
 



 

 

Wakacje się skończyły, nadeszła jesień, zaczął się kolejny rok szkolny. Pora 

wziąć się do nauki- a czeka nas kolejny długi, pracowity rok. JuŜ od pierwszych dni 

warto cięŜko pracować by nie narobić sobie zaległości, które będą się za nami 

„ciągnęły”. Uczniów klas trzecich gimnazjum czeka w tym roku drugi waŜny 

egzamin w Ŝyciu, który zadecyduje  o wyborze dalszej drogi Ŝyciowej. Warto więc 

powaŜnie potraktować naukę, aby powtórzyć sukces kolegów którzy juŜ skończyli 

szkolę. 

 W naszej szkole moŜna zauwaŜyć wiele nowych twarzy- wielu uczniów 

doszło do klas pierwszych. Witamy ich serdecznie. Mamy nadzieję, Ŝe wszyscy będą 

dobrze czuli się w naszym gronie i znajdą wielu nowych przyjaciół. Równocześnie 

zachęcamy wszystkich uczniów do współpracy z gazetką. Jeśli lubisz pisać, rysować, 

fotografować, posiadasz pasję którą chciałbyś się podzielić z innymi lub po prostu 

masz ciekawy pomysł na artykuł, zgłoś się do biblioteki do pani Barbary Szewczak 

lub Joanny Piaseckiej. MoŜesz równieŜ napisać na adres GIMEK@interia.eu 

Chcielibyśmy aby nasza gazetka była ciekawa, mówiła o Ŝyciu naszej szkoły ale 

równieŜ o wielu powaŜnych jak i błahych tematach, aby dostarczała rozrywki, ale i 

refleksji. Do tego potrzebny jest równieŜ TWÓJ wkład na który bardzo liczymy.  

 

                          Barbara Szewczak 

  



Październik 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 

Międzynarodowe święto bibliotek szkolnych zostało ustanowione 

przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego 

(International Association of School Librarianship) Dotychczas było 

obchodzone w czwarty poniedziałek października.  Od 2008 roku obchody 

zostały wydłuŜone do całego października.  Hasło tegorocznego 

Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych brzmi: "Ró"Ró"Ró"RóŜnorodnonorodnonorodnonorodność, , , , 

energia, wyzwania energia, wyzwania energia, wyzwania energia, wyzwania ----    oto biblioteka szkolna" oto biblioteka szkolna" oto biblioteka szkolna" oto biblioteka szkolna"     

W związku ze świętem zachęcamy wszystkich uczniów jak i 

nauczycieli do częstszego odwiedzania naszej biblioteki. Zdajemy sobie 

sprawę Ŝe w tym roku dostęp do czytelni jak i pracowni multimedialnej jest 

utrudniony ze względu na duŜą liczbę lekcji odbywających się w bibliotece, 

myślimy jednak Ŝe warto do nas zaglądać. Staramy się aby biblioteka była 

miejscem przyjaznym gdzie moŜna się wyciszyć, i wypoŜyczyć ciekawą 

ksiąŜkę.  

Chciałybyśmy zachęcić uczniów do wzięcia udziału w konkursach: 

 -„Biblioteka w obiektywie”  

- „Wiersz o bibliotece” 

Najciekawsze prace zostaną zamieszczone w gazetce jak i na stronie 

internetowej szkoły.  

W pierwszą i ostatnią środę października planujemy specjalne słodkie 

niespodzianki dla kaŜdego wypoŜyczającego. Zachęcamy równieŜ do 

obejrzenia wystawy zdjęć biblioteki szkolnej z ostatnich lat, jak i do 

wpisywania się na plansze „Za co lubię bibliotekę”.  





Dzień nauczyciela 

Właściwie i poprawnie – Święto Edukacji Narodowej, wszystkich 
pracowników oświaty obchodzone 14 października, upamiętniające 
rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, załoŜonej przez 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

W róŜnych krajach jest świętowane w róŜne dni np. w Argentynie 11 
września, w Brazylii 15 października, w Chinach 10 września. 

Światowy dzień nauczyciela jest obchodzony pod patronatem 
UNESCO 5 października. Dzień ten 
upamiętnia podpisanie 
„Rekomendacji w sprawie statusu 
nauczyciela”. 

Z okazji tego dnia Ŝyczymy 
wszystkim nauczycielom zdrowia, 
szczęścia, wytrwałości i 
wyrozumiałości, cierpliwości, 
stalowych nerwów, a takŜe poczucia 
humoru w szkole i nie tylko, 
sukcesów zawodowych i osobistych 
oraz zadowolenia z uczniów ☺, aby 

praca w szkole stała się przyjemnością a nie zwykłym i obowiązkiem. 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO! 

 



Czujecie ten dreszczyk emocji? Tą gęsią skórkę przebiegającą wam po karku? Ciśnienie skacze, 
oddech przyśpiesza… Tak, tak! Oto wielkie 
   
 
 
 
 
 
 *dum, dum, dum, dum!* 
Kto nie był, niech Ŝałuje (albo i nie, jak woli).  
       
       Wielkie Sprzątanie Świata jest to międzynarodowa akcja mająca na celu ochronę środowiska. 
Obejmuje ona swoim zasięgiem ponad 130 państw na całym świecie. 
   
    Na 3-ciej i 4-tej godz. lekcyjnej w dniu 24 września, uczniowie spotykali się przed szkołą, 
otrzymywali foliowe worki i rękawiczki i wyruszali na akcję. KaŜda klasa miała przydzieloną ulicę 
bądź obszar, który musiała wysprzątać. Grupę i stan czystości danego obszaru kontrolował 
nauczyciel. Po zakończeniu akcji wracano do szkoły na dalsze lekcje. 
 
 A.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 września 

Dzień Chłopaka 
 

 

 

Z okazji dnia chłopaka życzymy wszystkim kolegom 

zbierania z życia tylko najlepszych wrażeń 

i spełnienia wszystkich marzeń. 

I aby słońce na niebie 

świeciło zawsze dla Was. 

 

    Koleżanki 
 

 

 



25 listopada 

 Dzień Pluszowego Misia 

Zachęceni sukcesem poprzedniego roku, kiedy udało nam się 

zebrać kilka worków maskotek, chcielibyśmy po raz kolejny 

przeprowadzić podobną akcję i 25 listopada w Dzień Pluszowego Misia 

zebrać maskotki które zostałyby przekazane do Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lesznowoli. Zostaną one dołączone do paczek 

świątecznych. Żeby to zrobić potrzebne są otwarte serca Wasze jak i 

Waszych rodziców. Prosimy bardzo o hojność, a o szczegółach akcji 

będziemy jeszcze informować.  

Już dziś zapraszamy do obejrzenia wystawy obwolut książek z 

naszej biblioteki gdzie bohaterem jest miś. Wystawę  będzie można 

oglądać od października w bibliotece szkolnej. 

 

 

 



Warto przeczytać 

 

Lato się skończyło, dni są coraz krótsze więc warto wykorzystać długie 

wieczory nie tylko na naukę czy grę na komputerze, ale równieŜ  na przeczytanie 

ciekawej lektury która przeniesie nas w inne miejsce. Chciałabym polecić 

następujące ksiąŜki: 

 

„Czarna operacja”- Agnieszka Błotnicka 

 

Od pierwszego spotkania Janka i Kuby minął rok. Skończyła się szkoła, ale 

Janek nigdzie nie wyjeŜdŜa- rodzice kupili mieszkanie i trwa przeprowadzka. Na 

szczęście do Warszawy wpada Kuba. Wyludniona i senna stolica nie wydaje się 

wymarzonym miejscem do spędzania wakacji, ale przygoda jest na wyciągnięcie 

ręki. Splot okoliczności wciągnie chłopaków w centrum niebezpiecznych wydarzeń. 

Gra toczy się o wysoką stawkę: niezwykle cenny wzór , który zrewolucjonizuje rynek 

IT… 

Szpiegostwo przemysłowe, intrygi i bezwzględna międzynarodowa 

szajka…Pzyjaciele nie zdają sobie sprawy, w jakie kłopoty się pakują. 

 

„Młody samuraj. Droga wojownika”- Chris Bradford 

 

Jest sierpień 1611 roku. Statek Jacka Fletchera rozbija się u wybrzeŜa Japonii- 

ukochany ojciec chłopca i załoga giną zamordowani przez piratów ninja. Jacka 

otacza opieką Masamoto Tekeshi, legendarny mistrz miecza. Gdy chłopak trafia do 

szkoły samurajów, okazuje się, Ŝe w oczach wielu uczniów jest barbarzyńcą i 

wyrzutkiem. Czy zdoła dowieść, Ŝe zasłuŜył na miano wojownika? 

  



CIEKAWE FORMY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU 

FAIR PLAY CREW 

Fair Play Crew to grupa taneczna załoŜona przez Cezarego Krukowskiego 

(Kruka). Obecnie są 3 szkoły w Polsce Fair Play: w Białymstoku, Grajewie i Warszawie, 

do których mogą uczęszczać ludzie, którzy nie mieli nic wspólnego z tańcem.               

W oficjalny skład grupy wchodzą: 

• Cezary Krukowski – znany z programu mam talent (zespół Kruk i Blacha) 

• Wojciech Blaszko (Blacha) 
• Rafał Kamiński (Roofi) – znany z pierwszej edycji „You Can Dance – po prostu tańcz” 
• Karol Niecikowski (Niecik) – występował w trzeciej edycji ”You Can Dance – po prostu tańcz” 
• Piotr Gałuczyk (Gaua) 

• BłaŜej Górski (Bzyga) – brał udział w trzeciej edycji „You Can Dance – po prostu tańcz” 

 

Bardzo polecam tą szkołę, szczegółowe informacje moŜna znaleźć na 

stronie: WWW.fairplaycrew.pl 

 



Kalendarium 

• 5.09 Dzień Postaci z Bajek 

• 8.09 Dzień Dobrych Wiadomości 

• 9.09 Międzynarodowy Dzień Urody 

• 12.09 Światowy Dzień Pierwszej Pomocy 

• 16.09 Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej 

• 23.09 Pierwszy Dzień Jesieni 

• 28.09 Światowy Dzień Morza 

• 30.09 Dzień Chłopaka 

• 1.10 Dzień Wegetarianina 

• 4. 10 Międzynarodowy Dzień Zwierząt 

• 14. 10 Święto Edukacji Narodowej 

• 24. 10 Światowy Dzień Informacji 

• 25. 10 Dzień Kundelka 

• 29. 10 Dzień Bez Kupowania 

• 30. 10 Dzień Noszenia Spódnic 

• 31.10 Dzień Rozrzutności, Halloween 

 

 

To już 23 nr Gimka, wiele osób przyczyniło się do wydania poprzednich numerów. Zachęcamy 

wszystkich uczniów gimnazjum do włączania się w tworzenie gazetki. Jeśli macie pomysł na artykuł możecie 

go przesyłać na adres: GIMEK@interia.eu, lub przynosić do pani Joanny Piaseckiej. 

 

Redakcja GIMKA: Agnieszka Bosiek, Ewa Kowalska, Ola Sałbut, Opiekun: Barbara Szewczak i Joanna Piasecka 

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 


