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                  Czy istnieje mapa języka?            Na dobry dzień

Drogie Panie i Dziewczęta!
Dziękujemy Wam,
że czynicie ten świat
piękniejszym i lepszym

Panowie z redakcji 
Na przerwie II

Dzień Kobiet

Zapraszamy na bloga
naszej szkolnej gazetki

www.naprzerwieii.
blog.pl

Wysyłajcie nam tematy i
artykuły, które chcielibyście
zobaczyć w następnym
numerze. Nasz e-mail to:
redakcjanaprzerwieii@
gmail.com

Z góry dziękujemy 
Redakcja Na przerwie II

Przez las idzie Czerwony
Kapturek. Nagle wyskakuje
wilk i pyta:
- Gdzie idziesz?
- Do babci.
- A jaki jest adres babci?
- www.babcia.pl
                  ***
Na urodzinach informatyka
znajomy daje mu prezent.
Otwiera, patrzy, a tam
pendrive. Po chwili mówi:
- Dziękuje za pamięć.

18 grudnia na dodatkowych
zajęciach z  przyrody
robiliśmy doświadczenie z
czasopisma
popularnonaukowego
„Wiedza i życie”. Wynik mia
ł pokazać czy istnieje mapa
języka, przedstawia ona
język podzielony na
wyraźnie rozgraniczone
obszary, z których każdy
odczuwa tylko jeden smak.
Żeby sprawdzić
prawdziwość owej mapy
przedstawianej w
podręcznikach, wzięliśmy

patyczki higieniczne oraz
wodę z różnymi dodatkami:
cukrem, kwaskiem 
cytrynowym i solą.
Używając patyczków,
nakładaliśmy po kolei
wszystkie smaki, którymi
dysponowaliśmy na cały
język (osoba, która
próbowała danego smaku,
miała zamknięte oczy). Po
przeprowadzonym
eksperymencie
udowodniliśmy, że mapa
języka nie istnieje, smaki
odczuwamy całym

językiem. Uprzejmie
zwracamy się więc do
wydawców podręczników,
aby poprawili błędy w
książkach. 

Stanisław Fiedler
Jerzy Koczur
Jan Majchrzak 
Jan Wilak
Jan Woźniak

Z okazji Dnia Kobiet
życzymy wszystkim
Damom wiosny w
sercu opromieniającej
ciepłem tych, którzy są
wokół.

.

Wchodzi mężczyzna do
kawiarenki internetowej i
pyta :
- Czy są wolne komputery?
- Nie, mamy same szybkie.

                 ACH...BYĆ KOBIETĄ W MARCU...

.

Dla Pań

http://www.babcia.com.pl
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Sandra i Daria: Od
kiedy trwa Pana pasja
teatralna? 
Aleksander Machalica:
Słuchaj, ja już mam
tyle lat... Gram tutaj
dziadka. Nie pamiętam
tego czasu, ale mogę
powiedzieć, że moja
pasja rozpoczęła się
bardzo wcześnie.
Powiedzmy, że od 1
klasy liceum. 
Sandra i Daria: Czy
aktorstwo było Pana
marzeniem z
dzieciństwa? 
Aleksander Machalica:
Było. Z teatrem
zetknąłem się bardzo
wcześnie przez to, że
mój tato był aktorem.
Pamiętam, że z braćmi
chodziliśmy do teatru,
gdy mieliśmy 5 lat.
Odwiedzaliśmy teatr
lalek, który bardzo nas
zachwycał.   
Sandra i Daria: Czy
był Pan za granicą z
przedstawieniem 
„Czy umiesz gwizdać
Johanno?”
Aleksander Machalica:
Z Johanną? Nie,
niestety nie byliśmy.
Chłopcy chcielibyście
być?  
Chłopcy (Franek
Czekała i  Sambor
Dehr): Tak. 
Aleksander Machalica:
Dobrze, więc prosimy
trzymajcie kciuki,
żebyśmy pojechali
gdzieś na jakiś fajny
festiwal za granicą. 
Chłopcy: Najlepiej do
Arabii Saudyjskiej albo
do Rosji.
Aleksander Machalica:
Spokojnie, bez
przesady.
Sandra i Daria: Czy
Pana marzenie do
końca się spełniło?

Czy osiągnął Pan to,
co chciał w życiu
zawodowym? 
Aleksander Machalica:
Słuchaj, nie zamierzam
go jeszcze kończyć.
Także wszystkie
najważniejsze
zdarzenia przede mną. 
Sandra i Daria: Jakie
przedstawienie
najlepiej Panu
wychodzi ze
wszystkich? 
Aleksander Machalica:
Mogę powiedzieć, że to
jest praca zespołowa.
Tak jak tutaj na tym
przykładzie. Jest troje
aktorów i wszyscy
razem pracujemy.
Tytułem trudno byłoby
mi odpowiedzieć, ale
wszystkie
przedstawienia są dla
mnie ważne, ponieważ
wkładamy w to
mnóstwo pracy. To jest
moja pasja.
Sandra i Daria: Która
scena była
najtrudniejsze do
zagrania? 
Sambor Dehr: Może
kolega odpowie.
Franek Czekała:
Żadna.
Sambor Dehr: Może ja
powiem. Akurat dla
kolegi żadna, bo grał w
mniejszości scen.
Najtrudniejsza była do
zagrania ta scena, w
której staruszka
mówiła, że dziadek
zmarł, ponieważ
smutek jest bardzo
trudny do zagrania.
Sandra i Daria:
Dziękujemy bardzo za
wywiad.

Autorka:
Daria Sobieralska
Zadawała pytania:
Sandra Schewe

   Wywiad z aktorami grającymi w spektaklu  
                  Czy umiesz gwizdać, Joanno?

fot. Mateusz Woźniak

.

.

.

klasy VB, VD

Igor otrzymuje autograf

fot. Stanisław Fiedler

fot. Stanisław Fiedler
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       PRZEPIS NA DOBREGO UCZNIA

          LIRYKA, LIRYKA...

.

SKŁADNIKI:

1 plecak uśmiechu
2 piórniki szczęścia
3 długopisy obecności
4 gumki z uśmiechem
5 linijek miary
koncentracji
10 szkół dobrych
nauczycieli

Chór Feeling

             TEST
Jutro mam ważny test.
Która, więc godzina
jest?
Jeszcze loda muszę
zjeść.
Ojej!16.25
Zaraz pędzę do
doktora
Myślę:
-Jestem bardzo chora!
Doktor już otwiera 
drzwi.
Pani tutaj chyba śni!
Pani zdrowa całkiem
jest!
Dręczy panią tylko
test!
Kornelia Stark, V d

.

                     TWÓRCZOŚĆ NASZYCH KOLEGÓW I KOLEŻANEK

            SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

             Gumki z uśmiechem
              i piórnik szczęścia,
                   to mieszanina
                   nie do pojęcia.
              Miara koncentracji
              i długopis obecności,
                  to łatwy przepis
           na kubeczek grzeczności.
           Do tego dobry nauczyciel,
              na pewno będzie miał
               na to dobre użycie.

                                           SMACZNEGO !

                         Julia Czempińska, klasa IV C

Moja wymarzona
przyjaciółka ma jasne i
długie włosy.
Chciałabym się z nią
bawić, aż do zachodu
słońca,
a w ciągu dnia skakać
przez kałużę, jeździć
na rowerze i złapać
się za ręce, i biec
przed siebie omijając
przeszkody, 
stojące nam na drodze
do dalszej przyjaźni. 
Patrzeć w jej błękitne
oczy i słyszeć same
miłe słowa.
Zuzanna Olek, kl. IIIc

Kamil Kronkowski, III a

Betlejem Poznańskie.
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  NIETYPOWE ŚWIĘTA W LUTYM

CIEKAWA...KSIĄŻKA NA...NUDĘ

2 lutego - Dzień
Handlowca
4 lutego - Światowy
Dzień Walki z Rakiem
8 lutego - Święto
Służby Więziennej
9 lutego - Dzień Pizzy
11 lutego - Światowy
Dzień Chorego
Dzień Dokarmiania
Zwierzyny Leśnej
12 lutego
Międzynarodowy Dzień
Dzieci Żołnierzy

12 lutego -Tłusty
czwartek
13 lutego - Światowy
Dzień Radia
14 lutego - Walentynki
15 lutego - Światowy
Dzień Młodzieży
Prawosławnej
17 lutego - Światowy 
Dzień Kota, Ostatki
18 lutego - Środa
Popielcowa
20 lutego - Światowy

Dzień Sprawiedliwości
Społecznej
21 lutego -
Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego
22 lutego - Europejski
Dzień Ofiar
Przestępstw 
Dzień Myśli Braterskiej
23 lutego - Dzień bez
Łapówki
       Julia Konieczek

Cornelia Funke 
„Król złodziei”

Akcja książki dzieje się
w Wenecji, gdzie
dwóch braci, uciekając
z domu cioci, dołącza
do grupy młodych
złodziei. Bandzie
przewodzi król złodziei
Scippio.

Pewnego razu
wywiadowca szajki
spotyka człowieka,
który donosi mu o
człowieku, który ma dla
nich zlecenie. Czy król
złodziei naprawdę jest
królem   i czy bracia
 wrócą do ciotki?

Jan Woźniak

.

.
.

Martyna Drzewińska
Maria Fabiańska
Jakub Farmali
Stanisław Fiedler
Urszula Frankowska
Hanna Jaczun
Julia Konieczek
Martyna Peksa
Justyna Pluskota
Grzegorz Rosa
Sandra Schewe

                                            KĄCIK ROZMAITOŚCI

Daria Sobieralska
Kasper Sobieralski
Kornelia Stark
Igor Szydłowski
Jan Woźniak
Amelia Wróblewska
Marianna Wróblewska
Kącik j.angielskiego:
Katarzyna Trafas
Opiekun gazetki:
Ewelina Krzysztoń

Książka na nudę

Czytanie nie boli! Korzystaj z biblioteki do woli!
Stopka redakcyjna


