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    Wydarzenia miesiąca      
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY
UROCZYSTOŚĆI, AKADEMIE SZKOLNE

BOŻE  NARODZENIE
KONIEC ROKU 2011

12   Rozrywka

Kartkę z rozwiązaniami oraz swoimi danymi dostarcz do p. Jerzego Pitka wraz z zakupionym 
numerem „Kanclerzyka”. Termin nadsyłania odpowiedzi do 22 grudnia 2011 r.               
Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosowana będzie cenna nagroda  o wartości około 50zł.  
 

POMYŚL, ROWIĄŻ, ZDOBĄDŹ NAGRODĘ

 Chyba nikt dziś nie wyobraża sobie świąt Bożego 
Narodzenia bez przystrojonego drzewka. Aż trudno 
uwierzyć, że zwyczaj ubierania choinki rozpowszechnił 
się na Starym Kontynencie dopiero ok. dwustu lat 
temu. W niektórych częściach Polski przyjął się 
stosunkowo niedawno, w II połowie XX wieku. Zwyczaj 
ten początkowo traktowany nieufnie na dobre wszedł 
do tradycji chrześcijańskiej. Ubierając choinkę, wkra-
czamy jakby w lepszy, prawie czarodziejski świat świąt 
Bożego Narodzenia, który pamiętamy z dzieciństwa. 

    Jak obyczaj stary głosi
Według ojców naszych wiary,
Pragniemy złożyć Wam 
życzenia
W dniu Bożego Narodzenia.
Niech ta gwiazdka 
betlejemska,
Która świeci dziś o zmroku,
Doprowadzi Was szczęśliwie
Do spotkania w Nowym Roku

Na nadchodzące Święta i 
Nowy Rok 2012

       Nauczycielom i Pracownikom    
             gimnazjum,

       Uczniom i Rodzicom
     wszystkim Czytelnikom                  
                           Kanclerzyka”            

 
                       życzy redakcja

Rozwiąż krzyżówkę. Litery z pól oznaczonych liczbami od 1 do 13 (w kolorze niebieskim, 
w prawym dolnym rogu) utworzą hasło. Hasła do krzyżówki na str. 11
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2   Od redakcji Halloween 11
ANIOŁOWIE SIĘ RADUJĄ, 

     POD NIEBIOSY WYŚPIEWUJĄ:
     LORIA, GLORIA, GLORIA 
     IN EXELSIS DEO!

Drodzy Czytelnicy

    
W tę Noc Betlejemską dzieląc się opłatkiem z każdym z Was pragniemy   wspomnieć 
słowa wieszcza Cypriana Kamila Norwida:
      "Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny                                                      
        przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,                                           
        ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny                                                           
        najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie". 
   Ważne, by ten okres wyrozumiałości i miłości trwał nie tylko przez te 3 dni, 
ale przez cały następny miesiąc, rok, przez całe nasze życie. Jesteśmy dalecy 
od doskonałości, ale każdego dnia możemy stawać się lepszymi ludźmi. Chyba 
każdy z nas o tym czasem myśli. Chcemy więc zachęcić wszystkich do 
pamiętania o tym, iż warto być dobrym człowiekiem. To w zasadzie jedyna 
nasza powinność. Myśleć dobrze o wszystkich i starać się w każdym, nawet w 
najgorszym dostrzec coś dobrego. Mówić życzliwie o innych ludziach. Starać 
się zawsze naprawić krzywdę wyrządzoną słowem. Przebaczać wszystko - 
wszystkim. Nie chować w sercu urazy - wyciągać jako pierwszym rękę do 
zgody. To kanony postępowania bliższe Bogu co prawda, ale człowiek chcąc się 
do niego upodobnić może zawsze spróbować za nimi podążać. Wiadomo, że nie 
zawsze się udaje, a najczęściej się nie udaje. Nie znaczy to jednak, że nie 
warto próbować.
      Niech ogarnie Was uczucie radości, miłości i szczęścia rozlewając się 
obfitością łask, które niech Nowonarodzone Dziecię Boże wniesie w życie 
Wasze i Waszych Rodzin, 
dając siłę realizacji 
Marzeń, o które warto walczyć; 
Radości, którymi warto się dzielić;
Przyjaciół, z którymi warto być 
i Nadziei bez której nie da się żyć
                                                                       Życzy Redakcja

Pod redakcją Jerzego Pitka  ten numer „Kanclerzyka” współtworzyli : Sylwia Złomańczuk 
Martyna Soboń, Renata Szymala, Kinga Bochniak,Dominika Łój, Agnieszka Jachorek, 

.

POZIOMO
4. liczba, którą mnożymy, 
5. często popełniasz go rozwiązując zadania, 
6. rodzaj liczydła używanego w starożytności,
7. romb, który ma przekątne równej długości 
9. część łamanej, 
10. może być dodatni
12. wypisujesz je rozwiązując zadanie z 
treścią, 
13. pewnik; twierdzenie, które w danej teorii 
naukowej przyjmujemy bez dowodu, 
14. dokładny opis rozwiązywania zadania, 
problemu, 
15. jednostka pojemności, 
16. 24 godziny, 
18. okręgi, które mają wspólny środek, 
21. prosta, która ma dokładnie jeden punkt 
wspólny z okręgiem
22. ma dwa końce,
23. dział geometrii zajmujący się badaniem 
własności figur płaskich,
25. umowny znak służący do zapisywania 
liczb, 
26. występuje w rozwinięciu dziesiętnym 
nieskończonym ułamka zwykłego, 
27. zbiór, do którego nie należy żaden element. 
lub ujemny, 

PIONOWO
1. jedno z przekształceń 
geometrycznych,
2. określasz go zaokrąglając liczbę, 
3. jednostka długości (morska lub 
lądowa), 
7. 60 sztuk, 
8. brutto - netto, 
11. 3 miesiące, 
12. jeden z czworokątów, 
17. jeden z najwybitniejszych 
matematyków starożytności, 
19. może być procentowa lub jednostka 
długości, 
20. wypłata po odciągnięciu potrąceń,
23. najsłynniejsza liczba niewymierna, 
24. jednostka powierzchni.

Hasła do krzyżówki ze str. 12

HALLOWEEN 27.10.2011r. w naszym gimnazjum 
odbyła się akademia z okazji 
Halloween-święta duchów,  wampi- 
rów i innych upiorów obchodzonego 
ostatniego dnia października               
Pierwszym punktem uroczystości   
była prezentacja multimedialna i 
fragment filmu animowanego 
''Miasteczko Halloween". 
  Po tym   odbył się występ laureatów 
konkursu literackiego "The Halloween 
Poems". Pierwsze miejsce zajęła 
Aleksandra Kołodziejczyk, drugie 
Karolina Derkacz, a trzecie Kinga 
Bochniak Następnym punktem 
programu było przedstawienie w 
języku angielskim przygotowane   
przez klasę II b. Po jego zakończ-   
eniu obejrzeliśmy  wspaniałą grupę 
taneczną z klasy III B, która 

 Taneczną, która zatańczyła "Taniec w duchu Halloween" w trzech odsłonach.  
       Aktorzy i tancerze zostali przygotowani przez Panią Beatę Ziemińską i Panią 
Małgorzatę Degę.



10 Światowy Dzień Walki z AIDS Wywiad miesiąca  3
Rozmowa z  Moniką Wołos

 nauczycielką języka angielskiego

                                             Rozmawiały Dominika Łój i Agnieszka JachorekW grudniu tego roku minęło 30 lat od opisu pierwszych przypadków choroby nazwanej później 
AIDS. W początkach epidemii AIDS zbierał ogromne , śmiertelne żniwo. W Polsce w 
czasopismach, środkach masowego przekazu pojawiały się informacje o tym, że dotyczy on 
homoseksualistów, narkomanów, osoby sprzedające usługi seksualne, że to choroba tylko 
określonych populacji, nie dotyczących tak zwanych normalnych ludzi. Tylko tyle, że AIDS 
dotknąć może każdego. Największa szanse na uniknięcie zakażenia się wirusem HIV 
wywołującego AIDS jest wiedza. Dlatego co roku 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień 
Walki z AIDS. 

  W naszej szkole również o tym pa-
miętaliśmy. Na początku spotkania obej-
rzeliśmy spektakl " Przepraszam Cię 
mamo" w wykonaniu Teatru "Kurtyna" z 
Krakowa. Pod wpływem narkotyków mło-
dzi ludzie dokonują czynu, który zostawi 
piętno na ich życiu aż do śmierci. W 
spektaklu zobaczyliśmy ból matki po 
śmierci dziecka oraz strach młodego 
człowieka przed konsekwencjami 
wynikającymi z nieumyślnego 
spowodowania śmierci. Przedstawienie 
było bardzo wzruszające. Następnie P. 
pedagog Beata Soboń przybliżyła nam 
rozmiary i zasięg choroby w rozmiarze 
statystycznym i społecznym. 

Wysłuchaliśmy również fragmentów książki s. Grażyny Muchy " AIDS - historie prawdziwe". 
Później braliśmy udział w szkolnym konkursie pod hasłem " HIV i AIDS w muzyce i filmie", 
którego zwycięzcą został Przemek Litwiniuk z klasy IIIA, wyróżnieni zostali także: Patrycja 
Główka ( kl. IIIb), Dominika Łój (kl. IIIB), Julia Stępniak (kl.IIIb), Martyna Soboń (kl IIb).    W 
czasie konkursu słuchaliśmy wspaniałej muzyki zespołu Queen i wielkiego Freddego Mercurego 
oraz psycho rapowych utworów Magika i zespołu Kaliber 44 
Przybliżyła nam również działalność 
wolontariuszy z naszej szkoły, po czym 
zaprosiła kandydatów na wolontariuszy byli 
to przede wszystkim uczniowie klas I do 
złożenia ślubowania. Lider Szkolnego 
Klubu Wolontariusza "UŚMIECH" Patrycja 
Denis poruszyła problem akceptacji ludzi 
chorych i podkreśliła znaczenie pracy 
wolontariuszy w szpitalach i hospicjach 
przy chorych na AIDS
   Na zakończenie spotkania obejrzeliśmy 
przedstawienie "Co nowego w polityce" w 
wykonaniu Kabaretu Żarówa czyli uczniów 
klasy IIIa. Trochę dobrego humoru 
pomogło nam rozładować emocje 
związane z podejmowanymi wcześniej 
tematami
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PRÓBNY EGZAMIN 
GIMNAZJALNY KLAS III

  Rok szkolny 2011/2012 to rok w którym 
po raz pierwszy uczniowie klas III będą 
pisali egzamin gimnazjalny w nowej 
formule. Warto było więc sprawdzić jak on 
wygląda podczas ogólnopolskiej próby. 
Arkusze egzaminacyjne przygotowała. 
Centralna komisja Egzaminacyjna. 
Przystąpienie do takiej próby było 
dobrowolne, ale skorzystało z nie wiele 
gimnazjów -  w tym oczywiście, jak co 
roku, nasze

  16 grudnia 2011 r. -  egzamin z języków 
obcych (język angielski, język niemiecki, 
język francuski, język rosyjski), godz. 9.00 
– część z poziomu podstawowego (czas 
trwania: 60 min), godz. 10.45 – część z 
poziomu rozszerzonego (czas trwania: 60 
min); Egzamin sprawdzał nie tylko wiedzę 
i umiejętności, ale i procedury jego 
przeprowadzania. odbywał się w takich 
samych warunkach jak egzamin właściwy.
  Do egzaminu przystąpili niemal wszyscy 
trzecioklasiści

   Wrażenia jakimi dzieli  się po egzaminie  były 
różne, choć przeważały opinie, że nie był 
nadzwyczaj trudny
   Redakcja „Kanclerzyka” życzy wszystkich 
trzecioklasistom, by nassroje po egzaminach 
kwietniowych były jeszcze lepsze
                                                                            
                                    POWODZENIA!!!!

Narodowe Święto Niepodległości

   8 Dnia 10 listopada na holu 
pierwszego piętra naszego 
gimnazjum odbył się uroczysty apel 
przygotowany przez klasę III A
Po długiej przerwie zgromadzili się 
tam wszyscy uczniowie szkoły ubrani 
w galowe stroje . Na początku 
wprowadzony ostał poczet 
sztandarowy w składzie : Edyta 
Bojar , Michała Sobczuk  oraz 
Agnieszka Jachorek . 
   Następnie o czynie niepo-
dległościowym Józefa Piłsudskiego 
opowiadały : Patrycja Denis , Alek-
sandra Kwoka , Mariola Marurek 
oraz Katarzyna Kieryło . W trakcie 
wyświetlana była wzruszająca i 
dająca bardzo dużo do myślenia prezentacja komputerowa z podkładem muzycznym , który 
stanowiły pieśni patriotyczne z tych trudnych dla Polaków lat .Na koniec głos zabrał  Pan 
Dyrektor Zbigniew Świrszcz, który przypomniał historię tego święta i podziękował osobom 
zaangażowanym w przygotowanie akademii
         Ten ciekawy montaż słowno – muzyczny przygotowany został pod kierownictwem Pani. 
Małgorzaty Niedzieli i Pani Marzanny Świrszcz .

ŚWIĘTO MATEMATYKI

Jak co roku w naszym gimnazjum 
zorganizowane zostały Dni 
Matematyki. Klasy pierwsze i drugie 
wzięły udział w konkursie 
matematycznym. Reprezentanci 
poszczególnych klas zebrani w 
bibliotece szkolnej łamali sobie głowę 
nad ciekawymi zadaniami 
przygotowanymi przez Panią Barbarę 
Mołodecką i Panią Wiolettę 
Derkacz.

Podsumowanie i wręczenie 
zwycięzcom nagród przez  dyrektora 
gimnazjum nastąpiło w obecności 
całej społeczności szkolnej.
 Zwyciężyła, po dogrywce, klasa  I B, 
drugie miejsce zajęła klasa II B

14 grudnia 2011 r. – odbył się próbny egzamin z 
przedmiotów humanistycznych , godz. 9.00 – część z 
historii i wiedzy o społeczeństwie (czas trwania: 60 
min); godz. 10.45 – część z języka polskiego (czas 
trwania: 90 min); 
15 grudnia 2011 r. - próbny egzamin z przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych, godz. 9.00 – część z 
przedmiotów przyrodniczych (czas trwania: 60 min), 
godz. 10.45 – część z matematyki (czas trwania: 90 
min); 
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         Ankieterzy Kanclerzyka przeprowadzili wśród uczniów gimnazjum                
przedświąteczny sondaż, zadając im cztery pytania:
1. Jakie znaczenie mają dla Ciebie Święta?
2. Jak wyglądaj Twoje przygotowania do Świąt?
3. Z kim chciałbyś spędzić  Święta?
4. Czy sam obdarowujesz kogoś prezentem świątecznym?
  W sondażu wzięło udział 182 uczniów . Oto wyniki

ANKIETA KANCLERZYKAMiesiąc bibliotek szkolnych

W naszym gimnazjum październik ogłoszony został  miesiącem biblioteki szkolnej.                         
Akcja polegała m.in. na                                                                                                                              
   - promocja biblioteki – ukazanie różnych form działalności                                                                     
   - aktywizacji środowiska szkolnego                                                                                                         
   - wzbudzeniu zainteresowania zbiorami  bibliotecznym                                                                          
   -  wyeksponowaniu roli biblioteki jako szczególnego miejsca w szkole                                       
Odbiorcami akcji byli uczniowie, nauczyciele i pracownicy Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego

Działania w ramach obchodów święta bibliotek szkolnych w 
naszym gimnazjum to :- dekoracja biblioteki plakatami 
promującymi czytelnictwo, dekoracje na korytarzach szkolnych 
– wierszyki i hasła promujące książkę i czytelnictwo 
zachęcające do odwiedzenia biblioteki.                                       
  - w każdy wtorek miesiąca października odbywał się kiermasz 
ciastek upieczonych przez uczniów, pieniążki zostły przezna-
czone na zakup książek                                                         - 
akcja podaruj książkę bibliotece – wszyscy którzy chcieli i 
mogli podarować książkę, składali je w pudełku ustawionym  w 
bibliotece                                                                                     
 - została zorganizowana wystawa mój przyjaciel pies w 
ramach światowego dnia zwierząt – w bibliotece szkolnej 
zamieszkały pluszowe pieski                                                       
-  3 konkursy: plastyczny – zaprojektuj okładkę dla wymarzonej 
książki, literacki – napisz wierszyk o książce, bibliotece lub 
bibliotekarce i konkurs wiedzy o bibliotece szkolnej,                   
- w każdą środę października uczniowie obdarowywani byli 
cukierkami, zakładkami do książek lub pocztówkami 
zasponsorowanymi przez wydawnictwa: Czerwony Konik, 
Longman, Harmonia

                           Akcję koordynowała Pani Małgorzata Złotnik

Oto poetyckie próby naszych 
uczniów
 
BIBLIOTEKA
Biblioteka rzecz wspaniała,
Dla każdego doskonała.
Kto tu przyjdzie dla każdego 
Znajdzie się coś ciekawego.
Bo koledzy tu czytają,
Wiedzę wielką zdobywają. 
Gdy książeczek nikt nie czyta
To i radość szybko znika.
Gdy ich dzieci nie czytają
To książeczki się gniewają.

W BIBLIOTECE
W naszej szkolnej bibliotece
Nie wiem czy Wy o tym 
wiecie,
Znajdziesz książki stare, 
nowe,
Duże, małe, kolorowe,
Aby spotkać Myszkę Miki 
Nie trzeba lecieć do 
Ameryki,
Wystarczy pójść do 
biblioteki,
By zdobyć wiedzę na wieki.

PRZYJACIEL
Książki to najlepsi przyjaciele,
Nie skrzywdzą, nie zranią,             
a nauczą wiele.
Każdy w bibliotece jest mile 
widziany,
'Zawsze na Ciebie zawsze czeka
nasza szkolna biblioteka
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  SZLACHETN A PACZKA
ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

... bo więcej szczęścia jest w 
dawaniu niż w braniu!

   Szkolny Klub Wolontariusza 
"UŚMIECH" działający w naszym 
Gimnazjum został wyróżniony na 
Gali podsumowującej Europejski 
Rok Wolontariatu 2011.   
Szczególne wyróżnienia otrzymały 
Patrycja Denis(kl.IIIa) i 
Aleksandra Słodka (kl.IIIb). 
Szkolny Klub Wolontariusza 
"UŚMIECH" został założony w 
2009r. , koordynatorem Klubu jest 
Pani pedagog Beata Soboń.
Nasi wolontariusze aktywnie włączają się do organizowanych akcji charytatywnych. W tym 
roku po raz pierwszy dołączyli do drużyny SZLACHETNEJ PACZKI
SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy â€“ realizowana od 
2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. Głównym jej założeniem jest idea 
przekazywania bezpośredniej pomocy, by była ona skuteczna, konkretna i sensowna. 
Dzięki pomocy i zaangażowaniu wszystkich mieszkańców naszej Gminy wolontariusze 
przygotowali 37 paczek dla dwóch rodzin( jedna z rodzin mieszka w Gminie Stary Zamość). 
Była to największa liczba przygotowanych paczek wśród darczyńców w powiecie 
zamojskim

Nasi wolontariusze 
równocześnie prowadza akcję 
charytatywną " ZOSTAŃ 
ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM" - 
zawsze w m-cu grudniu 
zbieramy dary na rzecz 
Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo - Wychowawczej     
w Łabuniach 

Szkolny Klub Wolontariusza 
"UŚMIECH" systematycznie 
prowadzi akcje zbierania 
funduszy (sprzedaż zeszytów, 
kalendarzy) na działalność 
Hospicjum Santa Galla w 
Łabuniach.
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