Zaplecze
WWW.JUNIORMEDIA.PL

ORGANIZATOR
PROJEKTU

Jubileuszowy
Turniej
W Gimnazjum w
Sierakowie
im.
Adama
Olbrachta
PrzyjmyPrzyjemskiego dnia
3 stycznia 2014 roku
odbył
się
jubileuszowy
finał
„Turnieju o Puchar
Dyrektora
Gimnazjum
w
Sierakowie”,
który
od dziesięciu lat jest
zapisany
w
harmonogramie
imprez
szkolnych.
Ten
długo
oczekiwany
dzień
był świętem dla całej
społeczności
szkolnej.
Turniej
rozpoczął się już w
listopadzie,
kiedy
zaczęły
się
eliminacje.
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Gimnazjum w Sierakowie im. A.O.
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ul. Przyjemskiego 35
63-900, Rawicz
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WALENTYNKI
Wielu z nas 14 lutego kojarzy z Walentynkami. Czekamy
na ten dzień z nadzieją, że odnajdziemy swoją drugą
połówkę, lub - kiedy już ją mamy - spędzamy ten czas z
ukochaną osobą. Święto to staje się dla nas coraz
ważniejsze, ale czy wiemy, skąd się wzięło i jak wygląda
jego historia? W tym artykule postaram się przybliżyć
Wam informacje na ten temat.
c. d. strona 2
Rozdanie medali

MK

Ostateczne rozgrywki były podzielone na dwa etapy. O
godzinie 10:00 został rozegrany tzw. Mały finał, w którym
walkę o III miejsce stoczyły ze sobą Magic Boys kontra
Królewscy. Zwycięsko z tego boju wyszli Magic Boys,
którzy pokonali Królewskich 6:2. O godzinie 12:00
rozpoczął się Wielki Finał. Na początku jubileuszowego
finału
Pan
Przemysław
Nowicki
przedstawił
zgromadzonych gości oraz opowiedział o historii turnieju.
Wśród gości znaleźli się m.in sponsorzy oraz gość
specjalny Jakub Smektała, absolwent Gimnazjum w
Sierakowie, aktualny zawodnik Ruchu Chorzów klubu z
ekstraklasy. Turniej otworzył Pan Dyrektor Piotr Mosiek.
Na boisko wybiegli zawodnicy Hazy team - Fc Szerszenie.
Kibice zaczęli dopingować swoje drużyny. Fc Szerszenie
mieli zaszczyt przyjęcia piłki od samego Jakuba Smoktały.
Po kilku minutach pierwszą bramkę w finale strzelił http://www.flickr.com/photos/64997427@N00/8472871254
Walentynki
Mateusz Jamroży, zawodnik drużyny Hazy team i to dzięki
niemu drużyna zaczęła prowadzić.
Warto zaznaczyć, że Mateusz w całym turnieju zdobył
najwięcej bramek dla swojej drużyny. Pierwsza połowa
Przyszłość Kolejarza Rawicz
zakończyła się wynikiem 1-0. W drugiej połowie meczu Fc
Szerszenie zaatakowały i Patryk Wawrzyniak zdobył
Sebastian Niedźwiedź
wyrównującą bramkę, lecz Hazy team po paru minutach
zdobyły kolejną bramkę, której autorem był Marcin Hądzlik.
Sebastian Niedźwiedź, absolwent Gimnazjum w
Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 2-1 i to Hazy
Sierakowie w latach 2010-2013 obecnie uczeń rawickiego
Team zostały nowymi mistrzami Turnieju. Na zakończenie
technikum jest żużlowcem z niedźwiedziem na
odbyła się koronacja trzech najlepszych drużyn oraz
plastronie, reprezentantem klubu Kolejarza Rawicz. To
wręczenie
indywidualnych
wyróżnień.
Najlepszym
właśnie w tym klubie stawiał pierwsze kroki pod okiem
bramkarzem został Kamil Toront, zawodnik z zespołu
Piotra Dyma. Żużlem zaczął interesować się w wieku 8
Hazy Team, najskuteczniejszym strzelcem- Kacper
lat, kiedy pierwszy raz wybrał się na mecz żużlowy na
Jabłoński, piłkarz reprezentujący drużynę Magic Boys,
rawicki stadion, lecz swoją przygodę z tym sportem
natomiast najlepszym zawodnikiem finału okazał się
rozpoczął w wieku 13 lat. To właśnie wtedy zamienił
Marcin Hądzlik. Nagrody indywidualne zawodnikom
quada na motor żużlowy. Sebastian, w poprzednim roku
wręczyli ubiegłoroczni ich zdobywcy.
zdał licencję żużlową. Już w ubiegłym sezonie wyjechał
na tor i zdobył swoje pierwsze punkty.
Natalia Bogdańska
c. d. strona 3
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SKOKI NARCIARSKIE
Klinghenthal
Nadeszła zima, a co za tym idzie sezon skoków narciarskich. Można
stwierdzić, że pogoda była iście wiosenna, ale to nie przeszkodziło w
zainaugurowaniu zawodów Pucharu Świata w niemieckim Klinghenthal.
Od początku wiatr dawał się we znaki zawodnikom. Polacy rywalizację
drużynową rozpoczęli od zajęcia 4. miejsca ze stratą jedynie 2,5 punktu
do podium. Następnie przyszedł czas na kontrowersyjny konkurs
indywidualny. Z racji złych warunków atmosferycznych, odbyła się tylko
jedna seria w której triumfował 19-letni Krzysztof Biegun. Jego
zwycięstwo było sensacją, tak jak rezygnacja z oddania skoku, Andersa
Bardala i Gregora Schlierenzauera. Oprócz Bieguna dobrze spisali się
Piotr Żyła (5 miejsce), Maciej Kot (6 miejsce) i Jan Ziobro (9 miejsce).

Walentynki są świętem zakochanych. Obchodzone są każdego roku, 14
lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie
liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również tego dnia.
Stałym elementem tego święta jest wzajemnie wręczanie sobie
ozdobnych karteczek, zwykle czerwonych i w kształcie serca,
opatrzonych walentynkowym wierszykiem, a często i miłosnym
wyznaniem. Ze świętem łączy się również zwyczaj obdarowywania
partnera upominkami w postaci kwiatów, słodyczy, czy pluszowych
maskotek.
Ś w ięto obchodzi się w południowej i zachodniej Europie już od
średniowiecza. Europa północna i wschodnia zaczęły je kultywować
znacznie później. Walentynki wiążą się terminowo ze zwyczajem
pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, gdzie przez losowanie imienia
wybranki ze specjalnej urny, poszukiwało się ukochanej. Współczesny
dzień zakochanych nie ma jednak bezpośredniego związku z jednym
konkretnym świętem starożytnego Rzymu. Jest kojarzony z takimi
postaciami mitologicznymi jak Kupidyn, Eros, Pan czy Juno Februata.
Zwy c z aje związane z tym dniem mogą również nawiązywać do
starożytnego święta rzymskiego, zwanego Luperkaliami, obchodzonego
14–15 lutego ku czci Junony, rzymskiej bogini kobiet i małżeństwa, oraz
Pana, boga przyrody. Walentynki rozsławił na cały świat Walter Scoot,
żyjący w XVIII wieku, przez co Brytyjczycy uważają to święto za ich
własne. Do Polski obchody walentynkowe trafiły w latach 90. XX wieku z
kultury francuskiej i krajów anglosaskich, a także wraz z kultem świętego
Walentego z Bawarii i Tyrolu.
14 luty zbliża się do nas wielkimi krokami. Nadszedł czas, by pomyśleć o
osobach, na którym nam zależy i wspólnie świętować walentynki.
A.Sz.
http://www.flickr.com/photos/64997427@N00/8472871254

Kuusamo
Skoczkowie z Niemiec przenieśli się do Finlandii, a konkretniej Kuusamo.
Znakomitą formę zaprezentował tam popularny ‘’Schlieri’’ (Gregor
Schlierenzauer), który po nieudanej pierwszej serii skoczył 143 metry, co
zaowocowało zajęciem pierwszego miejsca. Drugi był Mariunus Kraus, a
trzeci Thomas Morgenstern. Najlepszy z biało-czerwonych, Kamil Stoch
zajął 10 lokatę.
Lillehammer
W końcu zawody odbyły się bez żadnych przeszkód i w pierwszym
konkursie skoków w Lillehammer podium wyglądało następująco : 1.
Gregor Schlierenzauer, 2. Taku Takeuchi, 3. Richard Freitag
Podczas drugiego konkursu, pierwsze trzy miejsca zajęli kolejno Severin
Freund, Anders Bardal i Daiki Ito.
Titisee-Neustadt
W trakcie rywalizacji w Niemczech do grona najlepszych powrócił Kamil
Stoch, który dwa razy stanął na podium. W pierwszym konkursie
wyprzedził go jedynie Thomas Morgenstern, natomiast w drugim nie miał
sobie równych.
(c. d. str. 3)

Plotki z życia gwiazd
Justin Timberlake wystąpi w Polsce!
Świetna wiadomość dla fanów wokalisty - Justin Timberlake wystąpi w
Gdańsku. Koncert najprawdopodobniej odbędzie się 19 sierpnia na PGE
Arenie - informuje Trojmiasto.pl.
Łozo zrezygnował z "Must be the music"!
Po prawie trzech latach zasiadania w fotelu jurora program "Tylko
muzyka. Must be the music" opuścił Wojtek Łozowski - poinformowała
telewizja Polsat. Decyzja "Łoza" związana jest z jego zaangażowaniem w
pracę nad solowym projektem muzycznym oraz nowym albumem
zespołu Afromental.
Złote Globy 2014. Poznaj zwycięzców!
Nagrodę otrzymali min , Jon Voight za serial "Ray Donovan",Amy Adams
za "American hustle" , Andy Samberg za rolę w serialu "Brooklyn NineNine" ,Michael Douglas za "Wielki Liberace","Kraina Lodu",Alfonso Cuaron
za "Grawitację" , "Brooklyn nine-nine".
Isia
źródło: plotek.pl
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Śpiewaj
razem z nami!

WIADOMOŚCI SPORTOWE
(c. d. ze str. 2)
Engelberg
Szwajcaria okazała się bardzo szczęśliwa dla Polaków, ponieważ w obu konkursach zwyciężali nasi
rodacy. W pierwszym konkursie wygrał Jan Ziobro, drugi był Kamil Stoch, a trzeci Anders Bardal,
natomiast następnego dnia to Kamil cieszył się ze złota, Andreas Wellinger ze srebra, a Jan Ziobro z
brązu. Dodatkowo, dzięki słabej dyspozycji Schlierenzauera, Stoch został liderem klasyfikacji
generalnej Pucharu Świata.
Turniej Czterech Skoczni
Pozytywnym zaskoczeniem imprezy był Thomas Diethart, niepozorny zawodnik okazał się
zwycięzcą 62. Turnieju Czterech Skoczni. Tuż za nim znalazł się Thomas Morgenstern oraz Simon
Ammann. Kamil Stoch nie powtórzył sukcesów z Engelbergu, bo zajął dopiero 7 miejsce.
Tauplitz
W Austrii odbyły się pierwsze w 2014 konkursy w lotach narciarskich. Małą kryształową kulę zdobył
Peter Prevc, za nim w końcowej klasyfikacji znaleźli się Noriaki Kasai i Gregor Schlierenzauer.
Kamil Stoch zakończył konkurs na 7 pozycji.
Wisła
16 stycznia 2014 roku skoczkowie w końcu zawitali do Polski. Kibice liczyli na wygraną któregoś z
naszych reprezentantów, po pierwszej serii mieli ku temu powody, ponieważ Jan Ziobro oddał
najdłuższy skok. Niestety w drugiej serii nie spisał się równie dobrze i ostatecznie znalazł się na 6.
miejscu. Humory Polakom poprawił Kamil Stoch, zajmując drugą pozycję, tuż za Andreasem
Wellingerem, a przed Michaelem Hayboeckiem.

Dżem

Wehikuł czasu

Julia

Źródło google.pl, tekstowo,pl
A.N.

Przyszłość Kolejarza Rawicz
Sebastian Niedźwiedź
(c. d. ze str. 1)
Uprawiając ten sport, trzeba liczyć się z niebezpieczeństwem, jaki za
sobą niesie. Sebastian już niejeden raz miał okazję się przekonać, ile bólu
sprawia upadek. By uprawiać ten sport, potrzeba wielu wyrzeczeń. Choć
do sezonu jeszcze daleko, żużlowiec już teraz musi dbać o swoją
kondycję, biegając, pływając oraz biorąc udział w zgrupowaniu całej
drużyny. Jak widać, życie żużlowca nie kończy się po zejściu z toru.
Sebastian jest skromnym chłopakiem i mówi, że musi wiele rzeczy
jeszcze poprawić, by być tak dobrym, jak jego idol, zawodnik Falubazu
Zielona Góra, Patryk Dudek, który imponuje mu swoją sylwetką na
motocyklu. Sebastian ma wolę walki oraz potencjał. Godna podziwu jest
również jego odwaga. W opiniach kibiców rawickiego żużla często
możemy usłyszeć, że mocno trzymają kciuki za młodego niedźwiadka i
wierzą w dalsze osiągnięcia zawodnika. Z dumą w głosie opowiadają o
postępach w jego karierze oraz przeżywają wraz z nim każdy jego
występ.
Młody sportowiec mówi, że jego marzeniem sportowym jest zostanie
mistrzem świata i możemy być pewni, że będzie do tego zaciekle dążył.
Tego mu właśnie życzymy.

CIEKAWOSTKI
CZY WIESZ, ŻE …
Krótka drzemka sprzyja szybszemu i bardziej równoległemu
myśleniu, zaś drzemka, podczas której pojawił się sen, jeszcze
bardziej stymuluje twórcze rozwiązywanie problemów.
I m więcej rzeczy będzie nas odrywać od uczenia się (telefon,
komunikatory internetowe, hałas itd.), tym trudniej będzie nam
się skoncentrować i tym bardziej nauka jest męcząca.
Naukowcy udowodnili, że szkoła zaczyna się zbyt wcześnie,
gdyż mózg człowieka przed godziną 10 nie jest gotowy do
pełnego funkcjonowania.
Biała czekolada nie jest czekoladą, ponieważ nie zawiera ani
kakao ani miazgi kakaowej.
A by wybielić zęby, wystarczy umyć je wewnętrzną skórką od
banana.
Kanapka smakuje lepiej, gdy wiesz, że jest robiona przez inną
osobę.
Pepsi bez barwnika jest różowa.
Michael Jordan został 3 razy wyrzucony ze szkoły – 2 razy za
granie w koszykówkę podczas lekcji, a za trzecim razem za
pobicie chłopca, który zmazał starannie narysowane przez
Michaela linie do koszykówki.
M.R

K.
Źródło: www.bezuzyteczna.pl
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Piosenka z akordami dla początkujących:

SUDOKU

Zawsze tam gdzie ty

Rozrywka dla każdego!

G
e
D
Zamienie każdy oddech w niespokojny wiatr
By zabrał mnie z powrotem tam, gdzie masz swój świat.
Poskładam wszystkie szepty w jeden ciepły krzyk
Żeby znalazł się tam gdzie pochowałaś sny
C
D
Ref; Już teraz wiem, że dni są tylko po to
G
e
By do ciebie wracać każdą nocą złotą
Nie ma słów, co mają jakiś większy sens
Jeśli jedno tylko, jedno tylko wiem
Być tam zawsze tam gdzie ty

M.K, P.C, N.J

DO KINA!

AN

źródło: Google

Modne Rzymianki
Wszyscy maniacy filmowi, jak i fani powieści „Hobbit” czekali na kontynuację ekranizacji.
Zdecydowanie był to najbardziej wyczekiwany film tego roku. Oglądalność osiągnęła niesamowity
wynik, a bilety rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Jest kilka najbardziej wyczekiwanych filmów, które
premierę będą miały w najbliższym czasie, m.in.:
American Hustle
Film opowiada historię błyskotliwego oszusta Irvinga Rosenfelda , który wraz z partnerką i kochanką,
Brytyjką Sydney Prosser, zostaje zmuszony do pracy dla niezrównoważonego agenta FBI Richiego
DiMaso . DiMaso wciąga parę w równie niebezpieczny, co pociągający świat wpływowych
lobbystów i mafii. W rolę zapalczywego Carmine Polito, polityka z New Jersey tkwiącego w samym
środku działań prowadzonych przez oszustów i agentów federalnych, wciela się Jeremy Renner, a
jako nieprzewidywalną żonę Irvinga, Rosalyn, zobaczymy na ekranie Jennifer Lawrence.
Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz
Kapitan Ameryka zostaje wplątany w sieć zagrażającej całemu światu intrygi. By ujawnić spisek
superbohater łączy siły z Czarną Wdową . Kiedy już wreszcie kryzys wydaje się być zażegnany,
niespodziewanie pojawia się nowy, potężny wróg – Zimowy żołnierz.
Filmy dla najmłodszych i nie tylko!
Rio 2
Kontynuacja barwnych przygód bohaterów animowanego przeboju z roku 2011. Blu, Julia i trójka ich
dzieci wiodą rodzinny tryb życia, ale Julia obawia się, że jej dzieci nigdy nie poznają, co to znaczy
być wolnym ptakiem. Ku jej zdumieniu Blu postanawia zabrać całą rodzinę na wyprawę do dżungli.
Wyruszają do Amazonii, gdzie na ich trop wpada dawny przeciwnik, Nigel.
Jak wytresować smoka 2
Mija pięć lat od czasu, gdy Czkawka i Szczerbatek zjednoczyli smoki i Wikingów na wyspie Berk.
Cała osada z zapartym tchem śledzi losy zawodników startujących w Smoczym wyścigu. Podczas
jednej z takich zabaw uczestnicy odkrywają tajną, lodową jaskinię, która jest domem setek dzikich
smoków oraz tajemniczego Smoczego Jeźdźca. Rozpoczyna się walka o pokój.
Źródła: filmweb.com

Kinga

W starożytności moda, szczególnie u kobiet,
zaczęła przybierać charakter ozdobny. Ubiór
kobiecy składał się z wielu części. Pierwsza
część składała się z opaski na biust
(Strophium) i na biodra (Subligaculum). Jako
ubiór wierzchni kobiety nosiły stole, czyli długie
tuniki noszone przez zamożne Rzymianki.
Przewiązywano je pasami, jednym pod
biustem, a drugim przy biodrach. Suknie takie
nosiły przede wszystkim starsze kobiety, ale
tylko podczas ważnych uroczystości. Inną
formą eleganckiej sukni była Cyclas. W modzie
starożytnej dominowała różnorodność. Ważną
częścią garderoby kobiety był płaszcz Palla lub
peleryna okrywająca ramiona, czyli Alicula. W
czasach homeryckich jedynie boginie nosiły
sandały wiązane rzemykami wokół kostki. Z
biegiem czasu każda Rzymianka posiadała już
takie sandały. Z dodatków, dla ochrony
delikatnej cery dam przed prażącym słońcem,
używano parasolki. Dla ochłody zaś, służyły
wachlarze. Jako biżuterię noszono diademy,
kolczyki, naszyjniki, bransolety, pierścienie i
amulety. W czasach minojskich oraz
mykeńskich
mężczyźni
Logo
szkoły zarówno kobiety jak i Gimnazjum
nosili podobne fryzury. Różniły się one jedynie
sposobem ułożenia loków. W miarę upływu
czasu fryzury coraz bardziej się różniły.
Źródło: www.blox.pl, www.google.pl
Agata Nadrowska

