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Drodzy Czytelnicy! 

 

 

Czas leci, leci i leci - byle do wakacji. No 

dobra, może się zagalopowałam, ale 

 w każdym razie połowa listopada już za 

nami. Wydaje mi się, że wpadliśmy już  

w trans nauki. Konkursowicze pewnie 

zadowoleni, bo konkurs za konkursem 

(wyniki większości z nich znajdziecie w aktualnościach). Teraz tylko czas 

na to, aby redaktorzy gazetki zaczęli pracować na najwyższych obrotach. 

Mam nadzieję, że w tym wydaniu stanęliśmy na wysokości zadania, 

przygotowaliśmy dla Was m.in. artykuł o tym jak przetrwać koniec świata 

(wiadomo, 2012 się zbliża). Ja z dziką przyjemnością wyśmiewam 

wszystko, co mi się nie podoba w "Strach się bać", Damian proponuje 

jeden z przepisów z zeszytu swojej mamy, Monia pisze o grach 

komputerowych, a cała reszta o innych ciekawych rzeczach, żeby każdy  

z Was znalazł dla siebie coś ciekawego. Mam nadzieję, że ogrom nauki 

Was nie pożera i wszyscy razem dotrwamy do przerwy świątecznej, przed 

którą ukaże się jeszcze jeden numer "Gimzetki"- oczywiście już zachęcam.  

Trzymajcie się ciepło, bo zimna coraz bliżej :) 

 

 

 

 

Przepraszamy p. dyrektor Henrykę Jurkowską – Klupś za to, że w ostatnim 

numerze „Gimzetki” Jej ustną wypowiedź zapisaliśmy z błędem 

ortograficznym. Obiecujemy popracować nad ortografią i uważniej 

sprawdzać swoje artykuły. 
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Wszyscy zainteresowani wyjazdem 9 grudnia do Drezna na jarmark 

przedświąteczny mogą zgłaszad się do 16. listopada do pani Lidii 

Adamskiej lub do pani Jolanty Karkos. Koszt wycieczki wynosi  

ok. 129 zł (jeśli pojedzie 30 osób)+koszt biletów wstępu (ok. 8 Euro). 

Zapraszamy!  

Ostatnio w szkole odbyło się wiele konkursów:  

- WOJEWÓDZKI KONKURS BIOLOGICZNY, w którym najlepsze 

wyniki zdobyli Kinga Polaszek i Wojciech Dolatowski. Tym samym 

przeszli do kolejnego etapu konkursu.  

- KONKURS BIOLOGICZNY „SALAMANDRA”, w którym aż cztery 

osoby zakwalifikowały się do następnego etapu. Są to: Wiktoria 

Kajczyk, Martyna Pelc, Basia Urbaniak i Szymon Buliński. 

- POWIATOWA OLIMPIADA WIEDZY O ZDROWIU. Tutaj wiedzą 

wykazały się Zuzia Andrzejewska oraz Paula Gabryelczyk. Dziewczyny 

przeszły do kolejnego etapu. 

- POWIATOWY KONKURS WIEDZY O POWSTANIU 

WIELKOPOLSKIM. W tym konkursie najlepsi okazali się Martyna Pelc, 

Zuza Andrzejewska, Szymon Buliński i Wojtek Michalak. Kolejny etap 

konkursu odbędzie się w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu. 

-WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY, w którym niestety nikt 

nie zdobył wystarczającej liczby punktów, aby przejść do następnego 

etapu. Najlepsze wyniki uzyskali: Wojtek Michalak, Wojtek Dolatowski 

i Paulina Zgoła.  

- WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO, w którym do etapu 

rejonowego zakwalifikowały się Paulina Wojtkowiak i Michalina 

Chmielarczyk. 

                        Wszystkim serdecznie gratulujemy!  

Przypominam, że akcja „Góra Grosza” znów ruszyła. 

      Zachęcam wszystkie klasy do przyłączenia się.            

Inka   
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Chroniąc ziemię -  chronię siebie 

8 listopada 2011 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie  

z Naczelnikiem Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

w Starostwie Powiatowym w Gostyniu  panem Andrzejem 

Szumskim. Mottem przewodnim spotkania było hasło ‘’Chroniąc 

ziemię -  chronię siebie‘’. Gośd omówił problematykę ochrony 

środowiska w naszym powiecie i odpowiedział na wiele pytao 

przygotowanych przez uczestników. Uczniów szczególnie 

interesował problem segregacji śmieci, monitorowanie stopnia 

zanieczyszczenia powietrza, prowadzenie nowych zalesieo czy 

stopieo obniżania się poziomu wód gruntowych. W spotkaniu 

uczestniczyła dyrekcja, uczniowie kółka przyrodniczego wraz  

z opiekunem panią Hanną Powicką oraz uczniowie kółka 

geograficznego z opiekunem panią Teresą Wolniewicz. 

 

 

Brazylijskie wspomnienia Pani Haliny Radoły  

W środę 26 października członkowie Szkolnego Kółka 

Przyrodniczego i Geograficznego wraz z wieloma innymi miłośnikami  

przyrody, zebrali się w sali chemicznej, aby posłuchać ciekawostek  

o Brazylii. Opowiadała o niej pani Halina Radoła, która na co dzień jest 

instruktorem powiatowym w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Gostyń, 

jednak jej ulubionym zajęciem jest podróżowanie. Nam opowiedziała  

o swoim wyjeździe do Brazylii i udziale w Ogólnoamerykańskim  

i Brazylijskim Kongresie Esperanckim. Dzięki językowi esperanto, który zna 

już od 24 lat, mogła porozumiewać się z tubylcami. Od naszego gościa 
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dowiedzieliśmy się, że tamtejsza ludność jest bardzo serdeczna, chętnie 

gości osoby z zagranicy. Brazylijczycy mają ciekawą kulturę – inne 

zwyczaje, ale też zwierzęta, roślinność i jedzenie (upieczona fasola 

wygląda mniej więcej, jak kotlet). Pani Halina zachwalała kawę, która,  

w przeciwieństwie do naszej, rzekomo jest rewelacyjna. Wielką sławą 

cieszy się capoeira – jedna ze sztuk walki połączona z tańcem. Ten rodzaj 

sportu uprawiają obie płci, chociaż panie podobno wolą pograć w piłkę 

nożną.  

Najbardziej zaskakująca była  opowieść o wyjściu za mąż naszej 

prelegentki za młodego i przystojnego Kubańczyka - pani Halina zgodziła 

się zatańczyć na ceremonii ślubnej, nie mając pojęcia o konsekwencjach - 

dopiero po pewnym czasie dowiedziała się, że w taki oto sposób została 

panną młodą. 

Pani Radoła starannie przygotowała się do spotkania, stworzyła ciekawą 

prezentację z oprawą muzyczną i fotografiami, za co bardzo dziękujemy! 
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HALLOWEEN'OWO :) 
 
 Jak zapewne wiecie, w czwartek 27 października w naszej 

szkole odbyła się dyskoteka szkolna, której tematem przewodnim 

było Halloween (zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący się do 

święta zmarłych, obchodzony w wielu krajach nocą 31 

października). 

 W czasie dyskoteki odbyły się dwa konkursy. Jednym z nich 

był konkurs na najlepiej przebraną klasę. Tu punktacja przedstawia 

się następująco: 

I miejsce (3p.) - IIIB 

II miejsce (2p.) -  IB 

III miejsce (1p.) -  IC, IIA, IIB, IIIA i IIID 

Drugi i zarazem ostatni konkurs nosił tytuł „Mężczyzna wszystko 

potrafi”. W czasie klasowych eliminacji został wybrany jeden 

przedstawiciel z każdej klasy i jego zadaniem było zapleść warkocz. 

Klasyfikacja: 

I miejsce (3p.) - IIID 

II miejsce (2p.) - IIB 

III miejsce (1p.) -IIA i IIIC 

 Cała impreza zaczęła się około 17:00. Chociaż „zaczęła się” 

to za duże słowo. Jak to na dyskotekach szkolnych bywa, parkiet 

został w jakiejś części zapełniony dopiero po godzinie. Za to 

zakończyła się niestety punktualnie o 20:00. I tu apel do naszych 

nauczycieli – dajcie nam trochę swobody od czasu do czasu  

i pozwólcie na bis :) Jeśli chodzi o frekwencję - było nieźle.  

 Ogólnie rzecz ujmując – cała zabawa była w rytmie disco 

polo. Nie krytykuję tego w ogóle, tylko mam wątpliwości, czy to 

pasuje do klimatu halloween'owego, no ale cóż. Podobno o gustach 

się nie dyskutuje. Na pocieszenie dla mnie (i może paru innych osób 

także) chłopacy zaserwowali coś z repertuaru zespołu Nirvana czy 

Happysad, a dla innych trochę klubowych rytmów. Podsumowując, 

nie było źle, tyle że mało co na tej dyskotece było  

z halloween'owym klimacie, nad czym strasznie ubolewam. Jeśli 

chodzi o przebrania, które miały być jedną z większych „atrakcji”,  
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to mimo wszystko pajęczynka narysowana na szybko kredką do oczu  

w szkolnej toalecie „żeby chociaż coś było” i „bo ktoś tak przyszedł  

i to jest łatwe”, to jednak nie to. Mimo wszystko – zabawa udana  

i niech żałują ci, którzy nie byli. 

 Trick-or-treating! 
 

The Song 

 

Każda dziewczyna ma prawo do marzeo… 

                        Saga Zmierzch: Przed świtem cz. 1 

        Po pięknym ślubie i hucznym weselu Bella (Kristen Stewart)  

i Edward (Robert Pattinson) wyjeżdżają na miesiąc miodowy do Rio 

de Janeiro.  W tym gorącym mieście karnawału młodzi mogą 

wreszcie w pełni cieszyd się sobą i oddawad namiętności. Wkrótce 

Bella odkrywa, że jest w ciąży. Pełne dramatyzmu narodziny dziecka 

rozpoczynają łaocuch nieodwracalnych zdarzeo - Edward decyduje 

się zamienid Bellę w wampira. Pojawienie się nowego członka  

w rodzinie Cullen’ów budzi niepokój Volturi - przywódców świata 

wampirów. Postanawiają przybyd do Forks, aby zobaczyd dziecko 

Belli i Edwarda… 

Premiera 2 części „Przed świtem” planowana jest na 16 listopada 2012 

roku. W kinie „Pod kopułą” w dniach: 18-24.11, godz. 17:00, 19:15 i 21:30 

Bilety: 11\13 zł 

                                      

 

                                                Tynka            
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Zbliża się rok 2012! 

Poradnik jak przeżyd Apokalipsę! 

Jak chyba każdy z nas zdążył zauważyd wielkimi krokami zbliża się rok 

2012. Majowie na ten rok, a dokładniej na 21 grudnia zapowiedzieli, że ich 

kalendarz się skooczy, w efekcie czego nastąpi apokalipsa. Na temat kooca 

świata powstało dużo filmów i opowiadao, które kreują nasze wyobrażenie 

o tym dniu. Większośd z nas kpi z tego i uważa, że to niemożliwe,   

a katolicy wierzą w biblijny koniec, czyli – „ nie znacie dnia, ani godziny”.  

Jednak co by było, gdyby... ? Gdy żywioł nas zaskoczy i spowoduje, że  

z naszych twarzy zejdzie kpiący uśmiech, należy zastosowad się do 

poniższych porad:  

1. Jeśli spoglądając za okno zobaczysz wielką falę, która zalewa dom 

twoich sąsiadów – nie wychodź z domu!  

2. Jeśli po przebudzeniu będziesz pływad na krze lodu – nie ruszaj się! 

Na pewno ktoś cię uratuje!  

3. Jeśli o godzinie dziewiątej rano za twoim oknem będzie mrok, 

zejdź do piwnicy – przynajmniej to, że jest ciemno, nie będzie cię 

niepokoid!  

4. Jeśli wracając ze szkoły zauważysz, że pioruny uderzają przed tobą 

– stao w miejscu, a najlepiej schowaj się pod drzewem, uderzą  

w drzewo!  

5. Jeśli twoi znajomi przybiegną do ciebie w zupełnym roztrzęsieniu  

i będą chcieli powiedzied ci coś ważnego – wybuchnij śmiechem  

i nie pozwól im dojśd do słowa! (po co masz się martwid)  

Stosując się do powyższych zasad na bank przeżyjemy apokalipsę! Nic nam 

nie grozi.  

No to życzę stu lat życia!                                             Gosiek 
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Okiem gracza  

W gry komputerowe grają dziś wszyscy: starsi i młodsi, kobiety  

i mężczyźni. Powszechnie przyjęło się, że wywołują one agresję i wiele 

innych niekorzystnych skutków. Należy jednak pamiętad, że każdy medal 

ma dwie strony. 

Zanim przejdę do wywodu na ten drażliwy temat, uczciwie przyznam, że 

jestem zapalonym graczem i spędzam dużo czasu przed komputerem. 

Najczęściej słyszy się, że osoby, które grają w gry, tracą kontakt  

z rzeczywistością, mają problemy ze wzrokiem i wadliwą postawą. Mogą 

one prowadzid również do uzależnienia – w przypadku wyłączenia gry, 

osoba odczuwa silny dyskomfort psychiczny i pragnie jak najszybciej 

powrócid do świata widocznego na ekranie. Czy z tego wynika, że gry 

komputerowe są największym złem na świecie? 

Mówi się, że wszystko jest dla ludzi, trzeba tylko umied z tego 

korzystad z umiarem i rozwagą. Zapalonym przeciwnikom wirtualnej 

rzeczywistości może trudno w to uwierzyd, ale gry mają wiele zalet. 

Naukowcy udowodnili, że gracze potrafią przyswoid znacznie więcej 

informacji, niż przeciętny człowiek. Co więcej, gry uczą szybkości reakcji, 

logicznego myślenia, łączenia i analizowania zdobytych informacji. Kolejną 

ich zaletą jest rozwijanie wyobraźni przestrzennej. Udowodniono, że gry 

logiczne i pamięciowe pomagają dwiczyd refleks. Z kolei gry strategiczne  

i ekonomiczne uczą podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. 

Także gry internetowe mają korzystny wpływ na graczy i uczą ich 

umiejętności planowania, zdolności przywódczych i komunikacyjnych.  

W tego typu grach, gracze przeważnie są zmuszeni do gry w drużynach, 

czyli do współpracy z innymi uczestnikami, ustalania strategii gry, 

przewidywania następnego ruchu ze strony przeciwnika.  

Gry komputerowe na pewno uczą również cierpliwości, ponieważ nie od 

razu jesteśmy w stanie zrozumied zasady, jakie nimi rządzą. Często takie 
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zasady nadają również sami uczestnicy. Ustalają, jakie zagrania są fair  

i czego nie możemy się dopuścid podczas rozgrywki. Co więcej, gry, 

szczególnie te sieciowe, które najczęściej są udostępniane w języku 

angielskim, pozwalają nam porozumiewad się w z innymi, zagranicznymi 

graczami, co pomaga rozwijad nasze zdolności językowe. Nabyte 

umiejętności można wykorzystywad w świecie realnym. 

Możemy stwierdzid, że gry komputerowe, to nie tylko „durne 

strzelanki”, mają one, bowiem wiele zalet. Powiedziałabym, że zalet gier 

jest proporcjonalnie więcej od ich wad. Nie należy więc patrzed tylko na 

jedną stronę. Zazwyczaj jest tak, że przeciwnicy gier wymieniają tylko ich 

wady, z kolei zwolennicy chcą udowodnid, że są one najwspanialsze na 

świecie. Należy zachowad złoty środek. Jeżeli gracze będą świadomi tego, 

że gry nie są idealne i będą potrafili w miarę rozsądnie z nich korzystad, 

nie będąc popularnie nazywanymi no-lifami, mogą byd naprawdę dobrzy 

w tym, co robią i jednocześnie mied czas na wszystkie inne obowiązki. 

Monia 

 

 

H O R O S K O P -  dla każdego coś nowego! 
 

RAK 23 czerwca- 22 lipca 

Za dużo czasu spędzasz przed komputerem i z komórką w ręce. Może by 

tak mały detoks od sieci i SMS-ów? Wyjdź na dwór i ciesz się ostatnimi 

dniami, kiedy nie trzeba ubierad 3 swetrów i płaszcza. Zima już blisko. 

 

LEW 23 lipca- 22 sierpnia 

Podobnie jak Skorpion jesteś teraz w dobrej formie, postaraj się jednak 

tego nie zniszczyd, bo dobry humor nie będzie trwał wiecznie. Dlatego nie 

stresuj się niepotrzebnie i staraj się unikad zbędnych nieporozumieo, które 

mogą wyprowadzid Cię z równowagi. 

 



11 

 

PANNA 23 sierpnia- 22 września 

Kiedy ostatni raz zdarzyła się jakaś fajna domówka? Pewnie nawet nie 

pamiętasz. Potrzebujesz dobrze się zabawid, potaoczyd i pośmiad  

w dobrym towarzystwie, ale musisz się spieszyd, bo do adwentu zostały już 

tylko 2 tygodnie. 

 

WAGA 23 września- 22 października 

Czujesz się dziwnie samotnie? Nie przejmuj się, to tylko chwilowe, przyszło 

wraz z jesienią i zaraz odejdzie, a Ty będziesz cieszyd się chwilą i spędzad 

czas z ludźmi, których uwielbiasz                                                          

 

SKORPION 23 października- 22 listopada 

Jesieo Ci sprzyja! Podczas gdy innych dopada jesienna chandra, Ty masz 

pełno energii - tylko spożytkuj ją dobrze. Spotkaj się z przyjaciółmi, zacznij 

dbad o kondycje, albo po prostu zastanów się na tym, co odkładasz od 

dłuższego czasu i to zrób, efekty Twojej pracy mogą Cię pozytywnie 

zaskoczyd.                                                                                                              

 

STRZELEC 23 listopada- 21 grudnia 

Przestao myśled o przeszłości i nie czekaj na ciocię dobrą radę, która 

przyjedzie na jednorożcu i będzie miała dla Ciebie wskazówki, jak żyd. Weź 

sprawy w swoje ręce i idź do przodu, nie dając zdominowad się 

wydarzeniom z przeszłości, które nie są już ważne.                                 

 

KOZIOROŻEC 22 grudnia- 19 stycznia 

Czujesz, że nie nadążasz? Nie martw się, to tylko chwilowe, wraz  

z nadejściem zimy na Twojej twarzy pojawi się uśmiech, a wszystko co 

sobie zaplanujesz, będzie coraz łatwiejsze do realizacji - jeśli tylko się 

postarasz.  
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WODNIK 20 stycznia- 18 lutego 

Za bardzo przejmujesz się opinią innych. Wszystkim nie dogodzisz, dlatego 

nie słuchaj rad tych, którym nie ufasz, a zobaczysz, że będzie lepiej. Pozwól 

sobie też na małą przyjemnośd, np. dobry film, bardzo kaloryczny batonik 

albo odpoczynek od rzeczywistości, tylko Ty i ulubiona płyta. 

 

RYBY 19 lutego- 20 marca 

Ostatnio za mało marzysz. Wiadomo, trzeba twardo stąpad po ziemi, ale 

chwilka dla wyobraźni też jest przydatna. Przy okazji możesz np. zrobid 

zarys planu na ferie. I nie zapominaj, że rozpoczynamy je Walentynkami. 

 

BARAN 21 marca- 19 kwietnia 

Tęsknisz za latem? Niestety muszą Ci na razie wystarczyd zdjęcia z wakacji, 

ale może nie będzie tak źle. Może czas się przekonad do zimy, bałwanków, 

kolorowych bombek i całej świątecznej komercji? Uwierz, że to też ma 

swoje uroki, wystarczy tylko je dostrzec. 

 

BYK 20 kwietnia- 21 maja 

Ostatnio nosisz głowę w obłokach. Chyba czas zejśd na ziemię, poświęcid 

więcej czasu na naukę, poczytad o czymś, co Cię interesuje i zobaczyd co 

aktualnie dzieje się w realnym świecie. Taka zmiana wyjdzie Ci na dobre. 

 

BLIŹNIĘTA 22 maja- 22 czerwca 

Czujesz, że niektóre sprawy są przez Ciebie zaniedbywane? Nie zostawiaj 

tak tego, nie można wszystkiego odkładad na później, bo możesz nie 

zdążyd. Nadrób wszystkie zaległości i ciesz się tą niebywałą satysfakcją! 

 

Gosiek & Miszlę  
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WYWIAD 

 

Już kilkakrotnie w „Gimzetce” udowadnialiśmy, że są  

w naszej szkole uczniowie, którzy poza nią robią wiele ciekawych 

rzeczy: uprawiają  różne sporty, uczą się gry na instrumentach, 

działają na rzecz innych itp.  

Tym razem jako sportową lekturę proponuje wywiad z uczennicą 

naszej szkoły – Zofią Woźniak. Jej ulubioną dyscypliną sportu jest 

bieganie.  

Red.:  Jak to się stało, że zaczęłaś trenowad bieganie? Czy ktoś 

"zaraził Cię" tym sportem? 

Zosia: Na początku biegałam tylko po to, żeby podnieśd sobie ocenę 

z w-f. W czasie wakacji wzięłam udział w zawodach, które wygrałam. 

Perspektywa kolejnych sukcesów i pewne osoby np. brat, koleżanki, 

niektórzy nauczyciele są źródłem mojej mobilizacji. 

Red.:  Od kiedy biegasz ? 

Zosia: Od czasu Biegu Bojanowskiego w pierwszej klasie gimnazjum. 

Red.:  W jakim klubie trenujesz? 

Zosia: Gostyo, UKS 1. 

Red.:  Ile razy w tygodniu trenujesz? Masz czas, żeby się uczyd ? 

Zosia: Na treningi chodzę 3 razy w tygodniu, oprócz tego biegam 

rano i czasami pod wieczór.  

Pewnie , że nie mam czasu. Uważam, że najlepiej i najskuteczniej 

jest się uczyd pod presją. 

Red.:  Podobno ostatnio odniosłaś sukces w maratonie w Poznaniu. 

Opowiedz nam o tym. 

Zosia: Zdobyłam 7 miejsce w kategorii dziewcząt w wieku 
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gimnazjalnym, niestety nie udało mi się utrzymad początkowej 

pozycji, ale na szczęście załapałam się na medal. 

Red.:  Jaki jest Twój największy sukces?  

Zosia: I miejsce w biegu na 5 km w Orawicach w Słowacji.  

Red.:  Chciałabyś dalej rozwijad się w tej dyscyplinie ? 

Zosia: Zdecydowanie tak. 

Red.:  Sprawia Ci to radośd? 

Zosia: Jasne. Trudno byłoby znieśd taki wysiłek, gdyby nie sprawiał 

przyjemności. 

Red.:  Czym oprócz biegania sie interesujesz ? 

Zosia: Przez kilka lat trenowałam pływanie, jazdę konną i 

okazjonalnie zajmuję się tym do dziś. Do tego szkicuję i interesuję 

się mechaniką. 

Red.:  Najbliższe plany w twoim kalendarzu:)? 

Zosia: Sobota 3 grudnia bieg w Koninie. 

Red.:  Dziękuję za wywiad i życzę powodzenia! 

Zosia: Ja również dziękuję  

Zosia P.  

 

HUMOR Z  ZESZYTÓW (AUTENTYCZNE – Z NASZEJ SZKOŁY) 

 

Ta lektura jest najlepsza na całym globie i także w Polsce. 

Czasami pryskam energią.  

Bohater jest zakochany w dziewczynie, którą poznał podczas jazdy 

rowerem. 

Książka ta jest oparta na spędzaniu miło chwil ze swoimi kolegami. 

Książka ta bardzo mnie zaciekawiła, gdy pojawiły się fragmenty miłosne, 

takie jak wyznawanie uczud Jurka do Elżbiety całując się z nią. 
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Z racji tego, że nie zdążyliśmy wydad tego numeru przed Świętem 

Niepodległości, kiedy to wszyscy opychali się rogalami, proponuję upiec je 

jeszcze raz, ale tym razem według mojego przepisu. 

                        ROGALIKI 

Składniki: 

1kg mąki 

2 kostki margaryny                                                           

10 dag drożdży 

1 proszek do pieczenia  

4 jaja 

0,5 szklanki mleka 

5 łyżek kwaśnej śmietany 

5 łyżek cukru 

1 łyżeczka soli 

Sposób przygotowania: 

Mąkę, margarynę, proszek do pieczenia, śmietanę, cukier i sól zagnieść  

w misce, wbić jajka, a następnie dodać drożdże rozpuszczone w mleku. 

Wszystko zagnieść. Cienko rozwałkować, pociąć w trójkąty i nałożyć 

nadzienie według własnego uznania. Piec w 200 stopniach, aż się  

przyrumienią.              

Smacznego!!! 

                                                                                Orfeusz 
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STRACH SIĘ BAĆ, 

czyli o tym, co męczy, dręczy, śmieszy lub po prostu 

irytuje 
 

NIE RADZIMY CZYTAĆ OSOBOM, KTÓRE WCIĄŻ ZASTANAWIAJĄ 

SIĘ, CO TO TAKIEGO IRONIA. 

 
Jako, że cały Internet, pół naszej i pewnie większości innych szkół  
i wszystkie spożywczaki huczą o śmierci Hanki Mostowiak, nie 
wybaczyłabym sobie, gdybym o tym nie wspomniała. Niestety, wszystkim 
tym, którzy nie obejrzeli odcinka po śmierci Hanki, muszę odebrać 
pewność, że zabiły ją kartony - Marek mówi o tym, że Hanka miała 
tętniaka, dlatego właśnie zmarła. Jednak mimo wszystko mam nadzieję, że 
dowcipy typu "Hanka? - Co? - Pudło!" nie znikną, bo są doprawdy takie 
zabawne…. 

Uwaga, uwaga! Cała moja rodzina czekała na odcinek "Top model", w 

którym powszechnie już znana z tego, że wszyscy się z niej śmieją, Anka 

Bałoń się nie popłacze. No i co? Wszyscy mówili, że to niemożliwe, a 

jednak. W środę (9.11.11) Anka nie uroniła ani jednej łezki. Była tylko 

smutna, bo jak zwykle wszyscy ją ingornują, nikt jej nie kocha i wszyscy się 

z niej śmieją, ale to nieważne. Jeśli nie znasz jeszcze Anki, to funduję Ci 

super dawkę śmiechu i podaję link do filmiku  

o niej - http://www.youtube.com/watch?v=wgxgr3A0tBk 

Miłego naśmiewania się :) 

Po Internecie krąży bardzo dużo recenzji filmu "Bitwa warszawska 1920", 

niektóre są pozytywne, inne negatywne, ale i tak najlepszą usłyszałam po 

wyjściu z kina, do którego pojechały wszystkie III klasy z naszej szkoły. 

Brzmiała ona - "Pfff, ten facet się w ogóle nie umiał całować"- wiadomo, po 

filmie o takiej tematyce jedynie tego typu wnioski przychodzą się na myśl. 

Gratuluję spostrzegawczości, naprawdę.                                                                                                    

Miszlę 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wgxgr3A0tBk
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 JEDENASTU WSPANIAŁYCH 

(na zdjęciu brakuje Kamila Przybylskiego) 

 

Nasza reprezentacja piłki nożnej odniosła wielki sukces i  awansowała do 

finału wojewódzkiego turnieju Coca-Cola Cup 2012.  Chłopcy żeby przejśd 

do II etapu rundy eliminacyjnej musieli przebrnąd przez rundę pierwszą, 

która została rozegrana 6 października w Piaskach. Naszymi rywalami byli 

wtedy gimnazjaliści z Zimnowody i Pogorzeli. Po wygranym turnieju 

awansowaliśmy do kolejnego etapu, który odbył się 24 października  

w Jarocinie. Tu poprzeczka została postawiona wysoko, oprócz naszej 

reprezentacji zjawiło się 11 innych zespołów. 12 drużyn podzielono na  

4 grupy, z których w dalszej grze zostawali tylko zwycięzcy. „Nasi” znaleźli 

się w grupie z drużynami z Kobylina oraz Jaraczewa. Mecz z Jaraczewem 

przegrali 5-6 i o ich awansie zadecydowad miał mecz z Kobylinem. 
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Ostatecznie udało się wygrad 10-2 i to nasi koledzy z najlepszym 

stosunkiem bramek weszli do finału, którego zwycięzca zdobywał awans 

do finałów wojewódzkich w Poznaniu. W decydującym starciu rywalem 

reprezentacji Piasków była drużyna z Gimnazjum nr 2 w Gostyniu.  

W regulaminowym czasie gry mecz zakooczył się remisem 2-2.  

O zwycięstwie zadecydowad miała 5-minutowa dogrywka, jednak i ona nie 

przyniosła rozstrzygnięcia. Po koocowym gwizdku sędziego zawodnicy 

musieli sprawdzid swoje opanowanie, wykonując serię rzutów karnych. 

Ostatecznie tryumfowała nasza drużyna, która w karnych wygrała 3-2 i po 

pasjonującym spotkaniu to ona mogła z wielką radością świętowad awans 

do dalszej rundy turnieju. Chłopakom i ich opiekunowi panu Dominikowi 

Jankowiakowi gratulujemy i życzymy sukcesu na szczeblu wojewódzkim. 

Skład naszej reprezentacji:  

Sławomir Nawrot, Robert Stachowiak, Kamil Przybylski, Tomasz 

Stachowiak, Mikołaj Szczeblewski, Kamil Owczarczak, Dawid Kolan, 

Arkadiusz Danielczak, Kacper Grzempowski, Dominik Jakubowski, Adrian 

Janowski.   

 

 

Skład redakcji:                                                                                               

Opiekun gazetki: p. Justyna Konieczna                                      
Redaktor naczelna: Michalina Chmielarczyk – Miszlę                                     

Skład: Małgorzta Siepa - Gosiek                                                                  

Redakcja:  Damian Binkowski – Orfeusz,   Milena Malecha – The Song,  

Martyna Pelc – Tynka , Zofia Piasecka – Zosia P., Monika Ratajczyk – 

Monia, Paulina Zaremba – Inka 


