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12   Rozrywka

Kartkę z rozwiązaniami oraz swoimi danymi dostarcz do p. Jerzego Pitka wraz z zakupionym 
numerem „Kanclerzyka”. Termin nadsyłania odpowiedzi do 25 marca2011 r.                   
Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosowana będzie cenna nagroda  o wartości około 50zł.  
 W poprzednim numerze nagrodę sprzęt AGD wartości 60 zł wylosował  Wojtek Kuczaj 
z klasy III A

POMYŚL, ROWIĄŻ, ZDOBĄDŹ NAGRODĘ

   Wiosną wszystko budzi się do życia. 
Na drzewach pojawiają się liście i pąki 
  Dni staja się coraz bardziej dłuższe i 
cieplejsze. Słychać śpiew ptaków i 
wesoły śmiech dzieci. Wiosna kojarzy 
się z narodzinami czegoś nowego, 
świeżego i końcem czegoś starego, 
przeszłego, z energią, życiem -  czymś 
pięknym .Wiosna jest porą szczęścia, 
radości a także miłości .

  Brzózka kwietniowa
To nie liście i nie listki,
Nie listeczki jeszcze 
nawet 
To obłoczek 
przeźroczysty,
Pozłociście zielonawy.

Jeśli jest gdzieś leśne 
niebo,
On z leśnego nieba 
spłynął,
Śród ogrodu zdziwionego
Tuż nad ziemią się 
zatrzymał.

Ale żeby mógł zzielenieć,
Z brzozą się prawdziwą 
zmierzyć,
Ściemnieć, smugę traw 
ocienić -
- Nie, nie mogę w to 
uwierzyć.
                              Julian Tuwim

Zadanie 1
Policz, ile na tym obrazku jest trójkątów, a ile prostokątów

Zadanie 2
Wykreśl z każdego szeregu powtarzające się litery, a dowiesz się 
co zjadł na obiad łakomy król. Podaj liczbę spółgłosek dźwięcznych.
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Drodzy Czytelnicy

    

     „Wiosna to, jak dla mnie, jedna z najradośniejszych pór roku, 

wszystko budzi się do życia, jest kolorowo i radośnie.

    Można wreszcie zrzucić z siebie ciężkie zimowe kurtki, 

płaszcze, szaliki czapki... dłuższe dni, krótsze noce, więcej 

słońca, więcej okazji, by spędzić czas na łonie natury.

Mi wiosna kojarzy się przede wszystkim z kwiatami - drzewa 

owocowe pokrywają się kwieciem, trawka rośnie coraz większa i 

coraz bardziej zielona, a ja mogę posiać kwiatki w moim własnym 

ogródku i czekać z niecierpliwością aż wyjdą na powierzchnię, 

będą rosły coraz większe, aż w końcu zakwitną :)

    A czy kojarzy mi się z egzaminem. Jest on za  niecałe 2 

miesiące, ale nie, wiosna wcale mi się z nim nie kojarzy, zresztą 

mam nadzieję, że wiosna nadejdzie wcześniej.                             

A  jak już wreszcie nadejdzie to czekam na lato, które zbliża się 

dużymi krokami i niesie ze sobą długo wyczekiwane wakacje :) „    

                                    
                                                         TrzEcIoKlAsIsTkA

Pod redakcją Jerzego Pitka  ten numer „Kanclerzyka” współtworzyli :Renata Szymala, 
Łucja Walczak, Sylwia Zająć, Piotr Kiciak, Dominika Łój, Agnieszka Jachorek, Dominika 
Nizioł, Karolina Derkacz,Klaudia Seroka.

SUKCES PIŁKAREK NOŻNYCH

.

We wtorek 8 lutego w hali gimnazjum w 
Starym Zamościu odbył się finał powiatu 
zamojskiego LZS Piłkarska Kadra Czeka 
Dziewcząt. W turnieju wystartowało 6 
drużyn Mecze ze rozgrywano w 2 grupach 
po 3 zespoły. Następnie rozegrano półfinały 
i mecze finałowe. Najlepszym zespołem 
okazało się gimnazjum w Starym Zamościu 
Zespół ten wystąpił w składzie: Stępniak 
Katarzyna, Goch Karolina, Edel Elżbieta, 
Budzyńska Olga, Bojar Patrycja, Boba 
Klaudia, Denis Patrycja, Wiatrzyk Adriana, 
Krakowiak Joanna, Burcon Klaudia

Najlepsze drużyny otrzymały puchary i medale, wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe 
dyplomy. Mistrz Powiatu Zamojskiego w nagrodę wystartuje w mistrzostwach woj. 
lubelskiego 17 lutego w Nałęczowie.
        Nagrody wręczał wicestarosta powiatu Pan Kazimierz Sobczuk oraz Dyrektor 
gimnazjum - Zbigniew Świrszcz .

VII Halowego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Orła

 

    Wszystkie startujące zespoły 
otrzymały pamiatkowe dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe w postaci piłek 
nożnych,  a najlepsza zawodniczka, 
bramkarka i snajperka statuetki oraz 
dyplomy. Nasza impreza jest 
najmocniej obsadzoną imprezą tego 
typu na lubelszczyźnie. Wszystkie 
zespoły potwierdziły już teraz chęć 
uczestnictwa w kolejnej edycji turnieju.
Skład drużyny zwycięskiej:
Stępniak Katarzyna, Goch Karolina, 
Edel Elżbieta, Woszuk Paulina, 
Budzyńska Olga, Boba Klaudia, 
Budzyńska Natalia, Denis Patrycja, 
Wiatrzyk Adriana, Burcon Klaudia

   Nasze dziewczyny wygrały VII Halowy Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Orła. Tur-
niej odbył się 10 lutego w hali Gimnazjum. Odbywa się on cyklicznie i cieszy ogromną 
popularnością wśród szkół gimnazjalnych z terenu całego województwa lubelskiego. 
W tym roku uczestniczyło 9 zespołów podzielonych na 2 grupy. Rozegrano 16 spotkań 
grupowych, do półfinałów zakwalifikowały się drużyny ze Starego Zamościa, Krasnobrodu, 
Gimnazjum nr 5 z Lublina oraz Skierbieszowa.
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KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK
Rozmowa z  Panią  Moniką Woszak

 nauczycielką matematyki
Znak zodiaku…
…Panna
Interesuję się…
…matematyka, dobre polskie filmy
Najbardziej lubiany przedmiot w szkole…
…matematyka,fizyka,chemia
Muzyka, której najchętniej słucham...
...dobra muzyka polska, oprócz disco polo
Podziwiam…
… moją babcię i mojego dziadzia
Na bezludna wyspę zabrałbym…
… męża i dzieci
Najchętniej zwiedziłabym...
...Egipt, a tam zanurkować w oceanie
  Marzenie....
… wszystkie się spełniły
Jak długo uczy Pani w szkole? Czy tylko w naszej? Czy tylko matematyki?
...Siódmy rok, na chwilę obecną uczę tylko matematyki, uczę jeszcze w Liceum Ogólnokształcącym 
Szkół Mundurowych w Zamościu
Dlaczego wybrała Pani matematykę jako przedmiot nauczania?...
...Zawsze lubiłam matematykę i tylko tego przedmiotu nie trzeba było się uczyć.
Matematyka to przedmiot, który uczniowie postrzegają jako jeden z najtrudniejszych. Jak zachęcić 
młodzież by poznawała tajniki tej wiedzy?
...Żebyście największą uwagę skupiali na lekcjach
Dziękujemy za wywiad i życzymy dla Pani i Pani najbliższych wszystkiego co najlepsze 
                                                                               Rozmawiały Dominika Łój i Agnieszka Jachorek

   17 lutego w naszym gimnazjum odbyła 
się uroczysta akademia z okazji dnia 
zakochanych. Inscenizację, pod okiem 
pani Wołos i pani Ziemińskiej przygotowali 
aktorzy z klasy Ia i Ib. Tematem 
przewodnim przedstawienia była miłość, 
szczególnie ta nieszczęśliwa, mogliśmy 
więc oglądać m.in. perypetie wilka, który 
zakochał się w gąsce, czy historię gęsi, 
która tłumaczyła prosięciu, że byłaby z nich 
niezła para. Inscenizacji towarzyszyły także 
występy solistów, którzy zaśpiewali m.in. 
piosenkę "Plastikowa biedronko". 
Wszystkim zebranym udzielił się wesoły, 
walentynkowy nastrój.
                  więcej o Walentynkach str.9

WALENTYNKI

   Już po raz 7 w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Starym Zamościu odbył się koncert kolęd i 
pastorałek.  13 stycznia br. Zaprezentowało   
się 14 zespołów i 7 wokalistów w różnych 
kategoriach wiekowych. W zmaganiach kon- 
kursowych każdy z wykonawców zaprezento- 
wał dwa utwory. Komisja konkursowa oceniała 
warunki głosowe, dobór repertuaru i ogólny 
wyraz artystyczny.  W I kategorii prezentowali 
się wykonawcy z oddziałów przedszkolnych i 
kl. I-III szkoły podstawowej. Do II kat. wiekowej 
zgłosiły się dwa zespoły Komisja przyznała 
jedno wyróżnienie dla zespołu Mały SOLGIT 

są to nasi młodsi koledzy z SP w Wierzbie 
pod kierunkiem p. Anny Chabros .III kat. 
Wiekową reprezentował zespół wokalny 
SOLGIT z Gimnazjum w Starym Zamościu 
także pod kierunkiem p. Anny Chabros, 
który otrzymał wyróżnienie. Do IV kat. 
wiekowej zgłosiły się 3 zespoły. Wśród 
solistów z III kat. bezkonkurencyjna okazała 
się Patrycja Główka, Wyróżnienie otrzymał 
 Marcin Dyrkacz, oboje z Gimnazjum w 
Starym Zamościu. Przygotowała ich p. Anna 
Chabros , która utworami Mizerna cicha, 
Pada śnieg  wyśpiewała I miejsce  w IV 
kat. wiekowej wśród  solistów. 

                              W ostatnich dniach nasi uczniowie uczestniczyli                    
                                w wielu imprezach kulturalno-oświatowych. 

Uczniowie klasy I b i II b mieli możność poznać atmosferę prawdziwego 
teatru dramatycznego uczestnicząc 02.03 w spektaklu „Tartuffe albo 
szalbierz” w  Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie.  Sztuka,  będąca w kanonie 
lektur, została entuzjastycznie przyjęta przez naszą młodzież i nagrodzona 
gorącymi brawami. Po wyjściu z teatru ok. godz. 21.00 gimnazjaliści jeszcze 
długo dzielili się wrażeniami i zadawali jedno pytanie : Kiedy następny taki 
wyjazd? Organizator wyjazdu p. Jerzy Pitek zapewnia, że wkrótce. 

07.03 trzecioklasiści obejrzeli w Centrum Kultury Filmowej w Zamościu 
głośny film pt. „ Czarny czwartek” opowiadający o dramatycznych 
wydarzeniach grudniowych z 1970 r. w Gdańsku. Była to dla wszystkich 
nieoceniona lekcja naszej najnowszej historii, która niejednego skłoniła do 
refleksji na temat ceny jaką nasi rodacy zapłacili za wolność i nieodległość.

Artykuł pochodzi z 5 nr. tygodnika Niedziela  zredagowany przez p. Elzbietę Czarny.
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ŻYCZENIA 
WALENTYNKOWE

Jak co roku w dniu 14 lutego obchodzony jest dzień zakochanych – Walentynki. 
Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w 
Kościele katolickim obchodzone jest również tego dnia.
Reporterzy „Kanclerzyka” zebrali życzenia walentynkowe, które chcieli przekazać nasi 
uczniowie.

             Pozdrowienia 
      z okazji walentynek
       dla Karola Złotnika 
        od Walentynki z I

Z okazji walentynek 
pozdrowienia 

dla słodkiego kotka z klasy Ib 
od Sylwii xD

     
         Dla uroczych , ślicznych              

    Dziewczyn z klasy IIC
 tzn. dla Angeliki i 

Pauliny od chłopaków.

Z  okazji walentynek 
dla najwspanialszych 

dziewczyn w szkole z klasy IIIb .
Życzą chłopaki z klasy.

Znam ten stan , 
kiedy Ciebie mam

Z okazji walentynek 
wszystkiego naj

dla mojego dziubka *** 
Kamila***

Z czym kojarzą ci się walentynki?

1
2
3
4

Jak spędziłeś/aś ferie zimowe?

1
2
3
4

Ankieterzy „Kanclerzyka” przeprowadzili wśród 
gimnazjalistów sondaż. Zadali im dwa pytania:
     1. Jak spędziłeś/aś ferie zimowe?
     2. Z czym kojarzą Ci się Walentynki?
W ankiecie wzięło udział 120 uczniów naszego 
gimnazjum. Oto wyniki:

1)  Składaniem życzeń -  12 głosów

2) Kupowaniem kwiatów -17 głosów

3) Wspólnym spędzaniem czasu z       
bliską osobą                    -60 głosów   

4) Samotnością              -31 głosów   
       

  

1) Z rodziną w domu -41 głosów  

2)  Spotykając się z kolegami – 59 
głosów

3) Wyjazd do rodziny-12 głosów           
                                 
4) Na obozie, wycieczce, zimowisku-8 
głosów                                

 

                Życzenia 
     dla p. Marzeny Bielesz 
od tajemniczego wielbiciela.

     
     Jesteś dla mnie jak malowany.
        W dniu Św. Walentego 
           życzę tobie najlepszego.
          Szczęścia zdrowia i miłości 
          oraz dużo godności.
        Cudownie Cię widywać 
  Gdy sobie , rano twarz przemywasz.
           Dla Kacpra Zwiernickiego 
          od Adrianny i Eweliny 

        
     Życzenia dla całej klasy II,,a''
        od przewodniczącej.
.

     
        Te życzenia wam przesyła
           pewna miła Walentynka.
     W dniu tak pięknym i wspaniałym 
            Życzę wam sercem całym 
           Dużo szczęścia i wierności
             niekończącej się miłości.
   Przesyła Przewodnicząca klasy Ib 
         dla chłopków z  IIIa , Ib , Ia 
  

          Życzenia 
      dla całego świata,
od Szymona z rodziną.

      Wszystkiego Najlepszego
        z okazji Walentynek
       dla kochanych dziewczyn
                  z II,,b''

     
     Chcę być twą dziewczyną
          ukochaną i jedyną 
    chcę mieć Ciebie kochanego
        i nikogo już innego !
      Od walentynki z klasy Ib 
               dla  Walentego 
                z klasy IIIa.

file:///wiki/?wi?ty_Walenty
file:///wiki/Wspomnienie_liturgiczne
file:///wiki/Ko?ci??_katolicki
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  Dnia 14 lutego uczniowie naszej szkoły udali się na jednodniową wycieczkę do stolicy. 
Program był bardzo bogaty i interesujący. Młodzież miała okazję zwiedzić budynek 
Sejmu RP, Muzeum Powstania Warszawskiego, cmentarz na Powązkach, Teatr „Buffo” 
czy znaną warszawską cukiernię Arkadia. 
   Organizatorami i opiekunami były p. Beata Sobń, Marzanna Świrszcz, Marzena 
Bielesz i Anna Chabros .  
   Oto relacja uczestniczki Dominiki Nizioł:  

WYCIECZKA DO WARSZAWY

     „14 lutego 2011 r. Tego właśnie dnia 
o godzinie 2.00 (tak, tak o drugiej w 
nocy) mieliśmy się stawić na placu 
przed szkołą . 
  Większość z nas była zaspana , ale 
byli też tacy , którzy wcale  nie 
odczuwali tej godziny .
     Do Warszawy jechaliśmy 5 godzin z 
kilkoma przystankami  .                    
Jako pierwsze zwiedziliśmy Muzeum 
Powstania Warszawskiego . Minęliśmy 
się tam  z prezydentem RP 
Bronisławem Komorowskim

    Następnym miejscem , które zwie-
dziliśmy był Sejm , chodząc bo budyn-
ku naszego Parlamentu dowiedzieliś-
my się na czym polega praca posłów, 
senatorów, jak funkcjonuje w naszym 
kraju organ władzy ustawodawczej. 
   Potem pojechaliśmy na cmentarz 
powązkowski . Odwiedziliśmy m.in 
groby , Władysława Reymonta , 
Czesława Niemena , Jana Kiepury, 
rodziców Chopina. Nie spędziliśmy 
tam dużo czasu , ponieważ było 
zimno . Byliśmy tam około godziny .

   Kolejny punkt wycieczki to restauracja  
Arkadia , gdzie zjedliśmy obiad i okoliczne 
sklepy, w których można było kupić 
pamiątki. Po trzech godzinach 
spędzonych tam wyruszyliśmy do Teatru 
Buffo na  walentynkowe przedstawienie.
     Na koniec zmęczeni ale szczęśliwi  
wsiedliśmy do autokaru . Wróciliśmy do 
Starego Zamościa .
    Naprawdę warto było wybrać się na 
taką wycieczkę .     
                                      Dominika Nizioł

8 MARCA - DZIEŃ KOBIET

    Kiedy powstało dzisiejsze Święto Kobiet?- Za pierwowzór Dnia Kobiet 
przyjąć można obchodzone w starożytnym Rzymie Matronalia. Było to 
święto przypadające na pierwszy tydzień marca, związane z początkiem 
nowego roku, macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego święta 
mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia.       
   Dziś jest oficjalnym świętem  w takich państwach jak : Albania, Arme-
nia, Algieria, Białoruś, Brazylia, Kamerun, Chiny, Kuba, Włochy, Laos, 
Kazachstan, Kirgistan, Ukraina i wiele, wiele innych. Dzień Kobiet jest 
niezwykle popularny i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić. 
           Warto zachować tę tradycję, która nie ważne jak się kojarzy – jest 
przecież bardzo miła, w szczególności dla pań oczywiście.

Oficjalnie uznaje się 8 marca 1911 za początek Dnia Kobiet. Zapoczątkowała go 
Clara Zetkin w Kopenhadze. W związku z tym w bieżącym roku  obchodzimy        
                                                 100 rocznicę Dnia Kobiet.

   W naszym gimnazjum  zawsze 
pamiętamy o tym święcie.         
         W dniu 10 marca odbyła się 
akademia  pt. „ Randka po ciemku '' . 
Scenariusz został napisany przez dwie 
uczennice klasy Ib :  Karoline Derkacz i 
Monike Rybak.  Było to naprawdę 
wspaniałe przedstawienie , ponieważ 
prawie po każdej scenie wszyscy 
reagowali śmiechem. Doszły nas wieści że 
te dwie uczennice dostały propozycje 
napisania następnego scenariusza na inną 
okazje. Na koniec uczennice z klasy IIIc 
przeczytały życzenia. Przedstawienie 
pomogły przygotować : p. Monika Wołos 
oraz p. Beata Ziemińska.   

W przedstawieniu wystąpili uczniowie 
klas Ia, Ib, Ic :
-Katarzyna Drzazga – Karolina Derkacz 
- Ewa Czopek – Monika Rybak 
- Angelika Sedes – Katarzyna Hałas
- Arnold Bobek – Patryk Wiatrzyk
- Stanisław Kopytko – Karol Michalak
- Justin Bieber – Bartek Luchowski
- Wacław golonka – Sławek Tywoniuk
- Mariolka – Tomek Mazur ( najbardziej 
dopingowana postać )
- Roman – Kamil Kieller
- Zbychu – Grzegorz Goch
- Matka Biebera – Patrycja Czarniecka 
- Reklama: Kinga Bochniak , Martyna 
Soboń.

file:///wiki/Matronalia
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   Zakończył się pierwszy semestr roku szkolnego 2010/2011. Nauczyciele podsumowali wyniki nauczania i zachowania.                                                                  
                    Redakcja „Kanclerzyka”, dzięki uprzejmości Pana Dyrektora, przedstawia opracowane przez niego zbiorcze zestawienia:
 Uczniów z najwyższą średnią, uczniów ze 100% frekwencją, zestawienie ocen z zachowania, zestawienie frekwencji klas, zestawienie średnich klas z 
przedmiotów obowiązkowych, zestawienie średnich z bloków przedmiotowych,
    Najlepszym uczniom i klasom serdecznie gratulujemy, a pozostałym życzymy, by dołączali do  liderów.

Uczniowie z najwyższą średnią, 
uprawnieni do otrzymania stypendium 
naukowego  - 50 zł miesięcznie

ANNA WYROSTEK             - 5,25

JAWORSKA KATARZYNA    - 5,0

HAŁAS PATRYCJA               - 5,0

NIZIOŁ DOMINIKA                - 5,0

       DERKACZ KAROLINA          - 5,0  

                

Uczniowie ze 100 % frekwencją za I 
sem 2010/11

RUSZTYN OLA                   IA

RYBAK MONIKA         I B

SEROKA ROKSANA          I B

ZŁOMAŃCZUK SYLWIA    I B

MĘŻYŃSKA PATRYCJA    II A

WIATRZYK ADRIANA       II A

ŁUKASZCZUK ANGELIKA II C

SZEWCZYK KATARZYNA  II C

I a I b I c II a II b II c III a III b III c

93 96

84,8

94,6
87,2 90,5 87,9 86 86

Zestawienie frekwencji za I semestr 2010/11
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ZESTAWIENIE OCEN ZACHOWANIA
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Zestawienie średnich ocen z języka angielskiego za I semestr 2009/10

Serie1

 PORÓWNANIE WYNIKÓW KLAS III - PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY
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