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W wasze rêce trafia kolejny numer wszystkiego ¿yczy naszym nauczycielom, 
uczniom i wszystkim pracownikom szko³y „Gimka Juniora”. Z zim¹ po¿egnaliœmy siê 
ca³a redakcja „Gimka Juniora” i opiekun ju¿ na dobre teraz czekamy na wiosnê, która 
gazetki p. Joanna Piaseckaszybciutko budzi siê ze snu. Zanim 

bêdziemy cieszyæ siê przerw¹ œwi¹teczn¹ to 

nasi szóstoklasiœci bêd¹ zmagali siê z 

egzaminem na koniec szko³y podstawowej. 

Trzymamy za Was kciuki i ¿yczymy 

przys³owiowego po³amania piór.

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t 
¿yczymy radosnego spotkania z Rodzin¹, 
umiarkowanie mokrego Œmigusa Dyngusa, 
oraz wielu chwil spêdzonych na œwie¿ym 
powietrzu, a nie za sto³em. Mam nadziejê, 
¿e pogoda bêdzie piêkna i wiosenna. Tego 

Moi drodzy!
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Zosia Wronek 05-500 Piaseczno
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Je¿e
W t ³us ty  czwar tek  k lasa  6a 

zorganizowa³a pomoc dla je¿y. Na 

dyskotece sprzedawano p¹czki ciastka oraz 

napoje. Zebraliœmy sporo pieniêdzy i 

przekazaliœmy je na konto fundacji. Klasa 6a 

zaadoptowa³a je¿a który jest albinosem. Na 

FACEBOOK’u  istnieje strona nazywaj¹ca siê 

Fundacja Igliwiak - Pogotowie Je¿owe, tam 

mo¿na zobaczyæ owego albinosa. Fundacja Ma³e ssaki, ostre a zarazem milutkie, 
posiada swoj¹ stronê : www.jeze.com.pl.   ale ka¿dego roku wiele ich ginie. Istnieje 

jednak sposób jak temu zaradziæ : Fundacja 

Igliwiak, Oœrodek Rehabilitacji Je¿y i Julia Stochel
Pogotowie Je¿owe zajmuj¹ siê je¿ami „w 

potrzebie”. 

Walentynki
Œwiêty Walenty udziela³, wg legend, 

œlubów zakochanym w Rzymie, gdy nie 
wolno by³o tego robiæ!

W Polsce to œwiêto jest obchodzone 
od niedawna. W naszej szkole mieliœmy 
przyjemnoœæ bawiæ siê w dniu Walentynek 
dziêki pani Milenie Stochel, która urz¹dzi³a 
wraz z samorz¹dem szkolnym spotkanie 
Walentynkowe klas IV-V w ramach którego 
zosta³y zorganizowane liczne konkursy. By³a 
te¿ poczta Walentynkowa. dwóch wybranych uczniów.

Konkurencje w jakich braliœmy udzia³:

- malowanie paznokci, Bardzo dobrze siê bawiliœmy, nawet 
przegrani nie czuli siê Ÿle.- ubieranie lalki przypominaj¹cej  

dziecko,

- sk³adanie pociêtego serca,

 -konkurs na 2 kartkach polegaj¹cy na Ola Szostak
zgodnoœci odpowiedzi na obu kartkach 
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Napoje Energetyczne

W s z y s t k i m   rozcieñczaj¹ krew, wystêpuj¹ 
znane nam napoje  problemy z w¹trob¹. Wiêkszoœæ 
energetyczne,   po ludzi l¹duje w szpitalu, byæ 
których niby czujemy mo¿e niektórzy nie zd¹¿¹ tam 
s i ê  l e p i e j ,   s ¹  dotrzeæ.
niebezpieczne.

Uprzedzam m³odzie¿ i dzieci 
byœcie ich nie pili  bo marnie Wszyscy myœl¹ 
skoñczycie...                                       ¿e wypij¹  trochê i nic 

siê nie stanie. Owszem 
jeœli wypijemy taki 
napój raz na jakiœ czas Agata Zataj.
- nic siê nie stanie. 
Niestety niektórzy 
p r z e k r a c z a j ¹  t ¹  
granicê. Jeœli ktoœ pije  
od 3 do nie wiadomo jak du¿ej liczby  
staj¹ siê niebezpieczne . Po d³u¿szym 
czasie sk³adniki zawarte w napojach 

Antonówka
Recenzja

To lekka, wci¹gaj¹ca ksi¹¿ka dosyæ oryginalne jak na dziewczynê 
Marka Jañczaka napisana zarówno dla hobby. Reszty musicie dowiedzieæ siê 
dziewczyn jak i ch³opaków. sami, ksi¹¿ka jest dostêpna w szkolnej 

bibliotece. 
 S¹ wakacje, licealista Julek 

przeprowadza siê z rodzicami na wieœ Zosia Wronek
gdzie podczas remontu znajduje 
tajemnicz¹ puszkê i spotyka piêkn¹ 
kole¿ankê z dzieciñstwa, która ma 
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Ania z Zielonego Wzgórza
"Ania z Zielonego Wzgórza"  Dziewczynka musi przejœæ okres 

to œwietna ksi¹¿ka. Wszystko nie próbny, po którym oka¿e siê czy 

wydarzy³oby siê gdyby nie mo¿e zostaæ na Zielonym 

pomy³ka. Maryla Cuthberd i jej Wzgórzu. W tym czasie przytrafia 

b r a t  M a t e u s z  C u t h b e r d  jej siê wiele wpadek. Czy mimo 

postanawiaj¹ wzi¹æ z sierociñca wszystko zostanie w swoim 

ch³opca do pomocy. Za³atwiaj¹ to wymarzonym domu? O tym 

przez znajom¹ która pope³nia przeczytajcie ju¿ sami.

pomy³kê i dla Cuthberdów 

adoptuje dziewczynkê o imieniu Asia Dêbska

Ania Shirley (Ania, nie Andzia!!!)... 

Seria
O Ani z Zielonego Wzgórza

To wspania³e ksi¹¿ki Lucy Uwaga ksi¹¿ka ma te¿ skutki 

Maud Montgomery. Opowiadaj¹ uboczne: nie mo¿na siê od niej 

one o rudow³osej sierocie z oderwaæ.

bardzo bujn¹ wyobraŸni¹ . Gdy 

dziewczyna trafia przypadkiem do Wiêc radzê zacz¹æ czytanie w 

ma³ego domku na wzgórzu jej weekend, bo ja osobiœcie nie 

¿ycie zmienia siê nie do poznania. mogê wytrzymaæ dopóki nie 

To ks i¹¿k i  d la  wszys tk i ch  p r z e c z y t a m  n a s t ê p n e g o  

dziewczyn, które na ³onie natury rozdzia³u.  : )

czuj¹, ¿e ¿yj¹, uwielbiaj¹ piêkne, 

mi³osne historie i wyobraŸni¹ Marysia Dowbor-Baczyñska   

siêgaj¹  na ''koniec œwiata i jeszcze 

dalej''.
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Moje podwórko noc¹
Ka¿dy z nas, starszy, czy dziecko W ci¹gu dnia na œrodku mojego 

ma wspomnienia zwi¹zane ze swoim podwórka roœnie zwyk³a, ogromna i 
podwórkiem. Równie¿ ka¿dy z nas roz³o¿ysta wierzba, niczym wielki 
spêdza³ lub nadal spêdza na parasol. Jednak wieczorem, kiedy j¹ 
podwórku du¿o czasu, bawi¹c siê z obserwowa³am stawa³a siê latarni¹, 
przyjació³mi. Ja jestem w tej sytuacji, ¿e poniewa¿ ka¿dy jej konar, ka¿da ga³¹Ÿ i 
¿y jê w XXI  wieku.  Wiek ten listek by³y rozœwietlone niezwyk³ym 
zdominowa³a technika. Z jednej strony œwiat³em. Jej zwisaj¹ce ga³êzie styka³y 
daje ona ogromne mo¿liwoœci siê z ziemi¹ i innymi roœlinami, tworz¹c 
rozwoju i wiedzy, a z drugiej oddala miêdzy sob¹ sieæ po³¹czeñ. Przez 
n a s  o d  n a t u r y  i  
obcowania z przyrod¹. 
Jest ona obecna we 
wszystkich dziedzinach 
¿ycia i czasami nie 
wiadomo, czy dziêki 
niej cofamy siê w 
p r z e s z ³ o œ æ ,  c z y  
w y b i e g a m y  w  
przysz³oœæ.  Jednak 
dziêki niej wszystko jest 
mo¿liwe i fikcja mo¿e 
staæ siê rzeczywistoœci¹. 
Tak te¿ dzieje siê na 

gruby pieñ, konar y i ga³êzie 
moim podwórku. Za dnia wygl¹da ono 

przep³ywa³o zielonkawe œwiat³o, które 
zupe³nie inaczej ni¿ noc¹. 

by³o tak mocne, ¿e oœwietla³o, jak 
ogromna latarnia ca³e podwórko. 

Pewnego dnia spogl¹da³am 
przez okno mojego pokoju na Zobaczy³am te¿ wtedy, ¿e w  
podwórze. Zobaczy³am wówczas coœ dzieñ zaœmiecone i brudne podwórko, 
niezwyk³ego. Coœ, czego nigdy noc¹ stawa³o siê zupe³nie inne, czyste, 
wczeœniej nie widzia³am za dnia. To u p o r z ¹ d k o w a n e ,  j a k  g d y b y  
chyba by³y jakieœ czary, albo cuda zbudowane z klocków lego. Wszystko 
techniki, bo nie potrafi³am sobie tego wygl¹da³o znakomicie, jakby by³o 
w ¿aden sposób wyt³umaczyæ. przemyœlane i zaplanowane, kolorowe 

i nieskazitelne. Trawniki i rabatki by³y 



pe³ne kwiatów i ró¿nych roœlin, a sama fantastyczny, który znika z pierwszym 
trawa by³a mocno zielona i gêsta jak promieniem porannego s³oñca.
we³niany dywan. Ca³y nie³ad i œmieci, 
które dominowa³y w dzieñ, nagle 

C a ³ y  w i z e r u n e k  s z a re g o ,  znika³y, a podwórko zamienia³o siê w 
dz i ennego  podwórka ,  j a k  za  ogród z bajki.
dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki 
zmienia siê noc¹ w bajkê. £ad, 

Zaobserwowa³am równie¿, ¿e harmonia, porz¹dek i spokój daje 
noc¹ wszystko na podwórzu zaczyna wszystkim mieszkañcom cudowne 
o¿ywaæ, rozmawiaæ i komunikowaæ siê poczucie bezpieczeñstwa i radoœci z 
miêdzy sob¹. Roœliny przybiera³y przebywania na tym dziwnym, wprost 
wszystkie barwy têczy, a ma³e nie do uwierzenia podwórku.
stworzonka stawa³y siê cudownymi 
zwierzêtami. Po trawie hasa³y kucyki, 

Nocny obraz mojego podwórka które za dnia by³y konikami polnymi. 
tak bardzo mi siê spodoba³ i przypad³ Motyle i æmy zamienia³y siê w dobre 
do gustu, ¿e codziennie wieczorem wró¿k i ,  k tóre  z ³otym py ³k iem 
zasiadam przy oknie, marz¹c i obsypywa³y napotkanych ludzi, ¿eby im 
obserwuj¹c zmiany zachodz¹ce na nim. siê szczêœci³o.
Kiedy to wszystko ogl¹dam wcale nie 
wydaje mi siê, ¿e jestem w domu, lecz 

Ka¿dy kwiatek, ŸdŸb³o trawy, listek tam, na tym wspania³ym i piêknym 
na drzewie, wszystko rozmawia³o ze podwórku. Wcielam siê w jedn¹ z 
sob¹, przekazuj¹c sobie informacje o wró¿ek, która chce pomagaæ ludziom i 
tym, jak mi³o byæ razem na tym uszczêœliwiaæ ich ziemskie ¿ycie. 
podwórku.

Mam tak¹ nadziejê, ¿e kiedyœ 
Widzia³am, jak bajkowe drzewo moje wybuja³e i fantastyczne wizje 

stoj¹ce na œrodku podwórka ³¹czy stan¹ siê rzeczywistoœci¹, a nast¹pi to za 
wszystkie roœliny i zwierzêta swoj¹ pomoc¹ owej wczeœniej wspomnianej 
magiczn¹ wiêzi¹, za pomoc¹ cieniutkich techniki, która prawdopodobnie bêdzie 
niczym w³os ga³¹zek, które opadaj¹ na siê jeszcze bardziej rozwijaæ i stwarzaæ 
ziemiê stykaj¹c siê ze wszystkim. ogromne mo¿liwoœci w dzia³aniu ludzi.

Patrz¹c na to drzewo, zobaczy³am Joanna Jankowska  4c
coœ jeszcze bardziej niezwyk³ego. To 
ono powoduje, ¿e wszystkie ¿ywe 
stworzenia podwórkowe w nocy 
pracuj¹ i zamieniaj¹ œwiat rzeczywisty w 

6

Gimek Junor wiosna 2011



7

Gimek Junor wiosna 2011

Rozrywka

Dawno nie by³o zastosowania dla ?Mo¿e siê przydaæ do dŸgania 

kluczyków wiem, wiem !!!! Zapewne kole¿anki

têskniliœcie   ;)

?Dziewczyny mog¹ nak³adaæ 

Oto nowe: b³yszczyk przy jego pomocy

?Zastosowania dla kluczyków od ?Jako haczyk na ryby

szafek :

Do nastêpnego przeczytania!!!

?Jako rysik do telefonu 

dotykowego Basia Baniak

Witam ponownie

 
A niech moc czytania 

bêdzie z wami !!!!!!!!
 

1.   Psowaty mieszkaj¹cy w lasach, ¿yje 4.   Mieszka w lasach, jest p³ochliwa i 

w stadach (watahach) ma kopyta. Z tego gatunku pochodzi³ 

2.   W lato jest w Polsce, a na zimê leci jelonek Bambi

do ciep³ych krajów 5.   Mieszka w Australii, swoje m³ode 

3.    Najczêœciej pokazuje siê i poluje w matka trzyma w torbie

nocy, ma dobry wzrok, poluje g³ównie 6. Dziki kuzyn królika

na gryzonie
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