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Tylko
u nas ciekawostki
Film "FURIA"
- tylko o
"wesołych" cmentarzach!
w kinach... str. 3
W Rumunii, Meksyku czy
Gwatemali inaczej
obchodzi się święto
Wszystkich Świętych.
c.d. na str. 3

22 października w Paniówkach
odbyły się zawody pływackie...
str. 2

"On... nie żyje.
Muszę tam pojechać!
- krzyknął w biegu,
chwytając palto..."
str. 4

pływackie

zawody

Dzień Nauczyciela w naszej
szkole!!! str. 2
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ZAWODY PŁYWACKIE 2014!!!
22 października na basenie w Paniówkach odbyły się
zawody pływackie o Puchar Wójta Gminy.
Reprezentacja Gierałtowic zdobyła dużą ilość medali. W
wyścigu sztafet dziewcząt zdobyliśmy złoty medal dzięki Juli
Rozkoszek, Kmili Slany, Monice Mryce i Karolinie Kaletka,
natomiast w sztafecie chłopców zdobyliśmy brązowy medal
d z i ę k i Sebastianowi Nowickiemu, Dawidowi Zaczkowi,
Patrykowi Grzegorzyca i Radkowi Włoczce.
Gratulujemy wszystkim medalistom i życzymy powodzenia
na kolejnych zawodach w przyszłym półroczu.
Trzymajmy kciuki za chłopaków, żeby także zdobyli złoto
w sztafecie, wtedy pani Dyrektor obiecała wskoczyć z
nami do wody!!!
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DZIEŃ NAUCZYCIELA
14 października bieżącego roku w naszej szkole odbył się
Dzień Edukacji Narodowej.
Tego dnia odbył się uroczysty apel na którym, m. in.
pojawiły się interpretacje Kopciuszka oraz propozycje mody
nauczycielskiej.
„Był to dla mnie wyjątkowy dzień bo mogłam zobaczyć
bardzo interesujący i przede wszystkim niebanalny program
przygotowany przez uczniów klas 1 oraz przez koło
teatralne” – tak mówi opiekunka gimnazjalnego koła
teatralnego pani Gabriela Więcko.
„Przygotowywaliśmy się właściwie ponad miesiąc, ale
jestem zdziwiona inwencją twórczą wszystkich młodych
aktorów, bo właściwie wyuczyli się tekstów na pamięć,
przygotowali zaskakujące stroje, które były dla mej samej
niespodzianką i właściwie pokazali taki nieszablonowy
sposób swoje umiejętności aktorskie, bardzo odważnie.”
„Praca z młodzieżą bardzo odmładza, dlatego człowiek
ma zawsze siły, żeby się z wami spotykać! ”. Mamy więc
nadzieję na dalsze spektakle wykonane przez naszych
młodych artystów i naszą opiekunkę.

Seba
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RUMUNIA

Trochę humoru:

Rumuni twierdzą, że choć Sapanta to zabita deskami
wioska, jest jednak jednym z 20 najwspanialszych miejsc
świata.
Biura podróży reklamują ją jako atrakcję większą niż podróż
do egipskich piramid. Dlaczego?
Właśnie tam jest chyba najweselszy cmentarz świata. Ludzie
w Sapancie nie podchodzą do śmierci jak do wielkiej
tragedii. Śmierć to tylko wrota do następnego życia –
twierdzą. Na każdym, wyrzeźbionym w bukowym drewnie
krzyżu znajdują się wesołe wierszyki. Kolor niebieski nie jest
przypadkowy. To kolor raju.

W domu tata pyta Jasia:
- Co przerabialiście dziś na
chemii?
- Materiały wybuchowe.
- A o której masz być jutro w
szkole?
- W jakiej szkole?

MEKSYK
W Meksyku też cmentarze zupełnie inne niż u nas w Polsce.
Nieodłączną częścią tradycji są "czaszki zmarłych"
wykonane z cukru lub z czekolady.
31 października w domach przygotowywana jest tzw.
ofendra (czyli ołtarze ze słodkim chlebem zmarłych i innymi
smakołykami, oraz fotografiami zmarłego).

***
Praczłowiek krzyczy na
syna, który wrócił do jaskini z
kiepską cenzurką
-To że masz tróję z
myślistwa mogę pojąć, boś
kurdupel, ale ta pała z
historii?! Przecież to tylko
dwie strony.
Wiki

GWATEMALA
1 listopada w Gwatemali to święto radości. Tego dnia
gwatemalskie
dzieci
puszczają
ogromne
latawce.
Gwatemalczycy wierzą, że w ten sposób pomogą duszom
zmarłych dotrzeć do nieba.Każdy z "domków" pomalowany
jest na różny, jaskrawy kolor, co przy pełnym słońcu, którego
tu nie brakuje, dodaje intensywności kolorystycznej i swoistej
pogody temu miejscu.

Kobra
cmentarz

Gwatemala

„Jeśli ty nie zabijesz mnie, ja zabiję ciebie…”
31 października grupa uczniów z naszego gimnazjum wraz z panem Dudą
odwiedziła kino Cinema City w Gliwicach, w celu obejrzenia filmu pt.
„Furia”. Jest to dramat wojenny doskonale opowiadający o trudnym życiu
żołnierza. „Albo ty zabijesz jego, albo on ciebie” – przykre, ale prawdziwe.
Załoga tytułowego czołgu przekonała się o tym na własnej skórze.
Ekranizacja doskonale ukazująca zniszczenia jakich dokonuje wojna i nie
są to tylko zniszczenia materialne. Reszty dowiesz się oglądając film
Davida Ayer „Furia”. Historia jest brutalna.
Justyna Żuk
cmentarz

Gwatemala
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ZATRUTY NAPÓJ... cz. 2
Alex przybiegł do domu ojca niedługo po dziwnym telefonie. Na miejscu
nie zastał nikogo. Tylko brama była otwarta.
„Dziwne…” - pomyślał – „tata nigdy by tak tego nie zostawił.
To na pewno ten człowiek!”. Co tchu podbiegł do drzwi.
One też były otwarte.
- Tato! Tato! Gdzie jesteś?! – krzyczał w rozpaczy, ale odpowiedziała mu
głucha cisza. Nagle zwolnił. Właśnie minął wejście do salonu.
„Coś utaj nie gra…”.
- Tato, to ty? TATO!!! – na fotelu przed domową biblioteczką siedział
Dymitr we własnej osobie. Nie oddychał, a obok niego leżała rozbita
szklanka z rozlanym brendy.
***
Po odjeździe policji i zabezpieczeniu wszystkich dowodów Alex stanął
przed domem.
- Dlaczego to się tak skończyło? Kto mógł zrobić coś takiego? „Może to
zemsta” – wciąż brzmiały mu w uszach słowa komisarza.
- Nie zadręczaj się tak – przerwała mu rozmyślania żona - To nie była
twoja wina.
- Wiem, ale coś mi nie daje spokoju. Może coś przeoczyłem?
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***
Poprzedniego wieczora.
- Cóż to za niesamowite przyjęcie! – Dymitr był bardzo szczęśliwy.
Nie spodziewał się takiego gorącego pożegnania. Na przyjęciu zebrali
się wszyscy jego znajomi .
- Życie jest takie piękne!!! Mam cudownego syna, grono przyjaciół
i szklankę Wiski – czego można więcej oczekiwać od życia!!!
- A może teraz przydałby się wnuczek??? – padła propozycja Mikołaja,
wiernego towarzysza Dymitra.
- W moim wieku każdy by chciał mieć malenie dzieciątko w rodzinie,
ale… moja synowa nie byłaby tym zachwycona…
- Skąd ta myśl?
- Mój syn w to nie wierzy, ale Ludmiła nie jest zbyt… jakby to powiedzieć
– sympatyczną osobą. Nie przepada za mną. Za dziećmi też nie za
bardzo. Rozstawia Alexa po kątach. Jak pewnie nietrudno się domyślić
nie byłem zachwycony faktem, że biorą ślub. Ale, co mogłem poradzić?
- Przecież twój syn zrozumiałby twoją dezaprobatę i jeszcze raz
zastanowił by się na tą decyzją.
- Niestety – już wtedy Ludmiła owinęła go wokół palca.
Nie widział świata poza nią…
Kobra
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Ciasto nugatowo- wiśniowe
Składniki:
- nutella, słoik 750 g
- pół paczki sucharków
- płatki migdałowe (100g)
- 3 serki wiśniowe Danio
- 3 galaretki wiśniowe
- zalewa/sok z wiśni

Przygotowanie:
.

.

Upiecz ciemny biszkopt. Podgrzej Nutellę w ciepłej wodzie, aż będzie
lejąca. Sucharki pokruszyć i wymieszać z nutellą, następnie wylać na
ciasto. Posypać płatkami migdałowymi, wstawić na chwilę do lodówki.
Danio wylać na masę nugatową. Wstawić do lodówki na pół godziny.
Ugotować galaretki w 2 proporcjach wody przy czym najpierw jako
,,wodę’’ zużyć zalewę, które będą na wierzchu ciasta wyłożone
(drelowane w naturalnej zalewie, mogą być mrożone. Ułożyć wiśnie i
zalać tężejącą galaretką. Trzymać w lodówce. Smacznego !

Natka i Marzenia

RECENZJA FILMU PT.:
"GWIEZDNE WROTA"
Akcja dzieje się w niedalekiej przyszłości w Gizie. Niewielka
ekspedycja archeologów natrafia na wrota oraz tablice z
hieroglifami. Kilka lat później wojsko zatrudnia Daniela
Jacksona - doktora archeologii i specjalistę od kultury
starożytnego Egiptu.
Wkrótce okazuje się, że wrota te służą do przenoszenia się
na inną planetę odległą o kilka tysięcy lat świetlnych.
Daniela Jacksona wraz z powołaną do tego zadania
specjalną grupą wyruszają w podróż.
Niedługo po tym okazuje się, że nie będzie łatwe zadanie.
Świat jest zagrożony, więc Jackson musi zrobić wszystko co
w jego mocy, aby ocalić całą ludzkość.
W skali od 1 do 10 w moim odczuciu 7 i pół.
Wnuczek
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STOPKA REDAKCYJNA:
Kobra - redaktor naczelny i techniczny
Seba i Kaja - nowinki szkolne
Wnuczek - recenzje filmów
Wiki - rozrywka

