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Jak co roku jest taki czas,
kolejna rocznica walki o Polskę,
i nie należy zapomnieć,
o ludziach mężnych i dzielnych,
którzy krwią i potem walczyli,
i w celu nie ustawali,
by Polska po latach                    
stu dwudziestu trzech
rozerwała niewoli kajdany,
a biały Polski orzeł wzleciał 
uradowany,
by móc zaborcom powiedzieć 
precz,
aby Polak dumny
mógł urodzić się w Polsce 
wolnej, 
w listopadzie Niepodległości 
święto,
i nikt nie zapomni na pewno,
o żołnierzach znanych i 
nieznanych,
którzy polegli za naszą 
wolność.
               Grzegorz Nizioł  kl. III A

    Wydarzenie miesiąca     
       11 LISTOPADA             
  NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
          1918 - 2008

 

  Dzień 11 listopada 1918 r. był  przełomowym 
momentem w dziejach Europy, ale przede 
wszystkim w dziejach Polski.                                  
    Zakończyła się I Wojna Światowa. Po 123 
latach niewoli narodowej,wielu  powstańczych 
zrywach wolnościowych Polska odzyskała 
suwerenność..                                                         
    Uczniowie i nauczyciele naszego gimnazjum 
godnie uczcili 90 lat niepodległości.                        
                                     Więcej str.2,3,4 

Listopad – jedenasty miesiąc w roku  ma 30 dni. Nazwa 
miesiąca  pochodzi od opadających jesienią liści Łacińska 
nazwa November (dziewiąty miesiąc) została zapożyczona przez 
większość języków europejskich. W języku chorwackim słowo 
listopad oznacza inny miesiąc – październik.

12   Rozrywka

Kartkę z rozwiązaniami oraz swoimi danymi dostarcz do p. Jerzego Pitka wraz z zakupionym 
numerem „Kanclerzyka”. Termin nadsyłania odpowiedzi do 10 grudnia 2008 r. Wśród prawi-
dłowych odpowiedzi rozlosowana będzie cenna nagroda – o wartości około 50zł.

POMYŚL, ROWIĄŻ, ZDOBĄDŹ NAGRODĘ

Zad.2
10 podstępnych pytań 

1.Jak długo trwała Wojna 
Stuletnia? 
2.Który kraj robi kapelusze 
Panama?
3. Z jakiego zwierzęcia 
robi się catgut? 
4.W jakim miesiącu 
Rosjanie obchodzą 
rocznicę Rewolucji 
Październikowej?               
  5. Z włosów którego 
zwierzęcia zrobiona jest 
szczotka wielbłądzia?
6.Nazwa Wysp 
Kanaryjskich pochodzi od 
nazwy którego zwierzęcia?
7Jak miał na imię król 
Jerzy VI? 
8.Jakiego koloru jest zięba 
purpurowa?
9.Skąd pochodzi chiński 
agrest? 
10. Jakiego koloru jest 
czarna skrzynka w 
samolocie? 

Zad.1
Posługując się tylko 
dodawaniem napisz liczbę 28
przy pomocy pięciu dwójek,
a liczbę 1000 przy pomocy 
ośmiu ósemek.
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Zad. 3
                   SUDOKU

W Sudoku trzeba wypełnić planszę tak,
 aby w każdym wierszu oraz w każdej kolumnie 
i w każdym małym kwadracie 3x3 znalazły się 
cyfry od 1 do 9. Cyfry te nie mogą się powtarzać 
w żadnym wierszu, kolumnie i małym kwadracie 3x3.
Sudoku w odróżnieniu od innych łamigłówek
 nie wymaga od grającego wykonywania rachunków 
matematycznych, ale logicznego myślenia. 
Przy rozwiązywaniu planszy wymagana jest 
cierpliwość i logiczne myślenie. 

 

Za poprawne rozwiazanie zadań z poprzedniego numeru nagrody wylosowali: 
odtwarzacz mp3 Ewelina Sołowiej IIb, a kalkulator Łukasz Duda IIc
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Drodzy Czytelnicy

           

         90 rocznica odzyskania niepodległości skłania nas do refleksji na 

temat wspólnej historii, tradycji - tego co łączyło i chyba nadal łączy 

wszystkich Polaków -patriotyzmu.

           Powinniśmy się czuć pokoleniem szczęśliwym. Otóż od 1795-z krótką,bo 20-letnią przerwą 

międzywojenną - jesteśmy pierwszym pokoleniem,  które może żyć w prawdziwie demokratycznym, 

wolnym kraju. Dziś, gdy o te wartości nie musimy walczyć, chyba nie zawsze zdajemy sobie z tego 

sprawy.

Obecnie nasza Ojczyzna przeżywa rozmaite przeobrażenia,na naszych oczach "dzieje się historia" , 

ale patriotyzm ciągle powinien stać na straży godności nas, naszego Narodu, jego kultury i 

obyczajów, dziedzictwa naszych ojców.

 W mediach, szczególnie tych przeznaczonych dla młodzieży,  mało się pisze    i mówi o 

patriotyzmie,  prawie nie ma dyskusji na ten temat. Ludzie, zapytani czy czują się patriotami, 

zazwyczaj odpowiadają, że tak, i z pewnością nie jest to deklaracja bez pokrycia.  Ale czy do 

końca wiemy jaką treścią wypełnić dziś słowo patriotyzm ?

       Patriotą nie jest się tylko podczas wielkich zagrożeń. Patriota wcale nie musi wszystkim 

obwieszczać, że nim jest, tak jak nie mówi się kilka razy dziennie, że kocha się rodziców, bliską 

osobę. Miłość ojczyzny to nie tylko chwilowe wzruszenie, to także uczciwa i twórcza praca , 

rzetelne zdobywanie wiedzy, szacunek dla tradycji, troska o rodzinę ,odpowiedzialność za siebie i 

drugiego człowieka, to  zdolność ponoszenia codziennego trudu

       Patriota nie musi kojarzyć się z weteranami, orderami czy z natchnionym romantycznym 

poetą. Jest się nim także na co dzień wtedy, gdy szanuje się symbole narodowe, kiedy pamięta się o 

ważnych wydarzeniach, rocznicach- -jak chociażby o tej 90.rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości.                                                                                    Redakcja

 

KĄCIK  
LITERACKI

W „Kąciku literackim” prezentujemy utwory,      
których autorami są uczniowie naszego gimnazjum

 OCZEKIWANIE Jak co roku,nadchodzi taki czas,gdzie natura i świat,przygotowują nas,na nadejście Jesieni,drzewa dywany z liści układają,
ptaki zmyślne melodie świergotają,
zwierzę ta do snu się układają,
abyś Ty
w blasku złocistymjesiennych barwogarnęła świat                     Grzegorz Nizioł  kl. 3a

Jedenasty Listopada
Wielkie święto, a deszcz pada,
Kiedyś Polska niepodległa,
Tak przegrała, w wojnie legła.
Napoleon Bonaparte,
Rozwiał nadzieje rozdarte.
Wysłani na obcą ziemię,
Napotkali obce plemię.
Na malarię chorowali,
Na wyspie swoich grzebali.
Potem, gdy nasi nie żyli,
Zaborcy nasz kraj dzielili.
Po stu dwudziestu trzech 
latach,
Polacy mieszkali w chatach.
Aż konferencja w Wersalu,
Po latach płaczu i żalu, 
Polskę na mapę wróciła,
Nadal piękną, dobrą, miłą.
Odtąd Dzień Niepodległości,
Co rok w naszych sercach 
gości.

              Jarek Czop kl. 3c

Ty"

Tylko Ty, liczysz się dla mnie,

Tylko Ty ,patrzysz na mnie,

Tylko Ty, ważna dla mnie jesteś,

Ty i tylko Ty, rozpalasz we mnie                 

pożądania ogień.

Tylko ciebie, ujrzeć pragnę,

Twój widok,dla mnie kojący

jest jak róża,
piękna,pachnąca,osobliwa zarazem.

Z Tobą wiążę  swe nadzieję,

i wiem że jestem jaki każdy widzi,

ale to nie ma znaczenia,

nie oszukam przeznaczenia,

wiem, że nie jestem godzien Ciebie,

pragnę, byś była mą gwiazdą na niebie,

jesteś blisko i daleko zarazem,

niczym światełko w tunelu.

Na krańcu nicości,

stoisz Ty
w pełni światłości.

Modlę się do Boga szczerze,

by mi Cię zesłał, choć na minutę niecałą,

bym zdołał powiedzieć ci że:

CIĘ KOCHAM. 

                            
Grzegorz Nizioł kl. 3aPod redakcją Jerzego Pitka  ten numer „Kanclerzyka” współtworzyli : Katarzyna 

Szczepanowska, Marlena Jaworska, Anna Świrszcz,, Ola Molas, Damian NIzioł
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OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W SZKOLERozmowa z Panią Gabrielą Tchórz, 
pracownikiem  sekretariatu gimnazjum

Czy może nam się Pani przedstawić?
    - Nazywam się Gabriela Tchórz i mieszkam 
w Krasnem.
Znak zodiaku…
    -Baran
Pani zainteresowania…
   - Hmm.. Co mnie interesuje? Na pewno 
sport, muzyka i ochrona środowiska.
Pani ulubiony przedmiot w szkole..
   - W zasadzie nie miałam ulubionego przedmiotu, ale jeżeli mam 
wybierać to chyba język polski.
Jakiej muzyki Pani słucha?
  -  Najczęściej słucham Pop i Disco, ale inna jak mi wpadnie w 
ucho to też nią nie pogardzę…
Pani ulubiona piosenka..?
  -  Moja ulubiona piosenka to Nasze Randez-Vous zespołu 
Kombi.
Ulubiona książka…
   - Nie mam ulubionej książki…
Jaki rodzaj filmowy lubi Pani najbardziej..
   - Najbardziej lubię filmy przygodowe i komedie..
Lubi Pani sport?
Tak, bardzo lubię sport, zwłaszcza piłkę siatkową.
Jak długo pracuje Pani w naszej szkole?
   - W tej szkole pracuję już osiem miesięcy – odbywam staż 
zawodowy.
Pani najlepsze wspomnienie ze szkoły..
   - Czasy szkolne wspominam bardzo miło, bo to najlepsze lata 
mojego życia, myślę że każdego z nas. Wspólne zajęcia, przerwy, 
spotkania, wycieczki szkolne to były czasy warte wspomnień.
Dziękujemy za wywiad i życzymy miłego dnia!!!

                                                                         Rozmawiały 
                    Marlena Jaworska i Katarzyna Szczepanowska kl III C

Dzień 11 listopada został ustanowiony ustawą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej       
z 1937 r. polskim  świętem narodowym i pozostawał oficjalnie świętem 
państwowym RP do roku 1944. W roku  1945 komunistyczne władze PRL jako 
święto państwowe ustanowiły dzień 22 lipca. Święto  Niepodległości, obchodzone 
w dniu 11 listopada, zostało przywrócone przez Sejm RP dopiero w roku 1989. 

   Społeczność naszej szkoły uczciła 90. 
rocznicę odzyskania niepodległości uroczystym 
apelem.   6 XI uczniowie i nauczyciele ubrani  w 
stroje galowe zebrali się na holu pierwszego 
piętra, by oddać pamięć   i cześć wszystkim 
tym, dzięki którym tamtej jesieni 1918 r.  

    Po wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego uczniowie : Agnieszka Maluha, 
Klaudia Górska, Joanna Repeć, Emil Ignaciuk, Patryk Mazurek, Damian Nizioł 
przedstawili montaż słowno-muzyczny „Trudne drogi do niepodległości”. Przy 
akompaniamencie chwytających za gardło pieśni powstańczych i legionowych 
recytowali utwory poświęcone tematyce niepodległościowej.

  Na ekranie przed oczami zgro-
madzonych przewijały się znane z 
podręczników historii postacie i 
wydarzenia, które przenosiły naszą 
wyobraźnię w atmosferę tamtych 
lat. 

spełniły się marzenia wielu pokoleń Polaków na wolną i niepodległą Ojczyznę.

Montaż ten przygotowany pod opieką 
p.p. M. Świrszcz, M. Niedzieli i             
M. Złotnik przedstawiony został na 
sesji Rady Gminy 18 XI.  Młodzi 
„artyści” w dowód uznania otrzymali 
gorące brawa i .....kosz słodyczy.
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Wywiad miesiąca
              Z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości                         

rozmowa  z nauczycielem historii Panią Marzanną Świrszcz

Znak zodiaku…
… Wodnik
Interesuję się…
…Hmm..  Lubię dobry film, a jeszcze bardziej lubię dobrą książkę.
Muzyka, której najchętniej słucham…
...To zależy od nastroju. Nie mam ulubionego rodzaju muzyki.. Słucham 
muzyki klasycznej, ale hip-hopu także..
Ulubione danie…
...Lubię sałatki wszelkiego rodzaju. A z potraw gotowanych to 
uwielbiam latem pierogi z truskawkami      i czarnymi jagodami.
Ulubiony przedmiot ze szkoły…
… Oczywiście, że historia.
Najzabawniejsze wspomnienie ze szkoły…
…(śmiech)  Nie powiem......
Człowiek, którego podziwiam…
…Podziwiam wszystkich tych, którzy robią coś dobrego dla innych  np. ludzi pracujących w 
organizacjach charytatywnych lub na misjach.
Na bezludną wyspę zabrałabym...
…Na pewno wszystkich przyjaciół, ponieważ wydaje mi się,  że poświęcam im zbyt mało czasu.. No 
i dla dobra uczniów nauczycieli, którzy zostaliby wtedy sami w szkole…
Miejsce, które najchętniej bym odwiedziła…
… Hmm.. Takich miejsc jest wiele. Z wielką chęcią odwiedziłabym miejsca związane z cywilizacją 
starożytną np. Rzym, Egipt,Grecję.
Największe marzenie…
… Nie powiem… Przecież marzeń się nie zdradza bo się nie spełnią.
Co Panią skłoniło do zostania nauczycielem historii..?
… Na pewno  nauczycielka historii z liceum, która była doskonała w swym zawodzie. Po prostu 
lubię historię.
Z perspektywy pracy z młodzieżą, jak Pani sądzi, czy historia odgrywa dla dzisiejszej młodzieży 
jakąś rolę…
… Uuu.. Ale filozoficzne pytanie.. Czasami wydaję mi się,
 że nie przykładacie zbyt wielkiej wagi do nauki historii, ale myślę że w głębi serca czujecie, że jest 
ważna i prędzej czy później to zrozumiecie..
Dziękujemy bardzo za poświęcony czas i życzymy samych sukcesów .

                        Rozmawiały Marlena Jaworska i Katarzyna Szczepanowska kl. III c

PRZEDMIOT
0

15
30
45
60
75
90

polski - 12 osób - 6% 
angielski - 11 osób - 5% 
niemiecki - 4 osoby - 2% 
wos - 2 osoby - 1% 
biologia - 17 osób - 9% 
historia - 13 osób - 7%
fizyka - 5 osób - 3% 
informatyka - 4 osoby - 2%
technika -  2 osoby - 1% 
plastyka - 2 osoby - 1%
muzyka - 1 osoba - 0.5% 
inne :) - 13 osób - 6.5%
w f - 92 osoby - 45%
chemia -  4 osoby - 2%
matematyka - 17 osób - 9% 

Przedmiot, który w szkole lubię najbardziej.

Przedmiot, który w szkole lubię nieco mniej.

PRZEDMIOT
-3
5

13
21
29
37
45

matematyka - 40 
osób - 20% 
geografia - 28 osób 
- 14%
fizyka - 26 osób - 
12%
inne :) - 24 osoby - 
11% 
polski - 20 osób - 
10% 
angielski - 16 osób 
- 8%
niemiecki - 14 osób 
- 7%
historia - 10 osób - 
5%
w f - 7 osób - 4%
chemia - 5 osób - 
3%
biologia - 4 osoby - 
2%
technika - 3 osoby 
- 2%
wos - 1 osoba - 
0.5%
religia - 1 osoba - 
0.5%
informatyka - 1 
osoba - 0.5% 
plastyka - 1 osoba 
- 0.5%

Czy wśród uczniów szkoły mam swojego/swoją 
przyjaciela/przyjaciółkę ?

TAK (177 osób)
NIE (21 osób)
INNE (3 osoby)

Współpracownicy ,,Kanclerzyka” przeprowadzili wśród uczniów
gimnazjum  ankiety, w ankiecie wzieło udział 201 gimnazjalistów.
Oto wyniki:
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         1  LISTOPADA

 

Ślubowanie klas pierwszych

   30 października odbyło się ślubowanie klas 
pierwszych i pasowanie ich na gimnazjalistów. 
Uroczystość ta miała bardzo ważne znaczenie 
zarówno dla samych uczniów, jak i ich rodziców         
i nauczycieli. Wszyscy byli wzruszeni, wielu               
 kręciła się łezka w oku, na myśli, że kończy się         
 ich pewienetap w życiu, że stają u progu coraz 
bardziej samodzielnego życia.
      Część oficjalna miała bardzo podniosły cha-
rakter. Rozpoczęła się od wprowadzenia sztanda-
ru i uroczystego odśpiewania hymnu szkoły.
 Następnie Pan Dyrektor powitał wszystkich                                                                    
zebranych,  w szczególności klasy pierwsze. Potem nastąpiło uroczyste ślubowanie, w 
którym pierwszoklasiści przysięgali na sztandar szkoły, ze będą pilnymi i sumiennymi 
gimnazjalistami, że będą godnie reprezentowali szkołę i i nasze środowisko. Później głos 
zabrali i przedstawiciele klas pierwszych i trzecich. W ich słowach czuć było podniosłą 
atmosferę, świadomość powagi chwilii.

   Po  tej uroczystości w  hali sportowej rozpoczęła się 
cześć nieoficjalna. Wzięli w niej udział uczniowie klas I i 
II. Pierwszoklasiści nie mieli wstępu bez wcześniejszego 
pomalowania im twarzy sympatycznymi wasikami  i 
nałożenia na głowę kocich uszu. "Koty" weszły na halę, 
gdzie czekały ich konkurencje wymyślone przez  kolegów 
i koleżanki z klas drugich Na początku pierwszaki klas A, 
B, C zaprezentowały swoje bojowe okrzyki, które zgroma- 
dzona publiczność oceniła gorącymi brawami. Najpierw 
były konkurencje wymyślone przez kl.2b.Pierwszaki mu-    
 

 siały odpowiadać na bardzo trudne pytania, do-
tyczące np. liczby schodów w szkole czy ilośći 
wyłożonych płytek terakoty na korytarzach. By-
ło też rozpoznawanie nauczyciela po dotyku 
twarzy. Po klasie 2b, nadszedł czas na 2c. Kon- 
kurencjami był między innymi randka w  
ciemno,wspomnienia z podstawówki i konkurs, 
która klasa najgłośniej zamiauczy. Ostatnią 
klasą była 2a, która przygotowała konkurencje 
sportowe. Z każdej klasy po trzech zawodników 
miało za zadanie pokonać trasę z piłką. Uwień-
czeniem biegu był łyk świeżego mleka prosto z kociej miski. Po tych wszystkich zmaganiach 
uczniowie udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców  klas pierwszych. Ostatnim 
punktem tego dnia była dyskoteka, na której wszyscy świetnie się bawili. Około 19 zmęczeni, 
ale  zadowoleni uczestnicy udali się do domów. Z tego co dało się usłyszeć, wszystkim się 
podobało. Jedna z pierwszoklasistek zdradziła nam, że na początku bardzo się bała i miała 
niezłą tremę, ale później żałowała, że ten dzień tak szybko minął. 
     Tak wiec witamy pierwszaków  wśród nas i  życzymy im samych sukcesów.

                                                                                       Opracowała  Ania Świrszcz kl. IIC

1 listopada dzień Wszystkich Świętych -chrześcijańska 
uroczystość  ku czci wszystkich znanych i nieznanych 
świętych, którzy przebywają już w chwale zbawionych.
W dniu tym przypomina się nie tylko osoby oficjalnie uzna-  
ne za święte i takimi ogłoszone, ale przede wszystkim 
wszystkich ludzi, których życie nacechowane było świętością. 

Pierwszy dzień listopada jest w 
Polsce dniem wolnym od pracy, 
wielu ludzi przychodzi na cmen-
tarze, aby zapalić znicze na mo-
giłach bliskich i pomodlić się za 
ich dusze.
W tym dniu chodzimy również 
na miejsca krwawych bitew i na 
cmentarze wojenne. Nie może-
my zapomnieć o tych, dzięki 
którym żyjemy w wolnym kraju. 

ŚWIĘTO ZMARŁYCH 

Jest taki dzień w roku...
Kiedy refleksja w serce się wkrada, 
deszczowy zazwyczaj i zimny...
dzień...1-ego listopada.

To taki czas zadumy, 
modlitwy nad zmarłych duszami.
Choć ICH już nie ma wśród nas...
kochamy nadal, więc pamiętamy.

Patrzę na płomień tlący się w zniczu.
Smutek i żal się we mnie budzi.
Spoglądam w niebo i zadaję pytanie:
„Dlaczego Boże, zabierasz dobrych 
ludzi?”

Zabierasz tych, co mają serca 
szlachetne.
A ci bez niego po ziemi stąpają.
Dlaczego śmierć musi rozdzielać tych...
którzy tak bardzo się kochają.

Kiedy już opuszczam bramy cmentarza...
zmarłe dusze żegnam powoli...
Nie proszę Boga o życie, ale mam 
nadzieję...
że za rok tu przyjść mi pozwoli...

Nasi uczniowie jak co roku wraz   
z  opiekunami   odwiedzili pobli-
skie groby. m.in. cmentarz  z        
I wojny światowej w Wierzbie. To 
miejsce spoczynku 350 żołnierzy 
poległych w walkach 1914 roku. 
Posprzątano teren wokół cmen-
tarza i symbolicznej mogiły, zło-
żono wieniec i zapalono znicze. 
Uczennica Małgorzata Niedziela 
odczytała wspomnienia  na temat 
I wojny światowej i odzyskania 
niepodległości przez Polskę.  
Pamięć poległych uczczono  
minutą ciszy.



6   Dzień języków obcych Dzień języków obcych  7

                              SZKOLNY DZIEŃ                                                    JĘZYKÓW OBCYCH

Ten dzień  to dobra okazja, by propagować naukę   języków obcych. Uczenie się języków innych ludzi pomaga 
nam  wzajemnie się zrozumieć i przekroczyć różnice kulturowe. Nauka języków przynosi wiele korzyści młodym 
jak i starszym- nigdy nie jesteśmy zbyt starzy, by uczyć się języków i korzystać z możliwości, jakie otwiera przed 
nami ich  znajomość. Charakter  imprezy i ciekawy program sprawiły,  że uczniowie naszej szkoły dobrze się 
bawili, zaprezentowali swoje talenty i mamy nadzieje, że także wiele się nauczyli. Dzień ten stworzył nam 
sposobność dostarczenia młodzieży sporej dawki wiedzy oraz przygotowania programu, który  pozwolił  dobrze 
się bawić. Dziękujemy uczniom biorącym udział w konkursach.
                                                                                                                                                                               Monika Wołos                 

Cześć angielska przebiegała pod 
hasłem Halloween. 
Przygotowały ją: M. Wołos, B. 
Ziemińska, M. Złotnik, a 
wykonawcami byli uczniowie Ia, 
Ic, IIIa, IIIb, IIIc   
Składały się na nią:

*występ wiedźm
*sztuka  w wykonaniu uczniów 
naszego super gimnazjum pod 
tytułem DUCHY SZKOŁY
* krótki film o zwyczajach 
Halloween
*rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego ‘’Zmory i Potwory’’ 
a także konkursu wiedzy 
o krajach anglojęzycznych, 
wręczenie nagród
*prezentacje multimedialne
* talk show
*zabawne konkurencje 
halloweenowe 
  

Motywem przewodnim części 
niemieckiej było zjednoczenie 
Niemiec. Część tę przygotowały 
p.p. B. Siekierda, J.Bojda, 
M.Blenker. Po rozstrzygnięciu 
konkursu wiedzy o krajach 
niemieckojęzycznych uczniowie 
klas IIId, IIc, IIb, zaprezentowali 
postacie ze świata sportu, polityki, 
kultury. Młodzi aktorzy przedstawili bajkę ,,Czerwony Kapturek”

po niemiecku. Przez 
zgromadzonych widzów 
spektakl nagrodzony został 
gorącymi owacjami. Gra 
aktorów była rzeczywiście 
przekonywująca. Całość 
pokazu okraszona była 
prezentacją multimedialną.
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