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   Życzenia Bożonarodzeniowe 

  Niechaj nadchodzące święta  

  Bożego Narodzenia 

  będą radosne, zdrowe i miłe,  

  a Nowy Rok przyniesie 

 spełnienie najskrytszych marzeń 

  i realizację wszelkich planów! 

 Tego życzy redakcja gazetki. 
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Dnia 25 września 2017 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Uczniowie 

odziałów gimnazjalnych oraz klas 4-7 Szkoły Podstawowej wzięli udział w głosowaniu na Trójkę Szkolną. 

Na udział w wyborach zdecydowali się: Ciecierska Martyna 3s Gim. , Wiśniewska Natalia 3b Gim. , 

Wierzbowska Dominika 3a Gim. , Dyoniziak Adrian 3b Gim. , Bojarska Jagoda. 6kl. Zwycięzcami okazali 

się: 

Wiśniewska Natalia – Przewodnicząca 

Ciecierska Martyna – Zastępca Przewodniczącej 

Dyoniziak Adrian – Sekretarz 

Zadaliśmy im kilka pytań związanych z planami wobec naszej 

szkoły: 

-Co zamierzacie zmienić w naszej szkole?  

1. Zmiana lusterek w łazienkach                                                        

2. Festyn na zbiórkę Dla naszej szkoły 

3. Powrót automatów z żywnością 

4. Dzień kolorów 

 

-Jak się czujecie w swojej nowej roli? 

-Rola w samorządzie uczniowskim jest Dla nas bardzo ważna. Musimy słuchać uwag uczniów, a także 

rozpatrzeć własne pomysły, które dałoby radę wprowadzić do szkoły. 

 

-Jakie są wasze plany na najbliższe uroczystości? 

-Mamy w planach organizację imprez szkolnych – andrzejek oraz choinki. Będziemy przystrajać świetlicę 

i zbierać fundusze na dekorację. 

  Na pierwszym spotkaniu  Samorządu Szkolnego zostali wybrani nowi opiekunowie: Marta 

Wodzyńska-Zaborek, nauczycielka j.angielskiego i Katarzyna Korzeniewska, nauczycielka j.rosyjskiego. 

         Magda Makowska, Oliwia Falęcka, II G 
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Po lekcjach z lekturą dramatu Juliusza Słowackiego Balladyna w klasie siódmej uczniowie pisali 

artykuły prasowe o zbrodni tytułowej bohaterki. Autorką jednego z nich jest Anita Elak. 

REDAKCJA GAZETY GNIEŹNIEŃSKIEJ ‘’NAD GOPŁEM’’ 

SAMA SIĘ SKAZAŁA!!! 

Czyli zaskakujący finał uroczystości koronacyjnej 

Zdarzenie miało miejsce w dniu uroczystości koronacyjnej Księżnej Balladyny 

nieodżałowanej małżonki św. pamięci Księcia Kirkora, który z niewiadomych nam powodów 

został zaatakowany przez swoje własne wojsko i zginął śmiercią tragiczną na polu walki. Było 

to wielce nieprawdopodobne zdarzenie. Jakie?Dowiecie się z poniższego artykułu. 

 Nie każdy wie, iż od poślubienia Balladyny przez Kirkora w okolicy Gniezna doszło do 

pasma morderstw. Cztery zbrodnie, jedna po drugiej, zero świadków oraz brak sprawcy! 

Wiadomo jedynie, że pierwszą mrożącą krew w żyłach zbrodnią było zabójstwo niejakiej Aliny, 

pięknolicej młodej dziewczyny mieszkającej w  pobliskim lesie. Najprawdopodobniej do 

zdarzenia doszło o poranku we wspomnianym lesie. Na miejscu czynu nie znaleziono żadnych 

śladów prócz krwi i malin. Podejrzewa się, że zrobiła to jej siostra, nikt jednak nie wie, gdzie ona 

jest i jakie były powody ataku na najbliższą osobę. Jak się potem okazało dom wieśniaczki 

spłonął. Następnym dość dziwnym zdarzeniem było pozbycie się ze świata żywych Gralona, 

sługi naszego wspaniałego Księcia. Tak jak poprzednio nie mamy o tej śmierci zbyt wiele 

informacji. Wiadomo jedynie, iż pewnego dnia przywiózł on do pałacu skrzynię i zniknął, po 

czym jego zwłoki odnaleziono w jeziorze. 

Kolejne dwie sprawy są tak przejmujące, że ciężko jest nam o tym wspominać. Córka 

wyrzekła się swej starej matki i ,w nocy w środku szalejącej burzy wypędziła ją z zamku.  

Następnie Kostryn – sługa i powiernik Balladyny został otruty i chwilę przed śmiercią obwinił o 

to swą Panią. 

Jak nakazywało prawo nasz nowy Król, którym została Balladyna, miał obowiązek  

w dniu koronacji osądzić winowajców potwornych zbrodni. Trzykrotnie morderca lub mordercy 

zostali skazani przez królową na śmierć – najwyższą karę, jaka obowiązywała. Winowajcą 

okazała się królowa Balladyna, która wydała wyrok na samą siebie. Została porażona piorunem 

prosto w serce, które, było przesiąknięte złem i nienawiścią.  

Po raz kolejny zatriumfowała sprawiedliwość opaczności Bożej, dając przykład temu, że 

każda wina znajdzie swoją karę.  

Anita Elak, VII 
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WWiieerrzzeenniiaa    SSttaarroożżyyttnnyycchh  GGrreekkóóww    ii    EEggiippccjjaann 

Przez ostatnie tygodnie uczniowie klasy V na lekcjach języka polskiego  czytali  

i omawiali  wierzenia starożytnych Greków i Egipcjan. Opowieści te nazywamy mitami. 

Jak Grecy wyobrażali sobie świat? Otóż wiele rozmyślali o tym, skąd się wzięła Ziemia. 

Dyskutowali i prowadzili spory. W pewnym momencie odwołali się do wyobraźni. Wymyślili bogów, 

którzy mieszkali na szczycie góry Olimp. W ten sposób powstały pierwsze wierzenia religijne. Powoli 

powstawał coraz liczniejszy świat zamieszkiwany przez istoty większe od ludzi. Grecy wierzyli w różne 

duchy – zadaniem jednych było rządzenie poszczególnymi istotami żywymi ( roślinami, zwierzętami ), 

inne panowały nad obszarami ( polanami, lasami, strumykami ). Pod ziemią rozciągało się królestwo 

zwane Hadesem. Wejścia do niego strzegł przerażający trzygłowy pies. Rządził tam bóg, od którego ta 

kraina wzięła nazwę – Hades. Za wejściem do tego królestwa była rzeka Styks. Przewoźnikiem do 

Królestwa Cieni był Charon, jemu trzeba było wręczyć monetę – opłatę za przewóz. Dlatego pod język 

zmarłego kładziono pieniążek ,, obol dla przewoźnika’’. Najstraszniejszym miejscem w Hadesie był 

Tartar. Panowały tam wieczne ciemności. Trafiały tam dusze największych złoczyńców. Pilnowały ich trzy 

Erynie  boginie zemsty. Z kolei dusze ludzi dobrych trafiały do Elizjum, na Wyspy Błogosławione. 

Panowała tam wieczna wiosna i zabawa. 

Oto jedna z historii  starożytnych Greków. 

Królestwo słońca było podzielone miedzy dwóch bogów: Apolla i Heliosa, który był woźnicą 

jeżdżącym słonecznym rydwanem. Miał on wspaniały zamek, cały ze złota. Pewnego dnia jego syn 

Faeton opowiedział jak ludzie na ziemi drwią z niego i mówią, że nie jest synem boga. Faeton z tego 

powodu cierpiał, więc poprosił ojca o wyjawienie mu prawdy i spełnienie życzenia , z którym przybył. 

Helios przysiągł, że spełni każde jego życzenie. Wówczas młodzieniec poprosił, aby mu zezwolił raz 

wyjechać na wozie słonecznym. Zatroskał się bóg i zaczął tłumaczyć chłopcu, że jest to rzecz bardzo 

niebezpieczna, jednak ten nie chciał ustąpić. Gdy bożyc wyjechał na nieboskłon słonecznym rydwanem,  

nie mógł zapanować nad wozem i końmi.   Wóz raz wznosił się za wysoko, a raz opadał zbyt nisko. Wtedy 

Etiopom poczerniała skóra,  a zielona Afryka zamieniła się w pustynię. Król bogów Dzeus,  widząc to, raził 

młodzieńca piorunem. Faeton spadł do rzeki Erydanu i tak zakończył swą podniebną podróż. Mit o 

Heliosie i Faetonie piątoklasiści przedstawili w formie komiksu. 

A jak świat wyobrażali sobie Egipcjanie? Otóż bardzo podobnie jak Grecy. Rządził tam Ozyrys. 

Jego życie miało ogromny wpływ na wody świętej rzeki – Nil . Gdy wysychała oznaczało to że, Ozyrys  

umiera, a jego brat zabójca o imieniu Set pochłania wody świętej rzeki. Innym razem młodszy brat 

Ozyrysa uknuł spisek. Wydał wielką ucztę i przygotował dla brata piękną trumnę. Każdy z gości miał ją 

,,wypróbować’’.  Kiedy Ozyrys ułożył się w niej, ciężkie wieko się zatrzasnęło. Szybko zabito ją 

gwoździami. Trumnę wrzucono do Nilu. Jednak plany spiskowców pokrzyżowała wierna żona Ozyrysa, 

Izyda. Dzięki swym magicznym zdolnościom przywróciła mężowi życie. 
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Oto przykład komiksu piątoklasistów:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wynimko, V 

 

Praca Kingi Gburzyńskiej i Kasi Michalak  
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Czwartoklasiści też lubią czytać. 

W październiku na lekcjach języka polskiego w klasie czwartej b zagościł nietypowy nauczyciel z 

uczniami ze swojej Akademii. Prowadząc lekcję pod zagadkową nazwą Kleksografia, ten nietuzinkowy 

profesor nauczył dzieci, jak wykorzystać atrament i świetnie się bawić. Według instrukcji podanej przez 

profesora Ambrożego Kleksa  czwartoklasiści wykonali kolorowe kleksy oraz ułożyli do nich śmieszne 

wierszyki. Ich prace  zostały zaprezentowane na gazetce ściennej.  

 

 

 

Redakcja 
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W wolnym czasie możesz pobawić się w artystę i pokolorować choinkę. Powodzenia!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliwia Falęcka IIG 
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,,Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa jaką sobie 

ludzkość wymyśliła’’  - Wisława Szymborska 

Tytuł : PS Kocham Cię 

Autor: Cecelia Ahern 

Życie Holly i Gerry’egto było idealne – szczęśliwe małżeństwo, dom w Dublinie,                   

oddani przyjaciele, wspaniała rodzina. Mieli świat swych stóp. Tak 

przynajmniej sądzili.    Dlatego gdy  Gerry niespodziewanie  umiera, 

życie Holly rozpada się  w kawałki . I oto         okazuje się, że jej 

dowcipny mąż zostawił dziesięć listów, a w nich dziesięć poleceń,               

które Holly musi wykonać. Z pomocą zwariowanych przyjaciół i 

kochającej, choć nieco egocentrycznej rodzinki, Holly przekonuje się, 

że los szykuje Dla niej jeszcze więcej niespodzianek... 

 

Tutuł: Zielona Mila 

Autor: Stephen King 

Wśród przebywających w więzieniu Cold Mountain skazańców znajduje się nieobliczalny, 

niezwykle agresywny, młodziany zabójca William Wharton; jest Eduard 

Delacroix, niepozorny Francuz z Luizjany, który zgwałcił i zabił młodą 

dziewczynę; dla zatarcia śladów spalił kolejnych sześć osób. Jest wreszcie 

skazany za brutalny mord na dwóch małych dziewczynkach John Coffey, 

zagadkowy olbrzym o wiecznie załzawionych oczach, obdarzony niezwykłą 

mocą. Co łączy tych ludzi? Tę zagadkę usiłuje rozwiązać główny klawisz Paul 

Edgecombe, wierzący w niewinność Coffeya. 
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Tytuł: Oskar i Pani Róża 

Autor: Eric Emmanuel Schmitt 

Czy w ciągu dwunastu dni można poznał smak życia i odkryć jego najgłębszy sens? 

Dziesięcioletni Oskar leży w szpitalu i nie wierzy już w żadne bajki, Na 

jego drodze staje tajemnicza pani Róża, która ma za sobą karierę 

zapaśniczki i potrafi znaleźć wyjście z każdej sytuacji… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Wyścigi śmierci 

Autor: Maggie Stiefvater 

Listopad to wyjątkowy miesiąc na klipach skarmoth. To czas Wyścigu skorpiona, w którym liczy 

się tylko to aby dojechał na grzbiecie dzikiego wodnego konia do mety. Niektórym się to udaje. 

Inni giną. Dziewiętnastoletni Seon Kondrick jest niezwyciężony. Jeśli się czegoś boi, to na pewno 

nie pozwoli sobie na pokazanie lęku. Puck Connolly jest zupełnie inna. Nigdy nie chciała się 

ścigać, jednak los nie zostawił jej wielkiego wyboru. Jest pierwszą w historii dziewczyną, która 

bierze udział w wyścigu i zupełnie nie spodziewałą się tego, co się wydarzy. 

 

 

Natalia Klimczak, IIIG 
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iBoy (akcja) 

Nastolatek, w którego głowie znalazły się 

kawałki telefonu komórkowego, odkrywa, 

że potrafi sterować elektroniką i 

wykorzystuje swoje nowe moce, by 

dokonać zemsty. 

My Little Pony 

(Anonimowane) 

Dzielne kucyki wyruszają w podróż, 

aby pokonać Króla Burzy i uratować 

swoje królestwo, Equestrię. 

Annabelle: Narodziny zła 

(Horror) 

Lekarz wraz z żoną przyjmują pod swój 

dach zakonnicę i dziewczynki z 

zamkniętego sierocińca. 
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Krół Artur: Legenda 

miecza (Dramat) 

Młody Artur zdobywa miecz Excalibur i wiedzę na 

temat swojego królewskiego pochodzenia. 

Przyłącza się do rebelii, aby pokonać tyrana, który 

zamordował jego rodziców 

The Book of Henry (Dramat, Thiller) 

Henry to jedenastoletni geniusz, który od szkoły dla 

uzdolnionych woli taką zwyczajną szkolną placówkę, dzięki 

której może się socjalizować z innymi, normalnymi dziećmi. 

Wychowywany z bratem przez nieporadną życiowo, ale 

sympatyczną matkę, Henry jest w zasadzie głową tej niepełnej 

rodziny. A jako że jest to głowa geniusza, to Henry dawno już 

zadbał o bezpieczeństwo finansowe rodziny grając na giełdzie. 

Amityville: Przebudzenie 

(Horror) 

Samotna matka z trójką dzieci przeprowadza 

się do nawiedzonego domu, nie znając jego 

krwawej historii. 
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Martyna Mieszkowska, IIG 

Słoneczny patrol 

(Akcja,Komedia) 

Dwóch ratowników wodnych rywalizuje 

między sobą o angaż na kalifornijskiej 

plaży 

Wish Upon (Horror, 

Thiller, Fantasy) 

Nastolatka odnajduje tajemniczą 

pozytywkę, która spełnia siedem jej życzeń, 

co przynosi jej radość i sukces, podczas gdy 

jej najbliżsi zaczynają umierać 

Na Pokuszenie (Dramat, 

Western) 

Ranny żołnierz trafia na rekonwalescencję 

do żeńskiej szkoły z internatem. Pojawienie 

się mężczyzny zmienia pełną kobiet 

placówkę. 
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Jaki jest ulubiony serek ratownika? 

Topiony 

 

        Jak nazywa się taniec mechanika?  

Polonez   

 

Co to znaczy, jak ktoś znajdzie 4 podkowy? 

To znaczy, że gdzieś biega koń na boso. 

 

         Co ma wspólnego łyżka z jesienią?     

 Je-się-nią!!! 

Zosiu, co tak długo robisz w kuchni? 

Wpadła mi kostka lodu do wrzątku i nie mogę jej znaleźć.  

 

     Przychodzi kolega do kolegi i pyta: 

– Gdzie masz parasol? 

– Zaniosłem do naprawy. 

– Ale dlaczego? 

- Bo mówiłeś, że się rozpada. 

 

Jakie jest ulubione ciasto owiec? 

Makowiec 

Jak żegnają się trole? 

Patrol 

Agnieszka Pawlak, IIG  
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