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GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ
W MEDYNI GŁOGOWSKIEJ

Wiosna, wiosna, wiosna,…. ach to Ty!
Długa, tegoroczna zima, chociaż cieszyła obfitymi opadami śnieg i cudnymi widokami, to jednak
już się wszystkim bardzo znudziła i z niecierpliwością oczekujemy widoku słońca i ciepła jego promieni.
Słońce ma swój dobroczynny wpływ nie
tylko na naszą psychikę, ale też na nasze
fizyczne zdrowie. Przyczynia się do produkcji wapnia przez organizm, podnosi
odporność. Całe życie na Ziemi zależy od
promieniowania, ciepła i energii Słońca.
Bez Słońca
nie byłoby
planet ani
nie powstałoby życie na Ziemi, to właśnie ta najbliższa nam
gwiazda wpływa na całą naszą przyrodę. Często mówimy:
„..przecież to jasne jak słońce!” co jest jednoznaczne z określeniem: oczywiste.
Czy doceniamy przez cały rok słońce?
Ile czasu spędzamy na słońcu, na świeżym powietrzu?
Czy jesteśmy ciekawi świata, czy szukamy odpowiedzi na różne pytania w obserwacjach
przyrody?
Pokolenia sprzed stu, a nawet więcej lat nie miały do dyspozycji Internetu, ba nawet książek,
a potrafiły wytłumaczyć wiele zjawisk zachodzących w świecie na podstawie własnych, wieloletnich obserwacji. Żyli zgodnie z rytmem Ziemi. Dzisiaj nie szanujemy tego co nas otacza. Zachwycamy się wirtualnym światem, który de facto nie istnieje!
Spróbujmy wraz z wiosną więcej czasu poświęcić życiu bliżej tego co nas otacza, co jest
piękną rzeczywistością, która zachwyca nas tylko krótko na wiosnę! A co z resztą pór roku?
Spróbujmy też więcej rozmawiać ze sobą „twarzą w twarz” - bez internetowego slangu,
bez pomocy rysunków; lajków, hejtów, emotikonów,…
Doceńmy obecność innych tu i teraz, nie na fejsie!
Zdzisława Liebchen - opiekun Zespołu Redakcyjnego 2

29 listopada 2016– Andrzejki; zabawy i wróżby klasowe wśród najmłodszych klas, a w
starszych zabawy dyskotekowe
6 grudnia 2016– Mikołajki; czas prezentów w szkole i w domach
23 grudnia 2016 r. – 2 stycznia 2017 r2016 – czas świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra
wraz z powitaniem Nowego Roku,
6 stycznia 2017– Trzech Króli
14 stycznia 2017– Dyskoteka choinkowa
16-29 stycznia 2017– Ferie zimowe
21 stycznia 2017– Dzień Babci
22 stycznia 2017– Dzień Dziadka
14 lutego 2017– Walentynki; dyskoteka
z tej okazji dla uczniów podstawówki i
gimnazjum.
24 lutego 2017– udział uczniów naszego gimnazjum w XV edycji Powiatowego Konkursu
"Bądź Poliglotą" w 2 LO z piosenką i inscenizacją w języku niemieckim
8 marca 2017– Dzień Kobiet
21 marca 2017– Pierwszy dzień wiosny – część artystyczna zaprezentowana przez klasę II
gimnazjum oraz „Mam talent”, wywiadówka.
1 kwietnia 2017– Prima aprilis
9 kwietnia 2017– Niedziela Palmowa
13 – 18 kwietnia 2017– przerwa w nauce z
okazji świąt Wielkanocnych
19 – 21 kwietnia 2017 r. – egzaminy gimnazjalne dla uczniów klasy trzeciej gimnazjum
1 maja2017– Święto Pracy
2 maja 2017– Święto Flagi
3 maja 2017– Święto Konstytucji
Przygotowała: Julia Lepianka kl. II gim
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W 12 rocznicę śmierci Świętego Jan Paweł II
przypominamy jego szczególne słowa do młodzieży
„Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy
przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach waszego życia. Liczę na was. Liczę na
wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi. Znałem młodzież polską i nie zawiodłem się
nigdy na niej. Świat was potrzebuje. Potrzebuje was Kościół. Przyszłość Polski od was
zależy. Budujcie i umacniajcie na polskiej
ziemi cywilizację miłości”
Cytaty;
1. „Nie lękajcie się waszej młodości i waszych głębokich pragnień szczęścia, prawdy,
piękna i trwałej miłości!”
2. „Gdzie w świadomości osoby ludzkiej umiera Bóg, nieuchronnie następuje śmierć człowieka – obrazu Boga.”
3. „Życie jest pielgrzymką ciągłych odkryć; odkrywania, kim jesteście, odkrywania wartości,
które nadają kształt waszemu życiu.”
4. „Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą,
jego życie pozbawione jest sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością.”
5. „Młodość to czas, w którym człowiek odczuwa największą potrzebę akceptacji i wsparcia,
kiedy najbardziej pragnie być wysłuchany i kochany.”

Przygotowała: Wiktoria Michno –k l. II gimn.
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Zwyczaje i tradycje wielkanocne
Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto w religii chrześcijańskiej, które w tym
roku przypada na 16 kwietnia. Ten radosny czas obfituje w wiele zwyczajów. Większość z
nich znane jest od średniowiecza i praktykowane do dziś.
Niedziela Palmowa- symbolizuje przybycie Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna Wielki Tydzień. Kiedyś w Polsce nazywa „Wierzbną”, ponieważ gałązki wierzby zastępowały palmy.
Zakaz pieczenia chleba– W okresie
tygodnia przed Niedzielą Palmową aż do
Wielkiego Tygodnia gospodynie nie mogły
wypiekać chleba. Złamanie zakazu groziło
sprowadzeniem na całą wieś suszy. Dlatego
winna gospodyni zostawała ukarana poprzez
wyrzucenie jej i jej garnków do pobliskiej
wody.
Topienie Judasza– w Wielką Środę młodzież topi słomianą kukłę, symbolizującą Judasza. Po przeciągnięciu jej przez całą wieś, wrzuca ją do wody i obrzuca kamieniami do
momentu aż pójdzie na dno.
Święconka – w Wielką Sobotę odbywa się święcenie pokarmów, które później spożywamy na świąteczne śniadanie. Ta pogańska tradycja została uświęcona przez Kościół.
Choć zwartość koszyczka różni się w zależności od regionu, to w każdym nie może zabraknąć: jajka, baranka, soli chleba, kiełbasy i
chrzanu.
Niedziela Zmartwychwstania– Wielka
Niedziela rozpoczyna się od uroczystej mszy –
rezurekcji. Później cała rodzina zasiada przy
stole i spożywa świąteczne śniadanie, które
rozpoczyna się składaniem życzeń i dzieleniem
się poświęconym jajkiem.
Pisanki – Pochodzenie tradycji malowania pisanek nie jest do końca znane. Każdy kolory symbolizuje coś innego. Fioletowy i niebieski oznacza Wielki Post, czerwony to przelana na krzyżu krew Chrystusa, zielona, brązowa i żółta wyrażają radość.
Śmigus Dyngus czyli lany poniedziałek. Pogańskie święto, symbolizujące budzenie
się przyrody do życia oraz oczyszczenie z zimowego brudu.
Przygotowała: Julia Lepianka – kl. II gim
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MODA NA WIOSNĘ 2017!
Trendy na wiosnę i lato 2017 obracają się wokół lat osiemdziesiątych. Projektanci z
sentymentem wspominają disco imprezy i odważne kolory. Na wybiegi wprowadzają mocne
i intensywne odcienie oranżu, fuksji i cytryny - jak wyjęte żywcem z płócien fowistów.
Spandeksowi dają drugie życie, nie rezygnują z
metalicznych tkanin, a talię ściskają mocno gorsetem. Co jeszcze? Lansują tak zwane kittenheels,
czyli po polsku po prostu kaczuszki. Moda na
brzydkie buty rozkręciła się na dobre. W trendzie
będą także minitorebki, asymetryczne dekolty i
biurowy tenis. Kolczyki założymy nie do pary,
spodnie do biura pożyczymy od chłopaka i
upchniemy w nie jeszcze tiulowy kombinezon, ach
i na t-shircie wypiszemy nasze poglądy. W skrócie? Nowy sezon zarezerwowany jest dla indywidualistów.
Na pokazach na sezon wiosna-lato 2017 nie
dało się nie zauważyć, że projektanci (i to nie kilku, a większość) skupili się na damskich
ramionach. Tym razem nie tylko wyeksponowali je dekoltami typu carmen, z którymi zdążyłyśmy polubić się już przez ostatnie kilka
miesięcy, ale także powiększyli je do rozmiaru XXL. Do ubrań wszyli poduszki (Balenciaga) jak do żakietów rodem z lat 80.,
które do dziś można spotkać w prawdziwych vintage shopach. By podkreślić ich
wymiary (zarówno wszerz, jak i wzdłuż)
mocno ścisnęli pasami talię. Na wybiegach
pojawiły się też marynarki, które zaokrąglały linię ramion i te, które ją (dosłownie i w
przenośni) napompowywały (Chalayan ).
Anthony Vaccarello w swojej pierwszej kolekcji dla Saint Laurent pokusił się o obniżone bufki, a Alessandro Michele poprzyczepiał na ramionach falbany. Giambattista Valli
skupił się na tej części ciała, pozostawiając ją zupełnie nagą.
Przygotowała: Wiktoria Michno –k l. II gimn.
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1 kwietnia to dzień, w którym trzeba szczególnie uważać. Zapewne czekają nas dziś
psoty ze strony rodziny, znajomych a nawet nieprawdziwe informacje podawane w telewizji

Prima Aprilis - skąd wziął się zwyczaj
Nie do końca wiadomo skąd wziął się zwyczaj obchodów Prima Aprilis. Prawdopodobnie zaczął być popularny już w średniowieczu. Przypuszcza się, że prima aprilis
zaczął być obchodzony 1 kwietnia początkowo we
Francji. W 1564 roku
Zwyczaj Prima Aprilis Obyczaj dotarł do
Polski z Europy Zachodniej
przez Niemcy w
epoce nowożytnej w XVI wieku. W XVII
zaczął być obchodzony w podobnej formie, w jakiej
występuje do dzisiaj. Od początku istnienia Prima
Aprilis 1 kwietnia poświęcano opowiadaniu zmyślonych historii, robieniu dowcipów i śmianiu się z
naiwnych ludzi. Obecnie 1 kwietnia obchodzimy jako dzień radosny, w którym celowo próbuje się
wprowadzić innych w błąd.

Angielskie Prima Aprilis
April Gowk w Szkocji obchodzony jest przez
dwa dni. Pierwszego dnia tradycją jest wysyłanie kogoś, by „załatwił” dla nas sprawę. Najczęściej jest to prośba o dostarczenie jakiejś wiadomości, czy też listu. Kiedy adresat otrzy7

muje wiadomość, odczytuje, że jest to pierwszo kwietniowy dowcip, prosi osobę, która tę
wiadomość dostarczyła, by zawiózł wiadomość następnej osobie. Drugiego dnia, najczęściej
do południa, przykleja się komuś do pleców śmieszne karteczki, typu: Kick me! (kopnij
mnie!). Kiedy ktoś żartuje sobie w ten sposób po południu, nie jest uważany za dowcipnisia,
ale za głupca.

Pomysły na żart w Prima Aprilis
Lakierowane mydło
Wystarczy bezbarwny lakier i mydło, aby wkręcić
całą rodzinę. Specyfik do mycia rąk dokładnie pokrywamy lakierem. Potem możemy już tylko skręcać się ze śmiechu, gdy zdezorientowani członkowie rodziny nie będą mogli nim umyć rąk. Proste,
acz genialne.

Zamiast kredy plastelina
Szkolna odmiana prima aprilisowego żartu. Zamiast kredy podkładamy białą plastelinę lub modelinę. Potem już tylko spokojnie obserwujemy reakcję osoby, która orientuje się, że coś jest nie tak. Do
wykorzystania nie tylko w szkole!

Przygotowała:
Patrycja Skoczylas kl. II gimn.
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Rozmawia dwóch kumpli:
- Popatrz Staszek, wiosna przyszła, ptaki świergolą, dzień w końcu dłuższy,
wszystko kwitnie i spod ziemi wychodzi! - mówi jeden.
- Przestań! Miesiąc temu teściową pochowałem...
- Dlaczego w Wąchocku na dyskotece tańczy się w kapciach?
Żeby nie zagłuszać muzyki z sąsiedniej wsi.
Do księdza przychodzi młoda para. Facet pyta księdza:
- To ile kosztuje ślub?
- A na ile wyceniasz przyszłą żonę?
Facet spojrzał na dziewczynę i dał księdzu 100 zł.
Ksiądz również na nią spojrzał i oddał mu 50.
Przyjechała teściowa i pyta zięcia:
- Co to było takie czarne na patelni? Ledwie co to doszorowałam!
- Powłoka teflonowa, mamo...
Mistrz w pchnięciu kulą mówi do trenera.
- Dziś muszę pokazać klasę... Na trybunie siedzi moja teściowa.
Trener na to: - Nie ma szans, nie dorzucisz...
Mama i córka zmywają talerze, zaś tata i synek sprzątają mieszkanie
. Nagle z kuchni dobiega odgłos tłuczonego szkła.
- Oho, mama coś rozbiła - mówi tata.
- Skąd wiesz? - Bo nikt na nikogo nie krzyczy

H
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Przychodzi absolwent wyższej uczelni do biura pośrednictwa pracy i pyta:
- Czy jest praca dla absolwenta?
- Oczywiście, że tak! Pensja 5000 zł, komórka i samochód służbowy.
- Pani żartuje?!
- Sam pan zaczął..

R

W biurze pyta kolega kolegi:
- Co wycinasz z gazety?
- Notatkę o tym, jak mąż zamordował żonę, bo mu stale przeszukiwała kieszenie.
- I co masz zamiar zrobić z tym wycinkiem?
- Schowam do kieszeni
Przygotowała: Patrycja Skoczylas kl. II gimn.
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Robert Schuman urodził się w 29 czerwca 1886 roku
w Clausen w Wielkim Księstwie Luksemburga. 1871 r. uzyskał obywatelstwo Cesarstwa Niemieckiego. Matka Roberta
Schumana była rodowitą Luksemburką a on sam władał dialektem luksemburskim, językiem francuskim i niemieckim.
Ten swoisty tygiel kulturowy w którym przyszło narodzić
się i wzrastać Schumanowi odegra w jego życiu doniosłą
rolę. Robert Schuman, mąż stanu, dyplomowany prawnik i
francuski minister spraw zagranicznych w latach 1948–1952
uznawany jest za jednego z ojców jedności europejskiej.
We współpracy z Jeanem Monnetem opracował znany
na całym świecie plan Schumana, ogłoszony 9 maja 1950
r., którą to datę uznaje się za symboliczną datę narodzin
Unii Europejskiej. Zaproponował w nim wspólną kontrolę nad wydobyciem węgla i produkcją stali: najważniejszych materiałów dla przemysłu zbrojeniowego. Opracowaniu tego
planu przyświecała idea, zgodnie z którą prowadzenie wojny nie jest możliwe bez sprawowania kontroli nad wydobyciem węgla i produkcją stali.

Dlaczego jest 12 gwiazdek na fladze unii europejskiej?
Autorem flagi Unii Europejskiej był Arsene
Heitz z Alzacji. W jego zamyśle była ona
sztandarem Maryi. Błękit i złote pięcioramienne gwiazdy (symbolizujące 12 apostołów) pochodzą z woalu Matki Boskiej (wizerunek
z Apokalipsy św. Jana). Unia Europejska była
inicjatywą chrześcijańską.
Wielu podkreśla wielosymboliczne znaczenie 12 gwiazd: 12, apostołów, 12 miesięcy, 12
znaków zodiaku, 12 cyfr na zegarze. Głównie
chodziło o to by wyrazić jedność i harmonię narodów Unii.
Przygotowała: Patrycja Skoczylas kl. II gimn.
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Ile książek czytają Polacy? Należysz do tych 2 procent?
To już każdy wie: 63 proc. Polaków nie przeczytało w ostatnim roku ani jednej
książki. Ale nawet przeczytanie jednej książki to jest nic. Jeśli spojrzymy na pełny
raport o stanie czytelnictwa przygotowany przez Bibliotekę Narodową, to zobaczymy, że jest gorzej niż źle.
63% Polaków nie przeczytało w minionym roku ani jednej książki!
Pozostałe 37 % czyta.
W tej grupie są osoby, które przeczytały od 1-2
książek rocznie, ale też takie które czytają stale - 24 i
więcej książek rocznie.
I na te optymistyczne dane przypada zaledwie
2% Polaków.

Aż 10 milionów Polaków nie ma w domu ani jednej książki!

Do której grupy Polaków należysz?
Zamiast się rozwijać, bogacić słownictwo, coraz więcej osób - w tym niestety młodzieży - powraca do komunikatorów obrazkowych, zasilając szeregi cyfrowych „tambylców”, którzy jak „jaskiniowcy” porozumiewają się za pomocą schematów, emotikonów –
wyrażając tylko swoje emocje. 
Dyskusje odchodzą w zapomnienie, niestety nawet wśród polityków jest to zanikająca
forma porozumiewania się. Liczy się, by wyrzucić swoje argumenty niczym działa na polu
bitwy, nie liczą się z tym kto pada martwy, a kogo ranimy…
Zachęcamy zatem do czytania. Regularnego! Do nauki, bo niedługo czerwiec!
Za nami czas ciężkiej pracy umysłowej, przygotowań do wielu konkursów, a przed
nami kolejne, w tym ten najważniejszy dla wszystkich niebawem absolwentów gimnazjum, końcowy egzamin.
Trzymamy kciuki za nich i życzymy wielu sukcesów osobistych, ale też klasowych,
by mile wspominali naukę w murach naszej szkoły.
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Apelem wzywającym do czytania kończymy ten numer
…… ale jeszcze kilka cytatów o książkach….
"Kto czyta książki, żyje podwójnie" Umberto Eco
"Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni"
chińskie przysłowie
"Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi
ludźmi minionych czasów" Kartezjusz
"Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera"

Monteskiusz

Zostało nam tylko zachęcenie do wszelkiej aktywności umysłowej i fizycznej! Jako rozrywkę umysłową w ramach naszych konkursów, proponujemy
„WIOSENNĄ MODĘ”.
Zaprojektujcie dowolny strój na wybraną przez siebie porę roku i
przedstawcie go na dużym formacie papieru (pakunkowego, brystolu lub innego –
format co najmniej A2 i większy). Dopuszczalna jest praca
indywidualna lub w parach.
Zachęcamy! Na osoby, które wezmą udział w konkursie czekają
nagrody i być może oceny celujące
z zajęć artystycznych. Ostateczny
termin wykonania prac to 31
maja br. Tradycyjnie prace przynosimy do Zespołu Redakcyjnego
szkolnej gazetki.
Redakcja:
uczennice klasy drugiej gimnazjum:
 Julia Lepianka
 Wiktoria Michno
 Patrycja Skoczylas

oraz opiekun i realizator strony graficznej
pani Zdzisława Liebchen
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