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Numer pierwszy! 

Słowem wstępu chcielibyśmy przywitać 
wszystkich czytelników. Okazja niepowtarzalna, 
w końcu pierwsze wydanie jest tylko jedno. W 
tym numerze podsumujemy pierwsze trzy 
miesiące szkoły, czyli m.in. rozpoczęcie roku 
szkolnego, pasowanie pierwszoklasistów (swoją 
drogą ostatnich w tym kraju gimnazjalistów) czy 
Dzień Języków Europejskich. Życzymy miłej 
lektury.       
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            Wydarzenia 

01.09.16 - Rozpoczęcie roku szkolnego nie 
odbiegało niczym (prócz niekompetentnego 
konferansjera) od rozpoczęć, które mieliście już 
okazję zobaczyć. Przygotowane zostało przez 
uczniów klas: 2a, 3a i 3b pod kierunkiem Pań 
Izabeli Felki-Krufczyk i Katarzyny Jabłońskiej. W 
tym roku, prócz kolejnych miesięcy nauki 
przywitaliśmy nową Panią Dyrektor Annę 
Suchecką-Wójcik. 

 

26.09.16 - Pasowanie na gimnazjalistę uczniów 
klas pierwszych. Ostatnie już pokolenie uczniów 
zostało uroczyście mianowane  na 
gimnazjalistów przez Panią Dyrektor. Nie obyło 
się jednak bez utrudnień. Klasa 3b 
przygotowała szereg zadań, mających 
potwierdzić, czy nowi uczniowie są tego miana 
godni.Największym zainteresowaniem cieszyło 
się jedzenie pączków bez użycia rąk, za to 
najmniejszym, któż by się spodziewał, zadania 
matematyczne;-). Po ceremonii świeżo 
mianowani gimnazjaliści wyruszyli z 
wychowawczyniami do Doliny Górnika, by piec 
kiełbaski i bardziej się ze sobą zintegrować. 

 

29.09.16 - W naszej szkole odbył się Dzień 
Tabliczki Mnożenia pod kierunkiem Pani 
magister Katarzyny Jabłońskiej oraz uczniów 
klasy 2a w ramach projektu edukacyjnego. 
Takowe wydarzenie w naszej placówce miało 
miejsce dopiero pierwszy raz, ale i tak było 
bardzo dobrze przyjęte i jeszcze lepiej 
zorganizowane. Akcja rozpoczęła się apelem, 
potem na przerwach można było otrzymać 
łamigłówki do rozwiązania. Na lekcjach 
natomiast uczniowie otrzymali kartkówkę z 
mnożenia w zakresie: Do 100 dla klas 
pierwszych; do 500 dla klas drugich oraz 
trzecich. Po kartkówce uczniowie w zespołach 
walczyli o zwycięstwo w łatwych bądź nieco 
trudniejszych zagadkach matematycznych. 

 

30.09.16 - Wybory samorządowe w ramach 
akcji ,,Samorządy mają głos". Nasze gimnazjum 
organizuje je już po raz trzeci. Grupa projektowa 
- Marta Kolska i Roksana Zniszczoł z klasy 2a 
pod opieką Pani Danuty Jakubczak, poprosiła 
każdą klasę o wskazanie jednego kandydata. Ci 
następnie przygotowali plakaty wyborcze i 
29.01.16 wzięli udział w debacie. Na 
przewodniczącego swojego samorządu szkoła 
wybrała Adriana Holewę z klasy 3b. 
 

14.10.16 – Dzień Edukacji Narodowej. Z tej 
okazji przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego naszego gimnazjum 
przygotowali uroczystą akademię, dedykowaną 
wszystkim nauczycielom, uczniom  oraz 
pracownikom naszej szkoły. 

                      
Autor  tekstu: Wojtek Bojarski 

 
Humor 

Żona do męża:  

- Wiesz co, nasz Walduś dziś dostał pałę z 
geografii, bo nie wiedział gdzie leży Afryka.  

- To musi być gdzieś niedaleko, bo u nas w 
warsztacie pracuje Murzyn i dojeżdża do roboty 
rowerem. 

____________________________ 

Policjanci wezwani na miejsce zdarzenia 
oglądają ciało kobiety w wieku mocno 
zaawansowanym.  

Ciało znajduje się w ubikacji z głową w sedesie i 
przytrzaśniętą deską klozetową.  

Policjanci postanawiają przepytać gospodarza 
domu na okoliczność zdarzenia.  

-Czy znał pan denatkę?  

-Tak, to moja teściowa.  

-Mieciu, sprawa jasna, pisz!  

Przyczyna zgonu, śmiertelne zatrucie 
domestosem podczas czyszczenia toalety. 
____________________________ 

Wiecie czemu blondynka nie umie zrobić kostki 
lodu?  

Bo nie ma przepisu. 

____________________________ 

Fąfara celując do nadbiegającego zająca, mówi 
do stojącego obok gajowego:  

- Ten zając może już szykować testament!  

W chwilę później strzela i pudłuje.  

Zając znika w zaroślach.  

- Niech pan się nie martwi - pociesza go gajowy 
- Na pewno pobiegł z testamentem do 
notariusza! 

____________________________ 

Przychodzi żona do męża rankiem i mówi:  

- Mężu dzisiaj jest nasza rocznica ślubu, może 
byś zabił świniaka?  

- Przecież to nie jego wina. 

____________________________ 

- Hej Hans czym się różni Niemka od Justina 
Bibera? 

- Nie wiem? 

- Justin Biber  chociaż wygląda jak dziewczyna.        

 

 
 

Kontakt z nami: 
email:gazetka.szkolnagim5@interia.pl 
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Tymczasem w Internetach 

 

YouTube 

 

Cyber Marian w Silesii! Kody QR do filmów ze 
spotkania z dnia 13.11.2016 

 

 

Kanał Wiśnia osiągnął pułap 400.000 
subskrybentów. Gratuluję i życzę kolejnych 
sukcesów. 

 
 

PewDiePie wrzucił na kanał już 3000 filmów 

posiadając 49.000.000 subskrybentów i wciąż 

będąć królem YouTube zarabiającym 

miesięcznie więcej niż większość osób w 

Polsce. Rocznie zarabia on do 8 mln dolarów, 

co daje 666 tysięcy dolarów miesięcznie .Gdzie 

Rock(ten z guzikiem na czole) zarabia według 

Social Blade od 70 do 1000$ miesięcznie. 

Autor tekstu:  Mateusz Domińczak 

Memy po ślonsku!  

 

 

 

 

          Autor materiału: Łukasz Galus, Michał Kędzia 

Odrobina historii 

Auschwitz i Birkenau 
 Jeszcze pół wieku temu synonim strachu i 

śmierci. Dziś ogromny pomnik ludobójstwa 

corocznie odwiedzany przez tysiące turystów z 

całego świata. Niektórzy przyjeżdżają, by 

kontemplować cierpienia przodków, niektórzy by 

dowiedzieć się więcej o zbrodniach III Rzeszy, 

jeszcze inni wraz z wycieczkami przechodzą 

przez betonowe sale bezmyślnie robiąc zdjęcia. 

Każdy człowiek doświadcza tej ,,żywej" historii 

inaczej, patrząc przez pryzmat swojej wiedzy, 

kultury, opowieści dziadka czy babci. W jednej z 

sal znajduje się ,,księga" złożona z ogromnej 

ilości kart z wypisanymi nazwiskami i  

szczątkowymi danymi ludzi którzy w Auschwitz 

zginęli. Większość ludzi jest przytłoczona samą 

liczbą tych nazwisk i numerów, liczbą ofiar. 

Mnie w tym pomieszczeniu przytłacza coś 

innego. To, czym stali się więźniowie. Nie są już 

ludźmi, są nazwiskami. Krótkim wpisem na 

karcie, z których natłoku turysta pośpiesznie 

przeczyta kilka losowych i przejdzie dalej, 

zapominając. Bo przecież jest jeszcze wiele 

pomieszczeń. Wiele pomieszczeń z inną 

zawartością. Wiele pomieszczeń z CIEKAWSZĄ 

zawartością. Turysty nie obchodzi nazwisko 

losowego więźnia. Przecież tych nazwisk jest 

dużo, w tym tłoku jedno nie ma wartości. 

Przecież człowieka, turysty czy historyka, nie 

obchodzi inny człowiek, który zginął tragiczną 

śmiercią w obozie. Ważna jest ich liczba. To jest 

tragiczny los, który naziści zgotowali swoim 

ofiarom. Bez ciała, bez jakiejkolwiek schedy, 

którą możnaby zostawić potomstwu, jedyne 

czym są ci ludzie, to liczby. Bo nawet wpisy w 

wielkiej księdze, mające ich reprezentować, 

nikogo nie obchodzą. Więc kiedy pomyślicie o 

okropieństwach w obozach zagłady, nie myślcie 

o ilości śmierci, o jej skali. Myślcie o ludziach, 

bo to oni się liczą. 

                     Autor tekstu: Wojtek Bojarski  

Polskie Państwo Podziemne 
27.09.2016 - 77 lat temu powstało Polskie 

Państwo Podziemne. Przed pomnikiem 

Polskiego Państwa Podziemnego i Armii 

Krajowej przy ul. Wiejskiej uczczono we wtorek 

77. rocznicę powstania tajnych struktur 

państwowych, które działały w okupowanej 

przez Niemców Polsce. W uroczystości z 

honorową asystą Kompanii Reprezentacyjnej 

WP wzięli udział kombatanci, politycy i 

samorządowcy. Szef BBN Paweł Soloch 

odczytał list od prezydenta RP Andrzeja Dudy: 

"(...) Polskie Państwo Podziemne było 

fenomenem w skali całej okupowanej Europy. 

Funkcjonowanie tajnych struktur państwowych 

podlegających legalnym władzom na 

uchodźstwie, wreszcie powołanie podziemnej 

Armii Krajowej było sposobem na zachowanie 

ciągłości polskiej państwowości i ocalenie 

tożsamości narodu". Zalążkiem Polskiego 

Państwa Podziemnego była konspiracyjna 

organizacja Służba Zwycięstwu Polsce 

powołana w nocy z 26 na 27 września 1939 r. 

w oblężonej Warszawie. Miała ona prowadzić 

walkę przeciw okupantom. W listopadzie 1939 

r. przekształcona została w Związek Walki 

http://www.klopsztanga.eu/img.php?id=2261
http://www.klopsztanga.eu/img.php?id=2156


Zbrojnej a w lutym 1942 r. - w Armię Krajową. 

Obok struktur wojskowych miała rozbudowany 

aparat cywilnej administracji podległy 

Delegaturze Rządu. Krajową Organizację 

Polskiego Państwa Podziemnego współtworzyły 

główne partie i stronnictwa działające wcześniej 

w II RP. Zaangażowane w to były setki tysięcy 

osób. Prowadziły tajne szkolnictwo, 

sądownictwo, wydawały konspiracyjną prasę. 

Polskie Państwo Podziemne istniało do 1 lipca 

1945 r. 

                   Autor tekstu: Kamil Rogocz 
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Powiedz mi, jak mam żyć? 

Jak skutecznie się uczyć? 
Kojarzysz te cudowne popołudnia, podczas 

których nawet odmalowanie własną twarzą 

sufitu w kuchni wydaje się ciekawszym 

pomysłem niż przejrzenie książki przed 

egzaminem? Sądzę, że tak:) Podsuwam zatem 

rozwiązanie!  

• Posprzątaj pokój i biurko. Chaotycznie ułożone 

rzeczy to niesamowity rozpraszacz. Umysł lubi 

mielić w tle podobne pierdoły, szczególnie, 

kiedy nudzi się nad podręcznikiem. • Wyśpij się 

wcześniej. Senny umysł to głupi umysł.  

• Przygotuj wszystkie materiały. Ja wiem, że 

przerywanie nauki co kwadrans, bo „jej, gdzie 

leżą te notatki” to słodki pomysł, ale nie wpływa 

korzystnie na cały proces. Warto zawczasu 

mieć na biurku stos wszystkich posiadanych 

kserówek a na komputerze otwarte wszystkie 

pliki pdf z notatkami. 

• Przygotuj dokładny plan nauki.  Może być 

luźny, ale niech ma formę kwadracików do 

odhaczania. Wtedy fajnie czuje się progres. 

Koniecznie jednak przed przygotowaniem 

takiego planu przeczytaj akapit „przygotowanie 

psychicznie”, trochę niżej w tym artykule.  

• Przewietrz pokój. Wietrz go ponownie co 

każdą godzinę. Świeże  powietrze to najlepszy 

przyjaciel ucznia.  

• Bardzo ważne jest, aby w miejscu, w którym 
się uczysz, nic Cię nie rozpraszało. Wybierz 
miejsce możliwie najbardziej odizolowane od 
otoczenia i ciche. Wtedy nawet jeśli na naukę 
poświęcisz jedynie 15 minut dziennie, będzie to 
15 minut rzetelnej nauki w skupieniu a nie tylko 
pięć, bo np. coś ciekawego leci w TV, pojawiła  
 
 
się nowa wiadomość na Facebooku czy 
zadzwonił telefon...  
• Do nauki siadaj najedzony, ale nie 
przejedzony. Wtedy upominający się o swoje 
prawa żołądek nie będzie przeszkadzał. 
Przygotuj sobie coś do picia, tak aby nie mieć 
pretekstu do przerw na herbatę. 

  
Autor tekstu: Wiktoria Laufer  

 

         Świat motoryzacji 

 
Lamborghini Huracan LP580-2 Spyder.  Czyli 
kabriolet z napędem na tylne koła! 
Większość samochodów tej marki ma napęd na 
wszystkie koła. Jest kilka wyjątków i to własnie 
jeden z nich. 
Samochód posiada 580 KM zamiast 610 KM w 
5.2 L widlastej 10 i posiada automatyczną 
skrzynie o siedmiu przełożeniach. Potwór ten 
osiąga setke w 3.6 s, i rozpędza się 
maksymalnie do 319 km/h. 
Auto to wchodzi do sprzedaży w styczniu i 
wiadomo iż ceny będą niższe niż 
podstawowego modelu z napędem na 4 koła. 
 

 
 

Autor tekstu: Mateusz Dominiczak 

 
 

          
 
 
 
 
 

Jak odnieść sukces w życiu? 
 

Każdy z nas chciałby odnosić sukces za 

sukcesem. Nie jest to jednak wcale takie trudne 

jak Ci się wydaje. Nie ma w tym zupełnie 

żadnego sekretu - musisz polegać tylko na 

własnym wyczuciu, na swoich zmysłach, myśleć 

pozytywnie, wykazywać inicjatywę i inwencję. 

Przedstawiamy kilka porad, które poprowadzą 

Cię na drogę sukcesu. 

 1. Nie próbuj być perfekcyjny, bo nikt nie jest. 

Zaplanuj cele i zadania do wykonania. W szkole 

rób wszystko, co w Twojej mocy i ciesz się z 

tego co robisz. Jeżeli dajesz z siebie wszystko, 

nikt nie będzie prosił o więcej. 

2. Uwierz w siebie. Opracuj strategię, która 

pozwoli Ci uświadomić sobie, że jesteś zdolny 

do osiągnięcia tego czego chcesz. Jeżeli 

wierzysz w siebie i swoje możliwości, masz 

większe szanse na odniesienie sukcesu we 

wszystkim co postanowisz.  

3. Bądź wytrwały – wytrwałość i determinacja to 

jest to, co jest najbardziej potrzebne aby 

osiągnąć sukces. Jeżeli nie poddasz się w 

czymś co usiłujesz osiągnąć, nie przegrasz. 

Jeżeli coś się nie udaje jak zaplanowałeś, 

spróbuj znaleźć inny sposób, inną metodę 

prowadzącą do osiągnięcia rezultatu, do 

którego dążysz.  

4.Bądź swoim panem – jeżeli nie jesteś 

zadowolony z tego co masz teraz, albo z tego 

kim jesteś w życiu, nikt nie może tego zmienić, 

jedynie Ty sam. Może potrzebujesz zmienić 

pogląd na życie, albo postrzeganie samego 

siebie, albo priorytety, czy wykorzystanie czasu 

wolnego, rozkładu zajęć itp. Nie możesz nikogo  

 

winić, tylko siebie i tylko Ty masz siłę, aby to 

zmienić. 

5. Nie możesz sam odnosić sukcesów. Sukces 

jednego jest zależny w pewnej części od 

sukcesów innych. Każdy ma inne umiejętności, 

talenty i możliwości, które w połączeniu 

prowadzą do indywidualnego sukcesu. 

 6. Ustal cele – ustalenie swoich celów pomoże 

ci osiągnąć sukces w każdej dziedzinie którą 

wybrałeś. Mogą to być cele dzienne, 

krótkoterminowe, ale i długoterminowe, nie 

sięgające dalej niż 6 miesięcy. Ustawiaj zawsze 

realne cele, gdzie możesz określić datę 

ukończenia. Analizuj ustalone cele na bieżąco, 

aby upewnić się, że cokolwiek robisz zawsze 

masz je na uwadze. 

                   Autor tekstu: Wiktoria Mroskowiak 
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Dzień Edukacji Narodowej 

Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto 

oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 

kwietnia 1972 r. określone ustawą – Karta praw 

i obowiązków nauczyciela jako Dzień 

Nauczyciela. Od 1982, na mocy ustawy Karta 

Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji 

Narodowej. 

Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji 

Narodowej, która została utworzona z inicjatywy 

króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i 

zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 

października 1773 r. Potocznie, dzień ten nadal 

zwany jest Dniem Nauczyciela. 

Autor tekstu: Łukasz Berger 

 
Halloween 31 października 

Halloween – zwyczaj związany z maskaradą i 

odnoszący się do święta zmarłych, obchodzony 

w wielu krajach w wieczór 31 października, czyli 

przed dniem Wszystkich  

Świętych. Odniesienia do Halloween są często 
widoczne w kulturze popularnej, głównie 
amerykańskiej. 

Halloween najhuczniej jest obchodzony w 

Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i 

Wielkiej Brytanii. Mimo że dzień nie jest 

świętem urzędowym, cieszy się po święcie 

Bożego Narodzenia największą popularnością. 

Święto Halloween w Polsce pojawiło się w 

latach 90. 

Głównym symbolem święta jest wydrążona i 
podświetlona od środka dynia z 
wyszczerbionymi zębami. Inne popularne 
motywy to duchy, demony, zombie, wampiry, 
czarownice, trupie czaszki, nietoperze, czarne 
koty itp. 

 
Autor tekstu: Łukasz Berger 

 

     
         Więcej informacji na : 

 
www.gim5.chorzow.pl 

 
lub  

 

pod kodem QR 
 

 
Autor tekstu: Andrzej Zapalski 
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