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w tym miesiącu...
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Relacja z Białki
Sromowce 2008
Ekskluzywny
dodatek!

„PoŜółkło wzgórze”

Wolontariacka nagroda

Kwitną kwiaty na zielonym wzgórzu.
Zakochana Zosia naduŜyła róŜu.
Złote słońce zabłysło na polanie.
Ojciec sprawił córce lanie.
Nad łąką zawisła ciemna chmura.
W domu szykuje się awantura.
Wiatr liście cicho i czule kołysze.
Zosia z pręgami na plecach pamiętnik pisze.
Miasto przykryła mŜawka.
Dla matki pas to ból, dla ojca zabawka.
Wichura jest tuŜ, tuŜ.
Ojciec śpi, Zosia ostrzy nóŜ.
W oddali coś grzmi.
Matka juŜ wie i płacze, ojciec nadal śpi.
Błyskawica niebo rozrywa.
Ciemny anioł wyczuł i przybywa.
Zeschły kwiaty, poŜółkło wzgórze.
Krew ojca zaschła na murze.

Dnia 4 marca 2008 r. nasza dzielna grupa
wolontariuszy w składzie:
Jagoda WasąŜnik, Ola Trzpiel, Sylwia Stasiewska oraz
kilka innych osób pojechało odebrać do gmachu sejmu
cenną nagrodę. Była to ogromna mapa geograficzna i duŜo
słodyczy.
To pomysł zorganizowania DNIA NA TAK w naszej
szkole bardzo się spodobał. Wielka mapa nie była lekka,
ale silny Paweł poradził sobie świetnie! Otrzymaliśmy
takŜe podziękowania za udział i pomoc w balu
integracyjnym.
Byliśmy tego dnia naprawdę dumni – ciągle
słyszeliśmy o Gimnazjum 36.
Myślę, Ŝe to świetna okazja, by powiedzieć,
Ŝe warto być dobrym.
Jagoda WasąŜnik IIIe

Zuzanna Noukra I b
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Carmen
„ …Zabiłem byka, cóŜ to dla mnie byk… Torreador,
Torreador…” Myślę, Ŝe ta aria jest znana wam
wszystkim, ale nie wszyscy wiedzą skąd pochodzi.
28 stycznia uczniowie z naszej szkoły mogli się tego
dowiedzieć.
„Carmen” naleŜy do najpopularniejszych dzieł
w repertuarze operowym, znajduje się nieprzerwanie
w prawie wszystkich teatrach operowych na świecie.
Przede wszystkim ze względu na barwną muzykę, pełną
Ŝywiołowego temperamentu oraz na „hiszpański”
egzotyzm. Opera przyciąga widzów nie tylko intrygującą
fabułą, zdumiewającą scenografią i wymyślnymi
strojami, lecz takŜe niesamowitymi, popularnymi ariami,
które mieliśmy okazję podziwiać. W rolę Don Josego
wcielił się Emil Iwanov, natomiast rolę Carmen odegrała
Małgorzata Walewska.
„Carmen” zachwyciła wszystkich, nawet tych
najbardziej wybrednych. CóŜ… trudno się dziwić,
w końcu to klasyka.
Zuzia Myślińska 3b

KrzyŜówka

1.
2.
3.
4.
5.

Inna nazwa PCU
Wydzielony obszar dysku twardego.
Dawniej jego nazwy: mózg elektronowy, elektroniczna
maszyna cyfrowa.
Element komputera tworzący sygnał dla monitora.
Jeden z typów urządzeń pamięci masowej,
wykorzystujących nośnik magnetyczny do przekazywania
danych.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Co zmienia napięcie zmienne dostępne sieci elektrycznej na
cały zestaw stałych napięć potrzebnych do pracy komputera.
Ta część, komputera, która jest odpowiedzialna za muzykę.
Program słuŜący do wprowadzania zmian(edycji).
Za jej pomocą odnajdujemy poszukiwane strony w Internecie.
Inaczej RAM.
Inaczej globalna sieć WWW.
Dzięki niej piszemy znaki do komputera.
Gry i programy ogółem.
Np. windows, linux.
Urządzenie wskazujące uŜywane podczas pracy z systemem
komputerowym.
Na nim zapisujemy gry, muzykę i inne dane.
Przenośny komputer.
Za jej pomocą widzimy osoby na ekranie.
Przetwarza dokumenty papierowe na cyfrowe.
Jedna z głównych firm produkujących oprogramowanie do
komputera.
Przedmiot w szkole związany z komputerami.
Część, która jest odpowiedzialna za odtwarzanie dyskietek.
Część, która jest odpowiedzialna za nagrywanie płyt.
Całość informacji w postaci zestawu instrukcji.

Sromowce 2008
Do Sromowiec wyruszyliśmy w sobotę 2 lutego.
Pojechaliśmy w składzie: Ib, IIa i IIIb oraz panie: Anna
Rajewska, Beata Arkita, Dorota Herbich oraz Beata
Ostaszewska i instruktorzy (Magda, Mietek).
Jazda autokarem bardzo nam się dłuŜyła, ale i to
miało swoje dobre strony, gdyŜ zdąŜyliśmy się lepiej
poznać. Po drodze mieliśmy trzy postoje, na których
rozprostowywaliśmy kości czekając w kolejce do łazienki.
Gdy dojechaliśmy do ośrodka, byliśmy juŜ całkiem
zintegrowaną grupą, a na dworze zapadł półmrok.
Poszliśmy wypoŜyczyć „designerskie” deski i „odjechane”
narty, potem była kolacja i poszliśmy zobaczyć nasze
pokoje, które co prawda nie były luksusowe jak
w „Mariocie”, ale całkiem przyzwoite – niektórzy mieli
nawet tarasy. Zamieszkiwaliśmy trzy piętra, trzecie miało
luksusowe łazienki, toteŜ tam zawsze były kolejki, podczas
gdy prysznice na dole ziały pustkami. Po kolacji
dowiedzieliśmy się, jak będą wyglądały nasze najbliŜsze
dni i rysowało się to tak: śniadanie, stok, obiad, stok,
kolacja, stok, cisza nocna od 22.
Pierwszego dnia narciarze juŜ „śmigali” po górach,
a snowboardziści zapinali deski. Wśród nich znaleźli się
sprytni, którzy zaczynali próby jazdy, ale teŜ „ciamajdy”,
które pół godziny czołgały się na kolanach na „oślą łączkę”.
Pod względem wypadków Ib była nieszczególnie
pechowa, choć juŜ pierwszego dnia pod samym stokiem
uczeń tej klasy wywrócił się, a jego palec nastawił się na
kąt prosty, toteŜ zamiast nart miał gips.
Pewnego wieczora odwiedziliśmy Słowację, gdzie
zaopatrzyliśmy się w masę słodyczy, tego samego dnia
mieliśmy spotkanie ze straŜnikiem granicznym. Z kolei
w Środę Popielcową pojechaliśmy do Zakopanego, gdzie

mieliśmy mnóstwo atrakcji. Chyba kaŜdy kupił słynne
oscypki, zrobiliśmy duŜo zdjęć, miło zleciał nam czas.
Następne dni kręciły się tak samo jak
i poprzednie wokół bilardu, stoku, ping-ponga i rozmów,
ale nie narzekaliśmy na nudę, gdyŜ w między czasie była
dyskoteka, a w czasie wolnym graliśmy w karty itd.
Ale poza tym jak moŜna się nudzić będąc na wyjeździe
z takimi ciekawymi ludźmi?
Nawet
nie
zauwaŜyliśmy,
kiedy
pobyt
w Sromowcach przeciekł nam między palcami, ale wiem,
Ŝe na pewno wróciliśmy z niego sto razy bardziej
zintegrowani niŜ przedtem.
Zuzanna Noukra Ib

natomiast trzecia była klasa II B. Mamy nadzieję, Ŝe
wszyscy miło spędzili czas na zabawie z nami. Korzystając
z okazji, dziękujemy wszystkim gościom za przybycie,
a w szczególności dziękujemy naszym sponsorom: Pani
Szadkowskiej,
Państwu
Golańskim,
Stasiewskim,
Kackiewiczom, a takŜe Bąblowi za dyplomy i oczywiście
naszej ukochanej Pani Czepik!
Katarzyna CzyŜewska III E

Uwaga!!! Wyniki testów próbnych!!!
Testy próbne są juŜ za nami. A oto najlepsi:
Klasa III A
Obuchowicz Inga
89 pkt
Stępień Rita
85 pkt
Marcińska Marzena
83 pkt
Klasa III B
Malarski Jan
84 pkt
Klasa III C
Tymków Emil
91 pkt
Szczechura Helena
88 pkt
Klasa III D
Cegiełka Daniel
85 pkt
Tichy Daniel
82 pkt
Klasa III E
Marczak Monika
89 pkt
CzyŜewska Kasia
83 pkt
Najlepiej test humanistyczny napisała:
Toporowska Gabrysia 49 pkt III A
A matematyczno-przyrodniczy:
Obuchowicz Inga
47 pkt III A
i
Cegiełka Daniel
47 pkt III D
Gratulujemy!
Zespół redakcyjny

EuroQuiz
W środę 6 lutego 2008 roku odbyła się juŜ IV edycja
EuroQuizu, organizowanego przez Panią Barbarę Czepik
i klasę III E. W konkursie wzięły udział prawie
wszystkie klasy drugie i trzecie. KaŜdy zespół losował
kategorię, z której odpowiadał na pytania. Były nimi:
historia, polityka, zabytki, kuchnia, motoryzacja, sport,
muzyka i film. Poziom, jaki reprezentowali swoją wiedzą
uczestnicy, był naprawdę wysoki, a rywalizacja bardzo
zacięta. Po ośmiu rundach udało się wyłonić zwycięzców:
wygrała klasa III D, II miejsce zajęła klasa III A,

To były cięŜkie dwa miesiące. Nie tylko dla nauczycieli ale
i dla uczniów. ☺
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Wywiad z Panią Dyrektor!
Jak być moŜe niektórzy wiedzą, w tym roku
przypada 15-lecie istnienia V LO im. Krzysztofa
Kieślowskiego w Zielonej Górze. Przeprowadziliśmy
na ten temat wywiad z Panią Dyrektor naszej szkoły.
•

W jakim celu odbył się zjazd dyrektorów szkół
im. K. Kieślowskiego w Zielonej Górze?

•

Odbył się on z okazji okrągłego jubileuszu istnienia
tej szkoły oraz nadania jej sztandaru.

•

Jakie są Pani wraŜenia po powrocie?

•

Byliśmy przyjęci bardzo serdecznie. Była to juŜ
moja druga wizyta, więc znam tę szkołę.
Jest ona wyjątkowa w całym województwie
lubuskim, gdyŜ moŜe poszczycić się najlepszymi
wynikami swoich uczniów. Gala odbyła się w kinie
„Wenus”, gdzie miała miejsce część oficjalna oraz
bardzo ciekawe przedstawienie wystawione przez
uczniów, oparte na „Weselu” Wyspiańskiego.
Przedstawiało ono w sposób humorystyczny Ŝycie
szkoły.

•

Czy, Pani zdaniem spotkania te pozwalają
na zacieśnienie więzi między szkołami
im. K. Kieślowskiego w Polsce?

•

Na pewno tak. To juŜ trzeci rok spotkań i czasem są
to spotkania tylko dyrektorów, czasem jadą teŜ
nauczyciele i uczniowie.
Jest to świetna okazja, aby zobaczyć, co dzieje się
w innych szkołach K. Kieślowskiego, wymienić
doświadczenie oraz zaobserwować, jak toczy się
Ŝycie szkoły wokół sylwetki naszego wspaniałego
Patrona. Jest to ciekawe, gdyŜ szkoły są róŜne ze
względu na miejsce i młodzieŜ tam się uczącą.
I choć widać, Ŝe wiele nas róŜni, to jeszcze więcej
łączy i na pewno z takich spotkań czerpiemy
doświadczenia do pracy naszych szkół.

•

Jakie są nasze plany i rola Gimnazjum nr 36
w zacieśnianiu tych więzi?

•

W tym roku nasza szkoła po raz drugi jest
organizatorem konkursu wiedzy o Patronie dla
wszystkich szkół im. K. Kieślowskiego,
a rozstrzygnięcie II etapu będzie miało miejsce
równieŜ w naszej szkole, w pierwszym tygodniu
czerwca podczas obchodów Dnia Patrona.
Gościć będziemy wtedy wszystkich dyrektorów
szkół im. K. Kieślowskiego, którzy z wielką radością
przyjęli zaproszenie. W następnym roku szkolnym
planujemy spotkanie przedstawicieli młodzieŜy
w Gimnazjum w Mieroszowie koło Wałbrzycha,
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a potem w Gorzowie Wielkopolskim w Zespole Szkół
OdzieŜowych.
•

Ciekawostka na zakończenie:

•

W zeszłym roku podczas wakacji dyrektorzy szkół
K. Kieślowskiego spotkali się
w OdrowąŜu Podhalańskim w góralskiej chacie
dyrektora liceum z Krakowa, pana Mariana Krampusa,
gdzie nie tylko odpoczywaliśmy, ale rozmawialiśmy.
Często tematem naszych rozmów były nasze szkoły.
W czasie najbliŜszych wakacji równieŜ mamy spotkać
się w tym samym miejscu.

Wywiad z Panią Dyrektor Marią RoŜko-Makowską
przeprowadził Bartek Styczyński

V LO im. K. Kieślowskiego w Zielonej Górze

Dziedziniec V LO w Zielonej Górze
Opiekunka Pausy: Pani B. Nowogórska
Redakcja: Bartek Styczyński II B

