GIMPRESS 1 (113) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2011

SUDOKU

GIMPRESS 1 (113) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2011

Nr 1 (113) IX – X
2011

Miesięcznik Gimnazjum w Radziłowie

Redaktor naczelny: Hubert Malinowski kl. III c
za – ca redaktora: Joanna Drozdowska kl. III b
Skład techniczny: mgr Zdzisław Koniecko
Opiekun: mgr Elżbieta Jurska
Adres: Radziłów, ul. Sportowa 1, tel. 86 273 64 80, http://radzilow.net

12

Każdemu uczniowi radość się
udziela,
gdy zbliża się Dzień Nauczyciela.
Z okazji tego zaszczytnego święta
niech każda buzia będzie
uśmiechnięta.
Wszyscy nasi kochani nauczyciele,
dla swoich uczniów cierpliwości
mają wiele.
Za naukę, za trud, jaki jest
wkładany
Przeogromny bukiet składamy.
Pragniemy, aby nie zabrakło Wam
zapału do kształtowania naszych
sumień, abyście uczyli nas
pokonywania zła i kierowania się
w życiu tylko dobrem.
Potrzebne są nam wzorce i Wy, drodzy Nauczyciele, jesteście dla nas takimi
wzorcami.
Ania i Karolina
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Aktualności, czyli co w szkole piszczy
01.09.2011- Inauguracja roku szkolnego 2011/2012
1 września na sali gimnastycznej w Gimnazjum w Radziłowie
odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012. W
uroczystości uczestniczyła Pani dyrektor Aneta Michałowska,
wszyscy nauczyciele, w tym nowi: Pani Magdalena Wiśniewska
i Pan Daniel Kadłubowski, Wójt Gminy Radziłów Pan Robert
Ziemkiewicz, który dokonał wręczenia na ręce Anety
Michałowskiej oficjalnej nominacji na kolejną 5-letnią kadencję
Dyrektora Gimnazjum w Radziłowie oraz Inspektor ds. Oświaty
Pan Mirosław Gądek i uczniowie Gimnazjum w Radziłowie.

10.09.2011- Trzecioklasista z III klasą
10 września 2011r. powiększyło się grono sportowców naszego
gimnazjum z potwierdzonym wynikiem na poziomie III klasy
sportowej. Startując w Mistrzostwach woj. mazowieckiego na
dystansie 600 m, Hubert Malinowski osiągnął wynik 1:31,91.
Przed mistrzostwami Hubert obiecał walkę o III klasę i
dotrzymał słowa. Gratulujemy!

12.09.2011- Wybory opiekuna SU
Tego dnia odbyły się wybory Opiekuna Samorządu
Uczniowskiego. Najwięcej głosów uzyskali nauczyciele: Daniel
Kadłubowski – 58, Sławomir Modzelewski – 50, Dorota
Antosiewicz i Magdalena Wiśniewska – po 13 głosów.
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego wybrany został Daniel
Kadłubowski. Uprawnionych do głosowania było 190 uczniów
klas I-III. Oddano 183 głosy, w tym 181 głosów ważnych i 2 głosy
nieważne.
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HUMOR
Nauczycielka po latach spotyka ucznia
- No co tam teraz robisz??
Uczeń:
- Wykładam chemię.
- Ooo no proszę. A gdzie??
- W biedronce.
Na historii pani zawołała Karola do odpowiedzi.
-W którym roku rozpoczęła się II wojna światowa?
-W 1939- odpowiedział Karol.
-Kto ją wywołał?
-Adolf Hitler.
-Ile ludzi zginęło?
-Naukowcy tego nie stwierdzili.
Na drugi dzień Bartek pyta Karola.
-O co pani ciebie wczoraj pytała?
-Zapamiętaj odpowiedzi: Na pierwsze pytanie odpowiedz 1939, na drugie Adolf Hitler, a na
trzecie naukowcy tego nie stwierdzili.
Na następnej lekcji historii pani wyrwała Bartka do odpowiedzi.
-W którym roku się urodziłeś?
-W 1939-odpowiada pewny siebie Bartek
-Kto jest twoim ojcem?
-Adolf Hitler.
-Bartek czy ty masz mózg?!-pyta zdenerwowana pani.
-Naukowcy tego nie stwierdzili.
W szkole:
- Hej, ty tam pod oknem, kiedy był pierwszy rozbiór Polski? - pyta nauczyciel
- Nie wiem.
-A w którym roku była bitwa pod Grunwaldem?
- Nie pamiętam.
- To co ty właściwie wiesz? Jak chcesz zdać maturę?
- Ale ja tu tylko kaloryfer naprawiam....
W liceum na lekcji polskiego uczniowie piszą wypracowanie, które ma zawierać: wątek
religijny, wątek historyczny, wątek miłosny i wątek sensacyjny.
Wszyscy uczniowie piszą pracowicie już pół godziny, tylko jeden Jasiu rozsiadł się wygodnie
i patrzy w sufit.
- Jasiu, czemu nie piszesz? - pyta nauczycielka.
- Ja już napisałem - odpowiada Jasiu.
- To jest niemożliwe - dziwi się nauczycielka - przeczytaj wszystkim na głos co napisałeś.
- "Mój Boże (wątek religijny) - rzekła hrabina (wątek historyczny) jestem w ciąży (wątek
miłosny), ale nie wiem z kim (wątek sensacyjny)."
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Ludzie z pasją
Dyscyplina Huberta
Osobę, której sylwetkę przedstawimy w tym
oto numerze, zna prawie każdy. Mowa o
Hubercie Koniecko, tenisiście z naszej szkoły.
Hubert ma na swoim koncie wiele sportowych
osiągnięć. Nasz tenisista mieszka w Słuczu. W
tym artykule przeczytacie o jego pasji, czyli
tenisie stołowym.

23.09.2011- Podlaskie Bogactwo Różnorodności
23 września odbył się pierwszy etap Wojewódzkiego Konkursu
Wiedzy o Regionie „Podlaskie Bogactwo Różnorodności"
organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego. Siedmiu uczniów z kl. III przystąpiło do rozwiązania
testu. Nasze gimnazjum na szczeblu wojewódzkim będzie
reprezentowała uczennica kl. IIIA - Anna Grajewska. Gratulacje!

Pierwsze kroki we Mścichach
Hubert zaczął swoją przygodę z tenisem 7
lat temu. Zaczął grać już w Szkole Podstawowej
we Mścichach. Pierwsze kroki związane z tym
sportem stawiał pod czujnym okiem Pani
Barbary Dobrzyckiej. W gimnazjum Hubert
trenuje pod nadzorem Pana Zdzisława Koniecko.
Jego największym osiągnięciem jest III miejsce w Wojewódzkich Zawodach
Gimnazjady w Suchowoli.

24.09.2011Orlik - ptak jakich mało - konkurs plastyczny
Biebrzański Park Narodowy zaprasza do udziału w konkursie
plastycznym „Orlik - ptak jakich mało". Konkurs adresowany jest
do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów. Prace
plastyczne powinny być w formacie A3 lub przestrzenne. Prace
należy nadsyłać na adres Biebrzańskiego Parku Narodowego
(Biebrzański Park Narodowy, Osowiec Twierdza 8, 19-110
Goniądz) w terminie do końca października 2011 r.

Ramię w ramię z bratem
Hubert jest uczniem klasy IIIb, do której uczęszcza także jego brat Mariusz.
Zapytaliśmy Huberta, jak to jest mieć brata w tej samej klasie. "Yyy fajnie jest mieć
brata w klasie, ponieważ zawsze, gdy mam z czymś jakiś problem, to mogę na niego
liczyć." Cieszymy się, że brat wspiera Huberta.
A co dalej?
Jak już wspomnieliśmy, Hubert jest uczniem klasy III, więc czeka na niego
decyzja związana z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Naszemu szkolnemu
koledze życzymy podjęcia właściwej decyzji i dalszych sukcesów związanych z
tenisem stołowym. Powodzenia!

24.09.2011- Gimnazjada w Indywidualnych Biegach
Przełajowych
Zawody rozgrywane 24.09.2011 r. zgromadziły reprezentacje 7
gimnazjów naszego powiatu. Naszą szkołę w tych trudnych i
wymagających zawodach reprezentowali: Tokarzewski Dawid,
Grabowska Sylwia, Jaczyńska Paulina, Dąbrowska Magda,
Antosiewicz Artur, Malinowski Hubert, Burgraf Mateusz,
Grzymała Eliza i Dąbrowska Bogumiła. Do kolejnego etapu
awansowali: Grzymała Eliza kl. IIIa (I miejsce), Dąbrowska
Bogumiła IIIa (II miejsce), Malinowski Hubert IIIc (II miejsce),
Antosiewicz Artur IIa (II miejsce), Śmiarowski Radek IIIa (VI miejsce), Dąbrowska
Magdalena IIa (IX miejsce), Tokarzewski Dawid Ia (XI miejsce).

Sylwia
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Kilka słów o nas
W tym roku szkolnym naszą gazetkową drużynę tworzy dwanaście osób, w tym dziesięcioro
uczniów i dwoje nauczycieli. Każdy odpowiada za przydzieloną sobie dziedzinę według
następującego układu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hubert Malinowski- redaktor naczelny, wywiady z cyklu „Odpytywanka nie przy
tablicy”,
Joanna Drozdowska- zastępca redaktora naczelnego, współtwórca cyklu
„Niespodzianka miesiąca”,
Sylwia Gładkowska- reportaże z cyklu „Ludzie z pasją”,
Klaudia Milewska- „Aktualności”,
Tomasz Bielski - wywiady z cyklu „Odpytywanka nie przy tablicy” (we współpracy z
Hubertem Malinowskim),
Patrycja Dąbrowska- wywiady z cyklu „Okiem absolwenta”,
Dariusz Godlewski, Tomasz Polkowski- krzyżówka, sudoku,
Anna Olszewska, Karolina Konopka- strona tytułowa, współtwórczynie cyklu
„Niespodzianka miesiąca”,
Aneta Monika Koniecko- Humor i rozrywka.
Elżbieta Jurska (nauczyciel języka polskiego)- opieka merytoryczna, korekta,
przewodnicząca zespołu redakcyjnego,
Zdzisław Koniecko (nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla
bezpieczeństwa)- skład techniczny.

Patrycja: .Masz już jakieś plany na przyszłość ?
Emilia: Na chwilę obecną nie mam żadnych konkretnych planów na
przyszłość. Mam jednak nadzieję, iż studia będą wiązały się z przedmiotami
humanistycznymi.
Patrycja: Tęsknisz za gimnazjum ?
Emilia: Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno mile wspominam 3
lata spędzone w gimnazjum. Poznałam tam świetnych ludzi, których nie
zapomnę do końca życia.
Patrycja: .Masz jakieś rady dla trzecioklasistów jako absolwentka naszego
gimnazjum ?
Emilia: Co do rad dla trzecioklasistów- było ich już w tym dziale mnóstwo.
Życzę Wam jednak, abyście jak najlepiej wykorzystali czas spędzany w
gimnazjum.

Przypominamy, że w dalszym ciągu obowiązuje loteria „Szczęśliwy kupon”, w ramach której
nabywca gazetki z owym kuponem zwolniony jest w wyznaczonym dniu z odpowiedzi
ustnych i niezapowiedzianych kartkówek.

Patrycja: Chciałabyś na koniec kogoś pozdrowić ?

Dziękujemy Panu Zbigniewowi Mroczkowskiemu za możliwość wykorzystywania zdjęć ze
strony WWW do potrzeb GIMprss-u.

gimnazjum, całą kadrę pedagogiczną, a w szczególności moją byłą

Wszystkim nauczycielom i uczniom życzymy samych sukcesów w bieżącym roku szkolnym.

Patrycja: Dziękuję za rozmowę

Emilia: Oczywiście! Chciałabym pozdrowić uczniów naszego radziłowskiego
wychowawczynię- p. Edytę Sosnowską.

Redakcja

Szczęśliwy kupon
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Okiem absolwenta

Niespodzianka miesiąca

Spojrzenie Emilii

Ulubiony nauczyciel naszych uczniów

Absolwentka naszej szkoły- Emilia
Mroczkowska- przez trzy lata pracowała w
GIMpressie, w tym przez dwa lata
przeprowadzała wywiady z cyklu „Okiem
absolwenta”. Była też redaktorem

26 września (poniedziałek) została przeprowadzona ankieta na ulubionego
nauczyciela naszych uczniów. Każdy uczeń miał zakreślić jedno nazwisko.
Zwycięzcą został p. Sławomir Modzelewski - nauczyciel WOS-u i historii (40
głosów), drugie miejsce zajął p. Daniel Kadłubowski - nauczyciel
wychowania fizycznego (38 głosów). Ostatnie miejsce na podium należy do
p. Doroty Antosiewicz - nauczyciela religii i historii (19 głosów).
Szczegółowe wyniki przedstawia wykres

naczelnym naszego pisemka. Dziś jako
absolwenta dzieli się swoimi
spostrzeżeniami swojej następczyniPatrycji Dąbrowskiej.
Patrycja: W której szkole aktualnie się
uczysz?
Emilia: Aktualnie uczę się w II LO w
Łomży.
Patrycja: Czym kierowałaś się przy
wyborze tej szkoły ?
Emilia: Przy wyborze szkoły kierowałam
się możliwościami przygotowania do matury oraz pozytywnymi opiniami znajomych
na temat tej placówki.
Patrycja: .Miałaś jakieś obawy pierwszego dnia w nowej szkole ?
Emilia: Podejrzewam, że każdy pierwszoklasista ma jakieś obawy, jednak wraz z
upływem czasu znikają lub wydają się nieuzasadnione.
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A. D.
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Jest Pani nową nauczycielką w naszym gimnazjum. Czy pracowała
Pani już wcześniej w tym zawodzie?

Jak wiadomo jest Pani mieszkanką Rydzewa Szlacheckiego. Czy

Nie, dopiero od września mam przyjemność pracować w Gimnazjum i

zawsze mieszkała Pani w tej miejscowości?

jednocześnie w Szkole Podstawowej w Słuczu.
Nie, mieszkam w

Jak pracuje się Pani w naszej szkole?

Rydzewie od

Genialnie. Bardzo podoba mi się ta praca. Mam poczucie, jakby to było

jedenastu lat, a

właśnie moje powołanie. Jak na razie widzę same pozytywne strony.

pochodzę z Ełku.

Co sądzi Pani o gronie pedagogicznym naszego gimnazjum?

Czy jest Pani

Na tyle, na ile zdążyłam poznać grono pedagogiczne, to mam same miłe i

mężatką?

przyjemne odczucia, natomiast jeszcze nie wszystkich udało mi się bliżej

Tak.

poznać i jeszcze nie ze wszystkimi rozmawiałam.
Co sądzi Pani o młodzieży z naszej szkoły?

Jak na imię ma Pani mąż?

Oczywiście jest wspaniała. Praca z gimnazjalistami jest zupełnie inna niż

Mariusz.

praca z małymi dziećmi. Każdego dnia zdobywam nowe doświadczenie.

Czy ma pani dzieci?

Ogólnie nie mogę powiedzieć nic złego o młodzieży z Gimnazjum w

Tak, mam dwoje dzieci.

Radziłowie.

W jakim są one wieku?

Jakich rad dotyczących nauki j. angielskiego może Pani udzielić

9 i 11 lat.

gimnazjalistom?

Jaką szkołę trzeba skończyć, żeby zostać nauczycielem

Przede wszystkim nie można bać się rozmawiać po angielsku. Wiele osób,

j. angielskiego?

nie tylko młodzież, generalnie boi się porozumiewać w obcym języku, co

Studia wyższe na kierunku filologii angielska.

jest wielkim błędem. Trzeba próbować, nawet popełniając błędy, bo

W jakim mieście Pani studiowała?

wszystko z czasem da się skorygować. No i oczywiście należy odrabiać

W Ełku.

prace domowe.

Ile lat trwa nauka na tym kierunku?
Studia licencjackie trwają 3 lata, a magisterskie 5.
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