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Numer 13 09/15

W numerze:
*Powieść w
odcinkach
*Minisonda
*Wspomnienia z
 wakacji
*Sport w szkole
*Otrzęsiny

    N U M E R   P O W A K A C Y J N O - J E S I E N N Y
                   Słowa ulatują, zapiski pozostają

                 Wrzesień

    Już za nami ciepłe lato,
    cień głęboki, upał, burze,
    ale mamy wrzesień za to
    i najczystszy błękit w górze.
                        Cz. Janczarski
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OGŁOSZENIA 
Zamienię buty na nowe mieszkanie

w centrum Warszawy.
*

Zamienię torebkę cukru
 na łut szczęścia.

*
Sprzedam bałagan w pokoju

 ( cena do negocjacji).
*

Sprzedam telefony odebrane
uczniom na poprzedniej lekcji
                      Nauczyciel... 

   S P O R T  W  S Z K O  L E

Co roku w naszym gimnazjum
rozgrywamy turnieje piłki nożnej.
Klasy rywalizują ze sobą o
przechodni Puchar Dyrektora
Gimnazjum. 
Już po raz XVI rozegrali swój
turniej chłopcy, a dziewczęta po
raz XII. 
W tym roku, niespodzianką
okazały się drużyny chłopców z
klas I, które wyeliminowały
drużyny z klas III. Zdarzyło się to
po raz pierwszy w historii
gimnazjum.
I tak puchar zarówno chłopców,
jak i dziewcząt przeszedł do
klasy I d, która okazała się
absolutnym Mistrzem Piłki
Nożnej szkoły!

  WRZESIEŃ

  Po porannej    
chodzę rosie,
przy
pachnącym
leśnym wrzosie.
Tu spotykam     
   lato,jesień.
Czy już wiecie?
     Jestem
     wrzesień  

POWIATOWA PIŁKA NOŻNA

23 września w Górze odbył się
turniej piłki nożnej chłopców,
 a 24 września dziewcząt. 
Niestety, nie udało się naszym
drużynom obronić tytułu Mistrza
Powiatu, zdobytego w ubiegłym
roku. Chłopcy zajęli III miejsce, a
dziewczęta miejsce II.

25 września już po raz XVII
pojechaliśmy na Turniej Piłki
Nożnej Chłopców do Naratowa. 
I tutaj też nie możemy pochwalić
się żadnym sukcesem. Turniej
odbył się w bardzo sympatycznej
atmosferze, a do szkoły
przywieźliśmy piłkę do gry w piłkę
nożną. 
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  Fotorelacja 
   z otrzęsin, 
      które   
   odbyły się
 25 września 
      2015r.  

*

Otrzęsiny * *

* *

W tym roku otrzęsiny klas I odbyły
się 25 września. 
Już od pierwszego dnia w nowej
szkole pierwszaczki dopytywały
się, kiedy nadejdzie ten dzień...
Otrzęsiny były bardzo pomysłowe,
więc wszyscy przyglądali się
konkurencjom z zaciekawieniem.
Wszystkie klasy rywalizowały ze
sobą bardzo uczciwie, czego
rezultatem był ostateczny wynik -
same pierwsze miejsca. 
Za rok otrzęsiny będą jeszcze
ciekawsze!!!          (Klaudia)

*

*** ** **

BG *
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H O R O S K O P 

Wodnik- Przygotuj się na sporo
nauki, ale i zabawy. Tym razem to
Ty dostarczysz powodów
do śmiechu.
Ryby- Uważaj, żeby nie przegapić
okazji na zdobycie szóstki z
matematyki.
Baran- Podczas sprawdzianu
będziesz mieć farta i wszystko
pójdzie po Twojej myśli.
Byk- Dzięki wskazówce kumpeli
zaliczysz trudny sprawdzian. Uff...
Bliźnięta- Nowa pasja pozytywnie
wpłynie na oceny.
Rak- Zmiany w życiu związane z
nauką nie będą Ci pasować, ale
głowa do góry. Będzie
dobrze.
Lew- Trudno będzie Ci
zmobilizować się do nauki. 

Uważaj jednak, żeby nie narobić
sobie zaległości. 
Panna- Uważaj na siebie,
szczególnie na lekcji WF-u, bo
możesz nabawić się kontuzji.
Waga- Już na początku roku
szkolnego wpadnie Ci kilka dobrych
ocen. Tak trzymaj.
Skorpion- Wpadniesz w wir
obowiązków i wysoko postawisz
sobie poprzeczkę. Wszystko,
co zaplanujesz, powiedzie się!
Strzelec- Na początku poczujesz
się rozczarowany planem lekcji, ale
pewien zbieg okoliczności sprawi,
że będzie OK.
Koziorożec- Nauczyciel, którego
się obawiałeś, okaże się w
porządku i Cię doceni.

L A T O

A miało być tak pięknie....Słoneczne poranki, tryskające szczęściem popołudnia i co wieczór
różowe zachody słońca. Niestety, nic z tego. 
Właśnie dzisiaj dowiedziałam się, że jednak musimy zostać w domu i nie wyjedziemy nad
morze. Wszystko przez ojca pracę, w której przebywa całymi dniami i jeszcze nie może
wziąć urlopu na wakacje.. MASAKRA.. 
Zadzwoniłam do Melanii, żeby się jej pożalić. Tylko chyba ona jedyna mnie rozumie.
Umówiłyśmy się na 20:00 obok mojego domu na placu zabaw. Gdy już usiadłyśmy i
zaczęłyśmy rozmawiać pojawił się nasz kolega ze szkoły Lucek i ON. Wysoki brunet w
ciemnych okularach, świetnie ubrany i jeszcze ten jego głos....Postanowiłyśmy do niego
podejść, po czym okazało się że.......
                                                                                                                Klaudia

                         L A T O
Lato w czerwonej mieszka  
                                     truskawce,
w trelikach kosa, w parkowej
                                      ławce.
Lato jest we mnie, gdy gnam
                                      na łąkę. 
Żeby się spotkać z polnym 
                           skowronkiem
Lato w rzodkiewce i w pomidorze ,
w twoim uśmiechu i w zielonym
                                         borze.
Lato jest w morzu , 
                  w rozgrzanym  piasku  , 
lato w jeziorze , w ciernistym
                                       lasku.
Lato w poziomce , w leśnej
borówce , w biedronce ,
 łuku , lato jest w mrówce.

* *
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        POWIEŚĆ  W  ODCINKACH
                    część 1
Akane jest czerwonowłosą dziewczyną. Mimo, że
ma tylko 5 lat jest nadzwyczaj inteligentnym
dzieckiem, innym niż cała reszta. Nie lubi spędzać
czasu z innymi dziećmi, nie ma przyjaciół. Nie
chodzi do Akademii, jej brat Tatsumi uczył ją
samodzielnie. Akane nie ma rodziców,
wychowywuje się z bratem, który jest dla niej
najważniejszą i jedyną osobą, którą akceptuje.  
 Żyli w świecie shinobi pełnym walk i rywalizacji.
 Akane pochodziła z klanu Noharo. Klan ten
wyróżnia się tym, że pochodzą z niego bardzo
utalentowani ludzie. 
 Nikt jednak nie wie w czym się specjalizują,
jakiego rodzaju technik używają, skąd się wzięli.
Kompletnie nic. Mimo to ludzie bardzo ich szanują i
chętnie z nimi rozmawiają. 
 Akane urodziła się z pewnym darem, który równie
dobrze można nazwać przekleństwem. Dzięki
mocy w jej oczach, może zwiększać poziom chakry
i znacznie zwiększyć swoje umiejętności.
Posiadanie daru ponosi jednak pewne ryzyko. Jeśli
straci się nad sobą panowanie,  zbyt mocno się
zdenerwuje lub zasmuci moc zawarta w jej oczach
mogła zapanować nad ciałem użytkownika

 i mogła stać się ogromnym zagrożeniem. Moc tą
posiadał sam założyciel klanu. Jednak jego historia
jest krwawa i pełna śmierci. Nikt nie lubi o nim
wspominać, mówi się o nim ze zgrozą na twarzy.
Ludzie boją się o nim mówić, myślą, że może ich
nawiedzać podczas snu, a nawet zabić. 
 Tatsumi zdawał sobie z tego sprawę, więc uczył ją
panować nad osobą, jak "wyłączyć uczucia". Bał
się, że jeśli ktoś się o tym dowie, mógłby ją
skrzywdzić. Nie miałaby już normalnego życia,
dlatego postanowił ją chronić. Mówił jej:
-Nikomu tego nie pokazuj, lepiej niech nikt o tym
nie wie.
-Wiem Tsumi... Nie musisz mi tego ciągle
powtarzać!
 Zawsze po tym uśmiechał się i pstrykał palcami w jej
czoło.
                                  cdn      
                                             
                                                                  "Kormi"
Chakra- energia wykorzystywana do tworzenia
technik. Tworzy się w organiźmie człowieka
shinobi- ninja
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        RAZ

     NAPISZ,

    DZIESIĘĆ 

       RAZY

 PRZECZYTAJ

                  MINISONDA

           Czy lubisz jesień?

-Tak, ponieważ można spędzać
długie, przyjemne wieczory.
                            *
-Tak, ponieważ można leżeć pod
kocem i pić dobrą herbatkę.
                            *
-Nie, bo jest mokro i nieprzyjemnie.
                            *
-Nie. Szybko się robi ciemno.
                            *
-Nie, ponieważ w szkole jest dużo
sprawdzianów.
                            *
-Tak, ponieważ często jest
nastrojowo i romantycznie.

              MINISONDA

   Czego brakuje Ci w szkole?

 * ławek na korytarzu szkolnym
 * szafek i wieszaków  na kurtki
 * automatu na napoje i jedzenie
 * kawiarenki wi-fi
 * ogólnodostępnego wi-fi
 * sklepiku z różnorodnym 
    asortymentem
 * tabletów zamiast książek
 * młodzieżowych książek 
    w bibliotece
 * lekcji " na luzie"
 * niczego mi nie brakuje
 * spokoju i ciszy
 * muzyki w czasie przerw
 * dyskotek

***

***

     W numerze:
     Fotorelacja-
        Jesień
      zawitała 
   do  naszego    
    gimnazjum

                   

      Czego nie lubisz w szkole?

 * niezapowiedzianych kartkówek
 * sprawdzianów z matematyki
 * noszenia ciężkich książek 
    i zeszytów
 * za długich lekcji i  za krótkich
    przerw
 * niektórych kolegów
 * dziennika elektronicznego
 * twardych krzesełek
 * nudnych lekcji
 * ortografii
 * pisania w zeszycie długich
    notatek
 * niektórych przedmiotów

***

***


