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Ta atmosfera, zakochani trzymający się za ręce, motylki w brzuchu...
Coś w tym jest ;-P Mam nadzieję, że i w tym roku nasza szkolna poczta

Miłość
świat
zmaglowany
polityka
pudło
dom już nie
tamten
inna brama
nie wierzący
na roratach
w kościele

walentynkowa będzie miała co roznosić. Pewnie znacie to miłe uczucie, gdy
dostanie się kartkę. Podzielcie się nim z innymi.
Miłość to jedna z najpiękniejszych rzeczy jakie mogą się w życiu
zdarzyć. Wspólne przeżywanie wspaniałych chwil, dzielenie ze sobą smutku
i radości. Czasami boli, ale nagroda za ten ból jest tego warta. Więc jak już
ją złapiecie to nie wypuszczajcie!
„Miłość nie polega na wzajemnym wpatrywaniu się w siebie, ale wspólnym
patrzeniu w tym samym kierunku. ”
Udanych walentynek!
Marysia xD

Następny numer gazety w KWIETNIU.
Następny numer gazetki w kwietniu.
Dołącz do redakcji – napisz, przynieś do biblioteki- wydrukujemy!

DEKALOG MIŁOSNY
1. W walentynki nie zapomnij o ukochanej osobie.
2. Wyślij walentynkę, bo zobaczysz groźną minkę ☺
3. W ten miłosny dzień zaśpiewaj ukochanej
romantyczną pieśń.
4. W tym dniu spraw przyjemność i radość drugiej
osobie.
5. Nie zapomnij o słodkości dla swojej miłości.
6. Poczta również funkcjonuje, anonimowość
zachowujesz.
7. Kup prezencik swej wybrance, by zrobić jej
niespodziankę:)
8. Pamiętaj także o miłosnym sms-ie.

UWAGA
!
IV TURNIEJ
JEDNEGO
WIERSZA
temat:
Marzenia,
pragnieni
a,
przyszłoś
ć…
WEŹ UDZIAŁ
PRZYNIEŚ
WIERSZ

UCZ SIĘ Z USG

Odpowiedzi:
1. We frazeologizmach składających
się z dwóch członów równorzędnych
nie stawiamy przecinka ani myślnika,
np. bij zabij, na chybił trafił, bądź co
bądź. (b)
2. Komisja Kultury Języka, kierując się
chęcią
uproszczenia
przepisów
interpunkcyjnych, w latach 1992-97
podjęła m. in. decyzję, że przecinkami
wydzielamy nie tylko imiesłowy
zakończone –ąc, -łszy, -wszy mające
określenia, ale także imiesłowy bez
określeń. (a)
3. Połączenia przymiotników lub
imiesłowów przymiotnikowych ze
słowem nowo pisze się zawsze
rozdzielnie, np. nowo powstały, nowo
mianowany, nowo odwołany, nowo
oddany. (b)

1. Wskaż poprawną formę zapisu
a. na łeb, na szyję
b. na łeb na szyję
c. na łeb – na szyję
2. Wskaż poprawną formę zapisu
a. Szedł, kulejąc, w stronę dworca
b. Szedł kulejąc, w stronę dworca
c. Szedł kulejąc w stronę dworca
3. Wskaż poprawną formę zapisu
a. nowootwarty
b. nowo otwarty
c. nowo- otwarty

WALENTYNKOWE ZWYCZAJE
Pierwszą drukowaną seryjnie kartkę walentynkową wypuściła na rynek
w 1840 roku Amerykanka Esther A. Holland i zbiła na tym niemały majątek.
Do dzisiaj 14 lutego Amerykanów (i nie tylko) ogarnia istny szał wysyłania i biją w
tej dziedzinie światowe rekordy.
W ubiegłym roku spore pieniądze zarobiły na Walentynkach biura
turystyczne. Jedno z nich zorganizowało w Tajlandii ceremonie zaślubin słoni!!!
W Chinach, gdzie parom, które nie mają ślubu, nie wolno wynajmować
w hotelach wspólnych pokoi, odstąpiono na jeden dzień od przepisów?!
Polacy na Walentynki patrzą przychylnym okiem. Cóż, trudno się dziwić:
święto świętem, ale czy można przepuścić taką okazję do flirtowania?
Wszystko zaczęło się w Anglii. To zjawisko ogarnęło cały kraj, kontynent,
aż w końcu cały świat wysyłał sobie kartki walentynkowe. Tematyka kartek jest
wszechstronna. Przeważają śmieszne, romantyczne i humorystyczne motywy,
ale nie braknie też smutnych, czy poważnych. Najbardziej popularne są kartki
humorystyczne. Mania walentynkowych kartek jest tak wielka, że urzędy
pocztowe na całym świecie uruchamiają specjalne usługi. W Anglii działa usługa St. Valentine Day Greeting Telegram. Anonimowość może dodać trochę uroku
walentynkowym szaleństwom. Jeśli podkochujemy się w kimś, ale nie chcemy się
ujawnić, Walentynki są wspaniałym momentem na wyznanie swych uczuć.
Redakcja
USG18, I-II 2008

Walentynkowy wywiad
ze szkolną parą!!!
Kiedy się poznaliście?

Kuba: W drugiej klasie w październiku.
Ewelina: Kuba przeniósł się do naszej szkoły, nikogo nie znał, więc się z nim zapoznałam.
Czy to była miłość od pierwszego wejrzenia?

Ewelina: Może nie miłość, ale od razu mi się spodobał... Popełniłam jednak błąd i zapoznałam go z
koleżanką, której też się podobał.
No i potem tego żałowałam...
Kuba: Chyba nie... Ale od razu wydała mi się bardzo ładna i ciekawa.
Od jak dawna jesteście razem?

Ewelina: Od czterech miesięcy.
Kuba: Teraz właściwie drugi raz jesteśmy razem, bo trzy miesiące temu,
z mojej winy zerwaliśmy... No, ale na szczęście pogodziliśmy się. I teraz jest nawet lepiej niż
wtedy.
Co was w sobie nawzajem fascynuje?

Kuba: Podoba mi się w Ewelinie że jest śliczna, słodka i ma bardzo fajny charakter.
Ewelina: Mnie podoba się w Kubie ogólnie wszystko... Ale najbardziej to, że jest inteligentny,
kochany, słodki i taki... opiekuńczy.
Co do siebie czujecie?

Ewelina: Kocham go... I to jest taka prawdziwa miłość... dojrzała
Kuba: Ja Ewelinę też. I myślę, że już zawsze będziemy się kochać.
Ewelina: Tak zgadzam się z Kubą. Zawsze chcemy być razem.
Czy wasz związek jest akceptowany przez waszych kolegów
i koleżanki?

Kuba: Myślę że tak... z małymi wyjątkami niestety, ale ogólnie tak.
Ewelina: Chyba tak. A jeśli chodzi o te wyjątki to tak naprawdę jest jeden...
a właściwie jedna. Niestety...
Macie jakieś wspólne zainteresowania?

Ewelina: Chyba nie... Chociaż oboje uwielbiamy „Ojca Chrzestnego” Coppoli.
Kuba: To prawda. Mimo, że mamy różne zainteresowania, to świetnie się rozumiemy.
Ewelina: Tak i bardzo lubimy razem spędzać czas.
Czy to wasz najpoważniejszy związek? Czy zdarzały się Wam już poważniejsze?

Kuba: Zdecydowanie tak. Miałem już wcześniej kilka dziewczyn, ale teraz po raz pierwszy jestem
naprawdę zakochany.
Ewelina: Tak. Jeszcze nigdy do nikogo nie czułam tego co teraz.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy wszystkiego dobrego
Redakcja

Miłość trzeba budować, odkryć ją to za mało (Paulo Coelho).
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KILKA KROKÓW...
...DO ZAKOCHANIA:
Pierwsze spojrzenie: Tajemnicza wymiana wzroku, szybsze bicie serca, motylki w brzuchu,
uderzenie strzały amora.
Jan Twardowski - „Jeśli miłość”
Najpierw nie chcieli uwierzyć, więc mówili do siebie, że ich miłość za wielka,
nieobjęta jak liście, za wysokie, za bliskie.
Potem, że to nieprawda, przecież tak jest ze wszystkim.
Lecz ty, co znasz ptaki po kolei i buki złote
wiesz, że jeśli miłość to tak jak wieczność, bez przed i potem.
Randki: zapoznanie, pierwsza kawa, pierwszy kwiatek, pierwszy pocałunek....
Spojrzenie w głąb duszy.
„Cały świat ktoś stworzył tylko po to, by nas połączyć.”
„Jedno uczucie, dwa serca, tysiące chwil przed nami jeszcze.”
Wielka miłość: pojęcia wielkiej, prawdziwej miłości nie można zdefiniować, ale co o niej
powiedział Bogusław Linda:
„Miłość to takie coś, czego nie ma. To także coś, co sprawia, że nie ma litości. To tak, jakby
budować dom i palić wszystko wokół. Miłość to jest słuchanie pod drzwiami, czy to jej buty tak
skrzypią po schodach. Miłość jest wtedy, gdy do czterdziestoletniej kobiety wciąż mówisz „moja
maleńka” i kiedy patrzysz, jak ona je, a sam nie możesz nic przełknąć i wtedy, gdy nie zaśniesz,
zanim nie dotkniesz jej brzucha. Miłość jest wtedy, gdy stoicie pod drzewem, a ty marzysz, żeby
się zawaliło, bo będziesz mógł ją osłonić.”
...DO ROZSTANIA:
Zdrada: Niewinne kłamstwa, brak czasu, telefon milczy..
Kazimierz Przerwa-Tetmajer –
Szukam Cię, a gdy Cię widzę”
Szukam Cię, a gdy Cię widzę udaję, że Cię nie widzę.
Kocham Cię, a gdy Cię spotkam udaję, że Cię nie kocham.
Zginę przez Ciebie nim zginę, krzyknę , że ginę przypadkiem.
Ostatnie spojrzenie: W sercu żal, w oczach łzy, nie ma już NAS, jestem JA, jesteś TY.
Odeszłam z lekkim uśmiechem, lecz w oczach miałam łzy. Bo wiem, że w mym sercu na zawsze
pozostaniesz ty.
Jest mi smutno i cierpię, brak mi twej czułości, moje serce jest pełne dla Ciebie miłości. Oczy
nie kłamią, ale kto jeszcze w nie patrzy?
ALE NIE ZAWSZE TAK MUSI BYĆ!!! TA HISTORIA MOŻE ZAKOŃCZYĆ SIĘ
ZUPEŁNIE INACZEJ!!! MIŁOŚĆ POŁĄCZY NAS NA WIEKI!!!
MIŁOŚĆ:
...to coś pięknego.
...zawsze chodzi w parze z cierpieniem.
...potrafi być okrutna.
...była, jest i będzie.
Ela Kuwałek
Iza Marzec
Agata Sanecka
Asia Szatkowska 2a
USG18, I-II2008

Fotka pl. – czy już tam jesteś.
Czujesz się samotny, nie masz kolegów?, chcesz się pochwalić czymś?, chcesz iść z
duchem czasu?, chcesz porozmawiać?…Jeśli tak? - to fotka pl. może być dla Ciebie.
Wszyscy wiedzą, czym jest fotka.pl, więc nie będę tego tłumaczył. Na uwagę zasługuje to,
że na stronie zarejestrowało się już 6 milionów osób, z tego duża część loguje się codziennie.
Dziś zajmę się zaletami i wadami tego portalu.
Zalety:
• za pośrednictwem Fotki można dużo łatwiej nawiązywać znajomości,
• można pooglądać i oceniać zdjęcia innych,
• można o wszystkim rozmawiać,
• dużo zalogowanych osób - jak ta kogoś nie interesuje, to znajdzie się następna.
Wady:
• nie wszyscy są uczciwi - zdarza się, że niektórzy zamieszczają nie swoje zdjęcia.
Czy to w porządku?
• użytkownicy, którzy nie wykupują statusu „gwiazdy” są w pewien sposób dyskryminowani,
gdyż nie mogą wystawiać i otrzymywać oceny 11.
Jak to w Internecie bywa, można się zawieść na ludziach, którzy nie są tacy, jakimi się
przedstawiają.
Pamiętajmy też, że zamieszczone zdjęcia świadczą o nas. Głupie - mogą zepsuć nam
opinię, więc bądźmy ostrożni. Trzeba przemyśleć sobie co zamieszczamy na swoim profilu, żeby
nie kompromitować siebie, nie przynosić wstydu rodzinie.
Mimo tego uważam, że warto korzystać z fotki.pl, ponieważ można tam spotkać
interesujących ludzi z całej Polski.
Jacek Pyda 1a

SEN…JAWA…? Czyli co z tymi chłopakami!
Obudziłam się, wyjrzałam przez okno. No tak, nadal chlapa i wieje okropny wiatr. W końcu
to luty. Tylko gdzie ten śnieg? Nieważne. Muszę się spieszyć do szkoły, znowu poniedziałek.
Znowu ten męczący tydzień nauki. Czy coś mi umili ten dzień? Na pewno musi być coś, co sprawi,
że nie będzie tak źle. Sprężam się i idę do szkoły! W domu niestety nie mogę zostać. W końcu
dotarłam pod szkołę. Idę, idę…Szok!!! Chłopaki otwierają drzwi dziewczynom?? hehe;) To się nie
dzieje naprawdę. Moja przyjaciółka zaczęła się śmiać. No tak. To śmieszne. Sama zaczęłam się
śmiać. ;D Wyszłam z szatni, a kolega pierwszy raz od trzech miesięcy powiedział mi „Cześć”.
Yyy…Dobra, odpowiedziałam, idę dalej. W klasie Olce spadł długopis. Dosyć daleko. Już miała
wyjść z ławki, ale podał go jej kolejny dziwak. Co to? Dzień dobroci dla dziewczyn? - Karolina
zadała pytanie. Nie potrafiłam odpowiedzieć…To wszystko jakieś dziwne. Zmienili do nas
nastawienie? Pierwszy raz można było normalnie pogadać. Żadnych głupich skojarzeń z ich
strony?...Dziwnie jakoś, ale zaczęłam się przyzwyczajać. No i nagle się obudziłam. Sen?
Taaaa….;)
Pod szkołą, gdy wychodziliśmy z autokaru znowu wszyscy się przepychali. W szatni znów
to samo. Czyli wszystko po staremu. Od samego rana głupie komentarze. Ale ogólnie nie było źle.
Było normalnie. Bo gdyby „oni wszyscy” byli aż tacy grzeczni, to co to za szkoła. Bez tych ich
głupich żartów. ;D
Tylko gdyby jeszcze te drzwi…;p
AME ;D
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UWIERZ, ŻE MOŻESZ WIELE!!!
22,23 kwietnia uczniowie klas III będą pisać EGZAMIN. Egzamin ważny, bo jego wynik
zadecyduje czy dostaniemy się do wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej. Wyniki, odbytego
niedawno,
egzaminu
próbnego,
nie wszystkich zadowoliły. Do nauki więc czas się zabrać, żeby się potem nie rozczarować!
Przypomnijmy sobie punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym do szkoły średniej:
 1 00 pkt. za egzamin gimnazjalny

80 pkt. za oceny na świadectwie z języka polskiego, matematyki, historii i innego
przedmiotu uznanego przez komisję kwalifikacyjną na podstawie wybranego
kierunku (np. kiedy chcecie iść na kierunek matematyczno- informatyczny tym
przedmiotem będzie informatyka).

20 pkt. można także uzyskać za osiągnięcia dodatkowe (uczestniczenie w
konkursach rejonowych, wojewódzkich, w zawodach sportowych lub za uzdolnienia
artystyczne).

Gratulujemy uczniom, którzy najlepiej napisali próbny egzamin gimnazjalny: Asia
Nakonieczna 3a – 86pkt., Jakub Jawniak 3b – 75 pkt., Makowska Monika 3a – 74pkt., Aga
Szymczyk 3d i Kinga Trepka– 73 pkt., Justyna Polubiec 3b – 72 pkt., Magda Pliszka 3d –
71pkt., Ania Maj 3c – 70 pkt.

zawsze zacznij
zadanie otwarte,
możesz dostać za nie
parę punktów

kilka razy przeczytaj tekst i dopiero
odpowiadaj na pytania zamknięte
nie cytuj tekstu jeśli nie ma
takiego polecenia

Jak napisać dobrze nie
egzamin
n
gimnazjalny?

wiesz jak się pisze – użyj
innego wyrazu – 1
błąd mniej

pisz starannie – brak
ogonka jest błędem
ortograficznym

uważnie czytaj polecenia
i ściśle na nie odpowiadaj

Powodzenia!!!

czytelnie zapisuj rozwiązania zadań otwartych. Każdy
etap rozwiązania
jest punktowany zapisuj wszystkie
obliczenia, inaczej możesz stracić
punkt
Kasia Gwizdek i Ola Siekalska 3b
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W teście humanistycznym 16 punktów (na 50) można zdobyć za ostatnie zadanie
otwarte – tym razem była to rozprawka.
Jakub Jawniak zdobył za nią 15 punktów. Poczytajmy! I wzorujmy się!
Temat: Odwołując się do doświadczeń wybranej postaci literackiej, napisz
rozprawkę, w której rozważasz słuszność stwierdzenia: Wędrowanie pozwala odkryć
prawdę o sobie i innych ludziach.
Wędrowanie powala odkryć prawdę o sobie i innych ludziach.
Aby udowodnić słuszność postawionej powyżej tezy, chciałbym odwołać się
do doświadczeń Skawińskiego – bohatera noweli Henryka Sienkiewicza „Latarnik”.
Zacznę od podania przyczyny tułaczki owego bohatera powstania
listopadowego. Narażony na represje polityczne ze strony caratu,
postanowił on
opuścić swą ukochaną ojczyznę i poszukiwać namiastki szczęścia w odległych
krajach.
Powstańca od początku wędrówki prześladował pech. Kiedy już wydawało mu
się, iż odnalazł bezpieczną przystań, piętrzące się przeciwności zmuszały go do
podjęcia tułaczki. Przeciw Skawińskiemu działały susza, chciwość wspólnika, ogień
oraz wody mórz i oceanów.
Wędrując po całym świecie, uczestnicząc w wielu wojnach i doświadczając
zdrady, Polak odkrył cechy swojego charakteru i prawdy o ludzkości, których nie
poznałby nikt nie doświadczając tak wielu przeciwności.
Dobrym argumentem przemawiającym za słusznością postawionej na początku
rozprawki tezy jest fakt, iż upór Skawińskiego w dążeniu do wyznaczonego celu
poznaje on jedynie przez przeszkody, które stają na drodze do osiągnięcia spokoju,
o którym marzy.
Uciekinier nie poznałby również drzemiącej w nim dobroduszności i empatii,
gdyby nie to, że znalazł się w ognisku epidemii choroby ogarniającej Kubę. Nie
zważając na zagrożenie własnego zdrowia oraz życia spożytkował on cały swój zapas
chininy na pomoc potrzebującym i chorym Kubańczykom.
W trakcie swojej tułaczki Skawiński poznaje również cechy charakteru innych
napotykanych ludzi. Na podstawie niektórych zdarzeń opisanych w noweli możemy
dojść do wniosku, iż ludzie odsuwają się od człowieka dręczonego przez pech
i złośliwy los.
Ostatnią częściowo ukrytą cechą Skawińskiego, którą poznaje on w trakcie
swej wędrówki, którą chciałbym przedstawić jest jego ogromna, żarliwa miłość do
ojczyzny. Tak wielka, iż dostrzegając znajome litery „Pana Tadeusza” „traci” on
świadomość, a przez to i tak długo wyczekiwany spokój, który odnalazł pracując jako
latarnik.
Uważam, że opisując owe wydarzenia z życia Skawińskiego udowodniłem
słuszność tezy: Wędrowanie pozwala odkryć prawdę o sobie i innych ludziach.
Bohater noweli Sienkiewicza poznał ukryte cechy swojego charakteru uczestnicząc w
wieku trudnych sytuacjach, związanych z wieloletnią tułaczką.
USG18, I-II2008

Orły, sokoły, herosy!
Gdzie ci ...... dżentelmeni??? Gdzie oni są???
Dżentelmen - wszędzie mile jest widziany,
Dżentelmen - przed robotą się nie wzdraga.
Dżentelmen - tam, gdzie może, to pomaga,
Dżentelmen - ustępuje miejsca babci,
Dżentelmen - pierwszy kłania się znajomym,
Dżentelmen - mówi "proszę" i "dziękuję".
Dżentelmen - wciąż się dobrze zachowuje.

Kiedy wychodzisz z domu swego
Mów "do widzenia", miły kolego.
Nie spadnie również korona ci z głowy,
Jeśli wchodząc, powiesz "dzień dobry”

Oto trafna jest nauka
Pamiętaj, że zawsze w cenie,
gdy o przyjaźń czyjąś dbasz.
Jest uprzejme pozdrowienie:
cześć, dzień dobry, jak się masz.

(Zapamiętać nie zaszkodzi):
Zawsze trzeba w drzwi
zapukać, gdy się do pokoju
wchodzi.

Czy chcesz w szkole mieć
szacunek?

Punktualność jest na czasie,
Więc o ósmej bądź już w klasie.
Brak szacunku okazuje,
Kto godziny nie pilnuje.
Na manierach dobrych zna się,
Ten, kto w klasie jest o czasie.

Kiedy prowadzisz
w grupie rozmowę,

Na to jeden jest warunek:

To nie wyskakuj
z niewczesnym słowem.

nie zachowuj się jak
błazen z koczkodanem
wzięty razem.

Czekaj, aż twoja kolej
wypadnie.
I nie przerywaj,
bo to nieładnie.

Ten, kto umie się zachować,
Na sympatię zasługuje.
Dobrze więc pamiętaj słowa:
przepraszam, proszę,I
dziękuję.

JESTEM KULTURALNY
TO JEST MODNE!! I JEST MI Z TYM DOBRZE !!
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