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1. Nauka o ziemi 

2. Rozwiązujesz na lekcji matematyki 

3. Nauka o planetach, o gwiazdach 

4. Często ją słuchasz 

5. Najgłębsze jezioro świata 

6. Miasto, posiadające najwięcej na świecie ludzi 

7. Największe państwo świata według liczby ludności 

8. Kto tworzy mapy 

9. Zbiór map 

  

Ułożyła Renata Rymszewicz, 6c 
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Pierwszy, kto prawidłowo ułoży z oznaczonych cyframi w kratkach liter 

hasło, otrzyma nagrodę. Odpowiedzi oddawać dla naucz. jęz. polskiego, A. 
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Karnawałowe wspomnienia 
 

  Świat się zmienia, a tradycja karnawału noworocznego w naszej szkole wciąż 

istnieje.  

 W tym roku karnawał noworoczny odbył się 27 grudnia o godz. 18. 00. 

Uczniowie od klasy 8 do 12 prezentowali swoje umiejętności artystyczne. 

Każda klasa szykowała się starannie i chciała wystąpić jak najlepiej, jak 

najśmieszniej. 

Karnawał noworoczny rozpoczęła pani dyrektor, a za kilka chwil potem 

wystąpiła klasa 8 z demonstracją mód. Mody nie były zwykłe, bo zamiast 

modelek na scenę wyszli... chłopcy, ubrani w piękne panny. Mieli wspaniałe 

uczesania, a już stroje!!! 

 

(Dokończenie na str.2) 

 
W numerze: 
Str.1 – Karnawałowe wspomnienia 

Str.2 – Karnawałowe wspomnienia (Dokończenie z 1 str.)  

Str.3 – Tydzień nauk ścisłych   
Str.4 – Wycieczka do Wilna w ramach tygodnia języka polskiego  

Str.5 – Wyniki olimpiad i konkursów  

Str.6, 7 – ZIMOWISKO „Dum spiro spero- miejmy nadzieję” WDH- „Czarna Trzynastka” 

Str.8 – 13 stycznia- Dzień Obrońcy Wolności Litwy 

Str.9 – Pozdrowienia 

             Podziękowania 

Str.10 –  Horoskop 

Str.11 – Dowcipy 

Str.12 – Krzyżówka 
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Z życia szkoły 

Karnawałowe wspomnienia 

 
   

  Potem wystąpiła klasa 9, przedstawiając scenkę”Еслиб я был султан”. Była 

to bardzo wesoła scenka, a chłopcy wystąpili w roli pięknych żon sułtana.  

  Następnie wystąpiła klasa 10 z tańcem „Rok and roll”. Ładnie zatańczyli, 

widać, że długo ćwiczyli i chcieli pokazać się jak najlepiej. 

   Szybko mijał czas i musiała już pokazać swe zdolności klasa 11. A pokazać 

naprawdę mieli co. Numer był przyszykowany idealnie: najpierw króciutka 

scenka, a potem nowoczesny taniec. Wszystkim to bardzo się spodobało i 

oglądaliśmy z zapartym tchem. 

  Klasa 12 przedstawiła ciekawą scenkę pod muzykę „Я лежу на пляжу”.  

Czas szybko, ale wesoło minął dla każdego ucznia. 

  A potem była ...dyskoteka. 

 Jolanta Mażulyte, 9c 
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Dowcipy 

 
Na lekcji biologii nauczycielka przestrzega dzieci: 

- Pamiętajcie, że nie wolno całować kotków ani piesków, bo od tego 

mogą się przenosić groźne zarazki. A może ktoś z was ma na to 

przykład? 

Zgłasza się Jasio: 

- Ja mam, proszę pani. Moja ciocia całowała raz kotka. 

- I co? 

- No i zdechł. 

 

*  *  * 

Na religii:  

- Kto widzi i wie wszystko?  

Na to Jasio:  

- Moja sąsiadka... 

 

*  *  * 

Wchodzi nauczyciel do klasy i mówi:  

-Wszyscy nienormalni, proszę wstać!  

Wstaje Jasio, a nauczyciel się go pyta:  

-Jasiu, dlaczego wstałeś?  

A Jasio na to:  

-No bo mi głupio, jak pan tak sam stoi... 

 

*  *  * 

 

Pani zadała dzieciom temat wypracowania: "Jak wyobrażam sobie 

pracę dyrektora?" Wszystkie dzieci piszą tylko Jaś siedzi bezczynnie 

założywszy ręce. 

- Czemu, Jasiu, nie piszesz? - pyta się nauczycielka. 

- Czekam na sekretarkę. 
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Horoskop 
KOZIOROŻEC – 22 grudnia-19 styczeń 

 

 Będzie to rok pokonywania lęków. Im bardziej 

Koziorożce będą się czegoś bały, tym silniejszego z tej 

strony mogą doświadczyć ataku. Powinny stać się 

twarde, waleczne i nieustępliwe. Różni ludzie będą 

udawać przyjaciół, będą próbować manipulacji. 

Koziorożce będą lecieć z pomocą ale sobie tylko 

zaszkodzą. 

W finansach otwierać się będą nowe perspektywy i nowe możliwości. Wiele 

okazji, powinny wykorzystać, gdyż szansa na drugi raz może się już nie 

powtórzyć. 

W pracy dobre porozumienie, Koziorożce będą mogły się rozwijać. Będą mieć 

doskonałe opinie. Ludzie i czas będą im sprzyjać. 

W miłości Koziorożce doświadczą wiele ciepłych gestów. Przestrzeń w sercu 

dla wielu Koziorożców wypełni się miłością do drugiej osoby. 

Los wymagać będzie od Koziorożców większego zaufania do samego siebie. 

 

WODNIK – 20 stycznia-18 lutego 

 

Wodniki będą przepełnione euforią i zadowoleniem. 

Wiele Wodników nie będzie dostrzegać ważnych rzeczy 

dziejących się w ich życiu. Możliwe,  że wiele Wodników 

będą w stanie zakochania czy upojenia czymś 

ekscytującym. Nie będą słuchać dobrych rad. Będą 

odrzucać to,  co nie jest im na rękę. Będą także odsuwać 

od siebie ludzi, którzy będą mówić im prawdę. 
W finansach znaczne pogorszenie sytuacji. Będą czuły 

się pokrzywdzone i oszukane, ale same mogą być sobie winni. 

W pracy będą uzyskiwać pomoc od współpracowników. Ważne dla Wodników 

powinno być zachowanie spokoju i sposób, w jaki przekazują informację. 

W rodzinie wydaje się, że będą mieć silną pozycję, ale nikt się z biednymi 

Wodnikami nie będzie liczył. W miłości będą wkładać różowe okulary i nie 

zawsze będą widzieć prawdę. Wodniki w drugiej połowie roku zmienią swoje 

nastawienie i zaczną dostrzegać rzeczywistość taką, jaka jest, co doprowadzi 

do wielkich pozytywnych zmian i niespodzianek w życiu Wodnika. 
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Z życia szkoły 

Tydzień nauk ścisłych 
 
 W dniach 6-10 grudnia bieżącego roku w naszej szkole odbył się tydzień nauk 

ścisłych dla uczniów klas 5-12. 

 W poniedziałek zostały przeprowadzone wiktoryny z fizyki i matematyki przez 

nauczycielkę matematyki, panią Alinę Boiko, oraz nauczycielkę fizyki, panią 

Jadwigę Gurecką. Na ścianach  korytarzy drugiego piętra zostały wywieszone 

plakaty z matematyki oraz fizyki, wykonane przez uczniów naszej szkoły.  

 Dzień ekologii we wtorek przeprowadzała nauczycielka fizyki, pani Łucja 

Suchodolska. Wśród wielu zajęć odbywających się tego dnia pod 

kierownictwem nauczycielki biologii i prac, pani Danutė Adomavičienė, 

zostały wykonane karmniki dla ptaków. 

Nauczycielki od chemii i fizyki, panie Elvyra Jaskaitienė oraz Łucja 

Suchodolska, we środę przeprowadziły szkolne olimpiady z fizyki i chemii. 

We czwartek olimpiadę z matematyki dla uczniów klas 5-12 przeprowadziła 

nauczycielka matematyki, pani Antonina Boiko.W tym samym dniu uczniowie 

klasy 8c na podwórku szkolnym ulepili ze śniegu geometryczne figury 

przestrzenne. 

Na piątek przez nauczycielki różnych przedmiotów nauk ścisłych została 

przyszykowana z wykorzystaniem IKT i następnie przeprowadzona przez 

nauczycielki : panią od matematyki, Teresę Sadowską, oraz panią od 

informatyki, Helenę Szneiderienė, gra ,,Łowca dziesiątek’’. Następnie odbyło 

się podsumowanie tygodnia nauk ścisłych oraz nagrodzenie najaktywniejszych 

uczestników drobnymi nagrodami oraz dyplomami w sali aktowej szkoły.  

Pokaźna liczba uczniów, którzy wzięli udział w imprezach tygodnia nauk 

ścisłych w naszej szkole, daje możliwość myślenia, że motywacja do głębszego 

opanowywania przedmiotów nauk ścisłych wzrosła w znacznej potędze. 

 

 St. nauczycielka matematyki 

Teresa Sadowska 
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Wycieczka do Wilna 

w ramach tygodnia języka polskiego 
 

  We czwartek, 16 grudnia, uczniowie klas 8c i 9c przyszli do szkoły wcale nie 

nastrojeni do nauki. Mieli jechać do Wilna na wycieczkę. Było chętnych i z 

innych klas, ale miejsc w autokarze zabrakło. 

  Pogoda była wspaniała: mróz, świeciło słońce, a wesoły nastrój uczniów 

jeszcze bardziej nagrzewał atmosferę.  

  Gdy przyjechaliśmy do Wilna, w pierwszą kolej zwiedziliśmy Plac 

Katedralny. Obejrzeliśmy choinkę, chyba najpiękniejszą w całym mieście. Na 

pamiątkę zrobiliśmy kilka zdjęć.  

  Następnie poszliśmy do Katedry, gdzie obejrzeliśmy kaplicę św. Kazimierza i 

podziemia. Pani A. Jankowska, która tym razem była naszym przewodnikiem, 

opowiedziała wiele ciekawych rzeczy o św. Kazimierzu i cudach, jakie 

odbywały się przy jego grobie. W podziemiach Katedry widzieliśmy groby 

królów polskich oraz ich żon. 

  Potem zwiedziliśmy muzeum Adama Mickiewicz. Muzeum to mieści się w 

domu, w którym mieszkał wieszcz, gdy przebywał w Wilnie.  

  Jednak najwięcej wrażeń pozostało po tym, jak wracaliśmy do autokaru. Cały 

śnieg starówki wileńskiej był na naszych plecach... 

  Z całego serca dziękujemy dla pani A. Jankowskiej, pani A. Bartoszko i pani 

I. Iwanowej za tak ciekawą i wesołą wycieczkę. 

Robert Wojczan, 9c 
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               Pozdrowienia 

Podziękowania 
 

Droga Agato! 

         Z okazji urodzin składamy Ci moc najserdeczniejszych życzeń: 

Zdrowia, szczęścia pomyślności oraz spełnienia wszystkich marzeń. 

 Idź  śmiało przez życie, 

Miej byczą minkę,  

Łap szczęście za ogon 

I duś jak cytrynkę! 

                           Agacie Sadowskiej – 

koleżanki z klasy wraz z wychowawczynią 

Inesso! 

 Pozdrawiamy z Dniem Urodzin! W każdej chwili, zawsze, wszędzie, 

niech Ci w życiu dobrze będzie! Niech Cię dobry los obdarzy wszystkim, 

o czym tylko marzysz. 

   Inessie Chrapowickiej od koleżanek z 6 klasy 
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13 stycznia- Dzień Obrońcy Wolności Litwy. 

 

  13 stycznia 2011 roku (we czwartek) obchodziliśmy 20-tą rocznicę 

Dnia Obrońcy Wolności Litwy. Czcząc pamięć poległych w 1991 roku 

obrońców niepodległości kraju, o godz. 8.00 w klasach i na korytarzach 

zapaliliśmy świece.  

  Później o godz. 8.15 poszliśmy na lekcję obywatelstwa, która była 

translowana przez telewizję. Uczniowie klas 6- 12 zostali podzieleni na 

dwie grupy, dlatego w ciszy i spokoju mogliśmy zastanowić się nad 

najważniejszymi wartościami ludzkimi, takimi jak wolność, 

niepodległość i  patriotyzm. Czym one są dla nas? Czym były 20 lat 

temu dla ludzi, którzy zebrali się przy Sejmie, budynku Litewskiego 

Radia i Telewizji oraz Wieży Telewizyjnej, by nie dopuścić do ich 

zajęcia przez wojska radzieckie? Myślę, że wraz z uczniami Szkoły im. 

13 stycznia w Wilnie, odpowiedzieliśmy sobie na te pytania. Ofiara tych, 

którzy zginęli 20 lat temu, nie była nadaremną. Dzisiaj możemy cieszyć 

się, że żyjemy w wolnym, niepodległym państwie, możemy swobodnie 

poruszać się po Europie, możemy głośno wypowiedzieć swoje zdania na 

interesujące nas tematy. 

 

Uważam, że wartości takie jak 

wolność, niepodległość, patriotyzm są 

uniwersalne i ponadczasowe. 

Dzisiejszy patriota -to nie tylko 

człowiek, stający w obronie kraju 

podczas wielkich zagrożeń. Jest nim 

również osoba, która w codziennym 

życiu szanuje symbole narodowe, 

która pamięta o ważnych dla kraju i 

jego historii wydarzeniach czy 

rocznicach, kultywuje pamięć o 

swoich przodkach, wyraża 

zainteresowanie rodzimą kulturą, historią i teraźniejszą sytuacją kraju. 

Wioleta Armacka, 7c 
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Z życia szkoły 

WYNIKI OLIMPIAD 

I KONKURSÓW: 

 
OLIMPIADA Z FIZYKI-             I miejsce: E.  DROZDOWSKI (11KL.) 

OLIMPIADA Z MATEMATYKI-  I miejsce: I. SUKIASIAN (11KL.) 

                                                                      K. NARUSZEWICZ (10C) 

                                                                     R. WOJCZAN (9C) 

OLIMPIADA Z JĘZYKA POLSKIEGO- I miejsce: 

                                                                          A.  RYNKIEWICZ(12 A) 

                                                                          Z. WOJNICZ (12C) 

OLIMPIADA Z CHEMII                      - I miejsce:  

                                                                          K. JANKOWSKA (10C) 
KONKURS ORTOGRAFICZNY               -I miejsce: I. DAJNOWSKA(5C) 

                                                                               I.  IGNATAWICZIUTE(6C) 

                                                                                  M. ŻYLEWICZ (7C) 

                                                                                 J. TRUMPAKAIS (8C) 

KONKURS RECYTATORSKI 

”WIERSZE BOŻONARODZENIOWE” 

JĘZ. ANGIELSKI                                  -I miejsce: R. ZARANKA (5C) 
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Stroniczka Harcerska 

 

ZIMOWISKO  

„Dum spiro spero- miejmy nadzieję” 

WDH- „Czarna Trzynastka” 

 
 

  Pod takim hasłem było zorganizowane zimowisko „Czarnej 

Trzynastki”. W dniach 26- 30 grudnia w Gimnazjum Jana Pawła II 

odbyło się najciekawsze z życia „Czarnej Trzynastki” zimowisko. 

Hasłem były słowa: Dum Spiro Spero- Miejmy Nadzieję”.  

  26 grudnia o godz. 16. 00 zbierały się zastępowe wraz ze swoimi 

zastępami w Gimnazjum Jana Pawła II. Ogółem były 4 zastępy: 

„Czarne Róże”, „Ogniki nadziei”, „Czarne Lilie” i „Ad-astra”. Każdy 

zastęp zawczasu przyszykował okrzyk swego zastępu. Okrzyki były 

bardzo oryginalne i pocieszne. Przez cały czas, spędzony na zimowisku, 

zdobywaliśmy punkty: za punktualność, za służbę, za wiedzę harcerską 

itp. 

  Każdy zastęp pragnął zdobyć jak najwięcej tych punktów, więc 

wszyscy starali się być punktualnymi i dobrze wykonywać służbę. 

Wiedzieliśmy, że w końcu zimowiska będzie podsumowanie punktów i 

tylko jeden zastęp zdobędzie pierwsze miejsce. 

  Nowy dzień dla nas był czymś niezwykłym, bo każdego dnia czekała na 

nas jakakolwiek radosna niespodzianka. Nie tylko dla nas było tak 

wesoło i miło, ale darzyliśmy tą radość innym. Nasza drużyna  
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odwiedziła Dom Dziecka. Każda druhna dla dziecka miała skromny 

upominek, aby to dziecko chociaż na kilka godzin poczuło ciepło i 

miłość. Upominki były skromne, ale u każdego dziecka na twarzy był 

szczery uśmiech.  

  Wielką niespodzianką dla nas było to, że mieliśmy wspólny kominek z 

całą „Czarną Trzynastką”(i z chłopcami, i z dziewczynami) na ulicy. 

Chociaż był mróz, ale ani jedna druhna nie zmarzła, bo przy tym 

ognisku była jedność i szczerość.  

  W przedostatni dzień na zimowisko zaproszeni byli rodzice każdej 

druhny`. Mogli oni zapoznać się z tradycjami harcerskimi.  

  Apele przy zachodzie słońca lub gwiazdach, wspólne ogniska lub 

kominki, konkursy, bieg harcerski- tego nie uda się zapomnieć! Te 

wspomnienia ciągle będą istnieć w naszych sercach.  

                                         

                                    Zastępowa 

Jolanta Mażulyte, 9c 
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