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             21 marca - w pierwszy dzień wiosny-
                              kręciliśmy film...

        
  W  numerze:

Jak kręciliśmy film w pierwszy dzień
wiosny,
Pamiętnik szalonej gimnazjalistki,
Humor studencki,
Tego na pewno nie wiecie,
Wiosenna moda,
Za co  lubimy wiosnę?-minisonda,
Powieść w odcinkach,
Pokolenie Y,
Nastolatka pisze wiersze.

              SŁOWA ULATUJĄ, 
                  ZAPISKI POZOSTAJĄ"

21 marca 2014r. witaliśmy wiosnę...Nie było lekcji, tylko zabawa.
Uczniowie brali udział w konkursach, m.in. w konkursie talentów
muzycznych i w międzyklasowym turnieju wiedzy o wiośnie.
Dzień wcześniej pomagaliśmy dekorować szkołę, aby było
bardziej kolorowo i wiosennie...
Uczestniczyliśmy także w kręceniu krótkiego filmiku,
promującego naszą szkołę.
Przygotowania do niego trwały 2 lekcje. Po trzech próbach został
nakręcony film. Nasze przebrania były różne. Każda klasa miała
inny pomysł. Niektóre były rewelacyjne. Niektórzy nauczyciele też
się przebrali. Byli nie do rozpoznania.
Tego dnia w szkole było wesoło i ciekawie. 
Wiosnę przywitaliśmy lepiej, niż się spodziewaliśmy. 

Warto było przyjść tego dnia do szkoły!
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- Nasza
nauczycielka
mówi sama do
siebie, czy
wasza też?
- Nie, nasza
myśli, że jej
słuchamy!

             

               PAMIĘTNIK  SZALONEJ 
                     GIMNAZJALISTKI...

  20.01

Drogi Pamiętniku!
Ale mi się upiekło! To było na
biologii. „Dzisiaj do odpowiedzi
przyjdzie nr 14”. Po raz pierwszy
dzięki dyrektorce nie dostałam
pały z odpowiedzi :) Kiedy
dyrektorka weszła do klasy-
wszyscy umilkli. Za nią weszła
dziewczyna w naszym wieku :)
Pani dyrektor przedstawiła nam
ją i powiedziała, że Ania będzie z
nami chodzić do klasy. OK! Tylko
czy będzie umiała się z nami
zaprzyjaźnić??? Od razu
zadałam sobie to pytanie...

7.02

Drogi Pamiętniku!
...Jak już wspominałam, zadałam
sobie pytanie: czy Ania będzie
potrafiła się z nami zaprzyjaźnić.
Okazało się, że jest
koleżeńską,energiczną i fajną
dziewczyną. Nie jest taka, jak mi
się wydawało na początku, bo
wygląda na zarozumiałą :-/ ...Co do
wyglądu...Ania ma niebieskie oczy,
które świetnie pasują do jej długich,
blond włosów, które najczęściej
nosi rozpuszczone. Jest szczupła i
wysoka (przeciwieństwo mnie, ale i
tak ją lubię :)) Myślę,że gdyby brała
udział w konkursie miss piękności
to z pewnością by go wygrała:)))

28.03

Drogi Pamiętniku!
Moja najlepsza przyjaciółka
nazwała mnie grubą świnią!!! Jak
ona tak mogła? Nienawidzę jej!!!
Mówiła, obiecywała, że nigdy nie
będzie mnie przezywać! Ja, głupia
uwierzyłam jej :( To miała być
prawdziwa przyjaźń! Na zawsze! I
co? Tak po prostu przestała się do
mnie odzywać i zaczęła mnie
unikać, a dzisiaj wyzwała mnie od
grubej świni!!! Jak ona może mnie
przezywać, to ja ją też...

LipDub LipDub
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Na lekcji biologii
na studiach,
nauczyciel 
 

  PEWNO
 WIECIE...

1. 170 kotów
pracuje w
Pałacu Kultury i
Nauki w
Warszawie,
walcząc z
myszami.
2. 20- letni
student z
Instytutu
Technologii 
w Kalifornii
ustanowił nowy
rekord w
układaniu kostki 

Rubika. 

Leyan Lo ułożył
kostkę w 11.13
sekund.
3. Dokładnie, jak
odciski palców,
odcisk języka
jest
niepowtarzalny.
4. Co trzeci
Polak przyznaje
się do tego, że
nie potrafi
korzystać z
komputera.
 

5. Najgrubszy
człowiek świata
ważył 444 kg, a
najchudszy i
najmniejszy
człowiek waży
7kg przy
wzroście 74cm.
6. Albert
Einstein czytał
książki, mając 
3 lata, a jako
pięciolatek
potrafił w 
pamięci robić 

skomplikowane
obliczenia.

7. Henryk
Sienkiewicz
dostał Nobla
nie za "Quo
vadis", jak uczą
w szkołach,
tylko "za
całokształt
osiągnięć w
sztuce epickiej".

         TEGO   NA 
                      NIE

 
Ojciec przyjeżdża do syna na studia odwiedzić go w akademiku i zrobić mu zarazem
niespodziankę.
Znajduje więc jego pokój, puka i pyta:
- Czy tu mieszka Janek Nowak?
A głos ze środka pokoju mu odpowiada:
- Taaa, weź go połóż pod drzwiami!

    HUMOR

 STUDENCKI

Aula studencka.
Trwa wykład, 
a za oknem
robotnicy kładą
ocieplenie i co
chwilkę
zaglądają przez

kończy
przemowę:
- I tak oto
właśnie ciecz
ścieka.
Na to student z
zagranicy mówi:
-Polska języka
dziwna. Pies
ścieka i woda
ścieka.

okno na aulę.
Nagle
wykładowca nie
wytrzymał:
- Co oni tak tu
zerkają???
- A, bo to
studenci
zaoczni - pada
odpowiedź z
sali.
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       WIOSENNA

Sekretarka
wchodzi do
gabinetu:
- Panie
dyrektorze,
wiosna
przyszła!
- Niech wejdzie!

HUMOR

Przed wami kolejna porcja stylu
gwiazd. W poszukiwaniu nowych
trendów i ciekawych gadgetów
podpatrujemy, co noszą polskie
gwiazdy. Jakie dodatki przewijają
się przez czerwone dywany, a jakie
pojawiają się po raz pierwszy. 
Torebki Be My Lilou są stałym
elementem garderoby wielu gwiazd,
podobnie jak bransoletki Missiu. 
Anna Mucha zaprojektowała dla
marki własną kolekcję tych
koronkowych cudeniek.
Tej wiosny  modnym dodatkiem do
 ubrań będzie kwiatowa biżuteria i
motywy etniczne.
W wiosennych stylizacjach 
przeważać będą dresowe
stylizacje.

Modne buty na wiosnę 2014 już
pojawiły się w kolekcjach sieciówek
i butików. Jakie buty wybrać na
sezon wiosna/lato 2014? Podział
wśród trendów jest prosty - styl
sportowy lub oszczędna
elegancjaTej wiosny najmodniejsze
będą buty sportowe i eleganckie
baletki.

      MODA 
         

Bo wiosna 2014 to pora, kiedy
modne buty są też bardzo
wygodne. Kolorowe sneakersy,
wsuwane trampki i buty rodem z
zajęć fitnessu to efekt mody na
zdrowy styl życia.  Trampki na
koturnie to najmodniejsze buty na
wiosnę 2014 r.

Pierwszy Dzień Wiosny

MINISONDA  Za co lubimy wiosnę?
jest ciepło,  wszystko budzi się do życia
bo jest dzień wagarowicza
można jeździć na rolkach, rowerze
robi się kolorowo, można jeść lody
niedługo Wielkanoc, a potem wakacje
coraz więcej wolnych dni!

Niedźwiedź
złapał zajączka.
Zajączek się
drze:
- Jak mnie
zaraz nie
wypuścisz i nie
przeprosisz to,
to...
- To co?!
- To trudno...

Mąż do żony:
- Wiosna
przyszła, taka
piękna pogoda,
a ty męczysz
się myciem
podłóg.
Wyszłabyś
lepiej na dwór i
umyła
samochód...

IIb
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A

  

    POWIEŚĆ

           W

 ODCINKACH

      "CHAT   
  
     BLANC"

-Był to osobnik w pewnym wieku, w mokrym
garniturze, bez krawata i w suchych
kamaszach?
-Aha-
-Denat leżał w zachodniej części wyspy,
zanurzony po kostki nóg w jeziorze, a reszta 

ciała leżała na piasku?
-Mhm...-
-Nie dziwi to pana?
-Uhm!
-Dzisiaj rano zwłoki zniknęły. Wie
pan coś o tym fakcie?
-Hm...-
Wywiad II udzielony przez Narcyza
Barona Gwoździa syna-
pseudoichtiologa.
"...Wie pan zapewne, że prowadzę
badania naukowe na temat:
Zależność długości rybiego ogona
od ilości termitów na świecie w m
kwadratowych.
Jedynie ja, z całej rodziny,  jestem
zdrowy na umyśle. Jeden brat
wysiaduje godzinami z kijem nad
wodą i topi robaki. Sadysta! Drugi!
jeszcze gorzej. Studiuje dopiero
4lata, a jest już na II roku..."

Po wysłuchaniu ogromnej ilości
słów naprowadzających na
właściwy trop, porucznik wyruszył
na spotkanie panien: Anny, Joanny
i Zuzanny. Joanna miał okulary
lecznicze na końcu nosa, Anna
słoneczne na środku nosa, a
Zuzanna miała na nosie 3 piegi.
Poza tym Joanna miała kostium w
białe paski na błękitnym tle, Anna w
błękitne paski na białym tle, a
Zuzanna w paski białe i błękitne.
Bez tła. Wszystkie trzy wyglądały
prześlicznie na tle prześlicznego
pomarańczowego namiotu z
prześlicznym czarnym kotem
wewnątrz. Porucznik Kalina był
zachwycony i olśniony. Wiedział
wreszcie: kto, co i dlaczego?
Wkrótce jego przełożony czytał w
raporcie."... denat okazał się być

wymarłym już ( oprócz jednego
osobnika) gatunkiem
człekokształtnym homo -asapiens,
który w okresie letnim zapadał w
sen zimowy. Po kilkunastu
godzinach homo-asapiens
przenosił się w świat urojeń i
fantazji. Wkrótce 
też znikał, by na zawsze opuścić
świat realistów i mędrców
twierdzących, że Ziemia jest
okrągła..."
Potem często jeszcze widziano
przystojnego oficera M. Kalinę,
odwiedzającego północną część
wyspy. Domyślano się też, że
czarny kot o imieniu Chat Blanc
zmieni wkrótce właściciela. 
Gdy jesteś niezdecydowany, może
czarny kot pomoże w piątek 13
poznać tylko jedną (nie trzy),
dziewczynę.  (Anastazja)
                                      

A
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Raz
napisz,
dziesięć
razy
prze-
czytaj!

Numer zredagowały:

Kinga Wróblewska, 
Magda Niedźwiecka, Anita Gil, 
Karolina Sowa, Małgorzata Zapór, 
Patrycja Zakarczemna, Patrycja
Podlewska, Erwina Rembielak,
Paulina Rębielak
Joanna Czajkowska,
Barbara Gransort -opiekun

Autorzy zdjęć:

Barbara Gransort
Adam Stróżyński

Obrazy wg J.Miro namalowały:

Aleksandra Broczkowska
Kinga Wróblewska

Nastolatka pisze wiersze...

Mgła
       białym welonem
okryła świat cały
nie wiem co stało się
z domem
który rano
jeszcze stał tu
zostaw
już dosyć kwiatów  w ogrodzie
już dosyć w alejach drzew
okryłaś płaszczem snu
zdaje się-
wszystko uleciało
i nie wiem nawet
gdzie jest wróbel
którego smutny krzyk 
słyszę
                       Anastazja

Czy należysz do pokolenia Y? ( Info wg Wikipedii)

Pokolenie Y  to młodzi ludzie wychowani w świecie nowych technologii. Nie istnieje dla nich
życie bez komputerów, smartfonów i internetu. Nie korzystają z bibliotek, nie lubią
papierowych gazet i ręcznego pisania. Błyskawicznie za to poruszają się po klawiaturze i w
sieci, gdzie znajdują odpowiedzi na wszystkie pytania. 
Cechuje ich duża pewność siebie. Często dłużej mieszkają razem z rodzicami, opóźniając
przejście w dorosłość.
Ważniejsza staje się dla nich jakość życia i doświadczenia życiowe, niż posiadanie.
Nie pamiętają czasów PRL-u, wychowali się w realiach wolnego rynku.
Cechuje ich wysokie mniemanie o swoich umiejętnościach, przekonanie o własnej
wyjątkowości, nadmierne oczekiwania i silna niechęć wobec krytyki.

Polskie przysłowia ludowe 
na kwiecień

Kwiecień, plecień, bo
przeplata, trochę zimy, trochę
lata.
Pogody kwietniowe - słoty
majowe.
Deszcze częste w kwietniu
wróżą, że owoców będzie
dużo.
Gdyby w kwietniu nie padało,
to owoców będzie mało.
Kwiecień co deszczem rosi,
wiele owoców przynosi.
Jak przygrzeje słonko,
przejdzie kwiecień łąką.
Choć i w kwietniu słonko
grzeje, nieraz pole śnieg
zawieje.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolny_rynek

