Wstępniak
Drodzy Czytelnicy!
Wznawiamy działalnośd szkolnej gazetki „Ploteczki ze
szkolnej ławeczki”. Podobnie jak w latach ubiegłych zajmowad się będziemy różnorodnymi tematami związanymi
z szeroko rozumianą kulturą. Promujemy również własną
twórczośd. Zachęcamy wszystkich, którzy podejmują próby
literackie, do debiutanckich publikacji w naszej gazetce.
Zapraszamy chętnych do współpracy. Możecie podzielid się
z nami i z czytelnikami pisma swoimi uwagami, spostrzeżeniami, przeżyciami, napisad o tym, co Was interesuje,
o swoich sukcesach i problemach. Kontaktujcie się z opiekunką zespołu p. Beatą Oworuszko. Tworzymy gazetkę
z nadzieją, że każdy znajdzie w niej coś ciekawego dla siebie. Całej społeczności naszego Gimnazjum życzymy powodzenia w rozpoczynającym się nowym roku 2017oraz w
II semestrze.

Redakcja gazetki

Myślę, więc jestem…
Redakcja gazetki

,,Sondaż wśród klas pierwszych’’

Gala rozdania stypendiów
9 grudnia 2016 roku w Centrum Spotkania Kultur odbyła się
gala rozdania stypendiów dla najzdolniejszych uczniów województwa lubelskiego z programów: „Lubelskie wspiera
uzdolnionych 20162017” oraz „Lubelska kuźnia talentów
2016-2019”. Pierwszy program skierowany jest do uczniów
szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, mających
świetne wyniki z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości.
W ramach tego programu stypendia otrzymało 530 uczniów,
którzy mają do czerwca przyszłego roku otrzymywad po 400
zł miesięcznie na rozwój własny.

1 września do naszej szkoły dołączyło 64 uczniów. Po miesiącu naukizadaliśmy im kilka pytao dotyczących nowej szkoły.

Co najbardziej podoba Ci się w naszej szkole?
 nauczyciele,
 orlik,
 sala gimnastyczna i jej wyposażenie,

Z naszej szkoły stypendia otrzymali:

 obiady,

-Julia Sposób
-Kacper Nadolny
-Magda Ostrzyżek

 atmosfera,

-Maja Miszczak
-Julia Bogusz

Drugi program - „Lubelska kuźnia talentów” - skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie
przedmiotów zawodowych. Przyznano tutaj 232 stypendia,
także po 400 zł.

 przerwy,
 sklepik szkolny

Jakie widzisz wady gimnazjum?
 długa kolejka na obiad i do sklepiku,
 pourywane zamki w kabinach WC,
 zakaz używania telefonów,
 popękane lustra w łazienkach.

Których nauczycieli darzysz największą sympatią?
1. Panią Emilię Walentukiewicz,
2. Panią Beatę Oworuszko,
3. Księdza Mirosława Żaczka.

Wszystko,
co chcieli byście wiedzied o…
Panu Marku Spozowskim
1. Ulubiony kolor?
granatowy
2. Ulubiony deser?
makowiec
3. Ulubiony sport?
pływanie
4. Kolor oczu?
piwny
5. Ulubiony film?
Film polski - „Dzieo świra” Marka Koterskiego,
Film zagraniczny – „Dzieo niepodległości”
6. Szczęśliwa liczba?
Nie mam takiej
7. Ulubiona pora roku?
lato
8. Data urodzenia? (dzieo i miesiąc)
tajne
9. Ulubiony aktor?
polski – Marek Koterbski,
zagraniczny – Tommy Lee Jones, Harrison Ford
10. Ulubiony zespół muzyczny\piosenka?
Queen

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

Jak długo pracuje Pan w naszej szkole?
19 lat
Czy jest Pan zadowolony ze swojej pracy?
Poniekąd
Jak lubi Pan spędzad wolny czas?
Aktywnie – pływam
Jakimi zasadami kieruje się Pan w życiu?
Najważniejszy jest Bóg, a po nim drugi człowiek.
Czy ma Pan jakieś hobby?
Jasne – pływanie. Kiedyś jeszcze jeździłem konno,
ale ostatnio brak mi na to czasu.
Jakie jest Pana największe marzenie?
Te największe są zbyt prywatne, by o nich pisad
Czy spotkała Pana jakaś ciekawa historia?
Raczej nie. Jestem nudnym starszym panem
Ulubiona książka?
Raczej pisarz… Marcin Ciszewski i jego cykl „www…”

Szkolne
???

Czy wiesz, że …

???

Ludzkie oczy nie zmieniają swojego rozmiaru od urodzenia.
 Kichnięcie „podróżuje” z prędkością 44m/s.
 Faceci szaleją, gdy uśmiechnie się do nich dziewczyna,
która im się podoba.
 W Chinach zakazane jest przytulanie drzew.
 W Zoo w Anglii urodziła się małpka, która przypomina
z wyglądu słynnego Lorda Voldemora
 złego czarodzieja z sagi o Harrym Potterze.
 Ziemia jest jedyną planetą, której nazwa nie pochodzi
od imienia boga.
 Leonardo da Vinci potrafił malowad jedną ręką i jednoczenie pisad drugą.
 Dziecko w wieku przedszkolnym śmieje się średnio 400
razy dziennie.
 Przepisy obowiązujące w stanie Idaho nakazują karad
wszystkich, którzy chodzą po ulicach smutni.
 W trakcie oddychania żebra poruszają się rocznie pięd
milionów razy.

 Przeciętny czterolatek zadaje ponad 400 pytao dziennie.
 Drugi września to międzynarodowy dzieo lodów o smaku borówki.
 Widelec pojawił się we Włoszech wcześniej niż w jakimkolwiek innym kraju (ze względu na makaron.!).
 W Arkansas psy nie mają prawa szczekad po godzinie
18.
 (Prawdziwa) maślanka nie zawiera mleka.
 Typową czynnością dowodzącą, że podobasz się facetowi jest to, że ci dokucza.
 34 miliony cegieł użyto do budowy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
 Najwięcej rozmów telefonicznych rejestrowanych jest
zawsze w Dzieo Matki. -Tylko 15% Sahary pokryte jest
piaskiem.
 Kobiety mają więcej kubków smakowitych niż mężczyźni.
 Blondyni i blondynki mają najwięcej włosów – około
146 tysięcy. Szatyni mają około 100 tysięcy włosów, natomiast najmniej mieszkaoców występuje u osób rudych – około 86 tysięcy.
 Człowiek średnio mruga około 20 razy na 60 sekund.

Ale beka
1.Szkoła jest jak... MEDIA MARKT... NIE DLA IDIOTÓW ;)
2.Nauczyciel pyta: Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie urodziny?
7.
A ile będziesz miał w następne?
9.
Siadaj, pała! Niech to szlag, pała w urodziny…
3. - Kelner, co macie do jedzenia?
- Polecam pieczeo huzarską!
- Nie jestem żaden huzar, żebym jadł pieczeo huzarską! Co jest jeszcze?
- Pieczeo baranią!
- Świetnie, poproszę!
4.Pani nauczycielka - Jasiu kiedy odrabiasz pracę domową?
Jasio - Po obiedzie .
Pani nauczycielka - To dla czego nie masz odrobionej pracy domowej?
Jasio - Ponieważ jestem na diecie .

5.Przychodzi Jasiu z wielką reklamówką jabłek.
-Jasiu skąd masz te jabłka-pyta mama?
-Od sąsiada-śmiało odpowiada Jaś
-Sąsiad wie?
-Jasne przecież mnie gonił.
6.Nauczycielka pyta największego lenia w klasie :
- Jakim zwierzęciem chciałbyś byd ?
- Wężem!
- A dla czego ?
- Bo on leży, a mimo to idzie ...
7.Siedmioletni chłopczyk wraca ze szkoły. Podjeżdża samochód. Kierowca opuszcza szybę i mówi:
- Wsiadaj do środka, dam Ci 10 zł i lizaka. Chłopczyk nie reaguje i przyspiesza kroku. Samochód powoli toczy się za nim. Znowu się zatrzymuje:
- No wsiadaj, dam Ci 20 zł, lizaka i chipsy. Chłopczyk ponownie kręci
głową i przyspiesza kroku. Samochód powoli jedzie za nim:
- No nie bądź taki! Moja ostatnia oferta: 50 zł, chipsy i cola.
- Oj, odczep się tato. Skoro kupiłeś matiza, to naucz się z tym żyd.
8.Mama mówi do syna:
- Jasiu! Sąsiadka mi mówiła, że wczoraj byłeś nad rzeką i jeździłeś na
łyżwach po cienkim lodzie. Lód pękł i wpadłeś do wody w nowych spodniach. Czy to prawda?
- Mamo, przepraszam! To się stało tak szybko, że nawet nie zdążyłem
się rozebrad!

Zawody sportowe w Puławach
W piątek 9 grudnia 2016 dziewczęta z UKS „Sprint” były na
zawodach sportowych rozgrywanych w Puławach. Jak zwykle
wiele się działo, np. wybuchła gaśnica
Dziewczyny
dały z siebie wszystko i wygrały z drużyną z Łukowa 24:16.
Jednak w finale, mimo wielkich starao, przegrały 19:14.

Jak się mówi rękami czy rękoma ?
1. Który miesiąc ma 28 dni ?
2. Kiedy jesteś w domu bez głowy ?
3. W pokoju stoi lampa naftowa i świeca. Co najpierw zapalisz?
4. Gdzie są rzeki suche ?
5. W którym miesiącu rodzi się najwięcej dzieci ?
6. Ile buraków wejdzie do litrowego słoika ?
7. Czym się mówi rękami czy rękoma ?

Pytania:
1. Łaska paoska na pstrym …………. Jeżdzi.
2. Kołem się toczy.
3. Na ………….. czapka gore.
4. Jak sobie pościelisz, tak się …………….. .
5. Złej baletnicy pszeszkadza rąbek u …………………. .
6. Biednemu zawsze ……………… w oczy wieje.
7. Boi się jak …………… święconej wody.
8. Indyk myślał o ……………………, a w sobotę łeb ucieli.
9. Mądry Polak po ………………. .
10.Gdzie kucharek sześd, tam nie ma co …………… .
11.………………… z wozu, koniom lżej.
12.Jedna ……………… czyni wiosny.
13.Gdzie drwa rąbią, tam wióry …………… .
14.Lepszy wróbel w garści, niż gołąb na …………….. .
15.…………….. to pieniądz.
16.Co ma …………………….. do wiatraka.

HASŁO

Każdy z nas ma różne sposoby na naukę, bardziej lub mniej
efektywne. Postanowiliśmy zapytad naszych najlepszych
uczniów o ich sposoby. Mamy nadzieję, że pomożemy osobom, które nie mają dobrego pomysłu jak się uczyd, żeby się
nauczyd. Życzymy miłego czytania i dziękujemy tym, którzy
zgodzili się odpowiedzied na nasze pytanie.

Uczennica pierwszej klasy gimnazjum
Ucząc się do sprawdzianu, robię sobie notatki na podstawie
zagadnieo podyktowanych przez nauczycieli. Jestem raczej
wzrokowcem więc staram się zapamiętywad je wzrokowo.
Uważam na lekcjach, ponieważ słuchając również dużo można zapamiętad. Podczas uczenia się puszczam muzykę relaksacyjną/klasyczną.

Uczennica drugiej klasy gimnazjum
Moim sposobem na naukę jest pisanie ładnych, przejrzystych notatek. Pisząc od razu zapamiętuje, więc później nauka idzie mi dużo łatwiej. Poza tym mam pamięd fotograficzna, więc łatwo zapamiętuję różnego rodzaju tabele,
wykresy.

Uczennica trzeciej klasy gimnazjum
Ogólnie mało się uczę. Najczęściej na bieżąco przygotowuję
się z biologii i geografii. Systematyczną naukę z tych przedmiotów polecam. Na innych lekcjach wystarczy chociaż trochę zaangażowania i dużo można zapamiętad. Myślę ze zadawanie pytao nauczycielom bardzo pomaga. Kiedy sama się
czymś zainteresuję i będę wnikliwie dążyd do uzyskania odpowiedzi, to zapamiętam to bez powtarzania. Kto szuka nie
błądzi. Jednak szczere chęci do nauki i trochę dobrej woli z
pewnością wystarczą, aby osiągad pozytywne wyniki. Jednak
duży wpływ na zainteresowanie przedmiotem lub danym
tematem ma sposób, w jaki nauczyciel mi go przedstawi. No
i oczywiście ważne jest odrabianie prac domowych.

Wywiad z Panią Lidią Wierzowską – szkolnym pedagogiem
Red: Skąd zrodził się pomysł akcji charytatywnej „Zauważ
drugiego czowieka”?
L.W.: Już od jakiegoś czasu osoby, które zajmują się akcjami
charytatywnymi w naszej szkole, myślały o tym, by połaczyd
je
w
jedną,
dużą
imprezę
o zasięgu środowiskowym. Na początku myślałyśmy tylko o
koncercie
kolęd
i zbórce żywności, potem wszystko poszło lawinowo. Według
powiedzenia: „co dwie głowy, to nie jedna”, pomysły sypały
się jeden za drugim. Dzięki kretywności i chęci pracy kilku
osób, zrodziła się akcja w takim kształcie, jaki mogliśmy
oglądac w tamtym roku.
Red: Czy planuje Pani organizację kolejnych edycji?
L.W.:Jeśli będę miala zdrowie i siły – na pewno

Red: jakie są Pani spostrzeżenia, refleksje po zakooczeniu
tegorocznej akcji?
L.W.:jestem dumna, że pomimo wielu niesnasek,
nieporozumieo
i nerwowych chwil ten dzieo był po prostu piękny. W
organizacji akcji zaangażowało się wiele osób, które – z
różnych powodów – poświęciły swój czas i oddały cząstkę
siebie by, w rezultaciepomuc innym.
Red:jakie były reakcje ludzi, któży zostali przez pania
„zauważeni”?
L.W.:Nie jednokrotnie byli nieco zawstydzeni i zdziwieni, że
pomagamy właściwie im, ale ogólnie było to bardzo
spontaniczne i miłe reakcje.
Red:Jakie to uczucie mied świadomośd, że pomagało się tak
wielu osobom?
L.W.:Pamietamy, że organizatorem akcji „Zauważ drugiego
człowieka” była cała społecznośc szkolna, więc każdy z nas,
członków społeczności Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w
Ulanie-Majoracie powinien mied taka swiadomośd. Ja
zostałam wychowana w taki sposób, by nigdy nie udawad, że
ni widzi się tych, którzy mają od nas gorzej, żeby dzielid się
tym, co mam, nie odmawiad innym w potrzebie. Cieszę się,
że w dorosłym życiu

KULTURA GIMBUSA
Tym, którzy lubią czytad książki w formie elektronicznej serdecznie polecam aplikację wattpad.com. Znajdziecie tam różnego rodzaju powieści od fantasy przez romanse po fanfiction, pisane
często przez osoby w Waszym wieku lub trochę starsze. Korzystanie z tego serwisu jest całkowicie darmowe. Jeśli potraficie pisad ciekawe opowiadania i chcecie się nimi podzielid, możecie
udostępnid je innym użytkownikom tej aplikacji. Aby to zrobid,
wystarczy tylko założyd konto.
A teraz mam dla Was opowiadanie, które pewnie nie wszystkim
się spodoba, ale jest to jedno z moich ulubionych, a nosi tytuł
„Trupia miłośd”.
Raven to dziewczyna o kruczoczarnych włosach,
skórze koloru mleka i lekko sinych ustach, a jej
oczy przerażają swą głębią. Wygląd ten nie jest
przypadkowy, ona w ogóle nie miała przyjśd na świat…
Raven uważa, że jest przeklęta, ponieważ prawie wszystkie bliskie
jej osoby umierają, ale czy na pewno tak jest?

Każda z nas szuka sukienki na karnawał, porad dotyczących fryzur, makijażu oraz manicure. W tym numerze znajdziecie wszystko, co powinnyście na ten temat wiedzied.

Zacznijmy od sukienki :
Sukienki karnawałowe rządzą się
swoimi prawami. Kreacja na ten
wyjątkowy wieczór musi byd... wyjątkowa! Warto zainteresowad się
nią kilka miesięcy przed imprezą,
żeby potem oszczędzid sobie niepotrzebnego stresu. W tym roku
modne są sukienki rozkloszowane a
la' księżniczka. Na topie jest kolor czarny, szary, granatowy. Niektóre uczennice lubią sobie pozwolid na trochę szaleostwa i kupują sukienki bez ramiączek. Natomiast inne lubią dłuższe, z ramiączkami lub z długim rękawem czy nawet odkrytymi plecami każdy ma swój styl. Zawsze warto dodad do swojej stylizacji torebkę czy jakiś dodatek. Jeśli chodzi o buty to u nas w gimnazjum
trzeba dostosowad się i kupid na płaskiej podeszwie.

Makijaż :
Makijaż karnawałowy jest równie
ważny jak kreacja - o tym nie można
zapomnied! Ważne, żeby był utrzymany w klimacie wieczorowym, ale nie
może byd zbyt "ciężki". Powinien podkreślad urodę i stylizację, a nie odwracad uwagę. Nie każdej gimnazjalistce
będzie pasowało teatralne smoky eyes, a zbyt mocno zarysowane policzki
mogą dad odwrotny skutek niż był zamierzony... W tym sezonie makijażyści
proponują podkreślone usta np. czerwienią lub bordo lub oczy pomalowane delikatnie cieniami (klasycznie). Najczęściej wybierane cienie do powiek to szarości, brązy, a także złoto. Pamiętaj, żeby odpowiednio dobrad podkład
oraz korektor, który ukryje zacienienia i wszelkie niedoskonałości.

Teraz kolej na fryzury:
Warto postawid na sprawdzone
i "bezpieczne" rozwiązania. Szykowne, bezpretensjonalne fryzury karnawałowej to na przykład
fryzury z warkoczem - upięcia,
korony z warkocza, kłos i inne. Są

naturalne, dziewczęce i urocze, a do tego pasują do różnego typu
stylizacji. Inne modne fryzury to klasyczne koki - wysokie i niskie.
Można je upiąd z prostych włosów lub lekko skręconych. Dziewczęcą urodę podkreślą przede wszystkim włosy spięte wysoko
w gładkiego koczka, albo po prostu w rozpuszczonych włosach.
Ta ostatnia to idealna fryzura karnawałowa, bo jest prosta i szybka do zrobienia, a do tego można ją lekko wyprostowad prostownicą.

Manicure :
Karnawał trwa ,a ty nie możesz zapomnied o drobiazgach. W tym
roku modne są paznokcie hybrydowe. Paznokcie muszą byd subtelne i współgrad z całością. Króluje czerwieo i jej odcienie (od
maliny, przez cegłę po ciemne bordo), czero w matowej i perłowej odsłonie, srebro oraz złoto, beże, brązy, zielenie, a także delikatna biel i... żółd! lub naturalne, ale zadbane paznokcie. Tym sezonie modne są szalone naklejki oraz róże wzory :

