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Ojczyzna wolna, znowu wolna!
Tak bije serce, huczą skronie!
A Biały Orzeł w słońcu kwiatów
Przyleciał, by go ująć w dłonie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Miłość do ojczyzny.
Inaczej państwo.
Jeden z kolorów polskiej flagi.
Ptak na godle Polski.
Można je stracić na wojnie.
Głowa państwa w naszym kraju.
Posiada go ktoś, kto nie ucieka z pola walki.
Stolica Polski
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Zawsze był z nami – ptak
wspaniały,
Choć czasem ktoś odszedł daleko...
Bronił tej ziemi, bo ją kochał
Sercem pokoleń już od wieków.
Dziś w całej Polsce brzmi
Mazurek...
Dzisiaj radości kanonada!
Witamy wszyscy Niepodległość
I Jedenasty Listopada...
Ryszard Przymus "Ojczyzna wolna"
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AKTUALNOŚCI, czyli co w szkole piszczy …
Sukces tenisistów- 18.11.2012
Nasza drużyna w składzie: Paulina Orłowska,
Magdalena Dąbrowska, Izabela Borawska pokonały
rywalki, zdobywając I miejsce. Drużyna chłopców: Adam
Poszyler, Damian Kownacki, Mateusz Bieńkowski
uplasowała się na V miejscu w turnieju, wygrywając w
pierwszej rundzie z PG 1 i przegrywając dwa kolejne
pojedynki: ze zwycięzcami turnieju - Rajgrodem oraz
drużyną z Wąsosza. Gratulujemy naszym wspaniałym
reprezentantom.
Próbny egzamin klas trzecich-13-15.11.2012
13, 14 i 15 listopada 2012 roku gimnazjaliści z klas III
pisali próbny egzamin gimnazjalny z przedmiotów
humanistycznych, matematyczno- przyrodniczych oraz
języka obcego nowożytnego.Próbny egzamin gimnazjalny
podzielony jest podobnie jak właściwy egzamin na bloki pierwszy sprawdza wiedzę z historii i wos-u, drugi - z
języka polskiego. Analogicznie podzielona jest część
matematyczno- przyrodnicza (blok obejmujący biologię,
fizykę, chemię i geografię oraz blok obejmujący
matematykę). Pierwsza część testu trwa 60 minut, zaś
druga - 90 minut. Z języka obcego gimnazjaliści piszą test
z poziomu podstawowego i test z poziomu rozszerzonego.
Właściwy egzamin gimnazjalny odbędzie się 23, 24 i 25
kwietnia 2013 roku.

GIMPRESS 2 (120) LISTOPAD 2012

HUMOR
Policjant do kierowcy:
- Jechał pan ponad 100 km na godzinę. Nie przyszło panu do głowy, że może się pan
zderzyć z innym samochodem?!
- Z innym samochodem? Na chodniku?
- Babciu, babciu, a czym babcia do nas przyjechała? - pyta Jasiu.
- Pociągiem, wnusiu, pociągiem.
- Taaaak...? A tatuś powiedział, że babcię diabli przynieśli.
Babcia i Jasiu są w kościele.
Wszyscy się modlą a ksiądz mówi:
- Za duszę Mariana, za duszę Zbyszka, za duszę Zenona...
Jasiu mówi do babci:
- Babciu chodźmy stąd, bo jeszcze nas zadusi.
Mąż odwozi do szpitala rodzącą żonę - nauczycielkę polskiego.
Ta nazajutrz dzwoni do męża i mówi:
- Kochany, jestem taka szczęśliwa!
Wyobraź sobie: rodzaj żeński, liczba mnoga!
- Jakie ryby najbardziej lubią lekarze?
- Duże sumy!
Zebrała: Edyta Darwicka

Szczęśliwy Kupon

94. rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę – 12.11.2012
12 listopada młodzież z klasy pierwszej Gimnazjum w
Radziłowie zaprezentowała montaż słowno - muzyczny
poświęcony temu ważnemu w historii Polski wydarzeniu.
Organizatorami tegorocznego apelu byli: pani Beata
Ziemkiewicz i pan Sławomir Modzelewski. Dzień
wcześniej- 11 listopada- odbyły się uroczystości
zorganizowane przez Urząd Gminy w Radziłowie, w
których uczestniczyli także nasi nauczyciele i uczniowie.
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Teraz Tobie się nie udało!
SPRÓBUJ NASTĘPNYM RAZEM.
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AKTUALNOŚCI, czyli co w szkole piszczy … - cd

LUDZIE Z PASJĄ

Fotografowanie- lekiem na zmartwienia i kłopoty
Weronika Borawska jest uczennicą
naszego gimnazjum. Obecnie uczy się w
klasie IIIa. Fotografią interesuje się od
najmłodszych lat. Już w szkole podstawowej
bardzo chciała zostać fotografem, ale tak
naprawdę fotografuje od półtora roku. Jej
zamiłowanie do fotografii wzięło się od
tego, że niektóre chwile są tak cudowne, że
chce je uwiecznić na zdjęciu.
W wolnych chwilach często
wychodzi na spacery i robi zdjęcia
krajobrazów, zwierząt lub roślin. Weronika
twierdzi, że kiedy fotografuje, może
przenieść się w inny, lepszy świat, który w
rzeczywistości nie istnieje lub mało kto go zauważa. Zapomina wtedy o problemach i
kłopotach. Wiele razy zastanawiała się nad szkołą do tego zawodu, lecz jeszcze
ostatecznie nie wybrała, gdzie chciałaby się dalej uczyć.
Życzymy jej, aby spełniły się jej największe marzenia.
Natalia Wietocha
Kącik muzyczny,
czyli 10 najlepszych piosenek ostatniego sezonu
1. Lales - Tylko Ciebie chcę
2. Damian Skoczyk - Przyjaciel
3. Ola – Jej ostatni rok
4. Basslovers United Feat. L.I.M. - Falling In Love
5. Alexandra Stan - Lemonade
6. Candy Girl - Crazy
7. The Script - Hall of Fame ft. will.i.am
8. Justin Bieber - Beauty And A Beat ft. Nicki Minaj
9. BBX - Making Luv
10. David Guetta - She Wolf
Nowości śledziła: Patrycja Żbikowska
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Konkurs ''Mój ulubiony bohater literacki''- 09.11.12
Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w
naszej szkole odbył się konkurs plastyczny pt. „Mój ulubiony
bohater literacki”, którego celem było rozbudzanie
zainteresowań czytelniczych oraz promowanie literatury.
Spośród zgłoszonych prac jury w składzie: p. E. Chrostowska,
p. E. Jurska i p. B. Ziemkiewicz wybrało 3 laureatów. I miejsce
zajęła praca Katarzyny Przestrzelskiej z kl. I a
przedstawiająca Harrego Pottera. Na II miejscu znalazło
się dzieło Aleksandry Koniecko z kl. II a, które przedstawia
Kalinę i Blue Laydy – bohaterów z serii „W siodle”. III miejsce zdobyła Ania z
Zielonego Wzgórza wykonana przez Natalię Wietochę z kl. I b. Komisja
konkursowa wzięła pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu, staranność
wykonania i oryginalność prac.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy, nagrody oraz oceny bardzo dobre i celujące z języka
polskiego. Nagrodzone prace zostały zaprezentowane w gablocie bibliotecznej.
Konkurs KRUS-13.11.2012
13 listopada 2012 r. odbyło się podsumowanie konkursu
wiedzy z bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie
rolnym. Laureatów konkursu wyłoniono w drodze dogrywki.
Oto wyniki:
• I miejsce - Przemysław Rogowski (nagroda: zestaw
CANYON CNR-CP7 CHATPACK)
• II miejsce - Izabela Borawska (nagroda: słuchawki
CANYON CNL-HP03X)
• III miejsce - Natalia Trzaska (nagroda: pendrive KINGSTON 16 GB)
• IV miejsce - Izabela Drzazgowska (nagroda: pendrive KINGSTON 16 GB)
• V miejsce - Artur Antosiewicz (nagroda - kalkulator KAV CS103)
Nad prawidłowym przebiegiem dogrywki czuwała komisja w składzie: Alicja
Małachowska (pracownik KRUS) oraz Aneta Michałowska (dyrektor Gimnazjum w
Radziłowie).
Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy awansowali do etapu finałowego dogrywki.
Nowości śledziła: Laura Wiśniewska
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ANDRZEJKI

OKIEM ABSOLWENTA

Z życia licealistki Klaudii

Andrzejkowe wróżby Karoliny
Jak każdy zapewne wie, andrzejki to
doskonały czas na wróżby. To ,,święto”
obchodzone jest w nocy z 29 na 30 listopada.
W dawnych czasach andrzejki były
przeznaczone tylko dla dziewczyn i służyły
głównie do tego, aby przewidzieć przyszłego
kawalera pannie.
Dzisiaj wróżb andrzejkowych nie bierze się na
poważnie, ale, oczywiście, każdy lubi się w nie
zabawić i pośmiać ze swojej przyszłości. Z
racji zbliżających się andrzejek w tym
wydaniu GIMpressu zaprezentujemy kilka
ciekawych i zabawnych wróżb.
Lanie wosku to chyba najbardziej popularna
wróżba. Polega na tym, aby przelać roztopiony
wosk przez ucho od klucza i odgadnąć
utworzony z tego kształt.
We wróżbie andrzejkowe serce na bank znajdziecie imię swojej drugiej połówki. Podobnie
jest w andrzejkowej wróżbie z rurek. Obie zabawy różni to, że wróżba z rurek wskaże
najlepszego przyjaciela.
Andrzejkowe kubeczki to również bardzo oryginalna wróżba przepowiadająca przyszłość w
sposób symboliczny. W celu jej przeprowadzenia do pięciu kubeczków wkładamy:
pierścionek - wyjazd do Eldorado,
kluczyk- nowy, piękny dom,
pieniążek- bogactwo,
cukier- słodkie i wesołe życie,
malutkie autko – podróż w nieznane.
Wylosowany kubeczek zawierający jeden z zaproponowanych wyżej przedmiotów zapowie,
co nas czeka w dalszym życiu.
Popularna jest też wróżba ,,kolorowa”, w której każdy kolor oznacza innego rodzaju
przyszłość.
Mamy nadzieję, że wykorzystacie chociaż jedną z tych propozycji podczas spotkań ze
znajomymi. Oby spełniły się Wasze najskrytsze marzenia.
Karolina Malinowska
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W kolejnym numerze naszego szkolnego pisemka przedstawiamy Wam spojrzenie świeżo
upieczonej absolwentki- Klaudii Milewskiej. Klaudia aktywnie pracowała w GIMpressie,
gdzie prowadziła rubrykę „Aktualności”. Wyróżniała się także w innych dziedzinach życia
szkolnego- uczestniczyła w różnych konkursach, występach teatralnych i przede wszystkimjak wszystkie „Milewskie”- pięknie śpiewała. Co dzieje się aktualnie w jej życiu?
Poczytajmy!
Reporterka: W której szkole aktualnie się uczysz?
Klaudia Milewska: Obecnie uczę się w II LO w Łomży,
w klasie o profilu biologicznochemicznomatematycznym.
R: Zdradź proszę, dlaczego wybrałaś akurat tę szkołę?
K.M.: Moja starsza siostra rok wcześniej podjęła naukę
właśnie w tym liceum i to ona namówiła mnie do podjęcia
tam nauki. Wybierając tę szkołę, kierowałam się także
opiniami na temat placówki.
R: Jak wygląda twoja obecna klasa?
KM.: I tutaj wszystkich zaskoczę. Otóż moja klasa liczy
30 dziewcząt i tylko dziewcząt. Wśród nich można
odnaleźć wiele typów osobowości. Mimo że nie ma
chłopców, jest zawsze wesoło. Potrafimy pomóc sobie w
każdej sytuacji.
R: Jak wspominasz lata spędzone u nas, w Gimnazjum w
Radziłowie?
KM.: Tamte lata wspominam bardzo miło. W szkole panowała przyjazna atmosfera.
Poznałam wiele koleżanek i kolegów, z którymi nadal utrzymuję kontakt. Na początku nie
było lekko- przeraził mnie ogrom pracy i nauki. Jednak z czasem przywykłam do tego.
Nauczyciele potrafili zainteresować lekcją i porozumieć się z uczniami. Byli skłonni, by
wytłumaczyć nam wszystko dokładnie.
R: Masz już jakieś plany na przyszłość?
KM.: Na obecną chwilę chcę skupić się na nauce. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. Może
zostanę lekarzem?;)
R: Masz jakieś rady dla pierwszoklasistów jako absolwenta naszej szkoły?
KM.: Bądźcie po prostu sobą. Uczcie się systematycznie i poszerzajcie swoją wiedzę, aby w
najbliższych latach bezproblemowo napisać egzaminy. I nie przejmujcie się pierwszymi
niepowodzeniami.
R: Dzięki za rozmowę.
K.M.: Ja również dziękuję. Na koniec chciałabym pozdrowić całe Grono Pedagogiczne, a
przede wszystkim mojego byłego wychowawcę- pana Zbigniewa Mroczkowskiego i
znajomych z młodszych klas. ;)
Rozmawiała: Karolina Milewska
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