
  



Dzień Nauczyciela 
 

W jednym z waŜniejszych dni w całym roku szkolnym, Dniu Edukacji 
Narodowej, chcielibyśmy złoŜyć najserdeczniejsze Ŝyczenia wszystkim 
nauczycielom oraz pracownikom szkoły. DuŜo zdrowia, cierpliwości, 

wytrwałości, wielu sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z 
uczniów! 

 
Tego dnia odbyła się u nas w szkole akademia, która została zrealizowana pod opieką pani 

Ewy Misztal oraz pani Ani Haliniak. Występ związany był z 200 rocznicą urodzin Juliusza 
Słowackiego, oraz 150 rocznicę śmierci i Fryderyka Chopina, oraz z owym świętem. 

W akademii wystąpili uczniowie gimnazjum. 
Oto kilka zdjęć:  

 

  



 

                     NOWE KLASY! KTO, CO O TYM MY
 
 

Jak pewnie wiecie uczniowie rozpoczynaj
zostali rozdzielani do innych klas. Niektórzy tego nie chcieli, a inni si
Przeprowadziłyśmy na ten temat mała ankiet
wolały stare, a moŜe nowe nowe, klasy? 
Oto nasze wyniki: 
Na 25 zapytanych aŜ 14 podało odpowied
powiedziały, Ŝe lubią tę i tę. 
 

   
 
 
                                           W procentach b
 

 
Tak więc, osoby, które wolą star
woli 32 %, a stare i nowe tylko 12%.
                                                                                                                     
 
 

  

0

25

50

75

100

56%

0

32 %

0

Liczba osób woląca swoją 
starą klasę 

Osoby, wol

                  14                        

NOWE KLASY! KTO, CO O TYM MYŚLI?…

Jak pewnie wiecie uczniowie rozpoczynający w tym roku swoją nauk
zostali rozdzielani do innych klas. Niektórzy tego nie chcieli, a inni się z tego cieszyli… 

my na ten temat mała ankietę. Zapytałyśmy 25 osób, z naszego rocznika, 
e nowe nowe, klasy?  

 14 podało odpowiedź „wolę starą klasę”, 8 woli nową

W procentach będzie to: 

ą starą klasę stanowią ponad połowę ankietowanych, nowe klasy 
stare i nowe tylko 12%. 

                                                                                                                      

 Ola Sałbut I d gim
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LI?… 

ą naukę w gimnazjum 
 z tego cieszyli… 

my 25 osób, z naszego rocznika, czy 

”, 8 woli nową, a 3 osoby, 

 
 
 
 
 

 

 ankietowanych, nowe klasy 

Ola Sałbut I d gim 

Stare i nowe

Glosy na obie klasy 

 



DZIEŃ BEZ KUPOWANIA 
W Europie obchodzi się go w ostatnią sobotę listopada, w  tym  roku wypada w sobotę  29-go.  W Polsce 
obchodzimy to święto od 2003 roku. 

W tym dniu powstrzymuje się od jakichkolwiek zakupów, a zamiast tego np. spędza się czas  z rodziną albo 
aktywnie wypoczywa.  Ma to na celu skłanianie nas do refleksji nad niepotrzebnym wydawaniem pieniędzy.   

Najtrudniejszym  zadaniem  jest uświadomienie sobie, „co tak naprawdę jest mi potrzebne?” Często jest tak, Ŝe 
kupujemy by poprawić sobie nastrój, gdy mamy zły dzień. NiewaŜne czy jest nam to potrzebne czy nie, 
satysfakcjonuje nas sam  fakt Ŝe  to „coś”  mamy. Więc moŜe zanim kupimy sobie brązowy sweterek, 
zastanówmy się czy nie mamy juŜ w szafie dziesięciu takich samych  ;). 

 

Sprawdź  swój dystans do zakupów – rozwiąŜ test! 

1. Czy  wchodzisz na strony gdzie moŜesz  kupić coś przez Internet (np. Allegro.pl) niezaleŜnie od tego 
czy czegoś potrzebujesz? 
a) Tak, lubię sobie pooglądać róŜne przedmioty, moŜe akurat coś kupię 
b) Tak, często nie mam nic innego do roboty 
c) Nie, nie mam na to czasu 

2. Czy masz w domu takie rzeczy, które kupiłaś bo „były ci one potrzebne”, a których wcale nie uŜywasz? 
a) Tak, mam mnóstwo takich rzeczy, ale moŜe kiedyś mi się one przydadzą 
b) Tak, mam kilka takich przedmiotów 
c) Nie, wszystko kupuje z rozsądkiem 

3. Czy nosisz przy sobie pieniądze, mimo Ŝe nie zamierzasz nic kupować? 
a) Tak, nie lubię sytuacji, kiedy nie mam pieniędzy, ale nie więcej niŜ 20zł 
b) Tak, czasami na sklepik szkolny, ok. 5 – 10zł 
c) Nie, najwyŜej parę groszy 

4. Czy masz jakieś oszczędności na „czarną godzinę”? 
a) Nie, zawsze na coś je wydam 
b) Czasem, ale rzadko 
c) Tak, zawsze odkładam jakieś drobne na wszelki wypadek 

5. Co sądzisz o oszczędzaniu? 
a) To głupie, bo po co to robić? 
b) MoŜe  jest w tym trochę  racji, ale to nie dla mnie 
c) UwaŜam, Ŝe to mądre i stosuję się do tego 

 
Najwięcej a) – Pieniądze parzą cię w kieszeni, lubisz nadmiernie je wydawać i wcale nie uwaŜasz,  Ŝe to 
coś złego. MoŜe warto to zmienić? Dobrze zastanów się, na co chcesz je wydawać.  
Najwięcej b) – Podchodzisz do oszczędzania bardzo na luzie, ale nie jesteś rozrzutny. Doskonale 
zdajesz sobie sprawę, Ŝe pieniądze słuŜą do tego, aby je wydawać, kupować za nie i dzięki nim 
korzystać z Ŝycia.  
Najwięcej c) – Nie jesteś rozrzutny, ale rzadko kiedy wyjmujesz drobne ze skarbonki. Nie cierpisz na 
brak kasy, ale nie umiesz teŜ z nich korzystać.  Wrzuć na luz i pozwól by twoje pieniądze „ujrzały 
światło dzienne” a nie zaginęły gdzieś w portfelu ;P. 
  
        Ewa Kowalska I d 



 

                       
 
 
                             JAK SIĘ 

UBIERAĆ 
                                    Czyli krótki opis, co i jak? 
             Miałam zamiar napisać, Ŝe trzeba się ubierać ciepło, ale nie przesadzać, bo 
zaczyna się robić zimno itp., aŜ tu bach! Jak grom z jasnego nieba spadł śnieg! ;) Moją 
poprzednią notatkę „diabli wzięli”! Có Ŝ mogę napisać, kiedy za oknem śnieg? 

Głównie to: 
Kurtki, kurtki i jeszcze raz kurtki! Najlepiej oczywiście – ciepłe, a 
kolory? PrzeróŜne. Ja polecam kolory ciepłe, ale nie za jasne (będzie 
widać plamy). Do tego bardzo modna czapka „z daszkiem” lub odrobinę 
za duŜa, na tyle, aby moŜna było jej czubek odrzucić do tyłu. Plus długi 
szalik lub arafatka. JeŜeli dobierze się jeszcze dobrze kolory będzie to 
nie tylko ciepłe, ale i dobrze wyglądające 
ubranie ☺ A co z dłońmi? Ja polecam 
tzw. Mitenki, czyli rękawiczki bez 
palców. Będą bardzo ładnie komponować 
się z całością. Zapomniałabym! Jeszcze 
buty! Oczywiście, nie wątpię, Ŝe je 
nosicie.;) Polecam teraz jednak trochę 

wyŜsze buty, np. kozaczki. Dobrze by było, by były 
jakoś ocieplone, bo „ciepła noga, to zdrowa noga”. ☺ 
     Przechodząc korytarzem zauwaŜyłam, Ŝe 
dziewczyny nie noszą spódnic. To bardzo dobrze! Nie, 
Ŝebym miała coś przeciwko spódnicom, lecz kto załoŜy 
teraz krótki kawałek materiału? Szkoda zdrowia 
marnować, byleby tylko przypodobać się innym, 
pamiętajcie – zdrowie jest najwaŜniejsze, dlatego proszę 
wszystkich, abyście 
ubierali się jak najcieplej i z rozsądkiem.  
 
    Ola Sałbut I D 
                                                                                                                

  



!ŚMiEsZnE ! 

HumorHumorHumorHumor z Zeszytów XP 

• Andy występują w górach 
• Zginął pies z czarnym ogonem, do którego była przywiązana chora osoba. 
• W średniowieczu drogi były tak wąskie, Ŝe mogły się minąć najwyŜej dwa samochody. 
• Jej córeczka Ania uśmiechnęła się pod wąsem 
• Kupił jej drogie rękawiczki, za które zapłacił marne grosze 
• W Krakowie wybudowano ostatnio wiele nowych zabytków 
• Bogumił oŜenił się z Barbarą w dniu swojego ślubu 
• Była to wyspa z dala połoŜona od morza 
• Pijacy pod wpływem alkoholu często popełniają samobójstwo i nazajutrz nic nie pamiętają 
• Chodzenie po bagnach wciąga 
• Poniatowski na spienionym koniu wjechał na pole bitwy. Piana leciała mu z pyska 
• Harfa jest podobna do łabędzia, tylko gorzej pływa. 
• Wielu z nich poległo, ale się tym nie zraŜali 

 

Uwagi z dzienniczków =] 
• NaraŜa kolegów na śmierć, rzucając kreda po klasie. 
• Kowalska i Józwiak nie chcą podać swego nazwiska 
• Zamknął nauczyciela na klucz i odmówił zeznań 
• Wyrzucił koledze czapkę przez okno ze słowami: "Jak kocha, to wróci". 
• Nie uwaŜa i biega na lekcjach wychowania fizycznego. 
• Śpiewa na lekcji muzyki. 
• Wyrwany do odpowiedzi mówi, Ŝe nie będzie zeznawał bez adwokata. 
• Po napisaniu kartkówki nie oddal jej, twierdząc, ze zostawił ją w domu 
• Podpalił koledze teczkę na lekcji i zapytał, czy moŜe wyjść po gaśnicę 
• Uczeń siedzi w ławce i zachowuje się podejrzanie 

 
 

Kawały :P 
Profesor podczas wykładu wścieka się na spóźnialskich: 
- To nie są wykłady, to jest Wędrówka Ludów! 
W tym momencie, mocno spóźniony wpada na salę czarnoskóry student. 
Prof. wydaje się, Ŝe wybuchnie, ale w końcu uspakaja się ze słowami: 
- Panu wybaczam, pan z daleka... 
  
Po skończonym egzaminie profesor wpisał do indeksu studenta tylko 
jedno słowo – „Idiota". 
Ten przeczytał, popatrzył na profesora i mówi: 
-AleŜ pan roztargniony, miał pan wpisać ocenę, a pan się podpisał. 

       Zebrała Ewa Kowalska ze źródeł własnych i internetu 

  



UWAGA UWAGA 

UWAGA!!!!!! 

Dnia 25 listopada obchodzony jest Dzień pluszowego misiaDzień pluszowego misiaDzień pluszowego misiaDzień pluszowego misia.  W tym 

dniu zachęcamy wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum 

do przyniesienia swojego ulubionego miśka. Niech tego dnia nasza szkoła 

wygląda radośnie i wyjątkowo. Jednocześnie informujemy, że w tym dniu 

będziemy prowadzić zbiórkę pluszaków które zostaną przekazane 

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lesznowoli, który w paczkach 

świątecznych obdaruje dzieci potrzebujące pomocy. 

Bardzo prosimy aby zabawki które zechcecie przekazać były nowe, 

albo w bardzo dobrym stanie. (Podaruj taką maskotkę jaką sam chciałbyś 

otrzymać). 

Więcej informacji wkrótce na plakatach. 

 

       Barbara Szewczak 

 

 



 



„UCZNIOWIE SZKOŁY W NOWEJ IWICZNEJ W LESIE …” 

 

W dniu 18.09.2009 na terenie obszaru leśnego w Magdalence, odbyły się zawody w 

biegach przełajowych dla klas szkół podstawowych i gimnazjum. 

W biegach brali uczniowie ze szkół: Nowa Iwiczna,  Lesznowola, 

Mroków oraz Łazy. Była ładna, słoneczna pogoda. Bieg 

przełajowy był na dystansie 1000 metrów,         w trudnym 

terenie, wymuszającym dużą sprawność od zawodników.                        

 

Pomimo dużego zmęczenia zawodnicy szczęśliwie i bez 

kontuzji ukończyli bieg, osiągając różne wyniki, ale liczy się głównie satysfakcję z 

dobiegnięcia do mety i pokonania trudów trasy. 

Wszystkim uczestnikom biegu przełajowego, bez względu na zajęte miejsca, 

gratulujemy i życzymy osiągnięcia jeszcze lepszych wyników za rok !  

        Agnieszka Bosiek I B 

    

 

SKLEPIK SZKOLNY ZLIKWIDOWANY!!!!! 

Od 2 listopada sklepik szkolny przestał istnieć w znanej nam postaci. 

Został zlikwidowany na wniosek Rady Rodziców, nie pomogły tu nawet petycje 

uczniów. Podobno w nowym sklepiku ma być sprzedawana zdrowa żywność. 

Przyszłość pokaże czy nowy pomysł się przyjmie w naszej szkole.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy wszystkich uczniów do włączania się w tworzenie GIMKA. Jeśli macie pomysł na 

artykuł możecie go przesyłać na adres: GIMEK@interia.eu, lub przynosić do pani Barbary 

Szewczak. 

Redakcja GIMKA: Agnieszka Bosiek, Ewa Kowalska, Ola Sałbut, Agata Grzędzielska, Klara Keczyńska 

Opiekun: Barbara Szewczak  

Numery archiwalne GIMKA znajdziecie w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły: 

http://www.zspwni.w-l.pl/gazetka.html 

 

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych tekstów i zastrzega sobie 

prawo do nadawania tytułów tekstom, które ich nie posiadają oraz zmiany tytułów i treści.  

Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji artykułów na stronie internetowej szkoły 


