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FIT DAY

Dnia 23 maja odbył się w naszej szkole FIT DAY zorganizowany przez panią Edytę Strójwąs, we współpracy z
panią Sylwią Gruszką- Miklas i panią Agnieszką Szyszkiewicz. Dziewczynki z klas IIB, IID i IIID przygotowały
zdrowe potrawy dla naszych uczniów i sprzedawały je na kiermaszu w naszej szkole. Każda grupa miała
przygotowane przepisy w dwóch językach obcych - angielskim i niemieckim. Było to również zwięczeniem
realizacji projektu edukacyjnego - "Keep fit, bleib gesund". Uczniowie z grup projektowych rozdawali uczniom
naszej szkoły owoce i warzywa i zaznajamiali ze zdrowym trybem życia.

Agnieszka Szyszkiewicz Agnieszka Szyszkiewicz

Fit Day Fit Day
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PUNK ROCK

Mamy lata 90. Czego słucha polska młodzież??? Rocka, popu, rapu ale również punka. Korzenie tego gatunku
sięgają lat 70, kiedy The Ramones w USA, oraz Sex Pistols i The Clash w Londynie rozpoczęli działalność
koncertową. Punk odrzuca rozbudowaną formę muzyczną w zamian prostych, czasem powtarzających się
schematów akordów.  Można zauważyć jego powiązania z rock'n'rollem. Teksty mają rożne charaktery –
ironiczny, wulgarny, agresywny, anarchistyczny, humorystyczny czasem mówiąc po prostu o radości życia.
Muzyka bardzo często jest głośna i energiczna. Wybuch popularności punka zniszczył ówczesne pojęcie o
muzyce rockowej. To by coś zupełnie innego niż tamtejszy glamrock stawiający na show i teatralność. Były to
lata 70. Druga fala punka, która wybuchła w latach 80, przyniosła również ze sobą dużą popularność ideologii
anarchistycznej.
Jeśli lubisz muzykę rockową, metalową lub hard rockową, spróbuj punka!

The Ramones
-Pit Sematery
-Sheena is a Punk rocker

The Clash
-Should i stay or should i go
-The Right Profile

Dead Kennedys
-Hoilday in Cambodia
-Kill the Poor

Offspring
-Pretty Fly
-Self Esteem

OFFSPRING https://www.laut.de/The-Offspring/the-offspring-169237.jpg
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Do Polski punk dotarł w mniej więcej podobnym czasie, choć trochę później. Niemniej w polskim dorobku również
znajdziemy świetne utwory.

Zielone Żabki 
-Młodzi gniewni

Sedes
-Wszyscy pokutujemy

Defekt muzgó
-Ku Klux Klan
-Defekt muzgó

The Analogs
-Pieśń aniołów

Zabili mi Żółwia
-Jaracz

Pidżama Porno
-Ezoteryczny Poznań

Dezerter
-nielegalny Zabójca czasu

Dezerter https://bilety.gazeta.ie/media/events/event_136.jpg
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NICCOLO PAGANINI

Niccolo Paganini urodził się w 1782 r. w Genui. Był to włoski skrzypek, altowiolista,
gitarzysta i kompozytor. Miał on trudne dzieciństwo, ponieważ jego ojciec zmuszał go
poprzez kary fizyczne do kilkugodzinnych ćwiczeń gry na skrzypcach. Przez taki
nacisk chłopiec osiągnął sukces i uważano go za wirtuoza. Jego technika gry była tak
znakomita, że posądzano go o układy z szatanem. Przyczynił się do tego również
nadrozwój palców. Najsłynniejszym utworem skomponowanym przez Paganiniego
jest 24 kaprys na skrzypce solo. Jest on uważany za jeden z najtrudniejszych utworów
na skrzypce solo jakie kiedykolwiek napisano. Niccolo Paganini zmarł w 1840 r. w
Genui. Chorował on na gruźlicę i nie mógł mówić.

Niccolo Paganini Niccolo Paganini
https://www.thefamouspeople.com/profiles/images/niccolo-
paganini-4.jpg http://cdn.taccuinistorici.it/fotonews/1857.jpg
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PROJEKT - TEENAGE LIFE

projekt

W czwartek 17 maja odbył się pokaz projektów edukacyjnych zrealizowanych przez
klasę IID pod opieką pani Agnieszki Szyszkiewicz i pana Wojciecha Witczaka.

Uczniowie w grupach pisali krótkie scenariusze. Później tworzyli z nich filmiki, w
których występowali. Jedna z grup wystąpiła w swoim przedstawieniu. Szczególne
uznanie należy się grupie dziewczyn, która zrealizowała półgodzinny fil opisujący

życie uczniów w szkole.

Teanage lifeAgnieszka Szyszkiewicz Agnieszka Szyszkiewicz
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Virtus i Fnatic

Pierwsza drużyna e-spotrowa złożona cała z polskich graczy to Virtus.pro jest to rosyjska organizacja e-
sportowa założona w 2003 roku. Aktualnie dzieli się na drużyny rywalizujące w grach komputerowych: Counter-
Strike: Global Offensive, Dota 2, Hearthstone, Quake Champions oraz Paladins. W listopadzie 2015 drużyna
otrzymała od spółki Aliszera Usmanowa, USM Holdings, ponad 100 milionów dolarów funduszy na dalszy rozwój.
W 2016 roku była drugą najlepiej zarabiającą drużyną w grze Counter-Strike: Global Offensive na świecie (801
900 dolarów)

Aktualny skład virtusów w grze Counter Strike:
Michał „MICHU” Müller
Filip „Neo” Kubski
Jarosław „pashaBiceps” Jarząbkowski
Paweł „byali” Bieliński
Jakub „Kuben” Gurczyński

Największymi rywalami virtusów jest fnatic, jest to europejska drużyna e-sportowa z siedzibą w Londynie.
Organizacja została założona 23 lipca 2004 roku[1], przez Samuela i Anne Mathews. W 2006 i 2009 Fnatic
wygrało eSports Award w kategorii Najlepszy zespół roku. Członkowie tej drużyny są szwedami. Fnatic jest
jednym z członków-założycieli G7 Teams.

Aktualny skład Fnatic w grze Counter Strike:
Jesper „JW” Wecksell
Freddy „Krimz” Johansson
Jonas "Lekr0" Olofsson
Maikil "Golden" Selim
Robin „flusha” Rönnquist

virtus http://arena.rtp.pt/wp-content/uploads/2017/03/virtus-765x430.jpg
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Ranking najbogatszych ludzi na świecie - 
Die Rangliste der reichsten Menschen der Welt

Najbogatszym człowiekiem świata nie jest już Bill Gates. Przebił go Jeff Bezos.
Bill Gates, Jeff Bezos i Warren Buffet - trzech najbogatszych ludzi świata.

Bezos skok na miejsce lidera wykonał z trzeciej pozycji w zeszłym roku. Jego majątek wzrósł w tym czasie o
39,2 mld dol., osiągając wycenę na poziomie 112 mld dol. Główną część jego majątku stanowi pakiet 16 proc.
akcji Amazon, który założył w 1994 roku w Seattle. Sklep ciągle nie zdecydował się wejść na polski rynek, ale

firma ma w Polsce magazyny, z których zaopatruje klientów z Niemiec.

Tym samym na drugie miejsce został  zepchnięty wieloletni lider rankingu Bill Gates. Ciągle zasiada w radzie
nadzorczej Microsoftu, który założył z Paulem Allenem w 1975 roku, ale koncentruje się na działalności

charytatywnej prowadzonej przez Bill and Melinda Gates Foundation. Stawia sobie za cel wyeliminowanie takich
chorób jak polio czy malaria. 

Na trzeciej pozycji znalazł  się  słynny inwestor giełdowy Warren Buffet, którego majątek wzrósł o 8,4 mld dol. do
84 mld dol. Jego wehikuł inwestycyjny Berkshire Hathaway mógł się pochwalić inwestycjami w Apple czy Bank

of America. Jednocześnie wyprzedano akcje General Electric, zanim te straciły 20 proc. wartości. Akcje
Berkshire Hathaway osiągnęły w styczniu nowy rekord – na poziomie ponad 320 tys. dol. za sztukę.

Bill Gates ist nicht mehr der reichste Mann der Welt. Jeff Bezos. Bill Gates, Jeff Bezos und Warren Buffet
durchbohrten ihn - die drei reichsten Männer der Welt.

Bezos sprang von der dritten Position im letzten Jahr auf die Position des Führers. Sein Vermögen stieg zu
diesem Zeitpunkt um USD 39,2 Milliarden und erreichte eine Bewertung von USD 112 Milliarden. Der Hauptteil
seines Eigentums ist ein 16-Prozent-Paket. Amazon-Aktien, die er 1994 in Seattle gründete. Das Geschäft hat

sich immer noch nicht entschieden, den polnischen Markt zu betreten, aber das Unternehmen hat Lager in Polen,
von denen es Kunden aus Deutschland beliefert.

Damit wurde der langjährige Anführer der Bill Gates-Rangliste auf den zweiten Platz verdrängt. Immer noch sitzt
auf dem Board von Microsoft, der im Jahr 1975 mit Paul Allen mitbegründet, sondern von der Bill und Melinda

Gates-Stiftung durchgeführt karitativen Aktivitäten konzentriert sich auf. Es zielt darauf ab, Krankheiten wie Polio
und Malaria zu beseitigen. 

An dritter Stelle stand der bekannte Aktieninvestor Warren Buffett, dessen Vermögen um 8,4 Mrd. USD wuchs.
bis zu 84 Milliarden Dollar Sein Anlageinstrument Berkshire Hathaway konnte sich mit Investitionen in Apple oder
Bank of America rühmen. Gleichzeitig waren die Aktien von General Electric ausverkauft, bevor sie 20% verloren.
Wert. Berkshire Hathaways Aktien erreichten im Januar einen neuen Rekord - über 320.000 Dollar. für das Stück.
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KONKURS RECYTATORSKI

TACY JESTEŚMY
Dnia 21 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Bronisława

Koszutskiego w Kaliszu odbył się II Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla dzieci klas I-III. Celem
konkursu było rozbudzenie wśród uczniów zamiłowania do poezji, szerzenie kultury słowa poetyckiego

oraz wspieranie uzdolnień recytatorskich.
W konkursie ocenie podlegały: dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika, interpretacja

utworu, dykcja, modulacja, tempo mówienia oraz ogólny wyraz artystyczny. Po wysłuchaniu recytacji
wierszy wszystkich uczniów jury oceniło i wyłoniło zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy 1a - Zofia Stanek, która prezentując wiersz Ludwika
Jerzego Kerna „Żyrafa u fotografa” zdobyła I miejsce w swojej grupie wiekowej. Przygotowania Zosi do

konkursu prowadziła p. Marta Hille. 
Laureatka otrzymała dyplom uznania oraz nagrodę książkową.

Gratulujemy Zosi oraz życzymy jej dalszych sukcesów.

konkurs recytatorski konkurs recytatorskiZespoł Szkół Nr 9 Zespół Szkół Nr 9
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KONKURS RECYTATORSKI

XXVI MIEJSKI KONKURS RECYTATORSKI 
Dnia 15.05.2018r. odbył się XXVI Miejski Konkurs Recytatorski im. Marii Konopnickiej w Szkole

Podstawowej Nr 10 w Kaliszu. Skierowany był do dzieci z kaliskich szkół. Dzieci recytowały utwory
liryczne poetów polskich w 3 kategoriach wiekowych. 

W najmłodszej grupie wiekowej wystąpiło dwoje dzieci z naszej szkoły. Z klasy 1c Julia Rubik,
zaprezentowała się w 2 wierszach Jana Brzechwy „ Samochwała” i „Kłamczucha” i zajęła I miejsce-

gratulujemy wygranej.

konkurs recytatorski konkurs recytatorskiZespoł Szkoł Nr 9 Zespół Szkoł Nr 9
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REDAKCJA GAZETKI "BEZ CENZURY"

k

Opiekunowie gazetki

Magdalena Góral-Stanek
Agnieszka Szyszkiewicz
Zespół redakcyjny

Adam Stasiak II G
Julia Sawińska II F

Hubert Ciesielski III B
Marcin Zienkiewicz III C
Kacper Kopczyński II G

lato https://www.pinterest.co.uk/pin/341288478003448656/
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