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I przyszła wreszcie
długo wyczekiwana
WIOSNA!

Nasi dziennikarze odwiedzili lokalną
rozgłośnię radiową sieci "Radio ESKA".
Spotkanie warsztatowe okazało się
niezwykle interesujące i wzbogaciło
warsztat pracy uczniów.

   Redakcja
  w składzie:
Zofia
Krukowska
Zuzanna
Lisiecka
Julia Witek
Olaf Bartman
Patryk Dudziak
Bartosz Nowak
Paweł Skiba

W numerze:

2. Filmoteka Julii.

3. Moje hobby -
siatkówka.

4. Wizyta w radio
ESKA

5. Kącik sportowy
Patryka.
Najdroższe zabawki dla
mężczyzn - auta.

6. Festiwal Kolorów w
Lesznie.

.

    IX Miejski Konkurs Krasomówczy       
 organizowany w naszej Szkole, za         
 nami.Tym razem stanęliśmy na
podium. Trzecie miejsce dla Nikodema
Wolnego.

.

Uczeń klasy 7a -
Olivier Szolc -

zajął I miejsce w
konkursie
językowym

"Leszno, tu chce
się uczyć".

.

Egzamin
ósmoklasistów już
za nami. 
Nasi uczniowie
zaczynają
odczuwać już
spokój. 
Myślą tylko o
zbliżających się
WAKACJACH!!!
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Najciekawsze i najbardziej interesujące dramaty:
- "Titanic", film z 1997 roku, przedstawia historię
zatonięcia ogromnego statku liniowego z
kompletem pasażerów. Dramat kończy się
tragicznie, ponieważ umiera w otchłani wody
główny bohater, grany przez Leonardo Di Caprio.
- "Gwiazd naszych wina" jest filmem z 2014 roku.
Przedstawia nastolatków, którzy mimo młodego
wieku musieli stawić czoła przeciwnościom losu.
Hazel i Gus zakochują się w sobie. Ona ma
zdiagnozowanego raka, a on amputowaną nogę.
Ten ostatni, umiera niestety na końcu :(
- "Snajper" to dramat zdecydowanie dla osób, które
lubią strzały i wybuchy. Film bardzo emocjonujący i
trzymający w napięciu do ostatnich sekund. Dla
widzów o stalowych nerwach czujnego
obserwatora. Leonardo

Wyśmienite komedie, które rozbawią cię do łez:
- "Dzień świra" to film polski z 2002 roku. Jeden z
bohaterów Adaś Miauczyński, pewnego ranka
budzi się z nienawiścią do całego świata. Dręczą
go głosy, które słyszy i muzyka Chopina. Wybiera
się na badania, które go upokarzają.
-"Chłopaki nie płaczą'' to także produkcja polska z
1999 roku. Skrzypek Jakub Brenner chcę pomóc
swojemu przyjacielowi. Kuba zostaje wywieziony
do poniemieckiego bunkra. W filmie ginie teczka.
Oczywiście wszyscy myślą, że złodziejem jest
Kuba, choć to nie prawda. Wartka akcja, w której
największym atutem są rewelacyjne dialogi
aktorów.

Teraz najciekawsze i najśmieszniejsze... bajki.
- Shrek historia, którą zna chyba każdy. On i jego
przyjaciele mają wiele ciekawych przygód. Shrek
zobowiązuje się uratować księżniczkę Fionę, która
później zostaje jego żoną.
- Grinch to historyjka ze świętami w tle. Bohater to
włochaty, zielony potwór, który nienawidzi świąt.
Stara się za wszelką cenę zniszczyć wszystkim
święta. Przy okradaniu jednego domu zostaje
przyłapany przez małą dziewczynkę. Ona, jako
jedyna zaczyna go lubić i zaprasza do siebie na
święta, aby nie był w ten dzień sam. Kino familijne.

chłopaki

Grinch

         Filmoteka Julii

Di
Caprio

nie płaczą

Świąt nie będzie
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Moje zainteresowania do siatkówki
zaczęły się na pewnej lekcji W-F 
gdy pani pytała się kto chciałby
chodzić na siatkówkę. Na
siatkówkę chodzę od dawna,
bardzo dużo się tam nauczyłam. 
27 lutego odbył się mecz, w którym
 grałam. Siatkówka w szkole jest
zawsze w poniedziałki i wtorki.
W czerwcu odbędzie się mały
turniej. 

W Polsce pierwszy mecz
siatkarski odbył się w
Warszawie w 1919 roku.Sport
ten najbardziej popularny jest w
Polsce, Brazylii, Bułgarii,
Włoszech i Rosji.Pierwsze
Mistrzostwa Świata odbyły się w
1949 mężczyzn i 1952
kobiet.Pierwsza specjalnie
zaprojektowana piłka dla
siatkówki powstała w 1900 r.

             Moje hobby - SIATKÓWKA
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W radio bardzo ważny jest głos i
język. Należy czytać dużo
książek, artykułów, aby
wzbogacić swój zasób słów. 
Odbiorcy chcą w radio słyszeć
coś ciekawego, o czym nie
wiedzieli, zatem trzeba ich
zaciekawić materiałem. Jeśli
dziennikarz zacznie od nudnego
i  nieciekawego tematu,
słuchacz po prostu włączy inną
stacje. A nie o to przecież
chodzi. Aby zaintrygować i
zaciekawić słuchacza ważne
jest od czego zaczynasz, i w jaki
sposób to "poprowadzisz".

.
.

.

.

20.marca nasza redakcja
wybrała się do Radio
Eska, aby podpatrzeć
zawodowców. Wizyta
bardzo nam się
podobała. Redaktor
naczelny oprowadził nas
po studio   i opowiedział
o swojej pracy oraz
trudach zawodu
reportera i dziennikarza
radiowego.

.

.

.

Nasza wizyta w Radio ESKA
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Moje hobby. Najdroższe zabawki dla mężczyzn... auta

                AUDI S8 D4

Trzecia generacja S8
 zadebiutowała w 2011 roku,
produkcja najprawdopodobniej
ruszy wiosną 2012 roku, a auto
będzie modelem na 2013. 
Dostępny będzie silnik TFSI V8 o
pojemności 4 litrów i mocy
maksymalnej 520 KM. 

PATRYK DUDZIAK dudziak

W maju 1998 r. Volkswagen AG
nabył prawa do używania logo
Bugatti i nazwy handlowej Bugatti
Automobiles S.A.S. 
Aby odnieść sukces w modelu EB
110 wyprodukowanym w ramach
poprzedniej własności, producent
samochodów szybko wypuścił
serię samochodów koncepcyjnych,
których cały postęp technologiczny
osiągnąłby formę Bugatti Veyron
16.4.

D

Pomiar prędkości nie jest łatwy. 
Na potrzeby Księgi Rekordów
Guinnessa przeprowadza się dwa
pomiary i wylicza średnią. 
Chodzi nie tylko o sytuację jak
z radia Erewań: „czy Wołga może
przekroczyć 200 km/h?” 
„Może, ale tylko raz”. 
Dwa pomiary pozwalają
uwzględnić do pewnego stopnia
wpływ czynników
zewnętrznych, np. prędkość
i kierunek wiatru.

patryk dudziak patryk

P
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     Festiwal  Kolorów  w Lesznie 

.

            FESTIWAL KOLORÓW    
                     W LESZNIE

.

5 maja w Lesznie odbył się
festiwal kolorów. Z tej okazji
zebrało się bardzo dużo
ludzi.Polega to na tym,że
wszyscy na sygnał wyrzucają
kolorowy proszek w górę. 

Proszki holi kupuje się na
miejscu. Jest wiele kolorów
proszków i każdy może sobie
wybrać swój ulubiony.

Bardzo polecam tego
typu imprezy, ponieważ
jest to super sposób na
zabicie czasu poza tym
zawsze jest tam miła
atmosfera.

elka

.
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