś leśne niebo,
On z leśnego nieba spłynął,
Śród ogrodu zdziwionego
Tuż nad ziemią się zatrzymał.
Ale żeby mógł zzielenieć,
Z brzozą się prawdziwą zmierzyć,
Ściemnieć, smugę traw ocienić - Nie, nie mogę w to uwierzyć.

Julian Tuwim
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Str. 2

Wywiad z Panią Natalią Michalską
nauczycielką języka angielskiego
1. Dlaczego zdecydowała się Pani zostać nauczycielką?
Idąc na studia pedagogiczne, nie byłam przekonana
do tego zawodu. Zmieniło się to podczas odbywania
praktyk pedagogicznych. Później spróbowałam swoich

8. Jaka jest ulubiona Pani książka?
Ulubionej książki również nie mam. Natomiast lubię
czytać książki Nicholasa Sparksa i felietony Maćka
Stuhra.
9. Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy?

sił w szkole językowej i tak już zostało.
Najbardziej lubię to, że praca nauczyciela, wbrew
2. Czy lubi Pani uczniów naszego gimnazjum?
To nie ulega wątpliwości.
3. Dlaczego wybrała Pani właśnie język angielski?
Od zawsze bardzo lubiłam ten język. Z przyjemnością uczęszczałam na dodatkowe zajęcia.
4. Jeśli nie dostałaby się Pani na studia językowe,
to co?
Trudno powiedzieć. Składając dokumenty na filologię angielską nie miałam planu B.
5. Jak efektywnie uczyć się angielskiego?
Według mnie, efektywnym sposobem nauki języka
jest konsekwentne łączenie wszystkich kompetencji
językowych tj. słuchania, czytania, pisania i mówienia.
6. Czy od zawsze angielski był Pani mocną stroną?
Zdecydowanie tak. W czasach szkolnych był to
przedmiot, który sprawiał mi najmniej problemów
i chętnie się go uczyłam.
7. Jaki jest ulubiony Pani film?
Niestety, taki nie istnieje. Chętnie oglądam filmy
z Antonim Pawlickim bądź Maciejem Stuhrem w roli
głównej.

pozorom, nie jest monotonna.
10. Jakie jest Pani hobby?
W wolnym czasie czytam książki i uprawiam sport.
Dziękujemy za udzielenie nam wywiadu i życzymy
sukcesów w pracy.
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Przepis na szczęśliwe życie

Przygotowanie:

Składniki:

1. Do garnka włóż czekoladę i rozpuść ją.



2 szklanki przyjaźni

2. Do rozpuszczonej czekolady dodaj: przyjaźń, miłość,



4 szklanki miłości



5 łyżek motywacji



Jajko mądrości



Szczypta szaleństwa

4. Ciasto włóż do piekarnika.



8 szklanek optymizmu

5. W oddzielnej misce zmieszaj tabletkę zdrowia, kroplę



Tabliczka czekolady



Łyżka sukcesu



Szklanka radości



Kropla łzy



Tabletka zdrowia



Wisienka pomyślności

motywację, mądrość i zamieszaj.
3. W powstałej papce rozpuść optymizm oraz sukces, niedbale mieszając.

łzy i szczyptę szaleństwa.
6. Polej polewą (powstałą z powyższych składników) ciasto wyjęte z piekarnika. Dodaj wisienkę pomyślności.
7. Zjedz i ciesz się życiem!
Uczennice z klasy 1b

Prima Aprilis to dzień, w którym robimy psikusy sobie nawzajem. Większość z nas chociaż raz w tym czasie wykręciła numer koledze lub koleżance. Wiecie skąd pochodzi ten
zwyczaj? Jeśli nie, to ten artykuł jest dla Ciebie!

We Francji prima aprilis jest określany jako „Dzień kwietniowej ryby”, a pierwszokwietniowe dowcipy nazywane są
„kwietniowa ryba”. Nazwa nawiązuje do przypinania do
pleców kartki z rybą wtedy, kiedy się kogoś nabierze.

Nazwa Prima Aprilis pochodzi z łaciny i oznacza
„1 kwietnia”. Wywodzi się ono ze zwyczaju, obchodzonym na
początku kwietnia ku czci rzymskiej bogini Ceres. Wiąże się
ono z mitem, kiedy Ceres szukała porwanej córki, jednak została oszukana i nie udało jej się odnaleźć dziewczyny.

W Szkocji znany jest jako „polowanie na głupca”, na
Litwie - „Dzień kłamcy”, a w Portugalii - „Dzień kłamstwa”

Jak jest na świecie?
W krajach anglojęzycznych dzień ten nazywany jest
April Fool’s Day (dzień głupców).
W Wielkiej Brytanii, Australii i RPA wzajemne żartobliwe oszukiwanie jest uprawiane tylko do południa.
W krajach germańskich Prima Aprilis nosi nazwę po
prostu „Pierwszy kwietnia”, a zrobiony komuś żart –
„Aprilscherz”.

W Rosji 1 kwietnia nosi nazwę „Dzień śmiechu” . Co
ciekawe, pierwszy żart tego święta w Rosji miał miejsce
w Moskwie w 1703 roku. Wtedy to heroldowie na ulicach
zapraszali mieszkańców Moskwy na "niesłychane przedstawienie". Kiedy ludzie masowo przybyli na wskazane miejsce, uniosła się kurtyna, odsłaniając napis "Pierwszy kwietnia – nie wierz nikomu!" Na tym przedstawienie się zakończyło.
W krajach hiszpańskojęzycznych 28 grudnia obchodzony jest „Día de los Santos Inocentes”, czyli katolickie
święto Dzień Niewiniątek, odpowiednik prima aprilis.
Alicja
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ZŁOTO I BRĄZ W POWIECIE DLA NASZYCH INFORMATYKÓW
W dniu 3 marca 2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. I miejsce – Natalia Laskowska i Dawid Uchal
Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim odbył się finał
VIII Powiatowego Konkursu Informatycznego GIM-BIT. Patro- oraz III miejsce – Magda Mroczek i Matylda Tymińska
nat nad konkursem sprawował Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński.
Jeszcze w całej historii tego konkursu nie było tak zaciekłej,
emocjonującej walki, co świadczy o bardzo wysokim poziomie
Konkurs był dwuetapowy. Do pierwszego etapu, który polegał wiedzy uczniów.
na wykonaniu prezentacji o tematyce „Wirtualny spacer po
mojej miejscowości” przystąpiło 10 drużyn z terenu powiatu.
Drużyny z naszego gimnazjum w składzie dwuosobowym:
Magda Mroczek i Matylda Tymińska oraz Natalia Laskowska
i Dawid Uchal (wszyscy z klasy III c), po pierwszym etapie zajmowali ex aequo 3 miejsce.
W finale zadaniem uczestników było rozwiązanie testu z wiedzy informatycznej dotyczącej algorytmów i programowania.
Jury konkursu, po zsumowaniu wyników z I i II etapu ogłosiło
wyniki, okazało się, że ex eaquo są 3 drużyny z najwyższymi
notami, w tym z naszego gimnazjum – 2 drużyny oraz drużyna
chłopców z Brzezin. Zostały zadane kolejne pytania (aż 12), aby
wyłonić zwycięzców którymi zostali:

KONKURSY
18 marca odbył się dzielnicowy konkurs wokalny „Piosenki z ekranu” w Warszawie Wesołej. Z naszej szkoły 4 uczennice: Marta Wojtan, Klaudia Mościcka, Karolina Świętochowska i Alicja Rudowicz prezentowały piosenki z musicali i filmów m. in.: „Skyfall”, „Boję się”, „I have nothing” oraz
„Mamma Mia”. Alicja Rudowicz wywalczyła II miejsce, a Karolina Świętochowska—wyróżnienie.

31 marca dwie uczennice naszego gimnazjum: Amelia Badowska i Alicja Rudowicz brały udział
w miejskich eliminacjach konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.

„Zalogowany do końca w Bogu” – pod takim
tytułem 3 marca 2017 r. w Gimnazjum nr 2
w Ząbkach odbył się finałowy etap IV Konkursu wiedzy gimnazjalistów o Błogosławionym Księdzu Jerzym Popiełuszce. Naszą
szkołę reprezentowały dwie uczennice z
klasy Ib: Natalia Błachnio i Alicja Rudowicz.
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WYWIAD Z DAWIDEM UCHALEM
— LAUREATEM KURATORYJNEGO KONKURSU Z FIZYKI

1. Jakiej muzyki słuchasz?
Najczęściej słucham rocka - od odmian akustycznych do
tzw. "cięższych brzmień", muzyki alternatywnej, elektronicznej oraz folku.
2. Jak spędzasz swój wolny czas?

nami oraz śmiercią
gwiazd.
6. Do jakiego liceum masz zamiar
pójść i jaki wybierzesz profil?

Chętnie oglądam filmy i seriale oraz słucham muzyki.
Planuję kontynu3. Jaki masz najlepszy sposób na naukę?
Zazwyczaj robię notatki na oddzielnych kartkach, z których
później się uczę.
4. Wiemy, że uwielbiasz fizykę, dlaczego właśnie ten
przedmiot?
Przedmioty ścisłe mają kilka wspólnych cech: są logiczne
i spójne, ściśle ze sobą powiązane oraz opisują otaczający nas
świat. Fizyka pokazuje nam jak to wszystko "pracuje", na jakich zasadach funkcjonuje wszechświat oraz w jaki sposób
wykorzystać te zasady do naszych własnych celów. Dzięki niej

ować naukę w XIV
Liceum

Ogólno-

kształcącym im. Stanisława Staszica w Warszawie o profilu
matematyczno —informatyczno—fizycznym.
7. Jakie są twoje wymagania dotyczące liceum które wybierasz?
Zależy mi głównie na profilu z rozszerzoną informatyką
oraz z drugim językiem hiszpańskim lub włoskim.
8. Czy mógłbyś udzielić wskazówki ambitnym osobom,
które chcą osiągnąć podobne sukcesy?

wiemy, dlaczego puszczony przedmiot spada na ziemię, ile
czasu zabierze nam dotarcie do wyznaczonego miejsca przy
danej prędkości czy w jaki sposób w przewodniku płynie
prąd.

Należy przede wszystkim dużo pracować i przyswajać, jak
najwięcej materiału zarówno z lekcji, jak i z zajęć dodatkowych. Trzeba poświęcać odpowiednią ilość czasu i energii
oraz stawiać przed sobą realne cele, jakie chcemy osiągnąć

5. Co najbardziej lubisz w fizyce i jaki dział jest ci najbliż-

i robić wszystko, co w naszej mocy aby się spełniły.

szy?
9. Czy wiesz co chciałbyś robić w przyszłości?
Jak już wcześniej wspomniałem, lubię w niej to że jest logiczna, racjonalna oraz że wszystko "z czegoś wynika": ciśnienie wynika z istnienia siły działającej na pewną powierzchnię,
grawitacja z zakrzywienia czasoprzestrzeni przez obiekty
o odpowiednio dużych masach (a przyjmując założenia niektórych naukowców - z istnienia cząstek elementarnych, grawitonów, które przepływając między dwoma masami powodują ich przyciąganie się) itd. Nie mam raczej żadnego ulubionego działu fizyki, chociaż szczególnie lubię zagadnienia
związane z kosmosem, np. z czarnymi dziurami czy narodzi-

W przyszłości chciałbym zostać programistą komputerowym.
Dziękujemy za wywiad i życzymy połamania pióra na egzaminie.
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Wrzesień
Właśnie skończyły się wakacje, powrót do szkoły jak
zawsze był trudny. Nauczyciele już przypominają
nam o tym, że jesteśmy w 3 klasie i w tym roku musimy przygotowywać się do egzaminu.
Październik
Minął dopiero miesiąc, ale już się stresuję powoli
zbliżającymi się testami.
Listopad
To najbardziej melancholijny miesiąc, nie dość, że
pogoda dołuje, to jeszcze zostało tyle oczekiwania
do przerwy świątecznej…
Grudzień
Grudzień był miesiącem odstresowania się od zbliżających się powoli egzaminów. Mimo, że każdy myślał już tylko o przerwie świątecznej był to czas
przed wystawieniem ocen i każdy z nas starał się
o jak najwyższe stopnie.
Styczeń
Po tak długiej przerwie ciężko było wrócić do codziennej, szkolnej rutyny. Zbliżają się testy próbne,
są dla nas przedsmakiem tych kwietniowych egzaminów. Zaczęło się nowe półrocze, więc znów trzeba zadbać o dobre oceny, a nauczyciele wciąż
uświadamiają nam jak blisko już do testów…
Luty
Ferie dały nam możliwość odpoczynku od zbliżających się za 2 miesiące egzaminów, ale po ich zakończeniu musieliśmy myśleć już o wyborze przyszłych
szkół.
Marzec
To póki, co chyba najgorszy miesiąc… Pod

względem ogromu nauki, ale też świadomości, że
pozostał nam miesiąc do egzaminów gimnazjalnych. Nauczyciele robią nam mnóstwo sprawdzianów powtórzeniowych i szybko realizują materiał.
Przed nami też ciężki wybór szkoły, chodzenie na
dni otwarte, aby się zorientować, co oferują dane
placówki. Trudna jest już sama myśl o pójściu do
nowej szkoły, często bez znajomych i bliskich nam
osób…
Targi szkół, które odbyły się w Pałacu Kultury
w dniach 9 -11.2017 pomogły wielu z nas w podjęciu decyzji wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.
W ramach Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego w PKiN prezentowały się uczelnie z kraju
i zagranicy, swoją ofertę przedstawiały także odrębnie warszawskie licea i technika (około 200
szkół). Gościem Specjalnym XXVII Salonu była
Ukraina, a w uroczystości otwarcia wziął udział
ambasador tego kraju, Andrij Daszczycia.
Mieliśmy możliwość odbycia rozmowy z uczniami
danych placówek, otrzymaliśmy ulotki szkół i mogliśmy wnikliwie przyjrzeć się co oferuje nam dana szkoła.
Kwiecień
„Dzień egzekucji” zbliża się wielkimi krokami.
Matylda i Klaudia

Natalii Kołodko z 1c
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