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W tym numerze: 

Oddajemy w Wasze ręce ostatni przed wakacjami 

numer ,,Gimzetki”. Dziękujemy Wam 

za wspólnie spędzony rok. 

 Mamy nadzieję, że gdy znów 

się spotkamy, będziemy radośni, opaleni i wypoczęci. 

Wszystkim trzecioklasistom - gimnazjalistom 

życzymy, by dostali się do wymarzonych 

szkół i dążyli do osiągania swoich celów.  

 

Redakcja Gimzetki 

WSZYSTKIM CZYTELNIKOM  

ŻYCZYMY  

WSPANIAŁYCH WAKACJI 



Wakacje ! 

 

Wakacje zasadniczo miło się kojarzą. „Święte dni”, jak nazywają je Anglicy 
(ang. ’holiday’) to jeden z najprzyjemniejszych okresów w roku. Większość 

członków społeczności szkolnej, czyli kolokwialnie mówiąc uczniów z  
utęsknieniem oczekuje na te dwa miesiące wolności. 

Wolność… Właśnie od wolności – a ta po łacinie nazywa się „vaco” pochodzi 
nazwa naszego – uczniowskiego - urlopu. 

 
A o to „wakacje” w różnych językach: 
 

• angielski brytyjski:   holiday 
 
• angielski amerykański:   vacation  

 

• dolnołużycki:   prozniny  
 

• duński:   ferie  
 

• francuski:   vacances  
 

• górnołużycki:   prózdniny  
 

• islandzki:   sumarleyfi  
 

• niemiecki:   ferie 
 

Redagowała Dominika Fleszar  



Ale to już było i nie wróci 

więcej... 

Niedługo będzie można nazwać ich absolwentami, ale jeszcze dziś są trzecioklasistami. Niebawem 

opuszczą mury naszego gimnazjum, więc postanowiłyśmy im zadać kilka pytań. 

1. Jak czujesz się odchodząc z gimnazjum? 

2. Co będziesz najlepiej wspominał/a? 

3. W jaki sposób zrealizowałaś/eś swój talent? 

4. Za czym będziesz najbardziej tęsknił/a? 

Wywiad 1. 

1. Czuję się bardzo szczęśliwa, ponieważ zaczynam nowy etap w moim życiu. Przepełnia mnie euforia. 

2. Z pewnością moją klasę, z którą bardzo się zżyłam i kilku sympatycznych nauczycieli np. panią Bednarską czy panią          

Rakszawę. Będę też miło wspominała różne sytuacje związane z moją klasą  - te śmieszne, ale też te gorsze. 

3. Spełniałam się sportowo, ponieważ lubię siatkówkę i miałam możliwość realizowania swojego talentu w szkolnej drużynie. 

4. Będę tęskniła za atmosferą, panującą w klasie, za ludźmi, którzy tworzyli wspaniałą klasę III c – tego na pewno nie zapomnę.  

5. Od trzech lat planuję karierę wojskową, więc liczę na to, że dostanę się do Liceum Ogólnokształcącego w Tułowicach             

o profilu wojskowym. Zobaczymy, co przyniesie los. 

   Jazeera  

Wywiad 2. 

1. Cieszę się, ponieważ pójdę do nowej szkoły, poznam nowych ludzi. Jednak smutno mi z powodu straty kontaktów                  

ze znajomymi ze szkoły.  

2. Najlepiej będę wspominała moją zwariowaną klasę IIIa i wszystkie śmieszne sytuacje. 

3. Zrealizowałam swój talent plastyczny, poprzez zajęcia z panią Kamińską. 

4. Najbardziej będzie mi brakowało tych ludzi, otoczenia i ogólnej atmosfery. 

5. Planuję pójście do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Opolu - profil lingwistyczny, ponieważ chciałabym poznać także inne 

języki np. hiszpański.  

Anonim 

Wywiad 3. 

1. Czuję się dobrze, cieszę się że odchodzę . 

2. Będę wspominała wszystkie przeżyte chwile z moją klasą. 

3. Swój talent zrealizowałam poprzez Koło Regionalne. 

4. Będę tęskniła za klasą IIIb. 

5. Planuję pójść do szkoły przy ulicy Struga – agrobiznes. 

Anonim 

Redagowała Ela Bielecka 



Wakacje zbliżają się coraz szybciej. Z pewnością  każdy z nas ma mniej lub bardziej sprecyzowane plany 

na to  jak spędzić wolny czas. Dla tych,  których niespodziewanie napadłaby nuda, przedstawiam trzy 

książki, które naprawdę warto przeczytać. Są o nastolatkach i dla nastolatków. A oto i one: 

Wakacyjna biblioteka 

Balsam dla duszy nastolatka 
 

Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Kimberly Kirberger 

Jack Canfield, Mark Victor Hansen                      

i Kimberly Kirberger przychodzą z pomocą                      

nastolatkom, publikując opowieści, które      

pomogą m.in. zrozumieć naturę przyjaźni         

i miłości. Autorzy nie stronią też od                 

podejmowania tematów, których często      

unikają dorośli: śmierci, samobójstwa, utraty 

miłości.  

Balsam dla duszy nastolatka stanie się twoim 

dobrym przyjacielem; zrozumie twoje      

uczucia, rozweseli cię i będzie przy tobie    

zawsze, gdy znajdziesz się w potrzebie.  

Przezabawny i rozbrajająco szczery           

pamiętnik piętnastoletniego gimnazjalisty, 

komentujący w dowcipny sposób otaczającą 

nas rzeczywistość. Każdy, kto przeżył      

koszmar dojrzewania, chodził do szkoły, 

miał „toksycznych rodziców”, odnajdzie      

w zapiskach Rudolfa własne przeżycia           

i będzie się śmiał do łez. 

 „Szalone życie Rudolfa” to książka nie tylko 

dla dorastającej młodzieży, ale także dla 

„dorastających dorosłych”. Dla wszystkich, 

którzy mają poczucie humoru i potrafią śmiać 

się z samych siebie. 

Szalone życie Rudolfa 
 

Joanna Babicka 

Redagowała Violetta Lempik 



Zasady ostrożności  

na wakacjach 

Już za niedługo rozpocznie się czas, na który każdy z nas czeka - wakacje. Nikt 

nie myśli o nauce, tylko o ciągłej zabawie. Czasem nawet zapomina się               

o zasadach bezpieczeństwa. Dlatego chciałabym jeszcze przypomnieć o tym: 

JAK ZACHOWAĆ SIĘ NAD WODĄ  

Należy: 

 

a) kąpać się tylko w miejscach dozwolonych i strzeżonych, 

b) stosować się do poleceń ratownika, 

c) przestrzegać regulaminu kąpieliska, 

d) po dłuższym leżeniu na słońcu nie wchodzić bezpośrednio do wody - należy stopniowo moczyć ciało,                 

żeby uniknąć szoku termicznego, 

e) nigdy nie pić alkoholu i nie zażywać środków odurzających - mogą stać się przyczyną nieszczęścia, 

f) nie krzyczeć i nie hałasować w trakcie kąpieli, 

g) pomocy wzywać tylko wtedy, kiedy jest ona rzeczywiście potrzebna.  

JAK ZACHOWAĆ SIĘ W LESIE 

Nie wolno: 

a) wchodzić samemu do lasu, 

b) oddalać się od grupy, z którą idziemy - możemy się zgubić, 

c) bawić się ogniem, rozpalać ogniska, 

d) zaśmiecać lasu, 

e) zostawiać szklanych przedmiotów, 

f) głośno się zachowywać, 

g) dotykać dzikich zwierząt. 



Krzyżówka 

              1   W                     

            2     A                     

                3 K                     

          4       A                     

                5 C                     

          6       Y                     

            7     J                     

  8               N                     

              9   A                     

                                        

            10     P                     

            11     R                     

                12 Z                     

      13           Y                     

                14 G                     

          15       O                     

            16     D                     

      17           A                     

1. Dostajesz je na ukończenie szkoły. 

2. Musisz ją przekroczyć, jeśli chcesz opuścić nasz kraj. 

3. Inaczej uzdrowiska. 

4. Zapewniane są one turystą. 

5. Zimą jest zimno, a latem? 

6. Osoba, która jedzie w jakieś inne miejsce w celu zwiedzania. 

7. Wiąże się ze zmianą miejsca. 

8. Wskazany po ciężkiej pracy. 

9. Uczucie jakie nam towarzyszy wraz z rozpoczęciem wakacji. 

10. Np. górska albo po ściance. 

11. Bałtyckie. 

12. Oglądanie i podziwianie miejsc, w których się jeszcze nie było (np. zamku, jakiegoś miasta). 

13. Podczas wakacji dużo ludzi jeździ na dyskoteki i ... 

14. Rysy, Alpy. 

15. Rodzice podczas wakacji wysyłają na nie swoje dzieci. 

16. Jemy je kiedy jest gorąco. 

17. Chodzisz do niej od poniedziałku do piątku. 

Redagowała Dagmara Palt 



Wakacyjny kącik 

poetycki 

 

Gdy lato nadchodzi, 

uśmiech na twarzy wszystkich się rodzi. 

Dzieci się cieszą i nad jezioro śpieszą. 

To czas opalania i w morzu kąpania, 

 letnich dyscyplin sportu uprawiania. 

W końcu wakacje, czas bardzo radosny. 

Trzeba zakończyć żegnanie wiosny, 

wolne od szkoły i regułek wkuwania. 

Teraz okres leniuchowania! 

Wszystkim dziś życzę wakacji ciekawie 

spędzonych, 

bez trosk i zmartwień, uśmiechem               

wypełnionych. 

 

 

Uczennica klasy IIIc 



„Sala Samobójców” 

Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak się ucieszyłam, widząc film, gdzie w obsadzie nie ma „Karolaka”, „Adamczyka” czy 

„Sochy”.  Wszędzie widzę te same twarze, a tu „Sala Samobójców” z debiutującymi młodymi aktorami. Zawsze to jakiś powiew świeżości. 

Polskie kino ograniczało się albo do głupich, nic nie wnoszących komedii romantycznych skopiowanych rodem z kina amerykańskiego, 

bądź filmów animowanych dla młodszej widowni. Raz na jakiś czas pojawiały się takie perełki jak na przykład „Czarny Czwartek”, który 

był czymś innym, o dziwo jednak ogromnej publiczności nie przyciągnął. Film musi w sobie mieć to coś na zachętę, aby już w zwiastunie 

intrygował, wzbudzał zachwyt, przyciągał. Właśnie to miała w sobie „Sala Samobójców”. 

Dramat opowiada o historii Dominika (w roli głównej Kuba Gierszała), który ma prawie wszystko. Począwszy od najlepszych 

ubrań, skończywszy na prywatnym kierowcy. Jest jednak coś, czego Dominik nie posiada... W życiu natykamy się na trudne momenty,         

z którymi najlepiej można poradzić sobie, gdy jest przy nas ktoś bliski. Takiej osoby niestety nie było w życiu Dominika, co wpędziło go       

w ogromną depresję. Pisząc to mam na myśli pocałunek Dominika i Aleksa oraz jego następstwa. Właśnie owe sytuacje doprowadziły go do 

takiego stanu. Pamiętam jak przy tego typu scenach niedojrzała część sali wybuchała gromkim śmiechem, co było trochę żenujące moim 

zdaniem. Dominik potrzebuje wsparcia i zrozumienia, skoro nie ma go w domu, znajduje je gdzie? - w sieci oczywiście. Internet roi się     

dosłownie od wszystkiego, można znaleźć wykwintny przepis na placki  ziemniaczane, jak i instrukcję złożenia samolotu z klocków lego, 

więc dlaczego nie grę, w której można integrować się z ludźmi? Rozmawiać o byciu czy też o problemach? Zwłaszcza, że te osoby mają 

takie same problemy i wiedzą, jak sobie z nimi radzić, a wspierają się w sposób, którego nie poleciłaby żadna osoba ze środowisku          

psychologii. 

Film nie ma na celu tego, by przypadkowa mama „Jasia” wyłączyła mu Internet, zaraz po obejrzeniu „Sali Samobójców”. Celem 

tego filmu jest zapobieganie tragedii, która wydarzyła się w filmie, teraz wiemy, że kontakt w rodzinie jest jedną z najważniejszych rzeczy. 

Nie zapominajmy o tym. 

 

 

Świat zamknięty rany otwarte - otwarty świat rany zamknięte. 

Krwawię cicho żyjąc 

- żyję cicho krwawiąc. 

Recenzowała Zosia Kukurowska 



Muzodajnia 

Chyba każdy pamięta i zna piosenki, które się śpiewa na przeróżnych koloniach 

czy wyjazdach? Oto jedna z nich. 

 

Stokrotka 

1.Gdzie strumyk płynie              
z wolna 
Rozsiewa zioła maj 
Stokrotka rosła polna 
A nad nią szumiał gaj 
Stokrotka rosła polna 
A nad nią szumiał gaj 
 
2. W tym gaju tak ponuro 
Że aż przeraża mnie 
Ptaszęta za wysoko 
A mnie samotnej źle 
Ptaszęta za wysoko 
A mnie samotnej źle 
 
3. Wtem harcerz idzie z wolna 
„Stokrotko witam cię 
Twój urok mnie zachwyca 
Czy chcesz być mą czy nie?” 
„Twój urok mnie zachwyca 
Czy chcesz być mą czy nie?” 
 
4. Stokrotka się zgodziła 
I poszli w ciemny las 
A harcerz taki gapa 
Że aż w pokrzywy wlazł 
A harcerz taki gapa 
Że aż w pokrzywy wlazł 
 
5. A ona, ona, ona 
Cóż biedna robić ma 
Nad gapą pochylona 
I śmieje się cha, cha 
Nad gapą pochylona 
I śmieje się cha, cha 

Stare kawałki, ale idealne na wakacje… 

 
 

Jennifer Lopez - On The Floor 

Snoop Dogg - Sweat (David Guetta Remix) 

Katy Perry - E.T. 

Wet Fingers - Turn me on 

Mirami feat. VovaZiLvova - Sexualna 2010 

Diddy - Dirty Money Ft Skylar Grey - Coming Home 

Timati feat Kalenna - Welcome To St. Tropez 

Natalia Kills – Mirrors 

Pewex – Dziunia 

Alexis Jordan – Happiness 

Lady Gaga - Born This Way 

Afrojack f. Eva Simsons – Take Over Control 

Tim Berg – Seek Bromance 

Życzę przyjemnego słuchania - Ewelina Poznańska  



Kulinaria 

Składniki:    

mleko   0,5 litrów 

sok jagodowy   0,25 litrów 

duże banany   3 sztuki 

bita śmietana 

do ozdoby 
  3 łyżki deserowe 

Wykonanie: 
1. Obierz banany. 

2. Włóż wszystkie składniki do dużego pojemnika. 

3. Miksuj na wolnych obrotach do utworzenia gęstej i równej masy. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uwagi: 
Jeśli chcesz możesz dodać lub zamienić owoce na inne.  

Redagowała Kinga Bielecka 



Humor  

List Jasia z wakacji: Jest pięknie. 
Świetnie wypoczywam. Bądźcie spokojni i nie 

martwcie się o mnie.                                                                            
PS Co to jest epidemia? 

Jakiej treści kartkę przesyła 

blondynka z wakacji? 

Bawię się świetnie!  

Gdzie ja  

jestem??? 

Jasiu pisze z wakacji do babci: 

„Kochana babciu piszę do Ciebie    

z wakacji bardzo wolno, bo mama 

wspominała mi często, 

że nie możesz już szybko czytać...”. 

Wraca student z wakacji i mówi do 
drugiego: 

- Wiesz, jeździłem na słoniu. 
- No i co? 

- A obok mnie szły dwa lwy. 
- No i co było dalej? 

- Musiałem zejść z karuzeli. 

Kazik jedzie na wakacje pociągiem i je sobie ka-

napkę. Podchodzi do niego facet 

- Nie jedz tak głośno! 

- Czemu? 

- Bo konduktor cię przyłapie! 

- Nie rozumiem. 

- Przy wejściu do pociągu jak byk jest napisane: - 

Nie przewozić materiałów żrących! 

Turysta w wakacje zachodzi w deszczu do bacówki. Baca gościnnie 

częstuje go gorącą strawą. Turysta zajadając spostrzega,         

że do talerza leci mu z góry woda... 

- Baco, dach ci przecieka! 

- Wim... 

- To dlaczego nie naprawisz?! 

- Ni mogę, przecież dysc pada. 

- To dlaczego nie naprawisz, kiedy nie pada?!! 

- A bo wtedy nie cieknie... 

Redagowała Justyna Piekorz  

i Daniela Kempa 



MODA… letnia 

 

Redagował Dominika Fleszar 

Luźna spódnica w 

modny kwiatowy wzór. 

Idealna na upalne, 

letnie dni. 

  

Czarna, wyjściowa…  

Może na zakończenie 

roku?:) 

  
Wygodna, zwiewna, 

jakby przeznaczona do  

wyjścia w niej na  

plażę. 



Solenizanci 

Bliźnieta 
21.05 Agnieszka Maloszczyk kl. IIc        

22.05 Kamil Karwat kl. IIc i Łukasz Szyndzielorz kl.Ia    

24.05 Chantal Krawczyk kl. IIa                                                                                                                                         

26.05 Daniel Gruszka kl. Ib        

27.05 Monika Lebich kl. Ib                                      

29.05 Dominika Fleszar kl. IIb,  Angelika Moryc kl. Ic , Daniel Barszcz kl. IIIc                                                               

1.06 Dagmara Palt kl. IIIa    Martin Cebula kl. IIIb                                                                                                                                           

07.06  Patryk Pospiech kl. IIc                                           

08.06 Sebastian Muszala kl. IIIa                                                                                                                                

10.06 Dawid Cielślak kl. IIIb                                                    

11.06 Daniela Kępa kl. IIb        

12.06 Marta Pierzyna kl. Ib       

13.06 Krystian Porwol kl. IIc  

14.06 Justyna Helfrycz kl. IId                           

15.06 Marek Miller  kl. IIa        

16.06 Iza Tkaczyk kl. IIIa  

Rak 
22.06 Marek Solga kl. IIIb 

23.06 Patry Kubik kl. IIc      

25.06 Julia Jaworska kl. Ia  

29.06 Ela Bielecka kl. IIIc    

01.07 Beniamin Struga kl. IId               

04.07 Patryk Moczko kl. IIa   

05.07 Marek Sowa kl.IIc                                                                                          

06.07 Daniel Kumiec kl.IIIc       

09.07 Marcin Wiench kl.IIa                                

 10.07 Kevin Holik kl.IIIa      

11.07 Ania Spyra kl.IIb                                             

13.07 Sebastian Araszewski kl.IIIc                                                                                  

14.07 Sebastian Szczepanik kl.Ib           

15.07 Angelo Knietsch kl.Ib                                                                                                          

16.07 Daniel Jabłoński kl.IIIa, Laura Marschollek kl.IIc 

 20.07 Krzysiu Pyka kl.IIa                             

22.07  Nico Waleska kl.Ic                                                                                                                               

Redagowała Sara Kinder 



Gimzetka 

 

Wszystkim uczniom  

serdecznie dziękujemy  

za rzetelną, sumienną   

i przede wszystkim  

owocna współpracę.  

Pani Magdalena  

Bednarska  

 Sandra Moczko  

 

 Redakcja Gimzetki wspierała również projekt pt. Dlaczego warto     

wybrać Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu? - informator dla           

szóstoklasisty.  

Redaktor naczelny -  pani Magdalena Bednarska  

Zastępca redaktora naczelnego -  Sandra Moczko  

Uczniowie odpowiedzialni za poszczególne działy w 6 numerze 
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• Dagmara Palt– Krzyżówka  
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