
Życie jest za krótkie aby 
spożywać niezdrowe tabletki, 
czyli wszystko, co powinieneś 
wiedzieć o dopalaczach (str. 2)  

 

Cyrk w naszym gimnazjum! (str. 8) 
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Przedstawienie regionalne! 3 

Twój ulubiony nauczyciel... 4 

Muzyczne hity z naszych 

mp3! 

5 

Zrób własny sos do lodów!  6 

Podpowiadamy, co jest na 

czasie! 

7 

 

Zgaduj zgadula, zobaczymy, 

czy się uda! 
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W TYM NUMERZE 

 

 

 

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: 
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Gimnazjum 

w Biadaczu 

 

Miny naszych  
dziewcząt  

mówią same za 
siebie;) 



Dopalacze – to środki 

narkotyczne, które nie są pod 

wpływem ustawy o przeciw-

działaniu narkomanii. Są le-

galne, a handel nimi nie po-

woduje przestępstwa 

i nie podlega karze.  

Im częściej się je za-

żywa, tym większa 

szansa na uzależnienie 

się od nich. Dopalacze 

są zdecydowanie słab-

sze od narkotyków, ale 

o podobnym działaniu 

psychoaktywnym. 

Wpływ dopalaczy na psy-

chikę jest bardzo duży. Osoby 

zażywające substancje psy-

choaktywne nie umieją oka-

zywać prawdziwych emo-

cji, wchodzić w interakcje 

międzyludzkie i być na-

turalnymi. Po ich za-

życiu można się bawić i nie 

spać kilka nocy, ale po tym 

następuje całkowite 

wyczerpanie. Istnieją 

one nie tylko w postaci 

tabletek, ale także w 

popularnych napojach 

energetycznych typu 

Red Bull. Przy długo-

trwałym i niekontro-

lowanym ich zażywa-

niu niemal pewne 

jest nie tylko uzależ-

nienie, ale i wynisz-

czenie organizmu 

łącznie z zaburze-

niem funkcjonowania 

układu nerwowego 

oraz pracy serca, wą-

troby i nerek.  

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o 

dopalaczach! 

Dopalacze wypalają mózg!  
Mogą powodować 

m.in. nudności, bóle gło-

wy, stany lękowe, bez-

senność, drgawki. Oprócz 

tego wywołują problemy 

z oddychaniem, znużenie, 

silny ból głowy, ataki 

szału, urojenia, znaczne 

podwyższenie temperatu-

ry ciała, biegunkę, zawro-

ty głowy, śpiączkę oraz 

wymioty. Ich zażywanie 

może doprowadzić nawet 

do śmierci!  

Aby się prawidło-

wo rozwijać, nie kupuj 

zbędnych napojów, a za-

miast tego napij się niega-

zowanej wody mineralnej! 

 

 

 

Patrycja Nanko 
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Na jednym z pierwszych spotkań Koła Regionalnego członkowie podzielili się na 
grupy i przedstawili dowolną scenkę w gwarze śląskiej. Każda grupa mogła  

popisać się talentem aktorskim. Grupa pierwsza przedstawiła śląskie dowcipy, 
druga – bajkę pt. „Trzy świnki”. Kolejna pokazała, jak policjanci dają mandaty, nato-

miast czwarta grupa przedstawiła sytuację rodzinną.  
Kolejne spotkanie odbyło się w Łubniańskim Ośrodku Kultury, na którym każdy 

otrzymał scenariusz, napisany przez Magdalenę Klotkę i Adriannę Bewko.  

Scenariusz składał się ze wszystkich scenek, które przedstawiali uczniowie na 
poprzednim spotkaniu. Role zostały przydzielone błyskawicznie. Już 24 maja  

(na konsultacjach z rodzicami) mogliśmy się popisać swoim  

przedsięwzięciem. Przedstawienie zostało zatytułowane „Dziyń po nasymu”. 
Gimnazjaliści mogli zobaczyć to przedstawienie 1 czerwca, czyli w Dniu Dziecka.  

 

 

 
    
  

Wszystkim uczestnikom życzymy 

 powodzenia,  

a oglądającym dużo wrażeń! 



AnKiEtA 
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Którego nauczyciela lubisz  

najbardziej?  
 26 maja, w naszej szkole, przeprowadziłyśmy         
ankietę. Zapytałyśmy stu uczniów, który nauczyciel 
według nich wzbudza największą sympatię. W tym 
badaniu wzięły udział wszystkie klasy (z każdej po 
dziesięć uczniów). Postanowiłyśmy wyłonić cztery 
pierwsze miejsca. Wyniki przedstawiają się   

następująco:  

I miejsce - p. Artur Baziuk i p. Magdalena  

Bednarska (18%); 

II miejsce - p. Magdalena Nielska (14%); 

III miejsce - p. Renata Gajęcka i p. Małgorzata  

Kułaga (11%); 

IV miejsce - p. Anna Piechaczek i p. Dorota  

     Mazierska (5%).  

  GRATULUJEMY!!! 

 
Dagmara Palt i Karina Woclaw 
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Witam ; ) 
Nazywam się Ewelina. Na pewno każdy mnie zna. 

 Od niedawna zajmuję się  

prowadzeniem listy muzycznej w Gimzetce. 

Będę tu zamieszczała piosenki, które się podobają nie tylko mnie, ale  

również i Wam. 

 Pozdrawiam i polecam te oto nutki : 

 

 

 

 

   
 

 

  

 * Kesha - Take It Off, 

 * Leona Lewis - I See You, 

 * Movetown – Girl You Know Its True, 

 * Remady  P&R — No Superstar, 

 * The Black Eyed Peas - Rock That Body, 

 * Shakira & Lil Wayne - Give It Up To Me, 

 * Alexandra Burke - Broken Heels, 

 * OneRepublic - Secrets,  

 * Alexandra Burke - Broken Heels. 

* Robert M & Nicco — Cant Slow Down, 

 * Lady Gaga & Beyonce - Telephone, 

 * Jay z - Forever Young, 

 * Young Money - Bed Rock, 

 * Jason Derulo - In My Head, 

 * Darius & Finlay feat. Nicco - Destination, 

 * Black Eyed Peas — Rock That Body,  

 * David Guetta feat. Kid Cudi - Memries, 

 * Inna - 10 Minutes,  

 * Timbaland & Katy Perry - If We Ever Meet 

Again,      

Ewelina Poznańska 
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1. Baton pokrój na drobne kawałki. 

2. Włóż je do garnka i wymieszaj razem z 

mlekiem. 

3. Lekko podgrzej, mieszając, aż powstanie 

jednolita masa. 

4.  Ciepłym sosem polej lody. 

Marsowy sos do lodów  

KuLiNaRiA 
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Składniki:  

- 1 baton "Mars",  

- 3 duże łyżki 

mleka. 



MoDa  
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Tunika 

 

Modna – zawsze 

Kolor – czarny wyszczupla, ale z okazji zbliżającego się lata może coś 

kolorowego☺  

Ozdobniki – zależy od kroju, wzoru. Ładnie wyglądają na jednolitej 

tunice, ale nie radzę do wzorzystej – odwracają uwagę od wzorów, 

zrobi się „misz – masz” 

Wzorzysta czy gładka – również zależy jaką macie figurę. Na nie-

zwykle drobnych i chudziutkich, a także puszystych osobach lepiej 

wyglądają tuniki w jednym kolorze albo w symetryczny, powtarzający 

się wzór, natomiast po prostu szczupłe, mają wolny wybór☺  

Cena – zależy od miejsca zakupu. Zdecydowanie tańsze niż jeansy i 

nie warto w nie za bardzo inwestować – istnieje szansa, że zmieni nam 

się gust i łatwiej wyrzucić ciuch za 30 zł niż za dwie stówy☺  

Dominika Fleszar 



27 maja naszą  

szkołę odwiedził cyrk. Mogliśmy  

podziwiać klowna, ale  również 

sztuczki tresowanych psów.  

Największą atrakcję stanowił 

wąż, którego można było  

dotknąć. Wszyscy się świetnie  

bawili a to dzięki temu, że  

braliśmy udział w  

występie. Sami popatrzcie!!! 

Na CyRkOwO 
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Michalina Matyjaszczyk 



1. Wieczorem, od strony podwórza, na pierwsze piętro domu  
wchodzi po drabinie złodziej. Spogląda dyskretnie przez szybę do 
pokoju i w półmroku widzi leżącego w łóżku Johna Smitha, który 
nie śpi. Spokojnie wyciąga nóż do szkła, wycina otwór w szybie  
i wchodzi do pokoju. Cały czas patrzy na Johna, a John na niego. 

Złodziej bez zbytniego pośpiechu otwiera wszystkie szuflady  
i nagle znajduje małą szkatułkę, a w niej cenne klejnoty, od  

wielu lat należące do rodziny Johna Smitha. Bez nerwów wkłada 
je do kieszeni i wychodzi przez okno. 

Dlaczego John Smith nie reaguje? John, jest w pełni zdrowy, nie 
ma żadnych problemów psychicznych, ma w pełni sprawne 

wszystkie zmysły, nie jest związany, nie zna złodzieja.  

ZgAdUj 

ZgAdUlA 
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2. Jak wygląda gęś?  3. Ile symfonii skomponował Beethoven?  

4. Co to jest różniczka?    5. Jak stolarze czytają książki i gazety?  

A) John jest niemowlakiem. 

B) Żaba jest cała zielona a najbardziej na twarzy. 

C) Trzy: trzecią, piątą i dziewiątą. 

D) Gęś wygląda oczami. 

E) Wyniczek odejmowanka. 

F) Od deski do deski. 

DO SZEŚCIU ZAGADEK, DOBIERZ  

POPRAWNĄ 

ODPOWIEDŹ! POWODZENIA! 

6. Czym się różnią miedzy sobą: żaba i najbardziej?  

Daniela Kempa i Justyna Piekorz 


