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Aktualności

Ważne tematy:
 Święto Miłości—
Walentynki

Jest w Polsce sześć pór roku
chyba więcej nie ma
przedwiośnie
wiosna
lato
dwie jesienie
jedna złotem ucieka
w drugiej kalosz przecieka
i zima
Jan Twardowski

 Twórczość uczniów
naszego gimnazjum
 Ważne wydarzenia
kulturalne, sportowe i inne aktualności
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STR. 2

GŁOS GIMNZJALISTY

Święto miłości – Walentynki...
W naszej szkole, jak co roku,

frazeologii, bohaterów literackich,

Uczniowie recytowali wybrany przez

obchodziliśmy dzień miły każdemu

autorów, cytatów o tematyce miłosnej.

siebie wiersz miłosny. Kolejne trzy

sercu – Walentynki.

W Walentynkowym Konkursie Pla-

miejsca zajęły: I – Sylwia Mordak, II

Atmosfera tego święta gościła w Gim-

stycznym pierwsze miejsce zajęła

– Katarzyna Jugowska, III – Adriana

nazjum im. Jana Pawła II już tydzień

Dominika Markowska (kl.III c), dru-

Łojek.

przed 14 lutego. Wszystko to za spra-

gie – Konrad Wnukowski (kl.I c), a

wą licznych konkursów poświęconych

trzecie – Milena Moskwa (kl.II d).

zacji przygotowanej przez uczniów

tematyce miłosnej (przeprowadzonych

W Konkursie „Wiersz o miłości”:

naszego gimnazjum pod kierunkiem

pod kierunkiem p. A. Marek i p.

I – Maria Sadowska (kl.III d), II –

p. B.Rusin, zwycięzcy i wyróżnieni

L.Kowalczyk) oraz pięknych dekora-

Ewelina Siwiec (kl. III d), III- Renata

otrzymali nagrody oraz pamiątkowe

cji wykonanych przez uczniów pod

Sobania (kl.II d). W Walentynko-

dyplomy.

kierunkiem pań od zajęć świetlico-

wym Konkursie Literackim:

wych.

I – Jagoda Mordak, II – Sylwia Mor10 lutego odbyły się: Walen-

dak, III – Anna Choroś.

tynkowy Konkurs Plastyczny, Kon-

W Walentynkowym Konkursie Ję-

kurs na wiersz o miłości, Walentynko-

zykowym: I – Jagoda Mordak, II –

wy Konkurs Literacki oraz Walentyn-

Sylwia Mordak, III – Jolanta Wabik.

kowy Konkurs Językowy. Uczniowie

13 lutego odbył się Walen-

mogli sprawdzić swoją znajomość

14 lutego, po pięknej insceni-

tynkowy Konkurs Recytatorski.

Nasza twórczość....
Kochany Romeo!
Piszę list do Ciebie, bo usycham z tęsknoty.
Jakiś czas temu wyznałam Ci miłość. Wśród zieleni i róż, gdzie pięknie śpiewa słowik, ujrzałam Twą
postać. Poczułam jak moje serce wyrywa się do Ciebie. Blask jest wschodem, lecz Ty słońcem. Bez
Ciebie nie jestem w stanie rozkwitać – obumieram, gdy Cię nie widzę. Więdnę – mam liche korzenie.
Przybądź do mnie znów, do nieszczęsnego domu Kapulettich. Zaszczyć mnie swoją obecnością. Oczaruj urodą Apollina. Pozwól mym wygasłym oczom dostrzec uderzające światło z Twoich źrenic.
Powiedz, czy nigdy mnie nie opuścisz? Daj mi choć iskierkę nadziei. O ja nieszczęśliwa! Fortuna wystawiła mnie na próbę. Przeklęta bogini! Dręczy mnie mój ród, który dla Twojego jest wrogiem. Dlaczego los jest nam tak przeciwny? Pociesz mnie i obiecaj, że po przysiędze małżeńskiej złożonej wobec Boga, nic już nas nie rozdzieli.
Przybądź, o luby, do mnie dziś wieczorem! Spotkajmy się w ogrodzie miłości!
Twoja Julia.
( Adriana Łojek, kl. II D )
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Nasza twórczość....
Magia miłości

Miłość

Nie ma jednych słów by opisać miłość,
Jest to tajemnica, okropna zawiłość...
Jest uczuciem na które każdy z nas czeka,
Choć i tak dopadnie każdego człowieka.
Czekasz aż przyjdzie, aż spadnie prosto z nieba
i ześle wszystko, czego Ci potrzeba.
Ześle Ci osobę, najpierw przyjaciela,
który Cię pociesza, który rad udziela....
który nie pozwoli, abyś się smuciła,
abyś w ciężkich chwilach, samiuteńka była...
I po jakimś czasie, wszystko już jest jasne,
zaczynasz rozumieć dziwne myśli własne...
Inaczej traktujesz przyjaciela byłego
i w końcu go określasz mianem „jedynego”.
W tym właśnie czasie magię tą poznajesz,
Gdy „drugiej połówce” serce swe oddajesz....
Ona zaś swoje oddaje zarazem,
I sprawia, że na wieki jesteście już razem!

Miłość jest w sercu człowieka
Od urodzenia każdego z nas
I budzi się ta miłość,
Kiedy nadchodzi czas
Już od maleńkiej dzieciny,
Która ten świat rozpoznaje
Tuli się do swej mamusi
I tej miłości doznaje
Gdzie w domu zgoda panuje
Radość i serce przychodzi
Tam wśród pieszczot, zabawy
Miłość się wielka rodzi
Bywa – z pierwszego spojrzenia
Miłość się sama wyzwala
Zapada w głębinę serca
Zapomnieć nie pozwala

Maria Sadowska,

W parze dorosłej młodzieży
Przyjaźń się w miłość przeradza
Uczucie tej miłości
W związek małżeński wprowadza

uczennica kl.III D

Wulkan cierpienia

Odbicie Ciebie

Kiedyś radość, dzisiaj cierpienie
Kiedyś chwila, dzisiaj wspomnienie
Kiedyś był On, dzisiaj go nie ma
Dzisiaj w jej sercu same zniszczenia
Zniszczone sny i jej marzenia
Dziś tylko ona, Jego już nie ma...
Już nie ma słońca i nieba nie ma
Tylko w jej sercu wulkan cierpienia
Być z nim nie może, widzi go wszędzie
Tracie nadzieje, że lepiej będzie...
Smutek ogromny rozdziera jej serce,
Teraz jest w wielkiej, sercowej rozterce...

Obok mnie milion ludzi
A każdy ma Twoją twarz
Twój uśmiech
Twoje oczy
I wciąż słyszę Twój głos
Gdzie się nie odwrócę – Ty
I czuję się jak Julia
Na deskach teatru
Ale brak Ciebie
Gdzie jesteś Romeo
Choć rozum Cię nie chce
To sercu jednak Cię brak
Ukradłeś mi duszę
Zabrałeś mi wszystko co miałam
Nie pozostawiłeś nic
Więc jak tu żyć
Kiedy Ciebie mi brak

Maria Sadowska,
uczennica kl.III D

Ewelina Siwiec,
uczennica kl.III D

Miłość jest naszą nadzieją
Miłość kochanej dziewczyny
Miłość zraniona w sercu
Miłość przebacza winy
Miłość jest bezgraniczna
Miłości nikt nie pokona
Miłość to moc niepojęta
Miłość sukcesu korona
Z miłości życie powstało
Na całej ziemi i wszędzie
Przyroda ją przekazuje
Tak było, jest i będzie.
Renata Sobania,
uczennica kl. II D

Aktualności
Egzamin próbny....

CZAS NA TEATR…

10 i 11 stycznia 2006 roku w naszej szkole
odbyły się egzaminy próbne z zakresu
przedmiotów humanistycznych oraz
matematyczno-przyrodniczych . Wzięły w
nich udział wszystkie klasy gimnazjalne.
Dla uczniów klas trzecich był to poważny
sprawdzian wiedzy przed egzaminami 26 i 27
kwietnia.
Pozostaje tylko życzyć powodzenia!

25 lutego 2006 r. uczestnicy KLUBU CZYTAJĄCYCH KSIĄŻKI obejrzeli w radomskim teatrze spektakl
pt.”Łóżko pełne cudzoziemców”.
Uczniowie mieli okazję obejrzeć scenografię oraz ocenić grę aktorów znanych też z ról serialowych. Ta komedia
pomyłek podobała się zgromadzonej publiczności i otrzymała zasłużone brawa.
Organizatorami wyjazdu były panie: A. Nieciecka,
A. Marek, L. Kowalczyk.
Miejmy nadzieję, że takie wyjazdy staną się szkolną
tradycją!
Organizatorzy

TŁUSTY CZWARTEK
23 lutego 2006 r. W naszej szkole świętowaliśmy tłusty czwartek.
Z tej okazji odbył się konkurs na najsmaczniejszy i najbardziej oryginalny wypiek
tłustoczwartkowy zorganizowany przez
p.Ilonę Wosztyl-Bawarską oraz p. Stanisława
Wajsa.
Uczniowie wykazali się niezwykłą
pomysłowością oraz talentem kucharskim.
Zaprezentowane przez nich wypieki zrobiły
wielkie wrażenie na jury konkursu i wszystkie
zasługują na słowa uznania.
I miejsce w konkursie zdobył Karol Nachyła z klasy IA, II miejsce – Dominika
Markowska (kl.IIIC), III – Marta Bębenek
( kl.IA), IV – Ania Kosiór (kl.IB).

NA SPORTOWO…
Uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w drużynowych zawodach w tenisie stołowym, które odbyły się 8
lutego 2006r. w Jaworze Soleckim.
Reprezentanci naszej szkoły zajęli pierwsze miejsca
zarówno w kategorii drużyny dziewcząt jak i chłopców.
W skład zwycięskiej drużyny dziewcząt weszły uczennice: Magdalena Niedziela (IIIA), Ewelina Pastuszka
(IIIB) oraz Anna Jędraszek (IID).
Drużynę chłopców stanowili uczniowie: Tomasz Zych
(IIIA), Łukasz Chyła (IIIC) i Filip Grzeszczyk (IC).
Opiekunem tenisistów stołowych w naszeja szkole jest
p. Mirosław Czapka.
Gratulujemy!!!

Nalepsi w powiecie
W OCZEKIWANIU
NA WIOSNĘ…
Przypominamy, że w marcu odbędzie się
DZIEŃ REGIONALNY.
Wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami proszeni są o zbieranie i prezentowanie
przedmiotów związanych z historią naszego
regionu.
Orgznizatorami są panie:Jadwiga Broda,
łucyna Grzeszczyk, Danuta Wiktorawska.

18 lutego 2006 r. W Woli Soleckiej odbyły się indywidualne zawody w tenisie stołowym.
Uczniowie Publicznego Gimnazjum im.Jana Pawła II
w Ciepielowie zajęli najlepsze miejsce w powiecie lipskim!!!
Doskonałe wyniki uzyskali następujący uczniowie: Łukasz Chyła – ( IV miejsce), Kamil Maciąg i Tomasz Zych
( V - VIII miejsca), Damian Zych i Szymon Jaworski (IV XII miejsca).
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!
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