
  



  

Powitanie

Cześć! 
Przed Wami pierwszy numer tegorocznej 
Gimzetki. Mamy nadzieję, że uda nam się 
przerwać złą passę z ubiegłych lat. Czekamy na 
Wasze propozycje tematów. Chętnie zajmiemy się 
dręczącymi Was problemami. Wszystkie pomysły 
przesyłajcie na adres: gimzetka@vp.pl ;)

mailto:gimzetka@vp.pl


  

Co w szkole piszczy…

* Nastąpiła rewolucja krzesełkowa. Każdy 
nauczyciel przesadza nas według wzrostu.

* W tym roku gimnazjalistów nie zaszczycił swą 
obecnością pan Lech Sawicki. Przebywa 
obecnie na urlopie zdrowotnym. 

* Przez naszą szkołę przeszedł huragan 
ewaluacji. Trzy gracje polowały na informacje. 

* W sali 210 A są już nowiutkie komputery. 



  

Wyremontowano łazienkę dla dziewcząt na parterze 
w budynku A.

Pomieszczenie zaskakuje agresywnym fioletem 
oraz lustrami wydłużającymi sylwetkę.



  

Uczniowie przeżywają ponowne otwarcie szkolnego 
sklepiku, jednak ciągle brakuje im cukru we krwi… 

Już wkrótce otwarcie nowych „szafkowych 
kramów” ze słodyczami.



  

Mamy już nową przewodniczącą samorządu 
uczniowskiego. Została nią Wiktoria Zarówna 

z gimnazjalnej 2B. 



  

Pod koniec zeszłego roku do 
naszej biblioteki szkolnej 

zakupiono nowe ciekawe książki.



  

„Mroczne umysły” A. Bracken

Czytałam wiele opinii na temat "Mrocznych umysłów". Zdania były 
bardzo podzielone. Niektórzy twierdzili, że książka jest 
fenomenalna, inni, że beznadziejna. Zaintrygowało mnie to i sama 
postanowiłam ją przeczytać.

Przyznam, że początek był dla mnie odrobinę irytujący – 
nienawidzę, kiedy główne bohaterki są słabe i użalają się nad sobą. 
Na szczęście akcja nabrała tempa po ucieczce Ruby z obozu. 
Wtedy zmieniło się jej postępowanie. Od sceny na stacji 
benzynowej nie mogłam oderwać się książki, ale niestety musiałam. 
Dawkowałam sobie rozdziały po 1-2 na dzień, żeby książka zbyt 
szybko się nie skończyła. (Byłam wtedy na wakacjach i nie miałam 
przy sobie żadnej książki oprócz "Mrocznych umysłów".) Przyznam , 
że nie mogłam wytrzymać, musiałam wiedzieć, co się dalej wydarzy. 
Książkę oceniam więc jako "wciągającą". 

Moim ulubionym bohaterem jest Liam. Podoba mi się jego 
odpowiedzialna, opiekuńcza postawa wobec Ruby, Zu i Pulpeta. 
Chciałabym mieć takiego chłopaka, jakim jest Lee.

Przyznam, że nie rozumiem intencji autorki, jeśli chodzi o 
zakończenie. Nie zdradzę Wam go jednak;-)

Książkę na pewno dodaję do moich ulubionych. Nie mogę się 
doczekać, kiedy druga część "Nigdy nie gasną" trafi w moje łapki.

Wy też pozwólcie, by Wasze umysły stały się mroczne;-) 
Przeczytajcie "MU"!!!



  

SZKOLNY HORROSKOP

W odniesieniu do chińskiego horoskopu 
kontynuujemy własny nasz szkolny horroskop.

W każdym numerze zastanowimy się, które 
zwierzęta mogłyby być znakami zodiakalnymi 

naszych nauczycieli. Systematycznie będziemy 
wysyłać tajnych agentów w celu zebrania wśród 

uczniów i nauczycieli na ten temat. 



  

Na pierwszy ogień poszli:

Ludzie spod znaku konia charakteryzują się elokwencją, 
potrafią mówić na kilka tematów jednocześnie. Odznaczają 
się również specyficznym poczuciem humoru oraz 
zdolnościami aktorskimi. Są wnikliwymi obserwatorami, 
mają naprawdę hipnotyzujący wzrok ;). Zawsze są skłonni 
udzielić pierwszej pomocy (nawet „sztywnej” Ani).

Pan Grzegorz Łazański
„Chciałbym być delfinem”
Uczniowie w większości porównali 
historyka do konia, może z powodu 
naszych skojarzeń 
z przedstawicielem Dzikiego Zachodu.
Drugie miejsce zajął kot
(zwierzę bardzo tajemnicze,
 które chodzi własnymi ścieżkami).



  

Osoby spod znaku lisa są bardzo dynamiczne 
i wzbudzają duży szacunek, uważają, że zawsze 
mają rację. Wyróżniają się siódmym zmysłem, 
zawsze wiedzą, kiedy nie mamy zadania.

Pani Renata Jędrosz 
Sama twierdzi: 
„Chciałabym być lwem” 
Uczniowie jednak 
określili ją jako 
puszystego lisa lub 
sympatyczną fretkę. 



  

Wyjątkowo, uczniowie wskazali to właśnie zwierzę, na 
drugim miejscu wymienili panterę .

Ludzie spod znaku kota dążą do osiągnięcia ideału. Są 
wymagający i  konsekwentni, nie dają sobie w kaszę 
dmuchać. Maja bogatą mimikę. Są eleganccy i 
zadbani. Bywają wyrozumiali dla uczniów, więc udaje 
nam się często przełożyć to i owo.

„Chciałabym być kotem”

Pani Katarzyna Stawiarz 



  

MARZENIA NAUCZYCIELI

 B. Łyżwiński

„Pragnę, aby I d 
uspokoiła się 

i wykazywała chęć 
do nauki.”



  

„Chciałabym, by lekcje 
odbywały się z podziałem na 

grupy i uczniowie mogli 
wybierać moduły lekcji.” 

B.K-Klimek

Moim marzeniem jest 
zdrowie dla całej 

rodziny.



  

 „Marzy mi się też lepsze 
wyposażenie klasy.”

 A. Dębowa

„Chciałabym 
kupić nowy 
samochód.”



  

"Szkoła wielką szafą"

         Raz, kiedy byłem mały, babcia zamknęła mnie w szafie. Wyszedłem z niej dopiero 
11 października, więc na pamiątkę  tego dnia obchodzimy dzień wychodzenia z szafy.

         To wydarzenie przypomniało mi się, gdy nasz wielce szanowny Pan Dyrektor 
wpadł na pomysł, aby zamknąć drzwi naszej szkoły. Początkowo uczniowie wyrazili  
swe poparcie, a nawet swego rodzaju niedosyt, w pracach plastycznych  wykonywanych 
po hasłem "Bezpieczna szkoła".  Każdy  gimnazjalista  uwiecznił swój pogląd na zmiany 
zaproponowane przez naszą  szanowną Dyrekcję. Niektórym na przykład nadal brakuje 
muru z fosą wokół szkoły, inni z kolei ubolewali nad brakiem krat 
w oknach. Jak jednak powszechnie wiadomo , ludzie bywają zmienni. Ostatecznie,  
przedsięwzięcie wywołało  konsternację i falę oburzenia. Wielu uczniów wyszłoby na 
ulicę (gdyby im się chciało), protestując przeciwko ograniczeniu ich wolności osobistej,  
zagwarantowanej przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

         Dyrektor, wcieliwszy się w rolę apodyktycznego władcy i dyktatora, pozostał 
niewrażliwy na apele, za nic miał sobie zdanie rządzonych przezeń obywateli, 
wprowadził swoje rygorystyczne zasady 
 i tak w październiku Anno Domini 2014 drzwi naszej szkoły zamknęły się na wieki 
wieków i pozostaną zamknięte aż do dnia Sądu Ostatecznego.

                                                                                                             Cebulaki



  

Wybieg dla … ?
Kochane dzieci! Mam dla was wspaniałą wiadomość. Już  teraz, aby odwiedzić zoo, nie musicie  
ciągnąć rodziców ani do Poznania, ani Wrocławia. Ogród zoologiczny został otwarty przy ul. 
Piaskowej 52 w Zespole Szkół w Sulechowie. Serdecznie zapraszam!

Tym wstępem chcę zwrócić uwagę na spacerniak utworzony niedawno przy naszym „drugim domu”. 
Zaczęło się od zamykania szkoły, a teraz mamy również wyznaczoną, ogrodzoną płotem „nie do 
przeskoczenia”, przestrzeń. Homo sapiens to gatunek należący do królestwa zwierząt, ale nie 
sądzę, że jest aż tak zdziczały, by poruszać się po specjalnie wytyczonym, monitorowanym placu. 
Mam tutaj na myśli uczniów naszej szkoły. Czy my naprawdę zachowujemy się jak nieokiełznana 
zwierzyna?

Idea spacerniaka byłaby do przyjęcia, gdyby nie kilka poważnych niedopatrzeń.
Po pierwsze, jeśli ktoś będzie chciał opuścić teren szkoły w czasie przerw i tak to zrobi. Ten zielony 
płotek z pewnością nie powstrzyma uczniów. Prawie każdy przeciętnie wysportowany i niezbyt 
okrąglutki człowiek z łatwością się po nim wespnie i ucieknie.
Po drugie, latem skwar na boisku staje się nie do zniesienia. Z powodu globalnego ocieplenia już 
pod koniec maja  można się spodziewać temperatury około 25 stopni oraz bezchmurnego, 
słonecznego nieba. Na boisku oraz betonowym miasteczku rowerowym utworzy się patelnia. Czy 
przed wejściem będą wydawane: ręczniki, olejki do opalania 
i okulary przeciwsłoneczne? A może zostanie wystawiony ogromny basen z nagrzaną wodą, aby 
ugotować „uczniówkę”? 
Po trzecie, jeśli ten spacerniak ma za zadanie powstrzymywać uczniów od palenia lub korzystania z 
innych używek, to on się nie sprawdzi. Gimbaza przeniesie się do szkolnych toalet i tym podobnych 
ustronnych miejsc. W końcu to, co zakazane, smakuje najlepiej.

Uważam, że uczniowi powinni móc spędzać przerwy, chociaż w maju i czerwcu, przed budynkiem 
„A”, gdzie będą mogli usiąść na ławce lub trawie w cieniu pod osłoną drzew. Tak by było rozsądniej. 
Ale no cóż… Całe szczęście, że już niedługo opuszczam gimnazjum.



  



  



  

Wywiad z dyrektorem

Od kilku  miesięcy w czasie lekcji drzwi naszej szkoły są zamknięte. Budzi to sporo kontrowersji 
wśród uczniów. Postanowiliśmy sprawdzić u źródła, jakie są przyczyny zaistniałej sytuacji.

Oto krótka rozmowa z dyrektorem naszego gimnazjum, panem Romualdem Modrzykiem 
przeprowadzona tuż przed wakacjami.

Skąd wziął się pomysł zamykania szkoły?

Była to inicjatywa Rady Rodziców. Uczniowie byli narażani na towarzystwo różnych osób spoza szkoły. 
Niejednokrotnie były zauważane podejrzane osoby, które nie potrafiły wyjaśnić swojej obecności na terenie 
placówki.

Innym sygnałem było znalezienie substancji przypominających narkotyki. 
A przecież, jak wiemy, do szkoły mógł wejść każdy. 

Jak będzie wyglądało wchodzenie na teren szkoły?

Przy wejściu dyżurują ochroniarze, którzy pilnują wejść, zapobiegnie to przedostawaniu się do budynku 
osób niepożądanych.

Od stycznia, każdy uczeń powinien nosić przy sobie legitymację szkolną, dzięki czemu ochroniarze będą 
mieć pewność, że dana osoba jest rzeczywiście uczniem naszej szkoły.

Czy będzie można wychodzić podczas przerwy na dwór?

Owszem, od wiosny będzie możliwość wyjścia na boiska na terenie szkoły, gdzie będzie można spędzać 
przerwy.
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