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Nasze ulubione polskie seriale..
Cześć;-)
W ostatnim numerze pisałam, że nasi redaktorzy wymyślą nową
nazwę gazetki szkolnej. No cóż, jakoś brak nam weny twórczej,
ale po dłuuugim zastanowieniu nasza gazetunia została w
końcu przechrzczona. W chwili obecnej macie w ręku pierwszy
egzemplarz „GimZetki” heheh 
W sumie poważnych nowości nie ma...oprócz paru zdanek na
temat historii pewnego diabelskiego małżeństwa panującego w
Gostyniu i recenzji książki. Znajdziecie też sondę na temat
seriali, opis gierek, samochodziku, aktualności, muzyczkę,
rozrywkę, wywiad z p. Jarkiem Bilińskim. Jak zwykle u nas.
Zachęcam do pisania listów do pani psycholog, ogłoszeń
i pozdrowień;-]
papaptki ludziska
Jagoda
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AKTUALNOŚCI
23 września czwartoklasiści wraz ze
swoimi wychowawcami i nauczycielem
historii p. M Koniecznym udali się na
jednodniową wycieczkę do Biskupinanajbardziej znanego w Europie Środkowej
rezerwatu archeologicznego. Wzięli udział
w festynie archeologicznym, który w tym
roku poświęcony był Wikingom.

28 września w auli szkolnej odbył się
koncert pt. "Muzyka klasyczna
i rozrywkowa". Specjalnie dla nas
przyjechali p. Marek (pianino), p. Tomek
(trąbka), p.Piotr (gitara basowa i banjo).
Dźwięki wydobywane z banjo wielu z nas
przypominały muzykę z westernów.
3 października odbył się konkurs
biologiczno-chemiczny. Brali w nim udział uczniowie ze szkół
w Piaskach i Szelejewie starający się o stypendium
p.Gliszczyńśkiego. Uczniowie sprawdzali swoją wiedzę z chemii
i biologii. Wyniki w kolejnym numerze gazetki.

12 października obejrzeliśmy apel z okazji
Dnia Edukacji Narodowej przygotowany
przez Samorząd Uczniowski, pod okiem
p. K. Dolaty. Przedstawiał on codzienność
szkolną, czasami w nieco przejaskrawionych kolorach. Tylko nie
bierzcie przykładu ze sposobu poprawiania oceny (kto uważnie
oglądał, ten wie, o co chodzi). Na pewno ten apel zostanie długo
w naszych głowach.
19 października została oficjalnie oddana do użytku ścieżka
rowerowa Piaski - Strzelce Wielkie. Wśród burmistrza,
sekretarza, przewodniczącej Rady Gminy i radnych oraz innych
ważnych gości nie mogło zabraknąć delegacji z naszej szkoły.
Reprezentowała nas klasa Ic gimnazjum wraz z opiekunami:
p. M. Sobkowiak i p. A. Jerszyńską. Teraz chyba już wiadomo,
na jakiej trasie odbędzie się kolejny rajd rowerowy.
26 października po raz drugi w tym roku szkolnym odbył się
koncert. Tym razem tematem były "Elementy muzyki".
Powtórzyliśmy wiadomości o melodii, rytmie, harmonii, tempie
i dynamice (chyba nie za bardzo nam to szło, bo wciąż było
słychać panią). Każdy z elementów omówiony został na
przykładzie innej piosenki w wykonaniu p. Kingi. Prowadząca
zaprezentowała też działanie metronomu - przyrządu do
wyznaczania tempa w muzyce. Takiego koncertu chyba jeszcze
nie było.
Olena

Wywiad z p. Jarkiem Bilińskim
1. Czy praca, jaką Pan wykonuje w szkole jest trudna?
Różnie, są mniej i bardziej skomplikowane zajęcia, to zależy od
obowiązków.
2. Co uczniowie najczęściej niszczą?
No tutaj można by bardzo długo wymieniać, ale najwięcej szkód jest
w ubikacjach i szatniach.
3. Co robi Pan w wolnych chwilach?
Raczej mam bardzo mało wolnego czasu, ponieważ po godzinach też
pracuję, ale jak już się jakaś wolna chwila znajdzie, to najczęściej
basen, jakiś sport i spacery.
4. Pana szaleństwo z młodych lat…
(Śmiech) Było ich dużo, ale takie, które właśnie w tej chwili sobie
przypominam to szaber czereśni. Zostaliśmy na tym złapani z
kolegami.
5. Pana pierwsza miłość szkolna?
Była, ale dopiero po szkole podstawowej.
6. Czy miał Pan jakieś osiągnięcia szkolne lub pozaszkolne?
Tak, grałem w drużynie tenisa stołowego. Największe osiągniecie to
mistrz powiatu gostyńskiego.
7. Czy zdarza się, że jest Pan na ulicy mylony z Pana bratem
bliźniakiem?
Bardzo często, nie mylą mnie tylko osoby, które przebywają ze mną na
co dzień i te, które ze mną współpracują. Zdarza się to nie
sporadycznie, ale bardzo, bardzo często.

Wywiad przeprowadziły Jagoda i Martyna
BALANGA NA CAŁEGO?
4 października około 100 gimnazjalistów przybyło na długo
oczekiwaną dyskotekę szkolną. Imprezę trwającą
3 godziny (17.00-20.00) prowadził nasz „stary”, słynny DJ Leszek Nowacki.
Z nieco mniejszym trudem, niż miało to miejsce w ubiegłym roku
szkolnym, udało się większości (po 1,5 godzinnym przesiadywaniu na
krzesełkach) włączyć do zabawy. To i tak nieźle zważywszy na to, że w ciągu
ostatnich dyskotek szkolnych gimnazjaliści rozkręcali się dopiero godzinę
przed jej zakończeniem. Jednak w oczach uczestników miniona impreza była
odjazdowa, tj. bardzo udana.
Cóż, pozostaje mi tylko stwierdzić, że jesteśmy na dobrej drodze.
Oby tak dalej!!! Kolejna dyskoteka już za miesiąc. W imieniu samorządu
szkolnego serdecznie zapraszam!!
aS

Jak to na górze zamkowej odbywały się
praktyki diabelskie....
Według legendy na górze, zwanej zamkową, stał sobie
zameczek rodu Przedpełków de Wezenborgów. Ród ten
zasłużony dla Polski i Kościoła doczekał się jednak ingerencji
szatańskiej. W czasie, gdy właścicielem miasta był Jan
Gostyński zaczęło dziać się źle. A gdy Gostyniem zaczęli
rządzić jego syn Jan i synowa Anna ze Zborowskich, coraz to
popularniejsze stały się praktyki diabelskie. W księżycowym
blasku zlatywały się do zamku rzesze diabłów na „orgie
rozpustne i bluźniercze”. Pewnej nocy Jan ze swoimi
kompanami, po dwóch głębszych, postanowili zająć kościół
farny. Niestety nieżyjący już w tym czasie brat Jana-Mikołaj
pokrzyżował im plany, ukazując im się w całunie grobowym,
przy akompaniamencie organów, grających „Bogurodzicę”.
Oczywiście wszyscy zwiali. Jednak to zdarzenie nie
powstrzymało ich przed kolejnymi grzesznymi czynami.
Pewnego razu Anna-żona Jana rozkazała porąbać figurę Matki
Boskiej Bolesnej. Mimo jednak użycia szabli, toporów, a nawet
ognia, figurka pozostał nienaruszona. Wściekła Anna wrzuciła ją
do studzienki, którą później kazała zasypać ziemią. Jan i Anna
za swoje uczynki otrzymali karę. Pewnego dnia niebo
pociemniało, a nad zamkiem zaległa noc. Rozległ się grzmot
gromu, góra rozwarła się, zameczek wpadł do środeczka i.... Od
tej pory słychać czasem szlochy i jęki wydobywające się
z wnętrza gostyńskiego kopca.
Na podstawie książki „Gostyń dawny i niedawny”
G.Skorupskiego.

Jagoda

Sondaż
Zapytaliśmy: Jaki jest Twój ulubiony polski serial?
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To pytanie zadaliśmy w anonimowym sondażu przeprowadzonym 19
października. Wzięło w nim udział 92 gimnazjalistów.
Najczęściej oglądanym przez uczniów serialem jest „M jak miłość”(27%). Film
„Pierwsza miłość” zajął drugie miejsce, zdobywając 17 głosów. Tylko kilka
głosów otrzymały seriale „Pensjonat pod Różą”, „Magda M” oraz „Niania”,
kolejno 4, 6 i 3%. 13% ankietowanych oddało głosy na inne, mniej popularne
wśród uczniów seriale, czyli m.in. „Plebanię”, „Klan” i „Samo życie”.

Pocieszający jest fakt, iż 29 % gimnazjalistów nie ogląda żadnej polskiej
„telenoweli”. Dziękujemy za oddane głosy!
agnieszka & aS

UWAGA!!! NOWOŚĆ!!!
Po raz pierwszy w naszej gazetce publikujemy recenzję książki.
Mamy nadzieję, że ten pomysł spodoba się wielu naszym
czytelnikom, dla których książka nie jest tylko ozdobą półki.
Ostatnio
przeczytałam
przepiękną
książkę
Doroty
Terakowskiej o tytule „Poczwarka”. Uznałam, że warto ją
zrecenzować. Jest to książka dla osób wrażliwych. Jej główni
bohaterowie, Adam i Ewa, żyją prawie jak w serialu. Mają po
trzydzieści kilka lat i starannie opracowany „rodzinny biznesplan”. Ład
ich świata burzy pojawienie się córeczki, nie takiej, o jakiej marzyli. Ich
dziecko ma zespół Downa. Mimo początkowych planów
pozostawienie córki w szpitalu, matka zgadza się ją wychować.
Czytamy o jej uczuciach do dziecka, trudzie jego wychowania.
Dowiadujemy się także jak świat postrzega Myszka, tytułowa
Poczwarka, córka Adama i Ewy. Poznajemy jej miłości do tańca,
matki, ojca, Boga... Tę książkę naprawdę warto przeczytać. Potrafi
wzruszyć, niesie ze sobą moralne przesłanie. Uczy, że ludzie z
zespołem Downa także potrafią kochać, czasem nawet lepiej, niż
ludzie zdrowi. Książka pokazuje, że mają swoje uczucia, potrafią
marzyć, tęsknić, cieszyć się i smucić, mimo, że często nie są w stanie
tego okazać, zamknięci w klatce własnego umysłu.
O „dzieciach gorszego Boga” najłatwiej nie mówić. Dorota
Terakowska napisała – z niespotykaną wrażliwością i czystością
spojrzenia. Polecam tę książkę każdemu, tym bardziej, że można ją
wypożyczyć w naszej bibliotece.
Marta Kolendowicz

Nasz kolega Jarek Stankiewicz z III b, napisał fraszkę na
podstawie utworu Jana Kochanowskiego „O doktorze
Hiszpanie”. Zapraszam do jej przeczytania
Jagoda

„O Kamilu”
„Nasz dobry kolega do domu chce wracać”
„Nie chce mu się z nami wieczoru doczekać”
„Dajcie mu spokój, odwiedźmy go w domu”
„Na razie nie pora by smucić się komu”
„Już po 11:00, pójdziemy do niego!”
„Tak, ale z butelką wina jabłkowego”
„Wpuść nas Kamilu, kolego nasz drogi”
„Albo zaraz sami wkroczymy w twe progi”
„Szklaneczka nie zaszkodzi, napijmy się razem”
„Lecz na jednej szklance nie skończył tym razem”
„I od 1:00 w nocy do 9:00 rano, Kamilowi w
szklankę ciągle polewano”
„Ciężki-powiedził-mój los tutaj z wami. Przyszedłem
ja trzeźwy, a pójdę” pijany”

SZKOŁA w FOTOGRAFII
Dnia 3.10.05 redaktorki naszej gazetki (Agata, Jagoda, Martyna) wybrały
się do Biblioteki Publicznej, gdzie została zaprezentowana wystawa pana
Krzysztofa Blandziego. Dotyczyła ona głównie życia szkoły w
Żytowiecku. Przedstawione fotografie zbierane były w ciągu 5 lat. Część z
nich została umieszczona w kronikach opisujących dzieje szkoły. Oprawę dla
wystawy stanowiły występy dzieci i młodzieży ze szkoły w Żytowiecku,
które przedstawiły krótki (nawet bardzo) program artystyczny.
Kółko historyczne przybliżyło też legen
dę o Żytowiecku.
Wystawa i całe zaprezentowane
widowisko, było dość ciekawe
jednak nie mogło się równać
z naszymi apelami szkolnymi.

Redaktorki naszej gazetki z autorem
wystawy

Całość wystawy uświetniła m.in.
grupa „Śpiewogram” z Żytowiecka

Martyna
Droga Pani Psycholog!
trakcie
Mam na imię Martyna, mam 12 lat i Redaktorki
problemy z„Gimzetki”
ortografią. wDo
tej pory
zwiedzania
wystawy
udawało mi się to ukrywać. Prawdę mówiąc, dzięki
koleżance
z ławki, która
„pomagała” mi w kryzysowych sytuacjach. Niestety, ostatnio zostałyśmy przesadzone i
dostałam już kolejny słaby stopień z ortografii. Rodzice zaczynają wypytywać, dlaczego
opuściłam się w nauce. Najbardziej jednak boję się reakcji koleżanek, które do tej pory
zazdrościły mi dobrych ocen, a teraz mają powód do wyśmiewania. Jak powinnam
zachować się w tej sytuacji?
Problem zaburzeń typu dysortograficznego związany z poprawną pisownią
znany jest od dawien dawna. Dawniej nie diagnozowano tychże trudności jako
niezależnych od ucznia i wynikających ze specyficznych deficytów, a wynik tego był
taki, że uczeń musiał sam sobie z tym radzić. Obecnie jest możliwość uzyskania
pomocy w postaci zdiagnozowania problemu przez Poradnię Psychologiczno –
Pedagogiczną i zalecenia odpowiednich form pracy w szkole. Procedura zgłaszania na
badania została już wcześniej omówiona na łamach naszego pisma.
Droga czytelniczko, wielu uczniów boryka się z trudnościami w zakresie
poprawnej pisowni. Jak każda trudność, wymaga ona poradzenia sobie z tą sytuację, a
na pewno nie powinno to być źródłem poczucia winy, wstydu, zachowań w stylu
ukrywania, oszukiwania siebie i lub innych. Dla otoczenia głównym wskaźnikiem tego,
jak należy się zachować w tej sytuacji jesteś ty sama. Jeśli podejdziesz do całej sytuacji
dojrzale, bez nadmiernych emocji, niepotrzebnego wstydu, tak też i otoczenia
potraktuje całą sprawę z należytym spokojem i zrozumieniem. Jeśli będziesz starała się
ukrywać swoje problemy, a w obliczu ich odkrycia przez otoczenie okazywać wstyd,
agresję w stosunku do kolegów - detektywów, otoczenie zareaguje podobnie.
Możesz stać się wzorem odpowiedniego reagowania na trudności – nie
uciekania przed nimi, ale przede wszystkim radzenia sobie z problemami. Twoja
dojrzałość w obliczu trudności na pewno wzbudzi szacunek u przyjaciół, a być może
przysporzy tobie nowych oddanych kolegów i koleżanki. Badania z zakresu
psychologii społecznej wykazały, iż większą sympatię otoczenia wzbudza wzorcowa
osoba, u której znaleziono choćby najmniejszą wadę. Ludzie nie lubią mieć wokół
siebie
nieskazitelnych
osób,
ponieważ
wynik
porównywania
się
z nimi jest zawsze na niekorzyść „zwykłych ludzi”, a to na pewno nie poprawia
samopoczucia. Nie należy więc wstydzić się swoich potknięć. Obawa przed własnymi
słabościami jedynie usztywnia nas w kontaktach z innymi ludźmi.

Dzień dobry Jó napot kivánok
Cześć Szervusz!
Dobry wieczór Jó estét kivánok!
Do widzenia! Viszontlátásra!
Proszę Kérem
Dziękuję Köszönön
Przepraszam Bocsánat. Pardon.
Tak Igen
Nie Nem
Nazywam się... Nevem...
Jestem Polakiem. Lengyel vagyok.
Nie rozumiem. Nem értem.
Ilę płacę? Mennyit fizetek?

Liczby:
1. egi
2. ketto
3. három
4. négy
5. öt
6. hat
7.
aS

óáé

psycholog szkolny

Z językiem do
przodu :P
~węgierski~

7. hét
8. nyolc
9. kilenc
10. tiz

Art. Spożywcze:
Bekon angol szalonna
Indyk pulyka
Schab karaj
Ogórek uborka

Kolory:
brązowy barna
czarny fekete

Wiśnia meggy
Jabłko alma
Mleko tej
Wino bor
Kawa feketekave

niebieski kek
czerwony piros

różowy rózsaszin
zielony zöld

NASZA MUZYKA
Hey ! W tym numerze zamieszczamy tłumaczenie piosenki pt. "She", której
mieliście okazję posłuchać w czasie ostatniego apelu w wykonaniu
dziewczyn z klasy 1 A. Myślę, że się Wam spodoba. Pozdrawiam.
Monika

"She" - Groove Coverage
She hangs out every day neighbour
the beach
Havin’ a harnican fallin’ asleep
She looks so sexy when she’s walk
in the sand
Nobody ever put a ring on her hand

"Ona"
Ona codziennie układa się na plaży
po sąsiedzku
Mając swoje wyposażenie, zasypia
Wygląda tak sexy kiedy spaceruje po
piasku
Nikt nigdy nie założył pierścionka na
jej rękę

Swim to the ocean sword fish in the
sea
She is the story the story is she
She sings to the moon and the stars
in the sky
Shining from high above you
shouldn’t ask why

Pływa w oceanie i poluje na ryby
Ona jest historią i historia to ona
Śpiewa do księżyca i gwiazd na
niebie
Błyszczy z wysoka i nie powinieneś
pytać dlaczego

She is the one that you never forget
She is the heaven-sent angel you
met
Oh, she must be the reason why god
made a girl
She is so pretty all over the world

Ona jest jedną, której niegdy nie
zapomnisz
Ona jest aniołem zesłanym z nieba,
abyś ją poznał
Oh, ona musi być powodem dla
którego Bóg stworzył dziewczynę
Ona jest najśliczniejsza na całym
świecie

She plays the rhythm, the beat and
the drum
She comes in the morning and the
evening she’s gone
Every little lover every second to
live
Trust in eternity that’s what she gills

Ona wygrywa rytm, uderzenia i
bębnienia
Przychodzi rankiem, a wieczorem już
jej nie ma
Każdy mały ukochany, każda
sekunda by żyć
Wierzy w wieczność, którą upiększa

She looks like Marilyn, walks like
Susan
She talks like Monica and Marianne
She walks in everything that she
might do
And she will respects you forever
just you

Wygląda jak Marylin, chodzi jak
Susan
Mówi jak Monica i Marianne
Chodzi we wszystkim co mogła
zrobić
I będzie cię szanowała na zawsze

She is the one that you never forget
She is the heaven-sent angel you
met
Oh, she must be the reason why god
made a girl
She is so pretty all over the world
She is so pretty all over the world
She is so pretty
She is like you and me
Like then like we
She is inhumanly

Ona jest jedną, której niegdy nie
zapomnisz
Ona jest aniołem zesłanym z nieba,
abyś ją poznał
Oh, ona musi być powodem dla
którego Bóg stworzył dziewczynę
Ona jest najśliczniejsza na całym
świecie
Ona jest najśliczniejsza na całym
świecie
Ona jest taka śliczna
Jest taka jak ja i ty
Taka jak my
Jest nieludzka

She is the one...

Ona jest jedną...

Życie z psem
Obserwując zachowanie właścicieli niektórych zwierząt,
doszedłem do wniosku, że zamiast opisywać w gazetce szkolnej
kolejne gatunki, lepiej wskazywać plusy i minusy ich posiadania. Na
początek wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniego dla siebie psa.
To chyba najpopularniejszy nasz pupil, dlatego drugiej części
materiału na ten temat szukajcie w kolejnym numerze.
Mieć czy nie mieć psa?
Wiele osób decyduje się na psa, nie licząc się z konsekwencjami tej decyzji.
Przede wszystkim pies nie może być kupiony pod wpływem impulsu, musi to
być decyzja bardzo dobrze przemyślana. Należy pamiętać, że pies potrafi
dożyć nawet do 35 lat. Osoby z kłopotami finansowymi nie powinny
pochopnie decydować się na psa. Pies wymaga regularnych szczepień – co
pół roku szczepienia uodparniające (kaszel psi, zapalenie wątroby,
parwowiroza i nosówka) oraz raz do roku przeciwko wściekliźnie. Poza tym
pies powinien co pewien czas otrzymywać witaminy, musi być regularnie
myty, a odżywki i szampony dla psów kosztują. Pies bywa nieznośny. Jeżeli
mieszka w domu, należy pamiętać o tym, że nasz pupilek może zdemolować
dom podczas naszej nieobecności. Ale temu na szczęście można zaradzić.
Mniejsze prawdopodobieństwo, że pies zniszczy meble jest wtedy, jeżeli
zostawimy włączony telewizor lub radio, aby słyszał głosy ludzkie i
natrzemy jego ulubioną zabawkę swoimi rękoma, aby czuł zapach
właściciela. Jest także inna sprawa. Większość psów musi się dobrze
wybiegać. Psy myśliwskie (np. harty), pasterskie (np. collie) i użytkowe (np.
owczarki niemieckie) potrzebują co najmniej 5 spacerów dziennie. Jeżeli nie
mamy na to czasu, może lepiej zdecydować się np. na pudla czy pekińczyka,
którym wystarczą 2 spacery dziennie.
Pies czy suka?

Każda płeć ma swoje zalety. Pies jest silniejszy (zawsze
większy od suki), bardziej pewny siebie, nie ma cieczek
i nie przynosi nam przychówku do domu. Suka jest
delikatna, nie załatwia swoich potrzeb w dowolnym
miejscu o dowolnym czasie i jest mniej skłonna do
ucieczek. (Oczywiście pies i tak zawsze wraca.) Ale
pamiętaj o tym, że każdy pies ma indywidualny charakter
i nie wiadomo, ile czasu będziesz musiał poświęcić na jego wychowanie, na
pewno jednak na wychowanie psa będziesz potrzebował go więcej. Pamiętaj
o tym, że zwierzę to można wychowywać, zmieniając mu charakter do 2-ego
roku życia, potem już raczej nic nie da się zrobić.
Mały, czy duży?
To zależy od indywidualnych potrzeb i przyzwyczajeń. Psy większe pragną
więcej ruchu, a mniejsze mniej. A poza tym należy pamiętać o tym, że mały
pies będzie zajmował mniej miejsca np. na kanapie.
Krótko czy długowłosy?
Psy długowłose są niewątpliwie piękniejsze. Niestety nie stoi za tym tylko
piękno, ale i czas, który musimy poświęcić jego pielęgnacji. Takie psy należy
czesać codziennie w celu pozbycia się nieprzyjemnej, liniejącej sierści, ale
i częściej kąpać, obcinać włosy na uszach i w okolicach nosa, a także
regularnie spryskiwać mu sierść wodą z octem, aby sierść była lśniąca i
puszysta.
Szczeniak czy dorosły?
Wybór psa na start jest indywidualną decyzją. Wybierając szczeniaka,
możesz mu z góry narzucić, jak ma się zachowywać, co mu wolno, a czego
nie, jednym słowem łatwiej będzie ci się z nim dogadać. Wybierając
dorosłego nigdy nie wiesz, jak został wychowany. Nie będzie rozumiał, co
mu wolno, a czego nie i mogą pojawić się między wami konflikty. Szczeniak

pokocha cię całym sercem i będzie ci jak najbardziej wierny, nie oczekując
od ciebie specjalnych wyróżnień.
Michał

Rolls-Royce Phantom II
Angielski Arystokrata
Pod koniec lat 20. firma Rolls-Royce była już bardzo znana. Z zewnątrz postrzegano
ją jako producenta samochodów dla bogatych ludzi. Tym, czego nie widziano, była ukryta
ciągła walka między tradycjonalistą sir Henry’m Royce’m
a jego niektórymi podwładnymi, którzy chcieli produkować nowocześniejsze samochody.
Phantom II, który zajął miejsce modelu New Phantom w 1929 roku, był typowym
przykładem tej walki. Ten model wzbudził zainteresowanie nie tylko wielbicieli firmy,
lecz także całej klienteli. Był to typowy Rolls-Royce,
ale miał wszystkiego więcej: więcej ulepszeń, więcej
przestrzeni, większą moc, a przede wszystkim więcej
prestiżu. Niektórzy ze znawców oceniali go jako
brzydkiego i bardzo ciężkiego, lecz to klienci
zadecydowali o jego sprzedaży.
W czasach wielkiego kryzysu gospodarczego wyprodukowano ten model
w aż 1672 egzemplarzach. Phantom II w porównaniu z New Phantom miał zupełnie nowe
podwozia. Skrzynia biegów współpracowała z górnozaworowym silnikiem o pojemności
7,7 litra, a w miarę upływu lat produkcji instalowano dodatkowe wyposażenie, takie jak
np.: giętkie ramy silnika czy amortyzatory regulowane z siedzenia kierowcy.
Styl nadwozi na ogół był rozwinięciem projektów
z późnych lat 20. Słynna chłodnica samochodów
Rolls-Royce (przedstawiająca grecką świątynię o 20
kolumnach) była jak zwykle wysoka, ale zmieniono
przednie błotniki, które od tej pory opadały z gracją.
Także tył samochodu, zmieniany stopniowo, uległ
modyfikacji. Był bardziej zaokrąglony i nadano mu opływowy kształt. Pomimo
wprowadzonych zmian, Rolls-Royce chciałoby się rzec „jak zawsze” nie zbudował
własnego nadwozia.
Chociaż model Phantom II był bardzo duży i ciężki, był niewątpliwie znakomitym
samochodem – świetnie skonstruowanym i sprawdzonym,
o bezkonkurencyjnej prezencji. Podczas gdy inne koncerny produkujące olbrzymie
samochody w okresie kryzysu gospodarczego upadły lub zmieniły strategię rynkową,

Rolls-Royce spokojnie prowadził swój interes i odnosił sukcesy.

Kuba
c.d.n

Pozdrowienia
dla Mareczka z 3Ci dużo gorących buziaków śle CICHA WIELBICIELKA
dla Maryśki z 3A z okazji spóźnionych 15 urodzin od Agi. Tinci i Nati
dla Gosi, Oli, Agatuchy i Misi ~ Ziuta z Wypóczajewa ~
dla „ MAFII MŁODZIKI” OD SZEFA GANGU 
dla Gosi z 3A od kumpelki z ławki
dla Kingi z 5a ~~ Agnieszka z 1C~~
dla M. Kamińskiego z 1C od kumpelek
dla Ani P., Anity B. , Ani B., Kasi K, z III c ~pozdrawiała Hania (Bużka:*)
dla Oluni, Gosiuni, Juluni, Aguni, Agatuni, Sandruni od Misiuni z 3A
dla Huberta S. z 3A od cichej wielbicielki
Pozdrowienia dla wszystkich sportowców z naszej szkoły. Trzymamy za was
kciuki.. Dziewczyny z IIIc
dla stałych bywalców dyskoteki szkolnej – skarbnikdla Łosia, Fasoli, Gilatej i A. od Kropka
dla najlepszej psiapsióli Oli z III a od Andzi
dla klasy III c przesyłają Anka i Hanka
dla Edka, Krzycha, Pawła, Artura z 2A od koleżanek z branży
dla N. Sobkowiak od klasy 3 gimnazjum (aniołków)
dla Bąbelków Marci N., Marysi T. Zosieńki K., z 3A od Zenusia i Gienka
dla Asi z 1C od koleżanki z ławki
dla kremowo-deszczowej intelektualistki ~wojskowa~
dl pani Jolanty Balczyńskiej od ukochanej klasy IIIc

oraz dla stałych czytelników gazetki szkolnej –redaktorzyOla & Gosia

Szczypta humoru....
..... o Ślązakach
Była już jedenasta w nocy, kiedy
naroz do Andzi wpadła rozeźlona
sąsiadka i już od proga woła:
- Bydźcie tacy dobrzy i pożyczcie mi
wałka
- Nie mogą. Też na chłopa czekom.

-Po jakiemu ty, Gustlik, oczy zawierasz,
jak pijesz?- pyto Karlik.
-A boch Andzi obiecoł , że do kielicha nie
zajrzę!

-Wiesz-

Mariah Carey – „We Belong Together”

pado kolega do drugiegokobieta to jak anioł stróż. Po slubie to
anioł frr, frr do nieba, a kole ciebie to
sam ino stróż zostanie!

Marta się zawsze obudzi, jak już piosenka ma kilka miesięcy. :P
No wiem, wiem. Ale czy to moja wina, że telewizja muzyczna u mnie
w domu jest tylko jakaś włoska i nie ma żadnych fajnych kawałków?
Mam nadzieję, że fani Mariah mi to wybaczą. 
Nasza wspaniała, miła, kochana (nie podlizuję się nikomu, ja
naprawdę ją lubię) wokalistka zawsze potrafiła nagrać jakiś wielki
hicior. Kawałki były coraz lepsze i lepsze. Ciekawe, kiedy te pomysły
się znudzą. Do tego czasu możemy cieszyć się miłą piosenką „We
Belong Together”. Jest to miłosna, przyjemna ballada, której smaczku
dodaje ciekawy głos Mariah. Tytuł znaczy dosłownie „My należymy do
siebie”. Bardziej wrażliwym i romantycznym słuchaczom samo to
wystarczy do leżenia na łóżku, myślenia o różowych serduszkach i
nucenia sobie cicho „We Belong Together”. Zresztą chyba nawet ci o
sercach z kamienia nie oprą się magii tej piosenki. Bo kto nie lubi
słuchać melodyjnych piosenek i rozjaśniać myśli, podczas, gdy na
dworze zimno i liście z drzew spadają, a wiatr zawodzi?
Rihanna – „Pon De Replay”

Przyznam się szczerze, że o samej Rihannie nie słyszałam nigdy. Może
jest nowa, a może po prostu było o niej słychać wszędzie, tylko nie u
nas. Wszystko jest możliwe. Już pierwsze krzyki w tle piosenki „Hey!
Mr DJ!” zapowiadają, że kawałek jest skoczny i wesoły. Wyobraźcie
sobie, moi drodzy – na dworze deszcz, dostaliście nieciekawą ocenę z
nielubianego przedmiotu i siedząc na fotelu leniwie oglądacie MTV. I
nagle pojawia się Rihanna z „Pon De Replay”. Od razu bioderka w
ruch i tańczymy! (Tylko jak sąsiadka przyjdzie do was niezbyt
zadowolona, nie mówcie, że to ja was namówiłam!) Kawałek jest po
prostu wymarzony na ten nieprzyjemny czas. Nawet nauka przy tej

1. BOYS
„Jesteś szalona”
2. AXEL F
„Crazy Frog”

piosence jest wesoła. O ile się
czegoś nauczycie. Ja wolę sobie
ponucić tekst. ;)
Marta

Lista przebojów

3. TSA
„List XX”
4. D – BOMB
„Tak mi dobrze”
5. MADAGASKAR
„Wyginam śmiało ciało”
6. AKON
„ Lonly”
7. PIERSI
„ Kujawiak”
8. IN-GRID
„ Mamma Mia”
9. VIRGIN
„ Znak pokoju”
10. URSZULA
„ Dziś już wiem”

Ola & Gosia

Dziękujemy wszystkim osobom za
oddane głosy i zapraszamy do
kolejnych głosowań!

Szczypta humoru....
..... o góralach

Jędrek trzyma teściową nad
przepaścią:
-Widzis, Jasiek swoją teściową utopił,
Władek udusił, Józek zarąbał, a jo
-Zakopane, Zakopane- śpiewa
mom dobre serce i pusce cie wolno!
wesoło baca, zakopując Puchar
teściową. nadal nasz.

Reprezentacja szkoły pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego
p. Dariusza Dolaty rozegrała w Szelejewie Turniej Piłki Nożnej im.
Edmunda Bojanowskiego. Mecze rozegrano na boisku klubowym
Wielkopolanki Szelejewo. Turniej odbywał się systemem 5 +
bramkarz, w czasie 2x10 minut. W rozgrywkach wzięły udział drużyny
ze szkół z Bodzewa, Piasków, Pogorzeli oraz gospodarze zmagań –
reprezentacja Szelejewa. Drugi mecz turnieju Piaski rozegrały z
Bodzewem. Liderem okazaliśmy się my, wygrywając 2;1. Kolejny
mecz rozegraliśmy z gospodarzami turnieju. Po nerwowej i ostrej grze
sędzia zakończył mecz dobrym wynikiem 1;0 dla podopiecznych p.
Dolaty. Przed naszym ostatnim meczem został rozegrany bój
pomiędzy Bodzewem a naszym najgroźniejszym przeciwnikiem
Pogorzelą. Dzięki temu, iż Bodzewo zremisowało, osiągnęliśmy
prowadzenie w tabeli. Ostatnią drużyną, z którą przyszło nam walczyć
była reprezentacja szkoły w Pogorzeli. Był to mecz o I miejsce.
Wiadomo było, że jest to gra o wszystko, więc sędzia bardzo mocno
zwracał uwagę na zachowanie piłkarzy. Mecz zakończył się rozdaniem
punktów (wynik 1;1). Dało to jednak I miejsce i dalsze utrzymanie
pucharu w rękach szkoły w Piaskach. Turniej uświetniły
w przerwach pokazy taneczne dziewcząt ze szkoły w Szelejewie. Na
koniec zawodnicy i opiekunowie zostali zaproszeni na poczęstunek
i wręczenie pucharów. Wśród zaproszonych na tę okazję gości znalazł
się również Wójt Gminy Piaski p. Zenon Norman.
UKS w szkole

Od pewnego czasu w hali organizowane są treningi piłki siatkowej.
Opiekunem tego nauczania jest nauczyciel wychowania fizycznego
p. Cezary Glinka. Na zajęcia UKS (w czwartki po 7 lekcji) mogą
przychodzić dziewczyny klas gimnazjalnych.
Polska na Mundialu!
Reprezentacja Polski w Piłce Nożnej
wywalczyła awans na Finał Mundialu w
Niemczech w 2006 roku. Grę mieliśmy
zapewnioną już po meczu Czechy - Holandia,
w którym goście okazali się lepsi. Dla naszego
wejścia do finału wielkie znaczenie miały dwa mecze: Czechy –
Holandia
i Szwecja - Chorwacja. Na Holendrach nie zawiedliśmy się, lecz nie
mogliśmy liczyć na wygraną Szwecji, jak to było w innych meczach.
Kolejnym znakiem zapytania był fakt, na którym miejscu Polska
uplasuje się w tabeli. Znaczenie miało tutaj mecz Anglia - Polska. Na
stadionie Old Trafford w Manchesterze, gdzie zasiadło 65000 widzów,
atut swego boiska wykorzystali zawodnicy angielscy, wygrywjac 2;1.
Skład, w jakim Polska zagrała mecz z Anglią: Artur
Boruc - Marcin Baszczyński, Mariusz Jop, Jacek Bąk,
Michał Żewłakow - Euzebiusz Smolarek (46 min. - Jacek
Krzynówek),
Mariusz
Lewandowski,
Radosław
Sobolewski (80 min. - Arkadiusz Radomski), Kamil
Kosowski - Maciej Żurawski (39 min. - Tomasz
Frankowski), Grzegorz Rasiak
Wojtek

25 października 2005 to data premiery nowej części dobrze nam znanej serii
Call of Duty.
W grze ujrzymy zaskakujące postępy graficzne i wiele innych innowacji.
Producent Infinity Ward wyda grę na dwie platformy na PC i XBOX. Nvidia,
producent kart graficznych i sprzętu komputerowego dał Activision
propozycję nie do odrzucenia. Kupując najnowszy produkt firmy, a
mianowicie GF 7800 GT, otrzymamy CoD2 w prezencie! Karta ta pozwoli
nam cieszyć się w pełni niezwykłymi efektami nie tylko CoD2, ale także
innymi nowoczesnymi grami.
Activision porozumiało się z kanałem telewizyjnym Military Chanel,
będącego częścią Discovery Channel i 1 listopada ujrzymy program o CoD2.
Kolejne gwiazdy do oprawy dźwiękowej najnowszych odsłon serii Call Of
Duty pozyskał Activision. Mimo, iż nie podano, jakie konkretnie role
odegrają, wiadomo już, że w Call Of Duty 2 głosów użyczą: Michael Cudlitz
(Kompania braci, Negocjator); Rick Gomez (Kompania braci, Ray, Sin City);
Frank John Hughes (Kompania braci, Złap mnie, jeśli potrafisz); James
Madio (Kompania braci, Rybki z Ferajny); Ross McCall (Kompania braci,
Hooligans); Rene L. Moreno (Kompania braci) i Richard Speight Jr.
(Kompania braci, Into The West).
W Call of Duty 2 usłyszymy bardzo dobrze wykonane odgłosy wystrzałów z
broni. Specjalna grupa dźwiękowców zebrała się na pustyni Nevada, aby
nagrać dźwięki wystrzałów z broni, takich jak: M1 Garand, M1 Carbine,
Thompson, MP 40, Mosin Nagat, MG 42 i wiele innych. Teraz sami
widzimy, jakie fundusze są przeznaczane na produkcję tytułów u takich
gigantów jak CoD2, gdzie każdy pojedynczy wystrzał czy odgłos

przelatujących ptaków jest autentycznym nagraniem, a nie mizerną
reprodukcją starającą się symulować dany dźwięk...

Draco, Le Duy Nhut.
KĄCIK WRÓŻKI ANITY
SKORPION-W tym miesiącu postanowisz raczej obserwować wydarzenia, niż w
nich aktywnie uczestniczyć. Twoje spostrzeżenia będą bardzo przenikliwe. Zmienisz
niektóre postanowienia i przyszykujesz się do realizacji ambitnych planów.
STRZELEC- Ambitne i energiczne Strzelce zabiorą się za ważne sprawy. Wenus
zbliża się do twojego znaku zodiaku: tej jesieni rola szarej myszki przestanie ci
wystarczać. Uwierz w swoje siły, bo planety patrzą na ciebie na przychylnym
wzrokiem.
KOZIOROŻEC- W tym miesiącu powinieneś być czujny. Sprawy, które związane są
z twoją karierą okażą się ważniejsze od pozostałych wydarzeń. Zainteresuj się
nowymi projektami i daj się poznać jako osoba kompetentna i wiarygodna.
WODNIK- Czekają cię dobre dni. Będziesz energiczny i w świetnej formie.
Wykorzystaj okazję do zawarcia nowych znajomości, odwiedzaj przyjaciół i
korzystaj z uroków jesieni.
RYBY- Postanowisz trzymać się z daleka od męczących i ryzykownych spraw. Taka
taktyka pozwoli ci nabrać się i pozbyć się niepotrzebnych zobowiązań.
BARAN- Przed tobą miesiąc pełen towarzyskich atrakcji. Poznasz nowych ludzi,
zdobędziesz ciekawe propozycje. Nie czekaj, bo inni cię ubiegną!
BYK- W tym miesiącu będziesz pracowity i cierpliwy. Przypomnisz sobie o starych
sprawach i energicznie zabierzesz się za te sprawy, które nie mogą dłużej czekać. Nie
wstydź się swoich dokonań i nie pozwól, aby przez fałszywą skromność lub
zwyczajne lenistwo ubiegł cię ktoś mniej zdolny.
BLIŹNIĘTA- Zapowiada się bardzo udany miesiąc. Bądź aktywny! Sprawy, na
których ci zależy wreszcie ruszą do przodu. Znajdziesz wsparcie w przyjaciołach, a
wrogowie poszukają sobie innych celów.
RAK- W tym miesiącu nie będziesz oglądał się na innych. Liczyć się będą tylko
twoje sukcesy i twoje sprawy. Czas sprzyja miłości i rodzinie. W pracy bądź
uprzejmy i ostrożny.
LEW- W tym miesiącu szczęście znów ci sprzyja. Korzystne aspekty planet pomogą
ci w rozpoczynaniu nowych spraw. Czeka cię propozycja szkolenia, podróży lub
udziału w ciekawym projekcie.
PANNA- Czeka cię pracowity, ale spokojny miesiąc. Bądź uparty i nie zmieniaj
swoich planów. Sprzyja ci większe niż zwykle powodzenie w sprawach

finansowych.
WAGA- To będzie twój miesiąc! Śmiało realizuj swoje plany, rozmawiaj o
przyszłości i snuj plany na przyszłość. To, co teraz postanowisz będzie zajmować cię
i inspirować nawet przez następnych 12 lat
Anita*2 :)

SUDOKU
Dla tych, którzy nie czytali naszego ostatniego numeru, jeszcze raz podajemy
zasady: wystarczy wypełnić diagram w taki sposób, aby w każdym
poziomym wierszu, w każdej pionowej kolumnie i w każdym
dziewięciopolowym kwadracie 3x3 znalazły się cyfry od 1 do 9. Cyfry w
kwadracie oraz kolumnie i wierszu nie mogą się powtarzać.
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Marysia i Agnieszka
ROZRYWKA
Uzupełnij każdą piramidę, dodając do powyżej znajdujących się liter kolejną tak, aby
powstał nowy wyraz.
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