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Egzaminy gimnazjalne
W dniach 23-25 kwietnia uczniowie klas
trzecich przystąpili do Egzaminu Gimnazjalnego. W tym
roku było to prawie 380 tys. gimnazjalistów w całej
Polsce.
Pierwszego dnia sprawdzano wiedzę z języka
polskiego, historii i WOS-u.
Drugiego – wiedzę
z zakresu nauk ścisłych. Ostatni dzień poświecono na
języki obce. 318 tys., czyli 84% uczniów wybrało język
angielski. Byli bardzo zadowoleni – pytania ocenili jako
łatwe.
W naszym gimnazjum największy problem
sprawił test przyrodniczy. J.polski, matematyka i języki
obce nie sprawiły uczniom problemów. Historia i WOS
wymagały „twardej wiedzy”, jednak u nas poszły
nadspodziewanie dobrze.
Wyniki egzaminów poznamy 18 czerwca.
Justyna Leń

Konkurs z wiedzy o Węgrzech
W kwietniu w Gimnazjum nr 37 przy ul. Niskiej
odbył się konkurs wiedzy o Węgrzech. Wzięli w nim
udział uczniowie gimnazjów ze śródmieścia Warszawy,
w tym również z naszej szkoły.
W ramach konkursu odbył się quiz wiedzy
o Węgrzech i pokaz filmów o tematyce „Polak - Węgier
dwa bratanki“, nakręconych przez uczniów. I chociaż
nagrodę główną, wyjazd do stolicy Węgier, wygrał
zespół z Gimnazjum im. Stefana Batorego, wszyscy
dowiedzieli się czegoś nowego o tym kraju. Warto, bo
przecież Węgry, choć mało kto o tym wie, są z Polską
silnie związane.

Dzień otwarty- spotkanie dla kandydatów
2 kwietnia 2014 roku w naszej szkole odbył się
dzień otwarty. Szóstoklasiści byli oprowadzani po
naszej szkole przez wolontariuszy, a następnie na sali
gimnastycznej
wysłuchali
oferty
edukacyjnej,
przemowy pani dyrektor i nauczycieli. Wzięli też udział
w losowaniu nagród - m.in. kubków z logo naszej szkoły
i pendrivie z multimedialnymi prezentacjami na jej
temat.

Bieg 3 maja
W sobotę, 3 maja, już po raz 24 odbył się „Bieg
Konstytucji“. Brali w nim udział zarówno dorośli, którzy
biegli aż 5 kilometrów, jak i dzieci, które miały do
pokonania 750 metrów.
W
organizacji
biegu
pomagali
nasi
wolontariusze, którzy przygotowywali medale dla
uczestników biegu i wręczali je tym, którzy go
ukończyli. Mimo fatalnej pogody, wszyscy dotarli na
metę biegu - w dobrych humorach.
Wiktoria Penkalla

Dzień Ziemi

Zwycięzcy- konkursy recytatorskie

Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto
świata, obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192
krajach świata. Obchody organizowane są od
Singapuru do Rzymu i od Alaski po Australię,
a organizatorzy ze wszystkich krajów od wielu lat
skupieni są w Earth Day Network, z siedzibą
w Waszyngtonie.

Paula Wrzeszykowska z 2a zdobyła III miejsce w
Międzydzielnicowym konkursie poezji
hiszpańskojęzycznej , a Maria Niedziałek z kl.3b
zajęła I miejsce w Międzydzielnicowym konkursie
recytatorskim o wysokiej randze WARSZAWSKIE DZIECI
Gratulujemy!!!

W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990
roku. Tradycją jest finałowy festyn na Polu
Mokotowskim w Warszawie, który gromadzi corocznie
tysiące uczestników, dla których idea ochrony
środowiska jest ważna. Festyn ma charakter
interdyscyplinarny, podczas jego trwania prezentują się
samorządowe i rządowe instytucje zajmujące się
ochroną środowiska, wyższe uczelnie, jednostki Lasów
Państwowych i wiele organizacji pozarządowych.
Celem owych akcji jest promowanie postaw
ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia
Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak
kruchy jest ekosystem planety ludzi. Z tej okazji
również uczniowie naszej szkoły włączyli się
do promowania wywieszając w szkole wspaniałe
plakaty. Warto pamiętać, że ekologia nie tylko tego
dnia jest w modzie.
Agata Robaczewska

Dzień Patrona
W tym roku w Dniu Patrona 30 maja odbyła się Debata
( kondycja polskiej kinematografii), quiz międzyklasowy
związany z twórczością Patrona ( I m.-kl.1a i 1b) ,
konkurs ortograficzny ( I m. zajęła J.Leń-3b) oraz
impreza z udziałem m.in. P.Marii Kieślowskiej,
P.Wojciecha Klaty ( Dekalog,1- Paweł) , gości z Legalnej
Kultury, dyrektorów szkół śródmiejskich. Zaproszenie
przyjęli też uczniowie i nauczyciele z 36 Gim.im.
K. Kieślowskiego w Łodzi.
Zaprezentowano amatorskie i profesjonalnie
wykonane filmy, pokazano projekt kl.2a oraz
przywołano wspomnienia o naszym Patronie. Pięknie
zaprezentował się chór szkolny. Uroczystość wszystkim
bardzo się podobała.
Redakcja Pausy

Polak królem strzelców Bundesligi?
Jak powszechnie wiadomo wszystkim fanom
piłki nożnej Robert Lewandowski otrzymał trofeum
króla strzelców Bundesligi- otrzymują go pod koniec
sezonu zawodnicy, którzy ukończą go z największą
ilością bramek na koncie. Robert Lewandowski, obecny
napastnik Borussi Dortmund, otrzymał ostatnio taką
nagrodę za swój fenomenalny 20 gol przeciwko
drużynie Hertha Berlin. W następnym sezonie Polak
zagra w barwach Bayernu Monachium i nie wszyscy są
z tego faktu zadowoleni, ale jedyne co nam pozostaje,
to trzymać kciuki za naszego Króla Strzelców.
Ryszard Niziński

Najpierw strzelaj, później pytaj

kiedy postawieni przed sądem policjanci zostają
uniewinnieni.
Ta tendencja doprowadziła do dziwnego
zjawiska, tak zwanego „suicide by cop”, czyli
„popełnienie samobójstwa za pomocą stróżów prawa”.
Amerykańscy desperaci postanawiają w nietypowy
sposób skończyć swoje życie- wystarczy , że wymierzą
do gliniarza jakąkolwiek bronią a zostają zabici. Istnieją
analizy, które potwierdzają, że nawet 50% wymian
ognia z policjantami ma podłoże samobójcze.

W Stanach Zjednoczonych jest prawie milion
policjantów. Każdy z nich ma prawo do oddania strzału
w momencie kiedy czuje, że jest w niebezpieczeństwie.
To wszystko przez dziwny wyjątek, który powstał w tak
dokładnych i porządnych przepisach prawa. Chodzi o
tak zwane
„justifiable homicide law”, czyli w
tłumaczeniu na polski „prawo do uzasadnionego
spowodowania śmierci”. Jednak ten zwrot można
interpretować na wiele sposobów. Policjant może
oddać śmiertelny strzał, kiedy jest przekonany, że
podejrzany stanowi niebezpieczeństwo dla otoczenia
lub chce uciec i oczywiście, jak już wspomniałem
wcześniej, czuje się zagrożony. Problem w tym, że
poczucie zagrożenia jest bardzo subiektywne,
szczególnie kiedy do danej sytuacji dochodzi porządna
dawka stresu.
Przez takie zachowanie policjantów ze Stanów
Zjednoczonych rocznie ginie ponad 400 osób. Dla
porównania: w Polsce z rąk policjantów ginie rocznie
jedynie jedna osoba. Kiedy polscy policjanci rocznie
oddają sto kilkadziesiąt strzałów, w Stanach
Zjednoczonych ta ilość pocisków jest wykorzystywana
w
jednej
akcji. Tak
było
w
przypadku
dziewiętnastoletniego Abdula Ariana, który po ponad
100 strzałach policjantów zmarł na miejscu. Niestety
takich przypadków w Stanach jest bardzo wiele.
Jednym z nich jest historia Jonathana Farrella, który
półprzytomny po wypadku samochodowym doczołgał
się do drzwi jakiegoś domu. Właściciel się przestraszył i
zadzwonił po policję. Kiedy po 5 minutach pojawili się
funkcjonariusze, Farrell próbował się do nich zbliżyć
wołając o pomoc. Niestety ten krok kosztował go życie.
Policjanci najpierw potraktowali go paralizatorem, a
potem zamienili jego korpus w sito za pomocą aż 12
strzałów. Inny przypadek to oddanie 5 strzałów w
samochód matki z pięciorgiem dzieci. Niestety historii
tego typu jest mnóstwo, tak samo jak przypadków ,

Jednak specjaliści cały czas powtarzają ,że
liczba zabitych nie zmaleje, a nawet w przyszłości
będzie rosła, a to między innymi przez znaczące
zwiększenie uzbrojenia, a także uprawnienia
amerykańskiej policji.
Olivier Sobota- Szamocki

ADHD – Choroba, czy kłamstwo?

Czy ADHD - zespół nadpobudliwości ruchowej
połączony z deficytem nieuwagi u dzieci to
rzeczywiście choroba? Zdania na ten temat są
podzielone , ale jeden z twórców – Leon Eisenberg
ostatnio rozwiał wszelkie wątpliwości. Na siedem
miesięcy przed śmiercią wyznał, że cała teoria jest
wyssana z palca, tak informuje niemiecki tygodnik Der
Spiegel.
Byłoby to przerażające odkrycie dla przemysłu
farmaceutycznego, który musiałby wycofać wszystkie
związane z tą przypadłością psychotropy, czyli
lekarstwa pobudzające lub spowalniające działalność
mózgu. A teorie szkolne? Sami wiecie…
Eisenberg przez około 40 lat był uważany za
największego psychologa dziecięcego i przykład dla
młodych studentów. Jego wybitne prace na temat
ADHD były często oparciem dla prac naukowych i nie
wszyscy chcą zaakceptować tą zmianę poglądów.
Ryszard Niziński

Kapitan Ameryka

Nasz wolny czas
Relaksuję się 7
Gram na konsoli
Chodzę na trening
Spotykam się z
przyjaciółmi
Gram na
komputerze
Rysuję
Uczę się

Około miesiąc temu do kin trafił nowy film z
gatunku fantastyki naukowej wyreżyserowany przez
Anthony'ego i Joe'go Russo, sponsorowany przez
Marvel Studios. Nosi on tytuł ,,Kapitan Ameryka:
Zimowy Żołnierz".
Podczas oglądania tej ekranizacji doszłam do
wniosku, że zatrudniono tam wspaniałych aktorów.
Najbardziej podobała mi się gra Chrisa Evansa, który
grał głównego, tytułowego bohatera- odważnego
Steave'a Rogersa, czyli Kapitana Amerykę. Oczywiście
uwadze nie mógł uciec także wspaniały warsztat
aktorski Scarlett Johansson, która wcieliła się w Czarną
Wdowę. Reszta aktorów także grała bardzo dobrze.
Film opowiada o walce agencji S.H.I.E.L.D z
prohitlerowską organizacją, Hydrą ,która pragnie
zniszczyć ludzkość przy pomocy specjalnego programu.
Ale bohaterowie mają jeszcze jeden problem: Steave
twierdzi, że Zimowym Żołnierzem jest nie kto inny jak
jego dawny przyjaciel, który parę lat temu zmarłBucky. W rzeczywistości jego podejrzenia są słuszne:
po ciężkim wypadku Bucky przeszedł pranie mózgu,
leczenie i przeszedł na ciemną stronę. Został
zamrożony i w odpowiedniej chwili znowu
przywrócony do życia. Przy okazji od swych
pracodawców dostał m.in. metalową rękę pomagającą
w walce. Kapitan Ameryka usiłuje udowodnić
przyjacielowi kim naprawdę jest, ale przy okazji musi
walczyć z nim i Hydrą, a pokonanie ich wcale nie będzie
łatwe...
Nie ukrywam- film mi się spodobał. Jest w nim
wiele momentów mrożących krew w żyłach, dużo
zaskakujących niespodzianek oraz sporo efektów
specjalnych. Wszystko to czyni ten film emocjonującym
i pięknym.
Karolina Sarzyńska

Ostatnio chodząc po korytarzu zapytałem się
łącznie 25 osób, co robi w wolnym czasie. 28 % osób
odpowiedziało, że relaksuje się (leży i słucha muzyki). 4
% (jedna osoba) odpowiedziała, że w wolnym czasie
uczy się. 20 % osób w wolnym czasie gra na konsoli,
natomiast 12 % woli grać na komputerze. 4 % (jedna
osoba) w wolnym czasie uwielbia rysować. 16 % tej
grupy chodzi na trening. Reszta grupy (16 %) spotyka
się z przyjaciółmi.
Maurycy Broszkiewicz-Krzyżanowski

Hiszpańska krzyżówka
Jak zawsze, rozwiązane i podpisanie krzyżówki
można oddać p. Nowogórskiej (sala 23) do 12 czerwca.
Właściciel wylosowanej krzyżówki dostanie nagrodę.
Możecie również zasugerować temat kolejnej
krzyżówki

1. Święto polegające na obrzucaniu się
pomidorami
2. Typowo hiszpańska potrawa złożona z ryżu,
dodatków i przypraw
3. Ojczyzna flamenco
4. Penelope…
5. Wyspy afrykańskie należące do Hiszpanii
6. Język urzędowy, potocznie nazywany
hiszpańskim

