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Nie daj się stereotypom!
Stereotyp - słowo to wywodzi się z
greckiego słowa stereos, co oznacza
przestrzenny, i typos, co należy tłumaczyć jako wzorzec. Stereotyp to
pojęcie, które oznacza generalizację
dotyczącą pewnej grupy, a także różnych zjawisk, gdzie określonym cechom i sytuacja zostaje przypisane
znaczenie, które jest często fałszywym przeświadczeniem.
A oto stereotypy dotyczące różnych
narodowości:
1. Niemcy :
- bez fantazji i polotu
- dokładni i rutynowi
- brzydcy i grubi
- nie okazują uczuć

2. Francuzi :
- artyści i romantyczni
- nie lubią Anglików
- nie lubią rozmawiać w obcych
językach
- flegmatyczni, aroganccy i
tchórzliwi
3. Włosi :
- zrelaksowani i leniwi
- maminsynki i bałaganiarze
- lubią dobrą kuchnię, samochody i modę
- rozwrzeszczani i kochliwi
4. Anglicy :
- flegmatyczni i powściągliwi
- staroświeccy = dokładnie o
piątej po południu piją herbatę
- mają paskudną kuchnię
- dżentelmeni o chłodnym spojrzeniu
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Rady nie od parady-czyli jak żyć w zgodzie z rodzicami
Ogłoszenie
Młodzi dziennikarze
poszukiwani !
Jeżeli lubisz pisać ,
masz pomysły na ciekawe tematy —zostań
jednym z Nas !
Razem będziemy tworzyć szkolną gazetkę
„GimUcho”
Zapisy u Pani Sylwii
Oszczyk sala nr 8

Zapraszamy !

Zdecydowanie rodzice są dla nas najważniejszymi postaciami w życiu.
Utrzymywanie z nimi dobrych kontaktów powinno być dla nas celem numer
jeden. Jednak nie zawsze potrafimy
umieć się z nimi dogadać. Nie wiesz,
jak utrzymywać dobre stosunki z rodzicami? Dowiesz się, czytając ten artykuł.
- Nigdy nie wolno zapominać, że rodziców ma się tylko jednych. To właśnie
oni zadbali o Twój rozwój, znają Cię
od zawsze i gdyby zaszła taka potrzeba
- to oddaliby za Ciebie życie. Łatwo
zapomnieć o tym przez drobne spory
czy nieporozumienia. A przecież takie
kłótnie są niczym w porównaniu z
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więzią, jaka was łączy - nie zapominaj o tym!
Najczęstszym powodem nieporozumień między dziećmi a rodzicami
jest różnica pokoleń. Niestety starsi
rodzice nie potrafią często zrozumieć
wielu rzeczy, które są dla dzieci
ważne. Są oni bardziej doświadczeni
i mają na taką sprawę trochę inny
punkt widzenia. W ten sposób starają
się uchronić Cię od wszelkiego zła,
więc nie miej im tego za złe. Troska
to zjawisko pozytywne, za które nie
powinieneś obwiniać rodziców.
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Alfabet muzyczny
JAZZ - charakteryzuje się rytmem synkopowanym w metrum
parzystym, a także dużą dowolnością interpretacyjną i aranżacyjną
oraz tendencją do improwizacji.
Miało to związek z faktem, iż
pierwszymi twórcami tego gatunku byli przeważnie nieznający nut
potomkowie niewolników. Według niektórych muzykologów
jazz jest raczej formą interpretacji
niż stylem muzycznym, np.:
Louis Armstrong - what a wonderful world
MUZYKA KLASYCZNA główną i zarazem najważniejszą
cechą charakterystyczną muzyki
klasycznej jest to, że tworzona
jest wyłącznie w celach artystycznych. Cecha ta powoduje, że odróżnia ją to od muzyki rozrywkowej i ludowej. Muzyka klasyczna
przeznaczona jest tylko i wyłącznie do słuchania. Istnieje kilka
cech, które odróżniają muzykę
klasyczną od innych gatunków
muzycznych. Ogół używanych
instrumentów, czyli instrumentarium, jest tą cechą, która odróżnia
muzykę klasyczną od pozostałych
gatunków. Jest spokojna, czasem
smutna, często mówi o emocjach
i nastroju człowieka, np.:

muzyki rozrywkowej można sklasyfikować jako muzykę pop. Muzykę pop cechuje melodyjne
brzmienie. Wiele utworów popowych jest prosta pod względem
wartości tekstowej i instrumentalnej. Od tej zasady są wyjątki. Np.
twórczość Michaela Jacksona to w
większości pop, ale o bardziej wartościowym i trafiającym w emocje
wydźwięku. Pop niektórzy postrzegają jako miękką i zmodyfikowaną odmianę rocka, np.:
Sylwia Grzeszczak - Karuzela
REGGAE - jest fascynującym stylem muzyczny, który narodził się
na Jamajce. Czas krystalizowania
się tego gatunku przypada na lata
60. XX w.. Prawdziwą sławę reggae zyskało, gdy na scenę muzyczną wkroczył Bob Marley. Było to w latach 70.. Jego twórczość
po dzień dzisiejszy wzbudza emocje na całym świecie. Najważniejszą rolę w utworach reggae odgrywa specyficzna rytmiczność. To
ona decyduje o indywidualnym
charakterze muzyki. Linia basu
jest wyrazista. W połączeniu z
dźwiękiem perkusji powstaje schemat rytmiczny określany jako Siddim, np.:

Vivaldi - Cztery Pory Roku - Lato
- cz. 3

Kamil Bednarek - Cisza

POP - jest po prostu muzyką popularną, a to jest równoznaczne z
faktem, że zalicza się ją do muzyki rozrywkowej. Trudno jednoznacznie zdefiniować ten gatunek
muzyczny, ponieważ kryje się
pod nim wiele typów muzycznych. Właściwie większą część

ROCK - to ogólna nazwa całego
szeregu stylów muzycznych. Pochodzi od rock and rolla, rhytm
and bluesa i bluesa. Narodził się w
latach 40 XX wieku w Stanach
Zjednoczonych. Brzmienie oparte
na różnego rodzaju gitarach
(zwykle elektrycznych, elektrycznych basowych) i perkusji, z wy-
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raźnie zarysowanym rytmem i
śpiewem, wywodzącym się z
bluesa, oraz sposobem wolnej
improwizacji w trakcie grania
utworów, wywodzącym się
zjazzu. zespołowość (muzyka
trudna do odtworzenia gdy nie
jest grana przez oryginalny zespół)kompozytor i wykonawca
to najczęściej ta sama osoba lub
grupa osób, np.:
Linkin Park - Numb
SOUL - w dosłownym tłumaczeniu oznacza duszę. Nikogo
nie powinno więc dziwić, że
ten gatunek muzyczny posiada
naprawdę „uduchowione” cechy, co przejawia się w oddziaływaniu na emocje. Soul, zanim
wyodrębnił się jako indywidualny styl, był częścią rhytm and
bluesa. Zapoczątkowany przez
czarną część społeczeństwa
Stanów Zjednoczonych stał się
zauważalny na przełomie 50. i
60. lat XX wieku. Jedną z największych gwiazd soulu była
bez dwóch zdań Whitney Houston. Rytmy w muzyce soul
zawsze są wyraziste, np. :
Alexis Jordan - Happiness

Joanna Karolak

Rady nie od parady-czyli jak żyć w zgodzie z rodzicami - cd.
- Obchodź ważne święta rodzinne np.
Dzień Matki, Dzień Ojca. To doskonała okazja, aby pokazać im, jak bardzo
ich kochasz. Takie dni warto spędzić w
gronie rodzinnym. Niech wiedzą, że
pamiętasz i myślisz o nich. Pozwól,
aby poczuli się przez Ciebie doceniani
i szanowani.

-Kiedy masz jakiś problem, po prostu
wyżal się rodzicom. Oczywiście na
pewno nie będziesz się chciał dzielić
wszystkimi problemami, ale zawsze
kilka możesz ujawnić i zarazem zaczerpnąć rady doświadczonych rodziców. Takie sytuacje zbliżą was do siebie. Nie ma nic lepszego niż szczera
rozmowa.

- Nigdy nie wyśmiewaj rad rodziców.
To jest dla nich największy cios. Rodzic
chce dla Ciebie jak najlepiej i każdą
krytykę dziecka bierze głęboko do serca. Unikaj więc lekkomyślnych uwag
(staraj się nie mówić nic pochopnie w
złości). Jeżeli pomysł rodziców bardzo

Ci się nie podoba, to postaraj się przekazać to delikatnie. Powiedz, że szanujesz ich zdanie, ale pragniesz
zrobić to po swojej myśli. Rodzice na
pewno się z tym pogodzą.

Kinga Rachubińska

Nie daj się stereotypom!
5. Szkoci :
- zacofani tradycjonaliści
- wyjątkowo skąpi
- piją morze whisky
- nie lubią być utożsamiani z Anglikami
6. Hiszpanie :
- mają wieczną sjestę, spóźnialscy
- emocjonalni i samowystarczalni
- nowocześni i hałaśliwi
- gorący kochankowie
7. Japończycy :
- jedzą tylko sushi i ryż

- kochają wysoką technologię
- pracoholicy, oddani korporacji
- oszczędni, przesadnie grzeczni,
uczciwi i honorowi
8. Rumuni :
- są jasnowidzami, muzykami i
tancerzami
- każdy Rumun to Cygan
- biedni i brudni
- wolne duchy, bez domów, ale z
końmi

9. Grecy :
- lubią dobrą zabawę, kuchnię i
taniec

Co nieco o Ferrari
Ferrari to włoska marka ekskluzywnych i bardzo drogich samochodów sportowych. Firma została
założona w 1947 roku przez Enzo
Ferrari, ale obecnie należy do koncernu Fiata. Od wielu lat konkurentami Ferrari są Porsche i Lamborghini. Logo ferrari to po prostu
czarny rumak. Tylko skąd właściwie wziął się na niego
pomysł? Otóż taki symbol miał na

swoim samolocie Francesco
Baracca (pilot myśliwski). Enzo
spodobał się on i dlatego postanowił, że jego samochody będą
miały właśnie takie logo.
Ciekawostką jest to, że najdroższe ferrari 250 Testa
Rossa 0666 TR jest warte
16,390,000 $. Marzenie…

Julita Wojciechowska
3

- kreują się na wielkich filozofów
- gościnni i nerwowi
- przekonani o własnej wyższości z racji kultury antycznej
10. Polacy :
- złodzieje i pijacy
- pracowici i wykształceni
- radzą sobie w każdych warunkach
- rodzinni i gościnni

Joanna Karolak

O Matce w poezji...
" W ciemnościach stoi postać
matczyna,
niby idąca ku tęczowej bramie.
Jej odwrócona twarz patrzy
przez ramię,
a w oczach widać, że patrzy na
syna".-Juliusz Słowacki
"Nie ma jak u mamy , ciepły
piec, cichy kąt.
Nie ma jak u mamy , kto nie wierzy, robi błąd."-Wojciech Młynarski
"Matka, jak Pan Bóg, może kochać wszystkie swe dzieci,
każde z osobna i każde najwięcej."-Zofia Kossak
"Tylko włosy Ci posiwiały,
uśmiech masz wciąż ten sam..."
Oparłam czoło o szybę.
Noc. W kuchni z kranu kroplami
woda się sączy cichutko.
My nie jesteśmy tu sami:
księżyc za oknem i ja- tu.
Spoglądam z czułością w ciemność.

Niechaj śpi matka spokojnie,
ona już wie, co bezsenność.
Zjawiała się przy mnie zawsze,
gdy przez sen wołam: „mamo”.
Czuwała. Niechaj śpi dziś.
Jestem jej winna to samo.
Więc pójdę cicho, kran w kuchni
zakręcę bardzo dokładnie,
bo kropli głos, chociaż szmerem,
może mej matce sen skradnie.
Niechaj śpi dzisiaj spokojnie.
I ja się zaraz położę,
bo wiem, że znów będzie przy mnie
nim rano oczy otworzę.
Wiem, lekką dłonią poprawi
włosy ułożone luźno,
pochyli się nad mym łóżkiem
i powie: „Wstawaj, już późno.”
i włosy odgarnie z czoła
tak dobrze znanym mi gestem,
uśmiechnie się tak, jak zawsze
i będę wiedzieć, że jestem.
Ona mi pierwsza pokazała księżyc
I pierwszy śnieg na świerkach
I pierwszy deszcz.
Byłem wtedy mały jak muszelka,
A czarna suknia mojej matki,
Szumiała jak Morze Czarne...
(Konstanty Ildefons Gałczyński)
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W zielonych oczach matki świeci
wiosenna łąka,
Słońce na drzewach śpiewa i budzi
kwiaty w pąkach.
W błękitnych oczach matki pogodne
niebo fruwa,
Kiedy zasypiasz, matka jak gwiazda
nad snem czuwa.
W niebieskich oczach matki szepcze
kwitnący strumień,
tak opowiadać bajki tylko mama umie.
A w czarnych oczach matki noc od
samego świtu,
okrywa cię skrzydłami ze srebra i błękitu.
Jest jedno takie serce
spośród serc wielu tysięcy
i bije wciąż nieprzerwanie
i kocha najgoręcej.
To serce naszej Mamy
najlepsze w całym świecie
i nigdy takiego serca nie odnajdziecie.
Mijają lata w rozpędzie
twarde skały czas krusz.
Miłość matki do dzieci
żaden czas, nigdy nie ruszy.

Lucyna Hołubczak

Zadziwiający świat natury
-Dźwięk, który wydaje cykada,
jest tak głośny, jak piła do
drewna!
-Modrzew amerykański potrafi
przetrwać temp. -65 stopni
Celsjusza.
- Niedźwiedzie polarne pod
gęstym, białym futrem mają
czarną skórę
- Najcięższa na świecie kapusta ważyła 56kg. Wyhodował
ją Bernard Lavery z Walii.

-Ciężar dżdżownic zamieszkujących kulę ziemską wynosi aż
80% ciężaru wszystkich zwierząt i ludzi na świecie!

-Jedynymi małpami żyjącymi w
Europie są magoty. Można je spotkać tylko na Giblartarze. Gatunek
ten cechuje całkowity brak ogona.

-Średnio kolba kukurydzy ma
80 ziaren w 16 rzędach.

-Najwyższym drzewem na świecie
jest obecnie Hyperion (115,55m)

-Renifer to jedyny przedstawiciel rodziny jeleniowatych, u
którego poroże noszą zarówno
samce, jak i samice

-Specjalnie wyszkolone psy potrafią rozróżnić nawet zapach bliźniąt
jednojajowych.

-Jedzenie marchewki poprawia
widzenie w ciemności.

-“Najbardziej listna” koniczyna
miała 18 listków.

Julita Wojciechowska

Wszystko o pizzy...mniam :)
Kto wymyślił pizzę?
Oczywiście - Włosi. Ale mieli swoich zasłużonych poprzedników.
Pierwsze koncepcje pojawiły się już
w starożytności, a potem przez wieki pizzę udoskonalano, dodając do
niej coraz więcej nowych dodatków
i tworząc nowe smaki. To właśnie
Grecy zaczęli jeść cienkie, pieczone
ciasto z różnymi dodatkami np.
oliwkami i przyprawami. Było ono
nazywane przez nich plankuntos.
W starożytnym Egipcie urodziny
faraona świętowało się, piekąc chlebowe placki z ziołami. Rzymscy i
greccy chłopi jadali pizzę już kilka

wieków wcześniej, zanim stała się
ona popularna, było to tzw. jedzenie
biedaków. Słowo ’’pizza’’ pochodzi
najprawdopodobniej od łacińskiego
słowa picea, którym Rzymianie
określali bochen chleba w piecu.
Po raz pierwszy zostało użyte ok.
997 roku we Włoszech. W XVI w.
na dworze królewskim Sforzów
podczas wieczerzy weselnej królowej Bony z królem Polski
Zygmuntem Starym pojawił się okrągły placek przyprawiony serem, mięsem i innymi specyfikami. Wzbudził
podziw i uznanie, przypadając młodej parze do gustu. Pierwsza na świe-
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cie pizzzeria powstała w 1830 roku
w Neapolu i istnieje do dzisiaj.
Pizza jest obecnie znana i lubiana
na całym świecie. To wielokulturowe danie znalazło dziś swoje miejsce w niemal wszystkich kuchniach
świata, dopasowując się do różnych
specyficznych gustów i upodobań.

Kinga Rachubińska

DZIENNIKARZE :

Trochę śmiechu dla oddechu
Jasiu chwali się mamie:
- Dzisiaj jedyny podniosłem rękę, jak pani pytała
dzieci.
Mama mówi do Jasia:
- Jakie było pytanie?
Jasiu na to:
- Kto wybił okno na korytarzu.
Pani pyta się w szkole:
- Gdzie pracują wasi rodzice?
Jaś się zgłasza i mówi:
- Mój tata wykłada na Uniwersytecie.
- A co wykłada?
- Kafelki!

- Co ty namalowałeś?
A Kamil odpowiedział:
- Małysza.
- A gdzie on jest?
- Odleciał.
Pani w szkole pyta Karola:
- Karol gdzie leży
Afryka?
Karol nie wie, ale pani zadała mu do domu, żeby
sprawdził i zapytał się
taty.
Karol przychodzi ze szkoły
i pyta się taty:
- Tato, gdzie leży Afryka?
- Synu, gdzieś musi to być
blisko, bo mój kolega Murzyn do pracy dojeżdża rowerem.

- Ile miałeś piątek w tym
roku?
- O jedną mniej niż w zeszłym
- A ile miałeś w zeszłym?
- Jedną.

Jasiu pod koniec roku przychodzi do domu.
Tata się go pyta:
- Jasiu, gdzie masz świadectwo?
- Pożyczyłem koledze, bo
chciał nastraszyć rodziców.

Na lekcji plastyki pani
kazała namalować swojego idola. Kamil przyszedł
do pani z kartką.
A pani do Kamila:

Jasiu wlatuje z krzykiem do
gabinetu ojca:
- Synku ,co się stało, że tak
ryczysz?
- Mama, ona mnie straszyła.
- A czym to niby?

Lucyna Hołubczak
Joanna Karolak
Martyna Kokoszka
Aleksandra Kwapiszewska
Kinga Rachubińska
Julita Wojciechowska
OPIEKUN I KOREKTA :

Sylwia Oszczyk
TWORZENIE I OPRAWA :

Marcin Kawik

- Że będzie śpiewać disco polo w mojej
szkole.
Nauczycielka zwraca się do ucznia, patrząc mu wnikliwie w oczy:
- Zawsze ,gdy jest klasówka, Ciebie nie
ma, bo babcia chora, tak?
- Tak, proszę pani, my też podejrzewamy, że babcia symuluje.
Nauczycielka pyta Jasia w szkole:
- Kto zbudował arkę?
A Jasio na to:
- No....E......
Dobrze ,Jasiu, siadaj ,dostałeś
piątkę.

Lucyna Hołubczak

Cudze chwalicie, swego nie znacie...Ciekawe zakątki w naszym województwie
- Bursztynowy Pałac, Strzekęcino
Hotel „Bursztynowy Pałac” to malowniczo położony kompleks hotelowy otoczony przez starannie utrzymany park krajobrazowy. Od XVII wieku był siedzibą
majątku rycerskiego
- Borkowo- osada średniowieczna, groby
megalityczne,
ciekawe miejsce Pomorza Zachodniego na wycieczkę, weekend czy wakacje.
Atrakcyjne położenie tej maleńkiej, liczącej 152 mieszkańców wsi w gminie Malechowo ,jest idealnym miejscem wypoczynkowym...

- Lubin, koło Międzyzdrojów, Bunkier
V3 - jedyna w Polsce ekspozycja tajnej
broni niemieckiej V-3, z okresu II wojny
światowej. W pobliżu bunkra znajdują
się pozostałości stanowisk ogniowych
tych pocisków.
- Ogrody Tematyczne HORTULUS ,
Dobrzyca, ogrody te są jedynymi w Polsce tematycznymi ogrodami udostępnionymi do zwiedzania. Ich powierzchnia
zajmuje ok. 5 hektarów.
- Muzeum figur woskowych, Międzyzdroje, nieopodal głównej promenady w
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Międzyzdrojach znajduje się niewielkie muzeum figur woskowych. Jeżeli ktoś nie był
jeszcze w podobnym muzeum, to warto je
odwiedzić.

Rezerwat Archeologiczny Kamienne Kręgi,
Grzybnica to ciekawe miejsce dla osób zainteresowanych historią i mistycyzmem. Zlokalizowane jest w lesie Grzybnickim, około 20
kilometrów od Koszalina…

Martyna Kokoszka

