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PROJEKTU

Publiczne Gimnazjum im. H.
Sienkiewicza w Wąsoszu
ul. Zacisze 10
56-210, Wąsosz

Numer 6 02/14

  
  HUMOR

              " Słowa ulatują, zapiski pozostają"
                      Wydanie prawie wiosenne

                 W NUMERZE:

sposób na
wiosennego
"doła"
wiadomości
sportowe
nastolatka
pisze wiersze
horoskop
wiosenne
przysłowia

pamiętnik
gimnazjalistki
powieść w
odcinkach
humor
gdybym był(a)
ministrem
edukacji...
walentynki
sonda wśród
uczniów klas II

Przed feriami
nauczyciel  mówi 
do dzieci:
- Życzę wam drogie
dzieci,  abyście w
te ferie  odpoczęły i
wróciły mądrzejsze.
Na to dzieci:
- Nawzajem,
proszę  pana.
 

Siedzą dwaj
uczniowie:
- Wiesz, czasem
ogarnia mnie wielka
ochota, żeby się
pouczyć.
- I co wtedy robisz?
- Czekam, aż mi
przejdzie.
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        Na boisku szkolnym jeszcze niedawno  
                     była zima....

    Przysłowia na wiosnę...
W marcu, jak w garncu.
Jedna jaskółka wiosny nie
czyni.
Suchy marzec, mokry maj,
będzie żytko jako gaj.
Słońce marcowe, owocom
niezdrowe.
Co w marcu urośnie, zmarznie
w maju.
Czasem marzec tak się
podsadzi, że dwa kożuchy
oblec nie zawadzi.
Gdy bocian na święty Józef
przybędzie, to śniegu już nie
będzie.
Od dwudziestego marca
zagrzewa słońce nawet starca.

 
             

     Z pamiętnika 
      gimnazjalistki

  

    HUMOR

-Jasio wpada
spóźniony do
szkoły. Na
schodach
czeka dyrektor i
woła:
-10 minut
spóźnienia!
-Kurczę, ja też!-
stwierdza Jasio
ze
zrozumieniem.

Humor
Przed wizytacją
w szkole
nauczyciel
ustala:
- Jak o coś
zapytam, niech
zgłaszają się
wszyscy. Ci, co
wiedzą - prawą
ręką, Ci, co nie
wiedzą - lewą
ręką.

z klasówki...

Dziedziczność
pozwala
wyjaśnić,
dlaczego skoro
dziadek i ojciec
nie mieli dzieci,
to i my
będziemy
bezdzietni.

Drogi Pamiętniku!
...Rozstanie z chłopakiem i to w
dzień przed Walentynkami :(((
Rzucił mnie! Tak po prostu! Teraz
mam wielkieeego doła!! Jak
poprawić sobie humor? Wyjazd za
miasto bez ukochanej osoby nie
miałoby sensu. Kubek gorącej
czekolady? Nie. To nie to. Chyba
najlepszym pomysłem na poprawę
humoru będą kilkugodzinne zakupy
w centrum handlowym...Uwielbiam
kupować ciuchy (zwłaszcza, kiedy
rodzice za nie płacą:)))

Nastolatka pisze wiersze...

Przedwiośnie
Przedwiośnie to czas, gdy 
                               wiosna
niewiele mil ma już do przebycia.
Przedwiośnie to czas, gdy na  
                                twej twarzy
liczę pierwsze jasne piegi.
Przedwiośnie to czas pachnący
przebiśniegiem, wierzbową bazią,
bladym słońcem i rzekami kałuż.
Przedwiośnie to czas, gdy słońce
coraz krótszy ma sen
i budząc się rano
z przedwiosennych marzeń
wygania z pól ostatnie czapy
śniegu... 
                             "Anastazja"
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Największy
sukces sportowy 
naszego ucznia
to: 
II miejsce Dawida
Wielochowskiego
w zawodach
wojewódzkich
 w pchnięciu
kulą!

       
Nasza szkoła ma na swoim koncie bardzo
wiele sukcesów sportowych. Nasi uczniowie
jeżdżą na zawody, wygrywają i przywożą
ciągle nowe trofea.
                                  Jesteśmy z nich dumni.

WIADOMOŚCI SPORTOWE

Dnia 12.02.2014r. nasi tenisiści
stołowi Mateusz Gajkowski i
Łukasz Jeliński brali udział w
Mistrzostwach Strefy Legnickiej w
Tenisie Stołowym Chłopców Szkół
Gimnazjalnych rozgrywanych w
Lubinie. Nasza para zajęła IV
miejsce na 16 zespołów, jest to
najlepsze miejsce od trzech lat.

Dnia 15.02.2014 r. w naszej sali
gimnastycznej odbyła się impreza
sportowa z udziałem uczniów i ich
rodziców. Była to impreza
zorganizowana w ramach Akcji
prowadzonej przez MEN "Ćwiczyć
każdy może"

i rzeczywiście spotkanie to było
dowodem na to, że ćwiczyć może
każdy.

Dnia 31.01.2014 r. 30 uczniów
naszego gimnazjum pojechało na
lodowisko i kręgielnię do Lubina. 
Niektórzy z uczniów po raz
pierwszy mieli na nogach łyżwy.
Było bardzo wesoło i
sympatycznie. Zachęcamy
wszystkich do czynnego spędzania
czasu wolnego.

DROGA MŁODZIEŻY!!!
WIĘCEJ RUCHU, ZOSTAWCIE
TE TELEWIZORY I KOMPUTERY.
                         ( "wuefistka")

 WIADOMOŚCI
  SPORTOWE

      Sport 
  w naszym 
  gimnazjum
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   W POŁOWIE 
         NAUKI 

Wiosenny
przepis         

Sałatka grecka
5 średnich pomidorów,
2 małe ogórki,1 czerwona
cebula,
niepełna szklanka czarnych
oliwek 
200-250g sera feta,
oliwa, świeże oregano 
sól i pieprz,ocet winny

                                 

Gdybym był(a)  ministrem
edukacji:

wprowadził(a)bym tablety
zamiast książek
skrócił(a)bym rok szkolny
byłoby 5 lekcji
w-f byłby częściej
więcej nauki w terenie np.
spacery, i nauka na świeżym
powietrzu
klasy byłyby ciekawsze
skrócił(a)bym lekcje
nie byłoby odpytywania na
lekcji
brak zadań domowych
nauka przez 2 dni
usunąłbym zwykłe tablice i
zamontował interaktywne
wprowadziłabym 2 w-f dziennie

w zbędne,
według niego,
konwenanse
rodem z
minionej epoki.
W odpowiedzi
usłyszał tylko 
niezrozumiałe
mruknięcie.
Coś jakby
"Uhu".
          Cdn.

myślę, że jest za dużo nauki,
ale oprócz tego jest OK,
warto przyjść do tej szkoły,
w podstawówce byłam cicha i
nieśmiała, a w gimnazjum się
otworzyłam i zdobyłam
znajomych,
poznałam dużo fajnych ludzi,
przyjaciół jest tu też chłopak,
który mi się podoba,
uczniowie bardzo się zmienili
są doroślejsi,
nauczyciele już nas znają  i
wiedzą o nas prawie.

W samo południe inspektor M. Kalina płynął żabką na spotkanie nowej przygody. Czuł się
jeszcze urlopowo, a już służbowo.
Jego oczy spostrzegły wkrótce coś niezwykłego. Na rowerze wodnym, niebieskim i
odrapanym, płynął mały, anemiczny osobnik. Listonosz chyba, bo z prawego boku zwisała
mu ogromna torba z nieznaną zawartością.
-Dziwne- pomyślał inspektor, który nigdy niczemu się nie dziwił.
Zaraz zapomniał jednak o swoim zdziwieniu, bo  przed nim ukazał się 

piaszczysty
brzeg wyspy.
Stał na nim
stary rybak,
Narcyz
Gwóźdź.
-To pan znalazł
zwłoki?- spytał
inspektor
obcesowo, nie
bawiąc się

Po
wieść
w odcin
kach

"Chat
blanc"
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Dziewczyny!!!

Niedługo Dzień Kobiet. Wiemy, że
często dostajecie prezenty, które
was nie cieszą. Jeśli nie możecie
sobie poradzić z takimi prezentami,
to zróbcie listę prezentów, które
chciałybyście dostać i dajcie ją
waszemu facetowi, albo wyślijcie
(np. w SMS-ie). Zapewniamy was,
że skutki tego będą fascynujące.
Już nigdy nie dostaniecie
niechcianego prezentu od swojego
chłopaka...Kto wie, może
dostaniecie swój wymarzony
prezent?  :-)

Co dziewczyny chcą dostać na Walentynki:

czekoladki, kwiaty, kartkę walentynkową,
misia, biżuterię (np.bransoletkę, wisiorek),
ładny breloczek, perfumy, dobry film,
płytę ulubionego zespołu.

   WA
  LEN
  TYN
    KI

     

Walentynki- 
coroczne święto zakochanych
przypadające 14 lutego. Nazwa
pochodzi od św.Walentego,
którego wspomnienie
liturgiczne w Kościele
katolickim obchodzone jest również
tego dnia.
Zwyczajem w tym dniu jest
wysyłanie listów zawierających
wyznania miłosne (często pisane
wierszem). Na Zachodzie,
zwłaszcza w Wielkiej
Brytanii i Stanach Zjednoczonych,
czczono św. Walentego jako
patrona zakochanych. Dzień 14
lutego stał się więc okazją do
obdarowywania się drobnymi
upominkami.

Numer
zredagowały:

Barbara Gransort
Magda Czajkowska
Magda Niedźwiecka
Erwina Rembielak
Paulina Rębielak
Patrycja Podlewska
Kinga Wróblewska
Małgosia Zapór
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        W I O S E N N Y
       H O R O S K O P
  

BARAN
W tym roku wiosna przyniesie ci dużo nowych
obowiązków. Staraj się działać dyplomatycznie.
Będziesz marzyć o odpoczynku w domowym zaciszu.
BYK
Wiosna przyniesie wiele okazji do miłych spotkań w
gronie przyjaciół. Wykorzystaj dobrą passę,
odpoczywaj i baw się.
BLIŹNIĘTA
Wiosenne słońce da ci spory zastrzyk energii. Możesz
teraz śmiało zmierzyć się z losem.

RAK
Wiosną staraj się spokojnie kontynuować rozpoczęte
projekty. Humor i energia będą ci dopisywać więc
bawić będziesz się znakomicie.
LEW
Wiosną nie będziesz narzekać na nudę: poznasz
nowych znajomych. Będziesz żyć chwilą.
PANNA
Wprowadź do swojego życia więcej rozrywek, odsuń
od siebie troski. Może warto zapisać się na kurs tańca.
Nie bój się flirtować.
WAGA
Korzystaj z wiosennej pogody, częściej wychodź na
spacery, umawiaj się z przyjaciółmi. Możesz spotkać
kogoś bardzo interesującego. Warto zaplanować jakiś
wiosenny wyjazd.
SKORPION
Realnie spojrzysz na świat, zaakceptujesz różne
ograniczenia, przezwyciężysz przeciwności losu.
Odkryjesz w sobie potrzebę uczenia się nowych
rzeczy. Będziesz mieć ochotę na eksperymenty 

w kuchni.
STRZELEC
Wiosną zapragniesz odpoczynku i wyciszenia w
domowym zaciszu.  Warto zmusić się do fizycznej
aktywności aby nabrać zdrowszego wyglądu.
Odpoczywaj i ciesz się wiosną.
KOZIOROŻEC
Wiosna podziała na ciebie mobilizująco. W twoich
oczach znowu pojawi się ten błysk, dzięki któremu
będziesz wszystkich oczarowywać i zniewalać.
WODNIK
Tej wiosny nie zabraknie ci optymizmu i wiary w siebie.
Spróbuj zainwestować w nowe ciuchy, dobre
kosmetyki - czas rozkwitnąć.
RYBY
Wiosna podziała na ciebie mobilizująco. Doda ci sił i
energii, z łatwością uporasz się z wszystkimi trudnymi
sprawami.
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