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W świątecznym nastroju witamy czytelników 3. numeru naszej gazetki.

Przyjmijcie od nas serdeczne życzenia świąteczne:
Jak obyczaj każe stary, według ojców wiary,
Pragniemy złożyć Wam życzenia
z Dnia Bożego Narodzenia
Niech ta Gwiazdka Betlejemska,
Która wschodzi tuż po zmroku,
Przyniesie Wam moc szczęścia
w nadchodzącym Nowym Roku
Redakcja „Echa”

W tym numerze:
 Flesz – czyli skrót
najważniejszych wydarzeń z
życia szkoły s.2
 Relacja z apelu na Dzień
Niepodległości s.3
 Sprawozdanie z wycieczki
śladami „Kamieni na szaniec” s.4
 O szkolnych mikołajkach s.5
 Recenzje książek s.7
 Ploteczki s.8
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Flesz

SKRÓT WYDARZEŃ SZKOLNYCH
Najnowsze wydarzenia, mające miejsce w naszej szkole to:

1 listopada

– w Święto Zmarłych zapalaliśmy znicze na grobach naszych bliskich i
odwiedzaliśmy miejsca pamięci tych, którzy bohatersko zginęli za naszą ojczyznę

3 listopada – klasy 1. wyjechały na obiecane kino (w nagrodę za zwycięstwo w podchodach
i wzorowe zachowanie podczas zajęć integracyjnych); co prawda zbyt daleko nie
odeszły od szkoły i kinem okazała się mała salka projekcyjna w „Patkowym
Przedszkolu”, ale i tak było bardzo przyjemnie i wszyscy byli zadowoleni

7 listopada – podczas Ogólnopolskiej Konferencji „Pułkownik Kukliński – zwycięska misja”
w Wiązownie nasi uczniowie Szymon Rękawek i Eryk Mazek z kl. 3b odebrali
wyróżnienia i nagrody książkowe za wysokie wyniki w konkursie o Pułkowniku
Kuklińskim. Gratulujemy!

10 listopada

– z okazji Święta Niepodległości klasa 2b zaprezentowała na sali
gimnastycznej patriotyczny program artystyczny nawiązujący do historii Polski i
symboliki Święta.

Gazetka na półpiętrze „50 powodów aby być
szczęśliwym” przygotowana z okazji
przypadającego 3 grudnia Międzynarodowego
Dnia Osób Niepełnosprawnych

24 listopada

– dyskoteka andrzejkowa zorganizowana
przez SU była połączeniem zabawy przy muzyce z wróżbami
andrzejkowymi; jako bilet wstępu przynosiliśmy obiadki, deserki
i soczki dla niemowląt (zebrano 31 słoiczków na kwotę ok. 150
zł, które zostały przekazane Hospicjum Promyczek).

26 listopada

– wycieczka śladami bohaterów „Kamieni
na szaniec”, na którą pojechały klasy 3a, 2a i 2c, była realizacją
stałego punktu wycieczkowego związanego z naszym patronem

4 grudnia

– mikołajki w szkole odbywały się konkursowo
– SU i klasa Ia przygotowały ciekawe atrakcje i konkursy,
których wyniki liczyły się w ogólnoszkolnym konkursie
międzyklasowym.
Przed nami Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Już
trwają próby do jasełek, w klasach pojawiły się piękne
choinki, Mikołaje i inne dekoracje świąteczne.
Po przerwie świątecznej spotykamy się w nowym 2016 roku i
pracujemy wytrwale na dobre wyniki w nauce na I semestr.
Życzymy wszystkim powodzenia!
Redakcja „Echo”
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Z życia szkoły

Narodowe Święto Niepodległości
Tradycyjnie uczciliśmy w szkole Dzień Niepodległości – uroczystą akademią i
przygotowaniem prac artystycznych nawiązujących do historii Polski. Apel z okazji narodowego
święta przygotowała klasa IIb pod opieką wychowawczyń – pani Moniki Rzążewskiej i pani
Małgorzaty Klimkowicz. Uczniowie przypomnieli nam fakty historyczne dotyczące odzyskania
niepodległości, recytowali wiersze, śpiewali piosenki. Na zakończenie zaprezentowali ruchomą
wystawę, która nawiązywała do
ważnych wydarzeń z historii naszej
wolnej

Ojczyzny.

Było

bardzo

uroczyście.
Nasza
pielęgnuje
wśród

szkoła
uczucia

swoich

szczególnie
patriotyczne

wychowanków,

przypomniała Pani Dyrektor. Nie
zapominamy o naszym Patronie, dbamy o groby poległych, szanujemy symbole narodowe. Z okazji
Święta Niepodległości Samorząd uczniowski ogłosił konkurs międzyklasowy na gazetkę
tematyczną. Mieliśmy okazję obejrzeć zwycięskie prace na wystawie na sali gimnastycznej. Wyniki
wliczają się do całorocznego konkursu SUPERKLASA.
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Z życia szkoły

Śladami „Zośki”
W czwartek 26 listopada klasy IIIa, IIa i IIc pojechały na wycieczkę szlakiem bohaterów
powieści Aleksandra Kamińskiego " Kamienie na Szaniec" i naszego patrona szkoły.
W
pierwszej
kolejności
pojechaliśmy na symboliczny cmentarz w
Wawrze, upamiętniający dzień, w którym
Niemcy rozstrzelali 107 osób (w tym
Polaków, Żydów i kilku Niemców). Potem
pojechaliśmy do Liceum Batorego, gdzie
poznaliśmy krótką historię tegoż liceum
opowiedzianą przez jej uczniów. Następnie
odwiedziliśmy Mauzoleum na Alei Szucha,
gdzie Gestapo przesłuchiwało więźniów
politycznych. Zatrzymując się przy ul.
Długiej, dowiedzieliśmy sie trochę o akcji
pod Arsenałem. Kolejnym miejscem, w którym
byliśmy to Pawiak. Na Pawiaku, tak jak i na Alei
Szucha obejrzeliśmy cele i słuchaliśmy relacji
więźniów.
Ostatnim miejscem, w jakie się udaliśmy, był
cmentarz wojskowy na Powązkach. Odwiedziliśmy
grób Alka, Rudego oraz Zośki. Przy kwaterze
Batalionu "Zośka" zapaliliśmy znicze i uczciliśmy
bohaterów minutą ciszy. To była wspaniała lekcja
historii.
Red. Wiktoria Nowak
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Z życia szkoły

Mikołajki
W piątek, pierwszego grudnia, w naszej szkole obchodzone były Mikołajki. Z okazji tego
święta klasy rywalizowały ze sobą na najdłuższy łańcuch choinkowy oraz najładniejszy wizerunek
Świętego Mikołaja. W tym dniu uczniowie mogli ubrać się na czerwono, co dawało dodatkowe
punkty w konkursie klas.
Klasa 1a przygotowała pyszne
ciastka, a następnie sprzedawała je w
czasie przerw. Z kolei samorząd
uczniowski
zrobił
losy
z
atrakcyjnymi nagrodami. Wśród
ciekawych zabaw był także konkurs
na
rozwiązanie
krzyżówki
świątecznej, za którą również była
nagroda. Pod koniec dnia wszyscy
dostali słodki upominek. Jako miły
akcent Bożonarodzeniowy w klasach pojawiły się choinki oraz świąteczne ozdoby.
Ten dzień w szkole minął bardzo szybko i dał nam wiele radości, a także na wprowadził nas
w świąteczny nastrój.
Red. Natalia Kościańczuk

ŻYCZENIA NA WESOŁO
Idą Święta, widać gości.
Wydłub z karpia wszystkie ości.
Powyjadaj z barszczu uszy.
A gdy Cię za bardzo suszy,
Siądź wygodnie z flachą wina
I obejrzyj dziś Kevina.
Mikołaja w kominie, prezentów po szyję.
Dwa metry choinki, cukierków trzy skrzynki.
Przed domem bałwana, sylwestra do rana.
Pysznej wigilijnej kolacji i mnóstwa atrakcji.
By Ci wszystko pasowało,
By kłopotów było mało.
By się wiodło znakomicie,
By wesołe było życie.
Sto całusów na dodatek,
By smaczniejszy był opłatek.

5

Na czasie

PRZEDŚWIĄTECZNA POMOC
Nasz szkolny wolontariat tuż przed świętami nie
narzeka na brak pracy. Okres przed Świętami Bożego
Narodzenia obfituje w różnego rodzaje akcje
charytatywne i inne działania na rzecz osób potrzebujących
pomocy i wsparcia, z tego tytułu, iż przed świętami w
wielu rodzinach zwiększają się wydatki. Nasza szkoła
nie pozostaje obojętna na prośby wielu organizacji
zajmujących się tego typu pomocą.
Przez cały weekend 4-6 grudnia nasi wolontariusze
w ramach akcji "Świąteczna Zbiórka Żywności" organizowanej
przez Bank Żywności SOS zachęcali klientów dwóch otwockich
sklepów do przekazywania żywności dla najbardziej potrzebujących.
Zebraliśmy w sumie 430 kg jedzenia i 70 litrów oleju!
W ramach akcji charytatywnej pod hasłem "Nie bądź sknera, kup
pampera!" mającej na celu wsparcie Hospicjum Dziecięcego
"Promyczek" w naszej szkole odbyły się dwa ważne wydarzenia, dzięki
którym pozyskaliśmy produkty dla podopiecznych i niezbędne fundusze
na ich zakup. Klasa IIIb rozprowadzała w niedzielę 22 listopada przy
kościołach smakowite własnoręcznie zrobione ciasteczka, z czego uzyskała
dochód ponad 700 złotych! BRAWO! Natomiast dzięki akcji Samorządu
Uczniowskiego - wstęp na
dyskotekę andrzejkową za
słoiczek zupki lub deserku dla
dzieci - zebraliśmy sporą ilość produktów.
Dary zostały przekazane Hospicjum.
Uczniowie przygotowali również kartki
świąteczne, które były sprzedawane w dwie
niedziele w kościele w Błotach. Dochód ze
sprzedaży zasilił konto wolontariatu szkolnego i
przeznaczony został na zakup paczek świątecznych
dla najuboższych.
W szkole odbywała się również zbiórka
pieniędzy w ramach akcji Szlachetna Paczka.
Zbierano datki dla dwóch rodzin wielodzietnych,
których potrzeby głównie ograniczały się do zakupu
odzieży, pościeli, środków czystości i węgla na
opał.
Red. Bogusia Tobiasz i Marlena Jankowska
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COOLtura

Książka
„Papierowe miasta”
Po przeczytaniu książki Johna Greena „Papierowe miasta”, jestem zauroczona tym autorem
(wcześniej pochłonęłam jednym tchem „Gwiazd naszych wina”). Książki Johna Greena mają to do
siebie, że kto przeczytał choć jedną, ten chce przeczytać je
wszystkie. W „Papierowych miastach” Green porusza znowu
tematy istotne dla każdego nastolatka.
Quentin Jacobsen – dla przyjaciół Q – ma osiemnaście
lat i od zawsze jest zakochany w zbuntowanej Margo Roth
Spiegelman. Pewnego wieczoru w przewidywalne, nudne życie
chłopaka wkracza Margo w stroju nindży i wciąga go w niezły
bałagan. Po czym znika. Quentin wyrusza na poszukiwanie
dziewczyny, która go fascynuje, idąc tropem skomplikowanych
wskazówek, jakie zostawiła tylko dla niego.
Moim zdaniem książka bardziej spodobała by się
„królisiom”, jak nazywa dziewczyny jeden z bohaterów książki,
choć chłopakom też będzie się dobrze czytało o niesamowitych
przygodach głównego bohatera.
Muszę przyznać, że książka jest bardzo ciekawa, nie
mogłam się oderwać. Będziecie mogli ją wypożyczyć w
bibliotece, jak tylko będzie czynna :-)

„Bóg nigdy nie mruga”
Przeczytałam ostatnio książkę Reginy Brett „Bóg
nigdy nie mruga” i muszę przyznać, że byłam bardzo
zaskoczona.
To zbiór krótkich felietonów pełnych historii z życia
wziętych. Bohaterami są sama autorka i jej znajomi i
przyjaciele, którzy poprzez swoje przeżycia i dokonywane
wybory uczą ją, jak być szczęśliwym człowiekiem. Każdy
rozdział tej ksiązki to kolejna lekcja. Lekcja dla nas zwykłych ludzi. I choć wielu z nas nie lubi, gdy mówi się mu,
jak ma postępować, to autorka robi to z wyczuciem. Pokazuje
nam jaką drogą powinniśmy pójść, by osiągnąć szczęście i żyć
w zgodzie ze sobą i Panem Bogiem.
Polecam gorąco! Daje do myślenia.

Red. Weronika Mulak
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Rozmaitości

PLOTECZKI…!!! czyli zasłyszane ze
szkolnych korytarzy...
 M.K z 2b - Twoje zachowanie wszystkich irytuje
 N.M z 2b - Ma nowych przyjaciół czy jest sama ?
 M.J z 3a - Nie za mocny był ten ostatni makijaż do szkoły
 M.J z 3a - Bardzo przeżywa zakończenie przyjaźni z B.T z 3a
 D.P z 3a - Najdłuższy przedłużacz w szkole
 K.S i B.T z 3a - Czyżby nowa miłość?
 K.S. z 1b obiektem wzdychań Wojtka?
 R.O z 2b i O.K z 2a - Nowa szkolna para? Życzymy wytrwałości.
 D.K. z 2c wypowiedział wojnę wszystkim chłopakom, którzy „tykają jego
własność” :D
 K.W z 3a - romansuje z W.M z 2b
 M.J z 2a - Uważaj żeby Cię trema nie zjadła przy śpiewaniu na jasełkach
 Życzymy wszystkim nauczycielom - przed świętami więcej luzu…
 Życzymy powodzenia wszystkim osobom występującym w jasełkach , uważajcie
żeby was trema nie zjadła.
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
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