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Z okazji Twojego dnia, Mamo,

8.
9.
10.

za wczoraj i dziś - zawsze tak samo,
każdym czułym serca uderzeniem
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…. rodzinny.
Mroźna pora roku.
W kwiaciarni.
Często wysyłane na czacie lub w smsach.
Dbaj o zieleń boś nie ….. (zwierzę).
Maluje obrazy.
Obchodzi imieniny 15 maja (imię żeńskie).
Ma święto 23 czerwca.
Popularna marka telefonów komórkowych.
Park, który w swoim logo ma bataliona.

i każdym z niego płynącym życzeniem
zdrowia, sił i codziennej radości
wraz ze słowami największej wdzięczności
za wszystkie dla nas trudy i starania
Edyta Darwicka

składamy dzisiaj podziękowania.

Redaktor naczelny: Patrycja Żbikowska
za – ca redaktora: Natalia Wietocha
Skład techniczny: mgr Zdzisław Koniecko
Opiekun: mgr Elżbieta Jurska
Adres: Radziłów, ul. Sportowa 1, tel. 86 273 64 80, http://radzilow.net
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AKTUALNOŚCI czyli co w szkole piszczy …

HUMOR NA WAKACJE

17.05.2013 Międzygimnazjalny Konkurs Języka Angielskiego
17.05.2013r. w Zespole Szkół Miejskich nr2 w Grajewie odbył się
Międzygimnazjalny Konkurs Języka Angielskiego pod hasłem „English
is a world language". Celem konkursu było rozbudzenie wśród uczniów
zainteresowań językiem angielskim, podniesienie jego znajomości oraz
wiedzy o krajach anglojęzycznych. Zawody międzygimnazjalne składały
się z części pisemnej i ustnej. We współzawodnictwie uczestniczyły 4
gimnazja. Z każdej ze szkół uczestniczyło po 3 uczniów wyłonionych w
drodze eliminacji. Laureatkami konkursu zostały: II miejsce: Joanna
Bukowska kl.IIIa, III miejsce: Edyta Bukowska kl.IIIa. Uczennice przygotowywała
nauczycielka języka angielskiego - pani Maria Gadomska.
18.05.2013- Razem Chronimy Przyrodę
Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy organizuje w szkołach
powiatu grajewskiego konkursy:
1. Konkurs na zbiórkę makulatury „Zbiórka makulatury – wstąp do
ekologicznej kultury”,
2. Konkurs na zbiórkę nakrętek „Wkręć się w nakrętkową segregację”,
3. Konkurs na zbiórkę baterii „Bateria w segregacji – mniej
ekologicznych komplikacji”.
W konkursach mogą wziąć udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
Kryterium oceny udziału ucznia w konkursach to ilość (kg) zebranej makulatury, nakrętek lub
baterii. W każdym konkursie za zajęcie 6 pierwszych miejsc w powiecie przewidziane są
nagrody. Konkursy trwają do 15 listopada 2013 roku. (Uczniowie klas III do 31.08.2013r.)
Na makulaturę można przeznaczać: gazety, kolorowe czasopisma, książki, zeszyty, kartki
papieru biurowego, opakowania papierowe, kartonowe, tekturę, torby i pudła papierowe.
Zbiórka makulatury, nakrętek i baterii odbywać się będzie w sali 34.
23.05.2013- Wycieczka do Kolna
23 maja grupa uczniów z Gimnazjum w Radziłowie wyjechała do
Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Celem wyjazdu było obejrzenie
dramatu „Dziady” Adama Mickiewicza. Uczniowie spodziewali się
nudnej sztuki, tymczasem inscenizacja okazała się bardzo interesująca.
Kontrast strojów z epoki Adama Mickiewicza i garniturów, taniec Zosi na
stole do utworu Madonny „Like a Virgin" czy też wykorzystanie
współczesnych mediów do projekcji obrazu sprawiły, iż młodzież z
zainteresowaniem obejrzała spektakl nagradzając aktorów gromkimi brawami. Dodatkową
atrakcją związaną z wyjazdem do Kolna była możliwość skorzystania z kolneńskiej pływalni
lub też spędzenia czasu w jednej z tamtejszych pizzerii.
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Policjant zatrzymuje samochód, którym jadą trzy osoby.
- Gratuluję - mówi policjant - jest pan tysięcznym kierowcą, który przejechał nową szosą.
Oto nagroda pieniężna od firmy budującej drogi!
Obok pojawia się reporter i pyta:
- Na co wyda pan te pieniądze?
- No cóż - odpowiada po namyśle kierowca - chyba w końcu zrobię prawo jazdy...
Żona kierowcy z przerażeniem:
- Nie słuchajcie go panowie... On zawsze lubi żartować, gdy za dużo wypije!
W tym momencie z drzemki budzi się, siedzący z tylu dziadek i widząc policjanta zauważa:
- A nie mówiłem, że skradzionym samochodem daleko nie zajedziemy!...
****
Wywiadówka w szkole:
-Państwa dzieci są bardzo muzykalne.
-Dlaczego? pyta się mama Filipa.
-Ciągle grają mi na nerwach!
****
Jedzie zajączek z niedźwiedziem na
jeden bilet i przychodzi kanar. To
niedźwiedź schował zajączka do
kieszeni w marynarce i pokazuje bilet.
Kanar pyta:
- A co pan tam trzyma w kieszeni
marynarki? Niedźwiedź uderza się w
pierś, wyciąga spłaszczonego zajączka i
mówi:
- Zdjęcie kolegi.

Kącik muzyczny
10 najlepszych piosenek na wakacje:
1. Macklemore & Ryan Lewis - Can't Hold Us
2. Ewelina Lisowska - Jutra nie będzie
3 Bruno Mars - When I Was Your Man
4. Avril Lavigne - Here's To Never Growing Up
5. Thirty Seconds To Mars - Up In The Air
6. Bracia - Wierzę w lepszy świat
7. Rihanna feat. Mikky Ekko - Stay
8. Justin Timberlake - Mirrors
9. Paramore - Still Into You
10. Demi Lovato - Heart Attack
Karolina Milewska
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23.05.2013-Sukces Natalii

Gimnazjum wspominam bardzo mile
W przedwakacyjnym numerze naszej
gazetki prezentujemy Wam spojrzenie
Tomka Bielskiego, obecnie ucznia LO w
Białymstoku. Tomek należał do zespołu
redakcyjnego GIMpressu oraz aktywnie
uczestniczył w różnych formach życia
szkolnego. Poczytajmy, co sądzi o naszym
gimnazjum z perspektywy licealisty.
Natalia Wietocha: Gdzie obecnie się
uczysz?
Tomasz Bielski: Obecnie uczę się w VIII
Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku.
N.W.: Czy- według Ciebie- ludzie w tej szkole są przyjaźni? Jak oceniasz
społeczność VIII LO?
T.B.: Moim zdaniem ludzie w tej szkole są fajni. Każdy w jakiś sposób stara się
pomagać sobie wzajemnie, bo nauki w liceum bądź w technikum jest naprawdę dużo.
N.W.: Dobrze wspominasz naukę w naszym gimnazjum?
T.B.: Naukę w gimnazjum wspominam bardzo dobrze. Wiele osób nie może się
doczekać, kiedy wyrwie się z gimnazjum, by uczyć się dalej, zaś po jakimś czasie
chcą wrócić w mury tej szkoły.
N.W.: Hubert Malinowski w wywiadzie udzielonym do naszej gazetki wspomniał,
że razem prowadziliście "Odpytywankę nie przy tablicy". Jak Tobie pracowało się w
zespole redakcyjnym Gimpressu?
T.B.: Pracę w Gimpressie wspominam również bardzo pozytywnie.
N.W.: Którego nauczyciela wspominasz najmilej?
T.B.: Całą kadrę pedagogiczną wspominam bardzo mile. Uważam, że nauczyciele w
radziłowskim gimnazjum wykonują swoją pracę na wysokim poziomie.
N.W.: Czy tęsknisz czasami za gimnazjum?
T.B.: Oczywiście że tęsknię. Jak już wcześniej wspomniałem, chciałbym jeszcze
uczyć się w gimnazjum, ale to już niemożliwe.
N.W.: Chciałbyś kogoś pozdrowić?
T.B.: Chciałbym pozdrowić całą kadrę pedagogiczną oraz redakcję Gimpressu.
Pozdrawiam również znajomych uczących się w tej szkole.
N.W.: Dziękuję za udzielenie wywiadu.
T. B.: Również dziękuję i pozdrawiam. 

23 maja w Łomży odbył się VIII Konkurs Recytatorski „Strofy
znad Narwi 2013". Był on adresowany do uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ocenianych w jednej
kategorii. Tym bardziej cieszy sukces Natalii Klimaszewskiej uczennicy klasy Ia, która zajęła II miejsce. Otrzymała statuetkę
oraz nagrody książkowe, m.in. tomik wierszy pana Henryka Gały
(członka jury) z dedykacją poety. Konkurs zorganizowało
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, I Liceum
Ogólnokształcące w Łomży im. Tadeusza Kościuszki oraz Teatr
Lalki i Aktora w Łomży. Uczennicę przygotowywała p. Beata
Ziemkiewicz.
28.05.2013- Wyniki Konkursu Ortograficznego
W piątek 24 maja 2013r. odbył się III etap Szkolnego Konkursu
Ortograficznego. W rozgrywce finałowej wzięło udział 11uczniów
z klas I , II i III naszego gimnazjum. Ich zadaniem było
rozwiązanie testu ortograficznego o zróżnicowanym stopniu
trudności uzależnionym od poziomu klasy. Wyniki konkursu
przedstawiają się następująco:
kl. I mistrz ortografii – Radosław Dąbrowski kl. Ia
wicemistrz ortografii – Edyta Darwicka kl. Ib
kl. II mistrz ortografii – Jakub Mroczkowski II a
wicemistrz ortografii – Marta Grajewska kl. IIa
kl. III mistrz ortografii – Karolina Rutkowska kl. IIIa
wicemistrz ortografii - Aneta Godlewska IIIa
Mistrzowie otrzymają oceny celujące z języka polskiego oraz nagrody książkowe, a
wicemistrzowie oceny bardzo dobre i dyplomy. Gratulujemy zwycięzcom, którzy wykazali się
wysokim poziomem umiejętności ortograficznych (szczególnie wyrównany poziom był w
klasach I i II – 0,5 pkt. różnicy między poszczególnymi wynikami). Gimnazjalistów z klas I i
II zapraszamy do rywalizacji w następnym roku szkolnym.
W czerwcu czekają nas następujące uroczystości:
- obchody Dnia Ochrony Środowiska,
- obchody Dnia Gimnazjalisty,
- obchody Dnia Języków Obcych,
- prezentacja projektu „Gwara jako dziedzictwo kulturowe naszego regionu”,
- obchody Dnia Sportu Szkolnego,
- uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013.
UDANYCH WAKACJI!!!
Nowości śledziła: Laura Monika Wiśniewska

Rozmawiała Natalia Wietocha
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ODPYTYWANKA NIE PRZY TABLICY
Współczesna młodzież jest inna
W przedwakacyjnym numerze naszej gazetki
przedstawiamy Wam odpowiedzi, jakich udzieliła
nam odpytywana nie przy tablicy tylko w aptece Pani
Krystyna Kowalska- Romańczuk. O nauce w szkole
podstawowej, pasji aptekarskiej oraz urokach
spędzania wolnego czasu przed 20 laty opowiada
naszym redaktorkom- Patrycji Żbikowskiej oraz
Natalii Wietosze.
Patrycja Żbikowska: Skąd Pani pochodzi?
Pani Krystyna Kowalska- Romańczuk: Pochodzę z Białegostoku.
Natalia Wietocha: Gdzie uczyła się Pani w szkole podstawowej?
K.K.-R.: Uczyłam się w Białymstoku w szkole nr 16.
P.Ż.: Jak wspomina Pani naukę w szkole podstawowej i gimnazjum?
K.K.-R.: Za moich czasów nie było gimnazjum. Była tylko szkoła podstawowa
ośmioklasowa. Naukę wspominam dobrze. Szkołę skończyłam jako prymus ;)
N.W.: Jakie miała Pani zazwyczaj oceny?
K.K.-R.: Wtedy była skala ocen do 5. Ja jako prymus zazwyczaj miałam piątki :)
P.Ż.: Czy, według Pani, współczesna szkoła funkcjonuje podobnie, czy tez sposób nauczania
uległ znaczącej zmianie?
K.K.-R.: Z moich obserwacji wynika, że poziom nauczania znacznie się pogorszył. Jest o
wiele niższy niż za moich czasów.
N.W.: Ile lat pracuje Pani w zawodzie aptekarki?
K.K.-R.: W zawodzie aptekarki pracuję już 20 lat.
P.Ż.: Co skłoniło Panią do pracy w tym zawodzie?
K.K.-R.: Już w szkole podstawowej chciałam zostać aptekarką. Marzyłam o tej profesji, gdyż
pewna osoba z mojej rodziny pracowała w aptece jako pomoc aptekarki i bardzo mi się ten
zawód spodobał.
N.W.: Jakie ma Pani hobby?
K.K.-R.: Lubię czytać różne książki i ćwiczyć jogę.
P.Ż.: Jako aptekarka ma Pani styczność z różnymi ludźmi, także z młodzieżą. Co Pani sądzi
o współczesnych nastolatkach?
K.K.-R.: Współczesna młodzież jest inna niż 20 lat temu. Młodzi ludzie za mało przebywają
na świeżym powietrzu, tylko siedzą ciągle przed komputerem i grają w różne gry
komputerowe. W moim wieku zupełnie inaczej spędzało się czas wolny. Ja i moi rówieśnicy
graliśmy w klasy, jeździliśmy na rowerach (czego skutkiem nieraz były obdarte łokcie),
graliśmy na gitarze. Zawsze chodziliśmy na spacery z przyjaciółmi i siedzieliśmy na ławce
wieczorem. Teraz młodzież jest zbyt rozpieszczona. Nastolatki niegrzecznie odnoszą się do
starszych i nie mają do nich szacunku.
N.W.: Dziękujemy za udzielenie wywiadu i życzymy samych sukcesów w życiu
prywatnym i zawodowym.
Rozmawiały Natalia Wietocha i Patrycja Żbikowska
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LUDZIE Z PASJĄ
Informatyka to dla mnie coś ważnego
W
majowo-czerwcowym
wydaniu
GIMpressu
prezentujemy Wam pasjonata informatyki- Kubę
Mroczkowskiego.
O
swoich
komputerowych
zainteresowaniach opowiedział Karolinie Malinowskiej.
Kuba interesował się informatyką już jako mały chłopiec.
Kiedy jego tata siedział przed komputerem, całymi
wieczorami bacznie mu się przyglądał, ponieważ bardzo
go ciekawiło, co on robił. Nastolatek większą styczność z
informatyką miał w szkole podstawowej, kiedy rozpoczął
naukę tego przedmiotu pod okiem pani Aliny
Żmijewskiej. Kuba brał udział w wielu konkursach. Jego
wielkim sukcesem było zajęcie I miejsca w kategorii
szkół
podstawowych w konkursie TIK-TAK. Rok
później zajął 28 miejsce indywidualnie, w tym roku
zdobył 25 miejsce w tym samym konkursie. Wszystkie te
osiągnięcia zawdzięcza swojemu tacie, który go wytrwale
przygotowywał. Mówi,
że aby być dobrym
informatykiem, trzeba mieć pasję, czego na pewno mu nie brakuje. Drugoklasista zdradza, że
spędza za dużo czasu przed komputerem, zresztą podobnie jak każdy nastolatek.;)
Informatyka to wielkie hobby Jakuba, dlatego nawet jeżeli jego drogi życiowe powiodą go w
innym kierunku, będzie ciągle rozwijał swoje umiejętności. Kto wie, może w przyszłości
nasze dzieci będą grały w grę zaprojektowaną i zaprogramowaną przez Kubę? :D
Karolina Malinowska

Szczęśliwy Kupon

Teraz Tobie się nie udało!
SPRÓBUJ NASTĘPNYM RAZEM.
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