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HEPI SKÓL
Zachęcamy do przeczytania
wiosennego numeru szkolnej
gazetki „Hepi Skól”
zredagowanej przez uczniów
Gimnazjum nr 2 w Wołominie!

W numerze:
„Znaczek”

5-6

„Wojskowe
pasje”

16-17

Szkolny pedagog
o swojej pracy

9

Szkolne pokazy
mody klas
III gimnazjum

12-15

Wywiad z członkiem
szkolnej drużyny
koszykarskiej
Harcerstwo
w odczuciu
dh. Pauliny

8

Wspomnienia
szkolne uczniów
klas III

y
m
a
c
ę
h
Zac

!!
!
a
i
n
a
t
do czy
1

7

10-11

Ponadt

o:

 Wiosn
a
 Dzień
Kobiet
 Rebus
y

WIOSNA
Wiosna − jedna z czterech
podstawowych pór roku
w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się
umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą
średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu opadu atmosferycznego. Świat
roślin i zwierząt przechodzi okres budzenia się do

życia, a następnie rozpoczyna się pierwsza faza
okresu rozmnażania, czyli
dobieranie partnerów
i zapłodnienie u zwierząt,
a u roślin kwitnienie
i zawiązywanie zalążków.
Ptaki przylatują z ciepłych
krajów. Na drzewach pojawiają się liście.
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W XX wieku wiosna
w strefie czasowej Polski
rozpoczynała się z reguły
21 marca, czasami i coraz
częściej 20 marca.
W 2011 roku ostatni raz
wiosna rozpoczęła się
21 marca (godz. 00:21).

Potem do roku 2047
wyłącznie 20 marca. Od
2048 roku początek
wiosny będzie miał
miejsce albo 19 albo 20
marca. Początek wiosny
przypadający 21 marca
nastąpi ponownie w roku 2102.
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REBUS

HASŁO: _ _ _ _ _ _
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„Znaczek”
Dla nas to tylko 1,55!
Więcej informacji
znajdziesz na stronie
internetowej:

http://
www.tyniec.benedykt
yni.pl/ps-po/?p=9190

Nasza szkoła zaangażowała się
w akcję charytatywną
„Znaczek”, której założycielem
jest Maciej Musiał (aktor,
zna ny m. in. z se ria lu
„Rodzinka.pl”. Akcja polega
na zbiórce nowych, niestemplowanych znaczków pocztowych
(po 1,55 zł!), które zostaną wysłane do Stowarzyszenia Pomocy Chorym Dzieciom, skąd trafią do rąk rodziców najbardziej potrzebujących dzieci,
którzy chcąc ratować życie
i zdrowie swoich pociech muszą wysyłać listy z prośbami
o pomoc. Koszt wysłania
300 takich listów to aż 500 zł…

Nasza szkoła zebrała aż
295 znaczków za 1,55zł
i kilkanaście o innej wartości!!!

Zbierajmy znaczki, pomagajmy…
Spotkajmy się z Maćkiem!
5
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Aleksandra Dziełak

Rozmowa z…
Patrykiem, członkiem naszej szkolnej
drużyny koszykarskiej
H.S.: Może kilka słów o Waszym
trenerze…
P.: Naszym trenerem jest
P. Zbigniew Kulma. Jest niesamowitym człowiekiem, w pełni oddającym się swojej pracy... Wystarczy pobyć w Jego towarzystwie przez kilka chwil i już wiadomo, że jednym z najważniejszych elementów Jego życia jest
koszykówka... Na każdym treningu staramy się dawać z siebie
wszystko, przez co pokazujemy
szacunek do naszego Mistrza.
H.S.: Ile osób wchodzi w skład
Waszej drużyny? Jakie macie ze
sobą relacje na treningach, a jakie
na meczach?
P.: W drużynie jest nas dwunastu.
Na treningach ciężko pracujemy,
więc relacje są różne... Jak to
między chłopcami w naszym wieku (śmiech). Raz się kłócimy
przez zwyczajne zmęczenie, innym razem pomimo wysiłku jesteśmy szczęśliwi. Kiedy wygrywamy mecz jest to dla nas zapłata
za ciężką pracę... Na meczach się
nie stresujemy i nie złościmy na
siebie- bo przecież najważniejsze
to- NIE POKAZAĆ RYWALOWI
SŁABYCH STRON (śmiech).
Nie tylko dla nas walka z przeciwnikiem jest przeżyciem– dla
naszego trenera także... Czasami
mamy wrażenie, że jest gorzej zestresowany od nas i gdyby mógł
to zagrałby razem z nami.

H.S.: Od ilu lat istnieje Wasza
drużyna?
P.: Szczerze mówiąc sam dokładnie nie wiem (śmiech), ale wydaje
mi się, że działamy już jakieś 1,5
roku. Skład drużyny już kilkakrotnie był zmieniamy, ale wszyscy się znamy, zarówno z życia
klasowego jak i z treningów.
H.S.: W takim razie teraz bardziej
osobiste pytanie– czy swoją przyszłość wiążesz ze sportem?
P.: Raczej nie. Chociaż nie ukrywam, że bardzo to lubię (śmiech).
Ogólnie moją pasją są sporty–
pływanie i koszykówka.
H.S.: Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów w sporcie.
P.: Ja również dziękuję. Było mi
bardzo miło. Polecam się na przyszłość!
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Z Patrykiem Z.
rozmawiała Aleksandra Dziełak

SZCZEP 6 DHiZ „ZATORZE”

Szczep 6 DHiZ „Zatorze” im
gen. Mariusza Zaruskiego
działa w Hufcu ZHP Zalew.
Powstał w 2000r. Szczep działa na terenie Wołomina
i współpracuje z naszą szkołą.
W skład szczepu wchodzą:
- 6 GZ "Wilczki"
- 6 GZ "Koniki Morskie
- 6 DH "Dewajtis"
- Harcerski Klub Turystyczny
Podobnie jak nasz bohater
i patron zajmujemy się przede
wszystkim
żeglarstwem.
Co roku jeździmy na rejsy,
które odbywają się w maju
i sierpniu. Pływamy po największych jeziorach Mazurskich lub po Zalewie Zegrzyńskim, a więc harcerskie
doświadczenia to nie tylko
śpiewanie przy ognisku czy
biwaki w lesie, ale także
prawdziwe morskie przygody.
Sporty zimowe też nie są nam
obce, ponieważ jeździmy na
zimowiska i uczymy się jazdy
na nartach.

W ciągu roku szkolnego spotykamy się na zbiórkach harcerskich, które odbywają się
co drugą sobotę o godzinie
10.06 w naszej harcówce przy
ul. Armii Krajowej 34.Nie tylko harcerze, ale i zuchy mają
zbiórki zuchowe- Wilczki
o godz.12, Koniki morskie
o godz.12.30. Oprócz zbiórek,
co piątek odbywają się spotkania
z
cyklu
„Globtroterzy”, na których
możemy posłuchać opowiadań z egzotycznych wakacji
naszych kolegów czy koleżanek. Można także przyjść
i w nastroju gitarowym najzwyczajniej pośpiewać. Jeden
piątek w miesiącu przeznaczony jest na ciekawe zajęcia
z ratownictwa.

Harcerstwo to przede wszystkim duma, obowiązek
i patriotyzm ,ale także przyjaciele i zabawa…
8

Dh.Paulina

Rozmowa z…
Panią Beatą Michalik
H.S.: Czy zechciała by Pani odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących
Pani pracy zawodowej?
P.B.M.: Tak oczywiście.
H.S.: Co sprawiło, że została Pani pedagogiem?
P.B.M.: Lubię pracować z ludźmi .
H.S.: Na czym polega Pani praca i czy jest ona trudna ?
P.B.M.: Moja praca polega na pomocy uczniom w różnych trudnych
sytuacjach życiowych i nauczycielom jeśli potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu problemów swoich wychowanków . Moja praca bywa
trudna wtedy jeśli trudny jest problem do rozwiązania .
H.S.: Jakie są zalety pracy pedagoga , a jakie wady ?
P.B.M.: Zaletą jest kontakt z człowiekiem i możliwość pomocy mu .
Wady są takie że nie każdemu zawsze uda się pomóc i że nie każdy
chce przyjąć pomoc .
H.S.: Jest Pani pedagogiem w naszej szkole . Czy uczniowie często
zwracają się ze swoimi problemami do Pani ?
P.B.M.: Im dłużej pracuję w szkole tym większa liczba uczniów przekonuje się , że może zwrócić się ze swoimi problemami .
H.S.: Jeśli tak to z jakimi problemami najczęściej się Pani spotyka ?
P.B.M.: Najczęstszymi problemami są konflikty rówieśnicze , obgadywanie, pomoc w ustaleniu zaliczania przedmiotów . Prawie wszystkie udaje załatwić się od razu .
H.S.: Jak Pani uważa : czy pedagog odgrywa ważną rolę wśród
uczniów ?
P.B.M.: Uważam , że pedagog jest potrzebny , ponieważ każdy może
przyjść i zwrócić się o pomoc lub podzielić radościami . Wszystkich , którzy chcą pogadać zapraszam na
herbatę .
H.S.: Dziękuję bardzo i życzę dalszej owocnej pracy .
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Z P. Beatą Michalik
rozmawiała Klaudia Sikorska

Jak będę wspominać szkołę?
- czyli wspomnienia szkolne uczniów klas III gimnazjalnych…
„Moja szkoła? Hmm, pierwsze skojarzenie? Przyjaciele i ciepła atmosfera. Oczywiście– mnóstwo dzieci, które denerwują
nas, starszych „latając” pod naszymi nogami, bawiąc się
w berka. Ale to nie ma znaczenia. Nie ma– w porównaniu
z nowymi ludźmi, napotkanymi na naszych drogach, którzy
w sercach pozostaną już na zawsze. Oczywiście nie obyłoby
się bez mojej klasy– kilkuletnie przebywanie w naszej „małej
rodzinie” wyryje w sercach tegorocznych absolwentów znamię, które za 30 lat przypominać nam będzie, jakie to były
cudowne czasy. Nie mogę zapomnieć o naszych nauczycielach,
którzy poświęcili nam wiele uwagi. Szczególnie w ostatniej
klasie gimnazjum, gdzie po godzinach pracy zostawali oraz
pomagali nam w przygotowaniach do egzaminów gimnazjalnych. Chyba każdemu trudno będzie pożegnać się z tą szkołą,
w której spędziliśmy razem aż 9 lat.” - Natalia

„Moje wspomnienia dotyczące tej szkoły zawsze będą miłe.
Oczywiście przydarzyło mi się kilka przykrych rzeczy, ale
o nich szybko zapominamy. We wspomnieniach będę widzieć
moją uśmiechniętą klasę oraz nauczycieli, którzy na nas krzyczą, ale często też żartują. Będę widzieć przepełnione śmiechem lekcje w-f czy j. angielskiego. Poznałam tu osoby, z którymi, mam nadzieję, będę widywać się jeszcze bardzo, bardzo
długo. Na pewno wszyscy pozostaną w mojej pamięci, a większość osób w moich sercu. Nie potrafię sobie teraz wyobrazić
życia bez mojej szkoły, moich nauczycieli, moich kolegów…
Chciałabym zostać tutaj na zawsze!” - Kamila
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„Tą szkołę będę wspominał dobrze. Tutaj kręciłem moje
pierwsze przypały i poznałem przyjaciół. Prawdę mówiąc
przez te 9 lat ta szkoła mi się trochę znudziła i czasami
mam jej dosyć, ale gdy ją opuszczę to jestem pewien, że będzie mi jej brakowało. W przyszłości wykorzystam wiedzę
zebraną tutaj choć nie zebrałem jej zbyt wiele, bo mi się
nie chciało.” - Damian

„Moje wspomnienia z tej szkoły są mieszane, były dobre
i złe momenty. Miałem dużo śmiesznych sytuacji. Uwielbiam, kiedy jest śmiesznie i wesoło. Jednak w tej szkole nie
podobało mi się wiele rzeczy, jak niektórzy nauczyciele czy
ogólnie ten budynek. Dzięki tej szkole poznałem kolegów
i koleżanki. To tutaj nauczyłem się, jak się uczyć. To jest
moja pierwsza szkoła, do której chodziłem. Niestety z tej
szkoły wyniosę jedynie połowę wiadomości, gdyż druga połowa mi się nie przyda.” - Rafał
Jak widać wspomnienia dotyczącej naszej szkoły będą
różne. Ale każdy jednoznacznie stwierdza, że nawiązał
tu przyjaźnie, które zamierza utrzymywać jeszcze przez
wiele lat… Ciekawe jak nauczyciele zapamiętają obecnych uczniów klas III gimnazjum?
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Pokaz mody klasy IIId
28 lutego odbył się pokaz mody klasy IIId, który był zorganizowany przez panią Sylwię Pszczółkowską. Został on podzielony
na cztery osobne grupy.
Pierwsza grupa prezentowała modę szkolną, a prowadzącą była
Martyna Wall. Natomiast modelkami były: Dominika Wieczorek,
Aleksandra Laskowska, Paula Gębicka
i Aleksandra Gromek.

Tematyką drugiej grupy były lata 80,
a o strojach opowiadała nam Natalia
Paterek. Modelami byli: Marta Winnicka,
Wiktoria Winnicka, Natalia Skonieczny,
Kacper Rudnik, Anna Lipska i Weronika Makowska.
Kolejna grupa prezentowała
stroje sportowe i wyjściowe.
Ubiory te pokazywały: Klaudia
Kwiatkowska, Agnieszka Papiernik, Paulina Kaska, a prowadzącą
była Aleksandra Suchoparska.
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Ostatnia grupa składała się z samych chłopców. Zaprezentowali
oni stroje XXI wieku. Modelami byli: Damian Gajc, Klaudiusz
Gąsiorowski, Rafał Getka, Paweł Cieślak oraz Marcin Makarow.
Ten pokaz mody podobał mi się średnio, ponieważ był mało
interesujący i źle zorganizowany, a po zaprezentowaniu kreacji
odniosłam wrażenie, że widziałam je wcześniej.
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Pokaz Mody klasy IIIe
29 lutego odbył się pokaz mody klasy IIIe, który został zorganizowany przez panią Sylwię Pszczółkowską. Składał się on
z trzech grup: pierwsza grupa prezentowała modę codzienną,
druga - modę europejską, a trzecia - uliczną. Prowadzącymi były
Agnieszka Kosakowska i Natalia Chojnowska. Jury składało się
z pani A. Godlewskiej, pani M. Drzewieckiej
i pani B. Gorczyńskiej.

W grupie pierwszej występowali chłopcy: Mateusz Ratajczak,
Łukasz Łobacz, Kamil Biernat, Kuba Zgutka, Łukasz Rychta,
Mateusz Gajc, Kamil Plewiński, Michał Pawlicki.
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W grupie drugiej modę paryską prezentowała Kamila
Lewandowska, strój wieczorowy prezentowała Weronika Kuna.
Modę brytyjską - Kinga Malinowska, Ewelina Kania i Natalia
Rek.

Stroje plażowe - Weronika Kuna i Natalia Rek.
Strój kibica na Euro 2012 zaprezentowała nam Kamila
Lewandowska.
W grupie trzeciej o nazwie Street Fashion, stroje prezentowała:
Marta Przybysz, Magdalena Kubik, Gabryela Rozbicka, Joanna
Żółtowska oraz Natalia Mianowska.
Na koniec ogłoszono wyniki:
I miejsce zajęła grupa prezentująca modę europejską,
II miejsce zajęli chłopcy,
III miejsce - Street Fashion.
Moim zdaniem pokaz mody był bardzo interesujący, a kreacje
nowatorskie.
15

„Wojskowe pasje”wywiad z Mateuszem Gajcem
i Adrianem Muczyńskim
W naszej szkole
jest wiele osób o bardzo oryginalnych zainteresowaniach. Do
takich bez wątpienia
należą
Adrian
Muczyński i Mateusz Gajc, nasi koledzy
z klasy IIIe,
którzy interesują się
walką.
1.Jak nazywa się Wasza grupa?
Można powiedzieć,
że nasza grupa nie
ma nazwy, dopiero
gdy się zbieramy
dzielimy się na
oddziały.
2.Ilu Was jest?
Różnie, czasami jest
nas 20, a czasem 40,
zależy kto się zainteresuje konkretnym
miejscem.

Uczestnicy jednego ze spotkań.

3.Jak to się zaczęło?
Zaczęliśmy od gier komputerowych tj. Conter-Strike itp., później przerodziło się to w hobby.
4.Gdzie się spotykacie?
Spotkania odbywają się w wielu
miejscach. Zazwyczaj zależy to
od organizatorów. Później przedstawiają nam plan działania i regulamin ochrony.
5.Czyli interesuje Was walka?
Tak.
16

6.A dlaczego?
Interesuje mnie walka, ponieważ można się poczuć jak
w prawdziwej wojnie. Pozwala na odczucie wielkiej adrenaliny i emocji związanych z tym.
7.Dlaczego masz takie zainteresowania, a nie na przykład:
grę w piłkę nożną?
Ponieważ bardziej podoba mi się bieganie po lesie, ustalanie konkretnych planów i strzelanie do nieprzyjaciół.
8.Dziękuję za rozmowę.
Ja również.
Korzystając z okazji chciałbym jeszcze dołączyć pozdrowienia dla Mateusza Ratajczaka oraz całej klasy III e :D

A tak oto wygląda sprzęt, z jakiego korzystają.
17

Dzień Kobiet
Dzień Kobiet coroczne święto obchodzone
8 marca.

Lilia kwitnie, róża opada,
czerwony tulipan swe płatki składa.
Ja korzystając z tej sposobności,
życzę Wam w Dniu Kobiet,
dużo szczęścia, zdrowia i radości.
Niech Wam życie słodko płynie
- w każdej chwili i godzinie.
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Jeśli masz pomysły na ciekawe artykuły
do naszej szkolnej gazetki… Nie czekaj !
Dołącz do nas!

W następnym numerze:
*Egzaminy
*Rocznica Katastrofy w Smoleńsku
*Rocznica śmierci Papieża
Jana Pawła II

Masz pomysły na artykuły do naszej
gazetki ? Chcesz podzielić
się uwagami i opiniami, dotyczącymi miesięcznika „Hepi Skól”?
Napisz e-mail na adres:
hepiskol@wp.pl
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