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Redakcja gazetki szkolnej pragnie poinformować  
szanownych Czytelników o poszerzeniu składu naszej  
załogi:) Swoje dziennikarskie powołanie odkryły (szkoda,  
że tylko dziewczyny):

✔ Gosia Klar (artykuły o tematyce ogólnej, rozrywka)
✔ Julia Kaźmierczak (sekcja muzyczna i rozrywka)
✔ Nikola Bednarska (sekcja sportowa)
✔ Natalia Wilk (multimedia)

Drodzy chłopcy!

Dzień chłopaka już za nami. Jednak wszystkie 
dziewczęta z gazetki o Was pamiętają i życzą 
spełnienia marzeń, dużo uśmiechu, wielu 
niezapomnianych chwil i, oczywiście, jakiejś wysokiej 
blond piękności (chyba, że wolicie niską panią 
brunetkę) obok siebie :)



     

Gimnazjaliści w roli studentów fizyki 

     25.09.2012r. udaliśmy się na Uniwersytet Śląski w Katowicach, gdzie braliśmy 
udział w trzech wykładach prowadzonych przez fizyków. Mogliśmy zaobserwować 
kilka  doświadczeń  oraz  dowiedzieć  się  czegoś  ciekawego  na  temat  barw  tęczy, 
atomów, stanów skupienia,  nanocząsteczek1 … Każdy z nas mógł zadawać pytania 
do  niezrozumiałych  zagadnień  ,  jak  i  usłyszeć  pytanie  od  prowadzącego.  Każdy 
wykład trwał ok. 45 minut i dotyczył  innego tematu – „Panta Rhei”2, „Jedna materia 
– wiele stanów”, „Zajrzeć w świat atomów”.
 Nie można było nakręcać filmów z wykładów, ponieważ były to pomysły autorskie, 
które będą pokazywane kolejnym chętnym. Na szczęście dozwolone było robienie 
zdjęć, które niebawem znajdziecie na stronie internetowej naszej szkoły. 
Niestety  studentami  mogli  poczuć  się  tylko 
wybrani,  w  tym  wypadku  byli  to  uczniowie  z 
klasy 1a, 1b oraz 3a. Rolę opiekunów wycieczki 
pełnili : p. Maria Kłaczka, p. Witold Brandys, p. 
Agnieszka  Klar  i  p.  Elżbieta  Iwanek.  Gdy 
wróciliśmy autokarem pod szkołę , każdy odebrał 
prowiant, potwierdzając to swoim podpisem . 
Na pytanie „jak wam się podobało” padały różne 
odpowiedzi, ale jak wiadomo trudno dogodzić każdemu. 

1) nano – przedrostek jednostki miary o symbolu  n oznaczający mnożnik 0,000 000 001 = 10-9 

(jedna miliardowa). Nazwa przedrostka pochodzi z języka greckiego: nanos (νάνος) oznacza karzeł.
2) Panta rhei (z greckiego - "wszystko płynie"), określenie filozoficznej zasady zmienności  

i względności we Wszechświecie (powiedzenie przypisywane Heraklitowi z Efezu).

Gosława
                                   



Oto zdjęcia naszej fotoreporterki 
(Aleksandry Koralewskiej)

III A przed wycieczką :)
Troje wspaniałych:D

Imponujący skład :-)



Kim jest nauczyciel?
Definicja słownikowa:

Nauczyciel-osoba trudniąca się nauczaniem (kształceniem) 
kogoś, wpływająca na czyjąś świadomość i postępowanie; 
pojęcie stosowane również jako synonim słów MISTRZ 
I MENTOR (w pozytywnym znaczeniu tego słowa); nazwa 
jednego z zawodów.

Szkolny humor:
-Bolku, jak nazywał się Chrobry?
-Nie wiem.
-No, przecież tak jak ty!
-Nowak?!

-Jaki to czas: ja się kąpię, ty się kąpię, ona się kąpie?
-Sobota wieczór, panie profesorze.

Matka pyta syna:
-Co dziś przerabialiście na chemii?
-Materiały wybuchowe.
-Nauczycielka zadała coś do domu?
-Nie zdążyła...

Jadą samochodem nauczyciele: informatyk, mechanik i chemik.
Nagle pojazd się zatrzymuje i mechanik powiada:

-Coś z silnikiem...
Chemik na to:

-Paliwo jest złej jakości....
Informatyk:

-Wysiądźmy i wsiądźmy jeszcze raz, może pomoże...

Daria



Święto tuż-tuż

Choć już od ponad trzydziestu lat oficjalną nazwą tego 
święta jest Dzień Edukacji Narodowej, nadal większość 
z nas uważa, że 14 października obchodzony jest Dzień 

Nauczyciela. Do 1982 roku rzeczywiście tak było. Jednak to  
właśnie wtedy wraz z wejściem w życie Karty praw 

i obowiązków nauczyciela nazwę zmieniono.

Dawniej nauczyciel to był „KTOŚ”. Znany w całym mieście, a jeżeli 
uczył na wsi, to już w ogóle szycha. Powszechnie szanowany. 
Wiadomo, czasy się zmieniły... Ale czy to oznacza, że mamy 
pozbawiać tę ważną osobę w naszym życiu, szacunku?! Oczywiście, 
że nie! Powinniśmy być jej wdzięczni. Bo to właśnie nauczyciel ma 
do nas, uczniów, ogromną (chciałoby się powiedzieć: anielską) 
cierpliwość. Kto inny nauczy Cię tych wszystkich wzorów 
skróconego mnożenia, kto Ci opowie ze szczegółami o tym, jak 
pisać rozprawkę, kto wytłumaczy, czym są ciałka zieleni, i wreszcie 
kto Ci w końcu „wbije” do głowy, że stolicą Australii jest Canberra?! 

Daria
Kochani!

Wszystkiego najlepszego!

Życzymy całemu gronu pedagogicznemu jak 
i pracownikom administracji spełnienia najskrytszych 
marzeń, dużo wytrwałości w dążeniu do celu i uśmiechu na 
twarzy :)

Uczniowie Gimnazjum nr 24 w Zabrzu 



DZIEŃ MUZYKI 2012

Tradycją w naszej szkole stał się fakt, iż właśnie 1. października to 
dzień różniący się od innych. Zapraszane są zespoły prezentujące 
różne gatunki muzyki. 
Dlaczego w tym roku miałoby być inaczej? Naszą szkolną 
społeczność odwiedził Śląski Zespół Muzyki Myśliwskiej. Hitem 
okazała się muzyka z serialu: JAG-Wojskowe Biuro Śledcze oraz 
„Różowa pantera”. Oj, bolały palce, bolały od tego pstrykania:)

NOWINKI SPORTOWE

PIŁKA NOŻNA
Od początku września wystartowały wszystkie ligi. Rozpoczęła się walka o wyjście 
z grupy na Mundial. Gra toczy się także o Puchar Ligii Mistrzów (niestety, bez 
polskich drużyn).
Co słychać w...?
Premier League 
Tym razem jest tylko 20 kolejek. Po 4 rozegranych kolejkach piłkarze strzelili już 
113 bramek! Faworytem jest Manchester City. Wojciech Szczęsny (Arsenal Londyn) 
po raz kolejny ma kontuzję i nie zagra z drużyną z Francji. Nie zastąpi go także 
Fabiański, który jak Szczęsny nabawił się naciągnięcia mięsni. 
Bundesliga
Faworytem tej ligi jest Borussia Dortmund, na czele tego klubu stoi 3 Polaków: 
Piszczek, Lewandowski i Błaszczykowski. Piszczek został uznany przez bardzo 
popularny w Europie magazyn sportowy cieszący się wielkim uznaniem jako piłkarz 
klasy światowej (skala od 1 do 5, gdzie 1to klasa światowa, a 5 to dobry gracz). 
Lewy dostał ocenę 3, a Błaszczykowski ( kapitan drużyny polskiej i kapitan Borussi) 
dostał ocenę 2. Lewandowski gra wyśmienicie, zapewnił zwycięstwo w każdym 
meczu Borussi.
Primera Divison- BBV 
Jak na razie faworytem jest Barcelona, chociaż ostatnio pokazuje swoje możliwości 
Atletico Madrit. Najbardziej zawiedzeni są kibice i piłkarze Realu Madryt. Krytykują 
postawę trenera (Mourinho), ponieważ nie pomagał swojemu zespołowi 
wskazówkami, jak grać. W tamtym roku wielką tragedią dla zespołu Barcelony była 
kontuzja Villi,  masakrą jest konztuzja Puyola.
MUNDIAL  2014
Grupa, tak jak na Euro, jest do przejścia. Jesteśmy w grupie H razem z Anglią, 
Mołdawią, Czarnogórą, Ukrainą, San Marino. Jak na razie wymęczyliśmy 4 pkt. 
Jesteśmy na  3 miejscu w tabeli, ale dwie pierwsze drużyny mają po tyle samo 



punktów (Czarnogóra i Anglia). Już 10 października mecz Polska-Anglia na 
Stadionie Narodowym, bilety od 90zł do 150 zł. Loża vipowska jest niedostępna 
w tym meczu. Aby kupić bilet, trzeba jednak pamiętać, by stworzyć sobie kartę 
kibica!
Prawdopodobnie mecz będzie emitowany w TVP.
EKSTREMALNIE
Najbardziej znanym sportem ekstremalnym jest bungee, czyli skok z dużej 
wysokości. 
Zaczęło się od pewnego plemienia, mężczyźni skakali z wysokich skał, a pięty 
zawiązane były lianami. Udowadniali tak swoją męskość. Oczywiście, całą „linę” 
musieli wykonać sami. Dziś jest to świetny sposób na dodatkową ilość wrażeń. Jak to 
w sportach ekstremalnych, najważniejsze jest ryzyko, a ta dyscyplina to zapewnia. 
Na terenie Śląska, skoki na bungee odbywają się w Żywcu. Koszt to około 120 zł, ale 
czego się nie robi, aby nie popaść w szarą codzienność ;)

                                                                                                     

Nikola
Radio szkolne 2/4

Przyszedł nowy rok szkolny, a wraz z nim wiele zmian. Radio 
szkolne zmieniło swoją nazwę, jest świetnie zorganizowane 
i wszechstronne. 
W skład nowego radia wchodzą:

· Daria Bartoszek (III a)
· Paulina Kobylorz (III a)
· Dastin Gardziński (III a) 
· Denis Ganuszko (II b) 

Za to do pomocy elektronicznej zaangażowały się:
· Natalia Wilk
· Julia Kaźmierczak
· Gosia Klar

CO NOWEGO W RADIU 2/4?
Rada Radia 2/4 ustanowiła,że każdy dzień będzie miał przydzielony 
swój gatunek muzyczny, który czasem ulegnie niewielkim zmianomJ.
PIĄTEK to Dzień Waszej muzyki* 
*Oznacza to, że to WY będziecie mogli zaproponować Wasz ulubiony 
utwór. Jak to zrobić? Jest parę sposobów. Jednym z nich jest 
wysłanie na email naszego szkolnego radia propozycji piosenek wraz 
z uzasadnieniem. Dlaczego właśnie ona? Uprzedzamy, że teksty w 
stylu-bo mi się podoba-nie wchodzą w grę. Innym jest wrzucenie 
kartki ze swoją odpowiedzią do urny stojącej przed radiem(ukaże 
się ona tam już wkrótce:)) Ludzie z radia przejrzą głosy i te, 
które uznają za najbardziej sensowne, będą puszczać w każdy 
piątek. 

Na stronie internetowej będziecie mogli znaleźć playlisty na 
cały tydzień.



TROCHĘ ROZRYWKI

Dzisiaj zachęcamy do rozwiązania krzyżówki:)

1.Przedmiot na którym wracamy do przeszłości.
2.Imię Disneya, twórca wielu animowanych bajek dla dzieci (m.in. Myszka 
Miki).
3.Thomas Edison, wynalazca …?
4.Kompozycja plastyczna, obraz złożony z kawałków barwnych kamieni, szkła 
lub płytek ceramicznych.
5.Ptak wodny, o białym upierzeniu i długiej, smukłej szyi
6.Nazwisko pani nauczycielki z muzyki, oraz ucznia naszej szkoły (forma 
żeńska, lub męska do wyboru).
7.Znana niemiecka firma, słynąca z produkcji żelków.
8.Jeśli będziemy mieć problemy z kolanami, to pójdziemy do ortopedy, a jeśli 
boli nas ząb to do …?
9.Wakacje, czyli letnia przerwa od …?

Gosława, Julia


