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MY Z ZOŚKI…
Jesiennie, prawie zimowo witamy Was w 2. numerze naszej gazetki. Sięgamy
pamięcią do niedawnych wydarzeń z życia szkoły i z dumą możemy powiedzieć, że
MY, uczniowie Gimnazjum imienia Batalionu Zośka zdaliśmy egzamin z patriotyzmu,
pokazując podczas uroczystości 10-lecia nadania imienia szkole i pamiętając o
zapaleniu lampki na grobach bohaterów podczas Święta Zmarłych, że potrafimy
szanować i kultywować tradycje narodowe.

W tym numerze przeczytacie jak zwykle
o najciekawszych wydarzeniach szkolnych
minionego miesiąca. Czytajcie i dajcie nam
dobrą recenzję. Pamiętajcie, że zawsze możecie
być
współautorami
naszej
gazetki.
Przyjmujemy ciekawe artykuły, mogą to być
również Wasze wiersze, krótkie opowiadania
lub rysunki.
Redakcja „Echa”

W tym numerze:
 Flesz – czyli skrót
najważniejszych wydarzeń z
życia szkoły s.2
 Relacja z uroczystości 10-lecia
nadania imienia szkole s.3
 O Święcie Edukacji i akcji
wolontariatu szkolnego s.4
 Wycieczka klas I do Warszawy i
opis szkolnej zabawy w stylu
Halloween s.5
 Wywiad z p. J.Kordowską s. 6
 Cooltura (O czytaniu…) s.7
 Ploteczki s.8
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Flesz

SKRÓT WYDARZEŃ SZKOLNYCH
Od ostatniego wydania gazetki trochę się działo w naszej szkole:

2 października

– Dzień Patrona obchodzony w naszej szkole co roku w dniu rocznicy
zakończenia powstania warszawskiego tym razem był bardzo uroczysty. Złożyły
się na to dwie okazje: nasza szkoła obchodziła 10-lecie nadania imienia i
rozpoczynamy rok jubileuszu 50-lecia istnienia szkoły.

7 października – gra terenowa w Warszawie w ramach programu
„Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”, na którą wybrała
się grupka uczniów z klas III. Uczniowie zostali wybrani
spośród tych, którzy najaktywniej biorą udział w zajęciach
reedukacji. Opłacało się chodzić na zajęcia dodatkowe!

13 października

– Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwane Dniem Nauczyciela,
obchodziliśmy dzień wcześniej, gdyż 14 października był dniem wolnym od
zajęć edukacyjnych. Z tej okazji odbył się apel, a potem Otrzęsiny klas I.

20 października – gra miejska „Śladami Szarych Szeregów” zorganizowana w ramach
wycieczki do Warszawy, na którą wybrały się klasy I, była doskonałą lekcją
historii i polskiego.

29 października

– przeprowadzono w szkole konkurs wiedzy o
Pułkowniku Kuklińskim, który jest częścią projektu zaplanowanej na 7 listopada Ogólnopolskiej Konferencji
Pomnik Symboliczny „Pułkownik Kukliński – zwycięska
misja” w Wiązownie. Konkurs został objęty patronatem
honorowym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.
Wśród naszych uczestników wyróżnienia i nagrody książkowe za wysokie
wyniki w konkursie otrzymają: Szymon Rękawek i Eryk Mazek z kl. IIIb.
Gratulacje!

30 października – akcenty święta Halloween wkroczyły również do naszej szkoły. Klasa
Ib zorganizowała kiermasz ciast. Był również konkurs na najciekawsze
przebranie halloweenowe.

od 2 do 28 października organizowane były kuratoryjne konkursy przedmiotowe na
I etapie (szkolnym). W naszej szkole odbyło się w sumie 9 konkursów – z języka
niemieckiego, angielskiego, fizyki, historii, geografii, chemii, języka polskiego,
matematyki, biologii. Do drugiego etapu (rejonowego) konkursu biologicznego
zakwalifikowała się Zosia Adamowicz. Gratulujemy!
Mamy nadzieję, że wiele z tych wydarzeń wywarło na Was niezapomniane wrażenie i
pozostanie na długo w pamięci.
Wkrótce Andrzejki i Mikołajki, na pewno znowu w szkole będzie się działo…!
Pozdrawiamy!
Redakcja „Echo”
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Z życia szkoły

10-LECIE NADANIA IMIENIA SZKOLE
Bycie uczniem Gimnazjum im. Batalionu „Zośka” to kształtowanie w sobie takich cech jak szacunek,
uczciwość, honor, bezinteresowność, przyjaźń, nauka.
2
października
nasze
gimnazjum
przeżywało uroczystości związane z jubileuszem
nadania imienia. Mieliśmy wielki zaszczyt gościć w
naszej szkole osoby ze środowiska Batalionu
„Zośka” Panie Barbarę Borkowską, siostrzenicę
„Rudego” i Ludwikę Kujawską, żonę doktora
„Broma” lekarza Baonu. Towarzyszyli im
członkowie Stowarzyszenia Grupa Historyczna
„Zgrupowanie
Radosław”
ze
sztandarem
Batalionu „Zośka”. W uroczystościach wzięli udział

które w tak uroczystym momencie mieli okazję
złożyć, przypomnieli te fundamentalne zasady.

Program artystyczny przygotowany przez
klasy trzecie był na najwyższym poziomie, czego
dowodem były gromkie oklaski i gratulacje. „Lecz
nie przestańmy czcić świętości swoje...” śpiewamy
w szkolnym hymnie. Pamięć o bohaterskiej walce
naszych przodków i celu tej walki  wolności
społeczność naszej szkoły będzie kultywować.
Pan Prezydent Zbigniew Szczepaniak, Dyrektor
Oświaty Miejskiej Pani Edyta Rosłaniec, poczty
sztandarowe i Dyrektorzy otwockich szkół oraz
przewodniczący
związków
zawodowych,
nauczyciele, uczniowie i rodzice. Mszę św.
sprawował JE ks. Biskup Kazimierz Romaniuk. W
ciepłych słowach goście życzyli społeczności
szkolnej, by pamiętała i szanowała wartości,
postawy, jakich wzorem jest nasz Patron.
Ten dzień był piękną lekcją wychowawczą,
lekcją historii i patriotyzmu. Bycie uczniem
Gimnazjum
im.
Batalionu
„Zośka”
to
kształtowanie w sobie takich cech jak szacunek,
uczciwość, honor, bezinteresowność, przyjaźń,
nauka. Pierwszoklasiści w swoim ślubowaniu,

Krótką fotorelację z obchodów jubileuszu można
obejrzeć na szkolnym facebooku, a wkrótce na
naszej stronie internetowej postaramy się
umieścić galerię zdjęć z tej uroczystości.
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Z życia szkoły

Obchody Święta Edukacji
13
października
winszowaliśmy
nauczycielom i pracownikom szkoły w dniu ich
święta. Z tej okazji spotkaliśmy się w
odświętnej atmosferze na sali gimnastycznej.
Były życzenia i gratulacje. Pani dyrektor
wręczyła nauczycielom i pracownikom nagrody
za zaangażowanie i pracę na rzecz społeczności
szkolnej oraz osiągnięcia na polu dydaktycznym
i wychowawczym. Wszyscy nauczyciele
otrzymali drobne podarunki i gromkie brawa.
W
programie
przygotowanym
i
przeprowadzonym przez Samorząd Uczniowski
znalazły się też zabawy i konkursy. Najpierw
przeprowadzono turniej uczniowie kontra
nauczyciele "Kto ma rację?" - Zgadnijcie kto
zwyciężył... :) Potem przyszła kolej na otrzęsiny
klas I. Rywalizacja była zacięta. Ostatecznie
zwyciężyła klasa IB, której przez cały rok
szkolny przypadł zaszczyt opiekowania się
szkolnym kotem.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości na stronie internetowej szkoły i szkolnym
Fanpage'u na FB.

Sprzątanie na cmentarzu otwockim
Nasze wolontariuszki, członkinie szkolnego koła
Caritas - uczennice klasy 1b i 2a wraz z opiekunem p.
Bogumiłą Floriańczyk wzięły na siebie w tym roku
obowiązek kontynuowania naszej szkolnej tradycji
sprzątania zapomnianych i zaniedbanych grobów na
otwockim cmentarzu tuż przed Świętem Zmarłych. Wśród
żołnierskich mogił szczególną troską otoczyły grób
powstańca warszawskiego, członka Batalionu "Zośka", Michała Paszyckiego.
Dziewczynki włożyły w swoją pracę dużo zaangażowania i pracy. Na koniec zapaliły znicze
i odmówiły krótką modlitwę.
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Z życia szkoły

Pierwszoklasiści śladami Szarych Szeregów
Klasy pierwsze pod opieką wychowawców brały udział w grze
miejskiej w Warszawie pod hasłem "Śladami Szarych Szeregów".
Wyjazd zorganizowany 20 października miał na celu zapoznanie
uczniów z realiami okupowanej Warszawy. Uczniowie mieli zadanie
m.in. odszukać łącznika AK i przekazać mu tajne informacje za pomocą
tajnych kodów, pozyskać broń (granaty i butelki zapalające), sporządzić
plan akcji odbicia Rudego. Szlak gry wiódł od pomnika Kopernika przy
Krakowskim Przedmieściu poprzez najważniejsze lokacje okupowanej
stolicy do budynku Arsenału. Po drodze na uczestników czyhały patrole
Gestapo. Dzięki temu uświadomiliśmy sobie jak trudne i niebezpieczne
zadania wykonywali
podczas
okupacji
harcerze
Szarych
Szeregów.
Uczestnikom
na długo pozostaną wrażenia z tej niecodziennej
wycieczki. Zgodnie stwierdzili, że taka forma
wycieczek jest atrakcyjniejsza od zwykłego
zwiedzania.

Cukierki i psikusy…
Trzydziestego października nasza szkoła spędziła dzień na wzór
popularnego święta w kulturze amerykańskiej - Halloween. Z tej okazji
nauczyciele języka angielskiego i samorząd uczniowski ogłosili konkurs na
najciekawsze przebranie i quiz ze znajomości tego święta.
Klasa I b przygotowała kiermasz ciast i
słodyczy można było kupić m.in. paluchy
wiedźmy i smocze jaja, które nawiązywały do
symboliki święta. Pod koniec dnia został
rozstrzygnięty konkurs na najlepsze przebranie
przez komisję w składzie: Pani Dyrektor,
Weronika Mulak, Kuba Memowić i Kuba
Żółkowski.
Pierwsze miejsce przyznali
Dominice Czarneckiej z III a, drugie zdobyła
Magda Jankowska z II a, natomiast trzecie
miejsce zajęli ex aequo Jakub Puławski z II b i
Kacper Maciak z I c.
Mimo że to święto wzbudza wiele kontrowersji, było dla nas zabawą
i tylko zabawą.
Red. Natalia Kościańczuk
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Wywiady

Wywiad z panią Joanną Kordowską
- nauczycielką matematyki
Czy już w dzieciństwie chciała zostać Pani
nauczycielem?
Chyba tak, bo każdej dziecięcej zabawie „w szkołę”
właśnie pełniłam rolę nauczyciela. Będąc już uczennicą,
także pomagałam swoim koleżankom i kolegom w
matematyce.
Czy uważa Pani, że zawód nauczyciela jest trudny?
Zawód ten jest bardzo trudny i odpowiedzialny. To my nauczyciele pokazujemy Wam – uczniom wiele nowych
rzeczy, staramy się nauczyć Was jak pokonywać napotkane
trudności i jak być dobrym człowiekiem.
Czy czerpie Pani satysfakcję z bycia nauczycielem?
Pracuję już wiele lat i bardzo lubię swoja pracę, cieszę się
gdy mogę pomóc uczniowi. Gdyby praca nie dawała mi
satysfakcji dziś by mnie tu nie było.
Jak się Pani czuła po pierwszej przeprowadzonej przez siebie lekcji?
Byłam wystraszona, ale gdy prawie 60 oczu na mnie spojrzało, strach minął i było OK.
Jakie są Pani sposoby, aby uczniowie nie ściągali na lekcjach?
U was ten problem powinien nie istnieć, macie małe klasy. Daję uczniom kartki z kilkoma grupami
i obserwuję w czasie pracy. Ja ufam, że uczniowie to uczciwi ludzie i nie robią takich przekrętów.
Jak wyobraża sobie Pani nauczanie za 20 lat?
Bez tablicy i kiedy nowe technologie zwyciężą. Ale już bez mojego udziału.
Jak się Pani podoba nasza szkoła?
Jestem tu nowa i podobnie jak wy „uczę się” tej szkoły
Co Pani sądzi o uczniach naszej szkoły?
Po tak krótkim czasie pracy w waszej szkole trudno o obiektywna ocenę. Ja wierzę w ludzi i ufam
im. Mam nadzieję że po roku pracy u Was tak pozostanie.
Wywiad przeprowadziła. Weronika Mulak
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COOLtura

Dlaczego warto czytać?
O tym, że czytanie książek niesie ze sobą szereg korzyści, nie trzeba nikogo przekonywać.
Dlaczego zatem, temu przyjemnemu i rozwijającemu zajęciu poświęca się tak mało ludzi? Jedynie 10% z
nas czyta więcej niż 7 książek rocznie. Aby zachęcić wszystkich leniuchów do czytania przedstawię wam 6
powodów, dla których warto czytać książki każdego dnia.
1. Czytanie kształtuję wasz charakter! Czytając książki obyczajowe, o tematyce społecznej czy
psychologiczne, kształtujemy nasz charakter niezależnie od wieku. Oceniając pozytywne i negatywne
zachowania oraz postępowania moralne, konfrontujemy działania bohaterów z naszymi własnymi
poglądami.
2. Książki poprawiają pamięć czytając pobudzasz wyobraźnię, tworzysz filmy i obrazy, łączysz nową
wiedzę z tym, co już znasz. Czytanie wzmacnia „mięśnie pamięci”.
3. Czytelnicy są bardziej skłonni do wypowiadania się i uczestniczeniu w życiu społecznym. Badanie
przeprowadzone przez NEA (amerykańska agencja wspierająca sztukę), ukazuje, że ludzie, którzy
regularnie czytają są znacznie bardziej zaangażowani obywatelsko i kulturowo. Mają większą łatwość oraz
swobodę wypowiedzi.
4. Czytanie książek wprawia cię w lepszy nastrój kiedy czytasz, Ty i Twój świat zostaje przeniesiony w inne
miejsce, więc nie czujesz natłoku trudów codziennego życia.
5. Czytanie pomaga ci także myśleć w sposób analityczny. Czy kiedykolwiek udało Ci się przeczytać
powieść i samodzielnie przewidzieć jej zakończenie jeszcze w trakcie lektury? Jeśli tak, to znaczy, że
książki umocniły Twoje umiejętności analitycznego myślenia i wyobraźnię.
6. To nasz ostatni punkt i wydaje mi się że chyba najważniejszy, czytanie może uchronić cię przed
Alzheimerem! Badania w PNAS (amerykańskie czasopismo naukowe) wykazały, że prawdopodobieństwo
zdiagnozowania choroby Alzheimera wśród regularnie czytających ludzi, jest dwa i pół razy mniejsze. Nie
znaczy to jednak, że czytając zapobiegniemy chorobie. Niemniej jednak, istnieje korelacja między
działaniami intelektualnymi, jak oddawanie się lekturze, która ma istotny wpływ na szare komórki, a
uchronieniu przed chorobą Alzheimera.
Mam nadzieję, że dzięki tym powodom sięgniecie po jakieś książki i może zaczniecie odwiedzać
bibliotekę, bo żeby czytać nie musicie kupować książek nie wiadomo za ile.

Książka
Szósta klepka
„Szósta klepka” to książka Małgorzaty Musierowicz z
popularnego cyklu „Jeżycjada”.
Główną bohaterką książki jest Celestyna Żak zwana także
Cielęciną. Dziewczyna jest osobą zakompleksioną na punkcie własnej
urody. Książka opowiada o problemach z codziennego życia
nastolatków, między innymi o problemach miłosnych, szkole i
rodzicach, którzy nas po prostu nie rozumieją. Na temat tej książki
możemy pisać i pisać. Książka jest lekturą dla klas II, więc pierwszaki
szykujcie się :)
Moim zdaniem książka jest idealna na tę naszą jesień, by po
szkole usiąść i sobie poczytać naprawdę coś ciekawego. Pamiętajcie
że zawsze możecie odwiedzić bibliotekę w naszej szkole tam znajduje się cały cykl „Jeżycjady”.
Miłego czytania i odwiedzajcie bibliotekę, tam na pewno się coś dla każdego z was
znajdzie.
Red. Weronika Mulak
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Rozmaitości

PLOTECZKI…!!! czyli zasłyszane ze
szkolnych korytarzy...
N.K i N.M z 2b- znalazły nowego kozła
ofiarnego.
W.B z 1b i D.K z 2a- dobrze jest żartować z ludzi?
O.K z 2a- ile jeszcze farbowania włosów? Mamy
nadzieję, że czarny to ostatni.
M.K z 2b- zachowujesz się gorzej niż przedszkolak.
B.T z 3a- długa nieobecność w szkole... Co się dzieje?
M.J z 3a- dziękujemy za pięknie zaśpiewany psalm.
W.M , N.M i N.K z 2b- czyżby nowa przyjaźń?
A.N z 2b- królem rymowanek.
Klasa 3a zintegrujmy się w końcu z 3b.
A pierwszaki jak zwykle bawią się w berka na
przerwach. Może czas dorosnąć?

GRATULACJE dla klasy 1b za zwycięstwo w
otrzęsinach.
Red. Bogusia Tobiasz i Marlena Jankowska

Gimnazjum Nr 1 im. Batalionu „Zośka” ul. Majowa 267 05-400 Otwock
gazetkaecho@wp.pl
Pani Katarzyna FOGIŃSKA – opiekun koła
Weronika Mulak - redaktor naczelny

8

