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Myślicie sobie to jakaś bajka a
my wam życzymy smacznego
jajka. Bez obawy życzymy też
miłej zabawy.

WIELKANOC
.

Czas świąteczny,
czas radości.
Niechaj w sercu
szczęście zagości.
Niechaj spełnią się
życzenia: zdrowia,
szczęścia,
powodzenia!
Zdrowia,
szczęścia, humoru
dobrego, a przy
tym wszystkim
stołu bogatego.

Mokrego dyngusa,
smacznego jajka i
niech te święta
będą jak bajka. Koszyczki pełne

pisanek,
koszyczki kolorowe
takie
już od soboty
wielkiej,
czekają na
Zmartwychwstanie.
A od rana samego
w niedzielny

poranek
serca się radują,
ze
Zmartwychwstania
Pańskiego.
I przy tym
wielkanocnym
stole,
Dzieląc się
jajeczkiem, solą i

chlebem
Składamy sobie
życzenia
Wesołego Alleluja!!!

.
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Egzaminy gimnazjalne coraz
bliżej-rozmowa z uczniami

klasy III gimnzajum

     Rozmowa 
   z Damianem 

      Rozmowa 
     z Michaliną

Egzamin
gimnazjalny

.

-Stresujesz się
przed
egzaminem?
-Nie za
bardzo.Mam
zamiar dać z
siebie wszystko
-Jakiego
przedmiotu się
najbardziej
stresujesz?
-Najbardziej
matematyki i
myślę ,że nie
tylko ja się jej
obawiam.

-Jak
zamierzasz
przygotować się
do egzaminu?
-Mam zamiar
utrwalić wzory z
matematyki i
fizyki
-Na jakim
przedmiocie ci
najbardziej
należy?
-Na
matematyce
-Dziękuję za
wywiad 

-Stresujesz się
przed
egzaminem?
-Tak
-Jakiego
przedmiotu się
najbardziej
stresujesz?
-Najbardziej boje
się j.
angielskiego.
-Jak
zamierzasz
przygotować się
do egzaminu?

-Rozwiązując
testy z
poprzednich lat i
przeglądając
strony
internetowe z
przygotowaniem
do egzaminu.
-Na jakim
przedmiocie ci
najbardziej
zależy?
-Matematyce i
części
przyrodniczej.

-Dziękuje za

Egzamin
gimnazjalny
2017
odbędzie
się w dniach
19-21
kwietnia
2017r.
19 kwietnia-
część
humanistyczna

20 kwietnia-
część
matematyczno-
przyrodnicza
21 kwietnia -
język
obcy.W
tamtym
roku
gimnazjaliści
najbardziej

.

Obawiali się
matematyki.
Przeprowadziliśmy
krótki wywiad
z dwójką
gimnazjalistów
aby zobaczyć
czego w tym
roku obawiają
się najbardziej

.

.
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.

Przebrany 
niepytany ☺

Odwiedziny

Warsztaty

Niespodzianka

Naszą szkołę
odwiedził
absolwent -
Dominik
Wróblewski.
Obecnie uczeń
klasy I
Technikum im.
Stanisława
Lema w
Skwierzynie.

31 marca 2017
r. w naszej
szkole odbył się
dzień tzw.
"przebrany
niepytany" z
okazji Prima
Aprilis. Każdy

kto przygotował
śmieszny strój
był zwolniony z
odpowiedzi
ustnej.
Dodatkowo, na
najciekawsze
przebrania

czekały
atrakcyjne
nagrody w
postaci
cukierków oraz
kartki "niepytki".
Nagrodzeni
zostali:

K. Kapustka, W.
Tarczyńska, G.
Łyczewski.
Gratulujemy!

.

..

.

27 marca z
okazji urodzin
naszego pana
woźnego -
Sylwestra
Nawrockiego
cała
społeczność
szkolna
zaśpiewała "Sto
lat" na górnym

korytarzu. Był
również tort.
Przy okazji to
wyraz
wdzięczności za
wszystkie
rzeczy, które
robi dla naszej
szkoły. Jeszcze
raz dziękujemy. 

28 marca 
2017 r. w
Gminnym
Ośrodku Kultury
w Zwierzynie
odbyły się
warsztaty pod
hasłem
"Kultywujemy

tradycje
wielkanocne".
Wzięli w nich
udział uczniowie
klasy III oraz IV.
Dzieci uczyły
się wykonywać
pisanki.
Dziękujemy za
zaproszenie.

.

.

..

.
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   Wybór szkoły 
         tuż tuż...

       Ogrodnik
Dni otwarte 22.04.

       Mechanik
Dni otwarte 22.04.

Zapraszamy do
zapoznania się
z ofertą
edukacyjną
niektórych szkół
w Gorzowie
Wielkopolskim.
Podane są
terminy dni
otwartych :)

      Informator dla III        
           gimnazjum 
         

III LO w
Gorzowie
Wielkopolskim
im.
Władysława
Szafera
W roku
szkolnym

2017/2018
oferują naukę w
klasach z
rozszerzeniami:
a)
humanistyczna
– j.polski,
historia, j. obcy,

b) przyrodnicza
– biologia,
chemia/geografia,
j. obcy oraz
naukę trzech
języków
obcych:
angielski,

niemiecki,
włoski. 
DNI OTWARTE
22 KWIETNIA

.
Zespół Szkół
Mechanicznych
Kierunki
kształcenia:
Technikum nr 5
-technik
mechanik -
technik logistyk
-technik
spedytor,

-technik
urządzeń
dźwigowych.
Zasadnicza
Szkoła
Zawodowa nr 5 -
mechanik
pojazdów
samochodowych,
-mechanik
monter.

Zespół Szkół
Ogrodniczych
Oferta
edukacyjna:
Technikum nr 9
w zawodach -
technik
ogrodnik, -
architektury

krajobrazu, -
weterynarii, -
inżynierii
środowiska i
melioracji.
Zasadnicza
Szkoła
Zawodowa nr 9:
ogrodnik. Szkoła
posiada internat.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Święta, o których nie    
        masz pojęcia

21 kwietnia –
Dzień sobowtóra

20 kwietnia-Dzień
Wolnej Prasy

14.04- Dzień
Ludzi
Bezdomnych

5 kwietnia –
Dzień Leśnika i
Drzewiarza,
Dzień
Trzeźwości,
Dzień
Marchewki

9 kwietnia –
Światowy Dzień
Pozdrawiania
Brunetów

.

Podobno
każdy ma
gdzieś
swojego
sobowtóra,
ten dzień w
kalendarzu
świąt
nietypowych
umożliwia
tym, którzy
go już
poznali

na dzisiejsze
świętowanie,
a tym, którzy
jeszcze nie
znają
swojego
sobowtóra na
rychłe
poznanie z
nim.

.

Międzynaro-
dowy Dzień
Wolnej Prasy
został
ustanowiony w
1991 roku przez
Reporterów bez
Granic.  dzień
ten obchodzony
jest 20 kwietnia i
przypomina o
tym, że w XXI
wieku nadal w
wielu krajach
sytuacja
dziennikarzy

jest trudna, a
rzetelne
wykonywanie
tego zawodu
wiąże się z
narażeniem
życia. Dziennikarze
i fotoreporterzy
są
niejednokrotnie
zastraszani,
porywani,
więzieni, a
nawet giną.

22 kwietnia –
Światowy dzień
pieczarek

1 maja –
Ogólnopolskie
Święto
Kaszanki,
Międzynarodowy
Dzień
Chordofonu
Szarpanego

 9 kwietnia-
Światowy Dzień
Gołębia

11 kwiatnia-
Dzień Osób
Chorych na
Parkinsona

12 kwiatnia-
Dzień
Czekolady

.

.
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Dowcipy      Blondynka

       Na lekcji

Koń by się
uśmiał

Wchodzi
blondynka do
McDonalda:
- Poproszę
frytki.
- Duże czy
małe?
- Pani da trochę
tych, trochę
tych.

.

.

.

Pani do Jasia: 
- Jasiu znasz
Mickiewicza,
Sienkiewicza i
Makuszyńskiego?
- A czy pani zna
Łysego,
Grubego

lub Zenka? 
- Nie... 
- To co mnie
pani straszy
swoją bandą?!
Nauczyciel pyta
się Jasia: 
-Jakie kwiaty

najbardziej
lubisz? 
- Róże. 
- Proszę, napisz
to na tablicy. 
- Chyba jednak
wolę maki -
mówi Jasio

Na lekcji
polskiego:
- Jasiu, powiedz
nam, kiedy
używamy
wielkich liter?
- Kiedy mamy
słaby wzrok!
Nauczyciel
języka polskiego

pyta uczniów:
- Jak brzmi
liczba mnoga do
rzeczownika
"niedziela"?
- Wakacje,
proszę pani!

- Wiesz
kochanie - mówi
mąż do żony -
jesteśmy już 20
lat po ślubie, ale
jeszcze nigdy
nie zrobiłaś mi
takiej dobrej
kawy! 
- Zostaw, to
moja!

- Kupiłem nowe
Audi na raty.
- Ile wyciąga?
- Ty to zawsze
musisz
człowieka
zdołować... Dwa
tysiące plus
odsetki

.

.

.

.

.

.

.
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Tenis. Alicja Rosolska wygrała
turniej w Monterrey w deblu

Ekstraklasa. Co
to był za mecz! 

Bayern -
Borussia
Dortmund 4:1

Rozstawione
z jedynką
Alicja
Rosolska i 

Japonka Nao
Hibino
zwyciężyły w
grze podwójnej
w turnieju
tenisowym
WTA w
meksykańskim
Monterrey. W
finale pokonały
Słowenkę
Jakupovic i
Ukrainke
Kiczenok.

Brytyjczyk
Lewis Hamilton
z teamu
Mercedes GP
wygrał
niedzielny
wyścig o Grand
Prix Chin w
Szanghaju, 2
rundę
mistrzostw
świata w
sezonie 2017.

Lech Poznań
przegrał 1:2 z
Legią Warszawa
w hicie 28.
kolejki
ekstraklasy. Ost
atnia akcja
meczu, trybuny
w Poznaniu
 zamarły, nawet
dziennikarze
patrzyli po sobie
z
niedowiarzeniem.
Po
dośrodkowaniu

Adama Hlouska
strzałem głową
Matusa
Putnocky'ego
pokonał
człowiek w
Poznaniu
znienawidzony.
Kasper
Hamalainen,
który ponad
roku temu
zamienił Lecha
na Legię.

.

Urszula
Radwańska
zdecydowała o
czasowym
wycofaniu się z
turniejowej
rywalizacji.
Polka po
przebytej,
uciążliwej
chorobie nie
doszła jeszcze
do optymalnej
formy.

.

Bayern bez
większych
problemów
pokonał
osłabioną
kontuzjami
Borussię, a w
rolach głównych
wystąpili ci,
których
najlepszy czas
wydawałoby się
już minął.
Bramki dla
Bayernu zdobył

2x
Lewandowski,
Robben i Ribery
a dla Borussii
Guerreiro.

.

.
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