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Ello...     
wszystkim o rok starszym i raz mądrzejszym   

 

 

Jak ten czas szybko leci… jeszcze niedawno wyczekiwaliśmy świąt, 

a teraz wyczekujemy z niecierpliwością ferii zimowych Czekają na 

nas sanki, łyżwy, narty…śnieg…a raczej my czekamy na niego Na 

razie nic nie wskazuje, żeby pogoda pozwoliła nam na śnieżno-białe 

szaleństwa, ale bądźmy dobrej myśli. Chyba wszyscy jesteśmy 

optymistami i zamykając oczy, widzimy zasypane śniegiem Piaski 

oraz okolice hmmm… widok wspaniały. Czy macie już 

zaplanowane ferie? W razie nudy zapraszamy do naszej szkoły, tam 

jak zwykle będzie się działo.  

Pierwszy semestr minął jak z bicza trzasnął. Wiele wzlotów  

i upadków oraz ponad połowa ciężkiej pracy już za nami na 

szczęście a może i nie…. Oceny już wystawione, mózg się 

regeneruje, a w głowie cięgle myśl, że jeszcze  5 miesięcy nauki 

przed nami, ale wspólnymi siłami damy radę.  

Gdy ferie się już  skończą nie bujajcie ciągle w chmurach, prosimy 

zejść na ziemię! Nie zapomnijcie o Walentynkach! Pamiętajcie  

w tym dniu o osobach Wam bliskich. Mamy na myśli wszystkich, 

których kochacie. Dla chłopaków dobra rada: pamiętajcie! 

Dziewczyny chcą być rozpieszczane, ale też jakieś granice istnieją              

(zachowajcie trzeźwy umysł).  

 

W tym numerze „Gimzetki” znajdziecie, jak zwykle same ciekawe 

artykuły. Mamy dla Was parę propozycji na romantyczny, 

walentynkowy wieczór dla dwojga- hmmm… jak się 

rozmarzyłyśmy. Mamy nadzieję, że nasze pomysły zostaną 

wykorzystane.  

 

 

Ania&Karola 
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Gimnazjum 

 

19 grudnia odbył się koncert. Tym razem mogliśmy posłuchać 

muzyki jazzowej, a także dowiedzieć się ciekawych informacji na jej 

temat. Dokładniej poznaliśmy saksofon, który jest podstawowym 

instrumentem tej muzyki. 

21 grudnia klasa 1 C pod okiem p. L. Plackowskiej przygotowała 

apel z okazji świąt Bożego Narodzenia. Poznaliśmy zwyczaje 

związane ze świętami w różnych krajach europejskich, takich jak: 

Niemcy, Grecja, Włochy, Francja.  

Po zakończeniu apelu został rozstrzygnięty konkurs na najładniejszy 

świąteczny wystrój klasy.  Oto wyniki: 

      I miejsce kl. 3A 

      II miejsce kl. 1A 

      III miejsce kl. 3D 
Następnie wszyscy udaliśmy się do sal wspólnie z wychowawcami, aby  
w gronie klasy spędzić wigilię. 

                                                                   ania&natalia  
Szkoła Podstawowa 

 
16 stycznia odbyła się dyskoteka szkolna dla klas podstawowych. 

Dochody z imprezy w wysokości ponad 300 złotych zostały 

przeznaczone na rzecz WOŚP. Jak widać można połączyć przyjemne 

z pożytecznym. 

Uwaga! 
Ratujmy szkołę dla niewidomych dzieci w Laskach. Ich szkoła 

spłonęła. Liczy się każdy grosik! Zbiórka pieniędzy na każdej dużej 

przerwie przy sali 2/27 po stronie podstawówki. Akcja trwa do 25 

stycznia. Pokażcie że macie dobre serducha  i pomóżcie dzieciom, 

które widzą już tylko ciemność. Liczymy na Was. 

                                             Aniula & Nadiska &Emileccka 
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    W ostatnim czasie odbyło się w szkole wiele konkursów z różnych 

dziedzin, inne zorganizowane zostały wcześniej, ale dopiero teraz 

wyłoniono zwycięzców. Wszystkim baaardzo gratulujemy 

 i przyznajemy, że szczerze Was podziwiamy, tym bardziej, że 

niektóre nazwiska pojawiają się przy kilku konkursach. 

 

Wojewódzki Konkurs Biologiczny 

      Etap szkolny: Monika Jernaś 

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego 

      Etap szkolny: Patrycja Piecuch  

Ogólnopolski konkurs j.niemieckiego   „der, die, das kenner”  

gimnazjum - Monika Kolendowicz  

                      Patrycja Piecuch  

                      Małgorzata Boruszewska ( dziewczyny zostały 

zakwalifikowane do II etapu. Prace przesłano do Wojewódzkiej 

Komisji Konkursowej). 

szkoła podstawowa  - Marta Frąckowiak  

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 

gimnazjum  - Julianna Gliszczyńska  

  Barbara Przewoźna 

szkoła podstawowa - Wojciech Przedlacki  

Salamandra  

       Etap szkolny: Natalia Brzózka  
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VII Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Kaspra 

Miaskowskiego  

gimnazjum -  Marta Dolatowska  

szkoła podstawowa  - Wojciech Dolatowski  

II Ogólnopolska Olimpiada Zdrowia  

                Sandra Łagódka– zakwalifikowana do II etapu  

                Natalia Ciążyńska  

XIV Konkurs Wiedzy Religijnej –Poznań 2007r. 

     Sandra Łagódka                (Zostały zakwalifikowane do  

     Małgorzata Boruszewska             etapu rejonowego) 

     Małgorzata Jamroży  

XII Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce 

gimnazjum 

     Weronika Lis                         (Przeszły do etapu 

     Martyna Żarnowska                                   powiatowego)      

     Julianna Gliszczyńska  

     Marta Dolatowska  

     Aneta Lis  

szkoła podstawowa  

       Wojciech Dolatowski             (Przeszli do etapu  

       Michalina Chmielarczyk                        powiatowego) 

       Michał Byczyński 

       Artur Bladocha,   Wojciech Przedlacki  
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Wojewódzki Konkurs Geograficzny  

        Etap szkolny:  

         Anna Turbańska 

         Karol Karczmarek  

Konkurs Chemiczny  

         Etap szkolny: Julianna Gliszczyńska 

Turniej Recytatorski Literatury Staropolskiej  

im. Andrzeja Krzyckiego  

          Marta Dolatowska  

II Wojewódzki Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy dla 

Szkoły Podstawowej  

         Etap szkolny: Małgorzata Sowińska  

Konkurs Matematyczny  

       Etap szkolny: Dawid Maciejewski- zakwalifikowany do II etapu 

Konkurs Historyczny  

       Etap szkolny: Szymon Boruszewski  

                              Julianna Gliszczyńska  

Alfik Matematyczny 

         KL.I Weronika Lis –I miejsce w szkole  

         KL.II Małgorzata Boruszewska  

         KL.III Dawid Maciejewski  
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WOŚP-16 FINAŁ Z GŁOWĄ 

Rano, 13 stycznia 2008 roku w całej Polsce po raz XVI 
ruszyła akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem 

pieniądze zbierane były dla dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi. 

Wiele tysięcy wolontariuszy zebrało się, aby kwestować. 

Również w Piaskach zgłosiła się duża liczba wolontariuszy(46 osób).  
O godzinie 7 rano byliśmy zwarci i gotowi, aby odebrać identyfikatory  

i puszki. Zostaliśmy podzieleni na grupy. Następnie, w bardzo dobrych 

humorach, wyruszyliśmy „w trasę”- św. Góra, Strzelce Wielkie, Piaski. 
Pomimo lekkiego mrozu nasze serca były bardzo rozgrzane  Puszki 

zaczęły się napełniać, a liczba serduszek malała. W budynku GOK Piaski 

czekał na nas ciepły posiłek- gorąca grochówka i pyszna kiełbaska.  

O godzinie 14 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach, występem 
przedszkolaków, rozpoczął się szereg koncertów, programów 

artystycznych. Jak co roku można było wylicytować gadżety WOŚP i nie 

tylko. Zostały również wręczone certyfikaty dla uczestników akcji 
„Ratujemy i Uczymy Ratować”. Ciekawe produkty można było zakupić  

w stoisku „Kupta, co chceta”, z którego zysk przeznaczono także dla 

WOŚP. Imprezę zakończyło Światełko do Nieba. Wolontariusze rozliczyli 
się i zostały podliczone wszystkie pieniądze. Zebraliśmy ok. 7 000 zł. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ania&Karola 
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..wszyscy „olewają” szkołę. A raczej odwrotnie. 

Większość uczniów nagle przypomina sobie, 

że jest coś takiego jak oceny, a co za tym idzie 

średnia i zagrożenia. Ale nie o tym miałam 

pisać. Czas skupić się na temacie, to jest 

podsumowaniu pierwszego półrocza w liceum. 

Na początku muszę przyznać, że minęło ono stosunkowo szybko 

(miejmy nadzieję, że z drugim będzie podobnie:P). Oczywiście jest 

wiele różnic i podobieństw między liceum i gimnazjum. Do jednej  

z nich możemy zaliczyć sam wygląd obu szkół. I pod tym względem 

szkoła  w Piaskach wydaje mi się ładniejsza, mam tu na myśli 

zarówno wygląd korytarzy, jak i klas. Wspominając to ostatnie, 

myślę, że trzeba przyznać duży plus LO za potrójne ławki (co trzy 

głowy to nie jedna :P). Hmm…oprócz ławek na uwagę zasługuje 

również „Żaczek”, tj. jakby to nazwać coś jak stołówka, ale 

niekoniecznie trzeba tam jeść ;). Po prostu miejsce, gdzie można 

usiąść, pogadać – zdecydowanie brakuje tego w gimnazjum  

w Piaskach. Oprócz różnic są także rzeczy bardzo podobne, wręcz 

takie same np.koncerty. Dalej nauczyciele… szczerze muszę 

przyznać, że w większości przypadkach wolałabym tych 

dawniejszych, więc jak słyszę jak ktoś na nich narzeka to mm…! 

Najważniejsze oczywiście zostawiłam na sam koniec, a więc naukę 

;]. To w obawie przed nią tak wiele uczniów rezygnuje z możliwości 

udania się po 3 klasie gim. do liceum. Uważam, że niepotrzebnie. Na 

początku owszem, było ciężko, ale z biegiem czasu nauki wydaje mi 

się coraz mniej. Klasa „0” poza tym ma duże ulgi u co niektórych 

profesorów, ale z drugiej strony nie słyszałam, żeby ktoś  

z przybyłych 1 licealistów nie radził sobie z przedmiotami.  

To tyle;).  

 

 

 Monia           
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Dzień świętego Walentego 

To dzień dobry dla 

każdego! W tym dniu 
wszyscy to wyznają, że 

chcą kochać i kochają! 

*** 
Szczęście Ci niosę i Ty daj 

mi szczęście! Ręce 

wyciągam, by chwycić Twe 
ręce. Sercem gorącym 

przyjmuję Twe serce, 

pragnę być z Tobą i... już 

z nikim więcej. 
*** 

Na Świętego Walentego, 

me serduszko lgnie do 
Twego.  

Szepce cicho i kusząco, 

abyś kochał mnie gorąco! 
*** 

W Dniu Świętego 

Walentego masz życzenia 

z serca mego!  
Od początku znajomości w 

moim 

sercu stale gościsz. 
*** 

 

 
 

 

 

 

Gdyby księżyc umiał 

mówić, 

Gdyby odgadł myśli me, 
To na pewno by wypaplał, 

Jak ja mocno kocham Cię. 

*** 
Zostań moją Walentynką, 

ukochaną 

mą dziewczynką, serce się 
bez Ciebie smuci, boi się, 

że je porzucisz! 

*** 

W kosmicznym tempie, 
lecz w ziemskim stanie 

serdeczną walentynkę 

przesyłam Ci kochanie. 
*** 

Dzisiaj chcę Cię 

pocałować, 
Dzisiaj skradnę Ci całusa. 

Może w tłumie na ulicy, 

Albo gdzieś w autobusie. 

Dziś Cię, miła pocałuję, 
Jeszcze nie wiem gdzie to 

będzie. 

Ale wiem, że Ciebie 
kocham. 

Chcę być z Tobą, 

Zawsze, wszędzie. 
 

Elwirkaaaa 
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Powstanie Wielkopolskie 
 

Co prawda ta ważna dla naszego regionu data już za nami, ale czy 
zastanawialiście się kiedyś, dlaczego mamy w Piaskach ulicę 27 Grudnia? 

Może ten artykuł coś Wam wyjaśni. 
 

26 grudnia 1918 roku do Poznania przybył Ignacy Paderewski. 

Z tej okazji zorganizowano wielką polską manifestację. Następnego 

dnia Niemcy zorganizowali kontrdemonstrację, podczas której doszło 

do antypolskich prowokacji w niezwykle napiętej atmosferze, jaka 

wówczas panowała w Wielkopolsce. 

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia bez rozkazu, nawet 

wbrew woli Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej – polskiego ośrodka 

władzy w zaborze pruskim. Wybuch walk był wielkim zaskoczeniem 

także dla Niemiec. Wykorzystując to, powstańcy opanowali punkty 

strategiczne Poznania.. Inne miasta poszły w ślad za Poznaniem.  

W krótkim czasie opanowano kilka powiatów.  

16 I 1919 roku z rozkazu Józefa Piłsudskiego dowództwo powstania 

objął gen. Józef Dowbor-Muśnicki. Przystąpił on do energicznego 

rozwoju polskich oddziałów. Zorganizowano produkcję broni  

i amunicji, a także sprawnie działający system zaopatrzenia.  

W drugiej połowie stycznia Niemcy przystąpili do kontrofensywy 

mającej na celu stłumienie polskiego zrywu narodowego. Na front 

ściągnięto świeże, dobrze uzbrojone oddziały. Jednak pomimo naporu 

wroga, wojsko powstańcze nie tylko nie zostało rozbite, ale po 

zaciętych walkach powstrzymało niemiecką nawałę. 16 II 1919 roku, 

widząc niesłabnący opór Polaków naciskani przez państwa Ententy, 

Niemcy zawarli w Trewirze rozejm z powstańcami. 

Przypieczętowaniem polskiego zwycięstwa były postanowienia traktatu 

wersalskiego, który uznawał przyłączenie wyzwolonych terenów do 

odrodzonej Rzeczypospolitej. Sukces Powstania Wielkopolskiego 

osiągnięty został dzięki ofiarności mieszkańców Wielkopolski, którzy 

ponosili ciężary związane z wyposażeniem i utrzymaniem oddziałów 

powstańczych.        

         Natalia 



 11 

Nowe przygody Mikołajka 
 

 

Książka ciekawa i pełna pomysłów. Opowiada o losach 

ośmioletniego  chłopca o imieniu Mikołaj. Mikołaj jest zabawny   

i bardzo miły. Mieszka ze swoimi rodzicami we Francji, gdzie 

chodzi do szkoły. Nie jest złym uczniem, nie lubi jednak 

matematyki,  z którą ma często problemy. W jego przygodach bierze 

udział grupka przyjaciół: najlepszy kolega Alcest, Rufus, Kleofas, 

Maksencjusz, Gotfryd, Joachim i Euzebiusz. Chłopcy są bardzo 

pomysłowi i pełni energii. Codziennie wymyślają nowe zabawy  

i sposoby na miłe spędzanie czasu. Mikołaj   często  nie rozumie 

otaczającego świata. Kiedy coś nie jest po jego myśli głośno 

krzyczy, płacze, tupie i mówi: „ …ucieknę z domu  i wszyscy będą 

mnie żałowali”. Jego rodzice mają z nim wiele kłopotów i śmiechu. 

Mikołaj często wplątuje się w wiele zabawnych perypetii, z których 

zawsze wychodzi z uśmiechem na ustach. „Nowe przygody 

Mikołajka” polecam wszystkim bez wyjątku. Książka, mimo swej 

grubości,  jest lekturą naprawdę lekką i przyjemną. 

   
 

Marta                                                      
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   Bryan Adams – Everything I do 

    

Look in to my eyes  

you will see what you mean to 

me. Search you heart, search 

your soul,  

and when you find me there 

you´ll search no more.  

Don´t tell me  

it´s not worth trying for.  

you can´t tell me  

it´s not worth dying for.  

You know it´s true  

everything I do I do it for you.  

 

Look into my heart,  

you will find there´s nothing 

there to hide.  

Take me as I am take my life.  

I would give it all - I would 

sacrifice.  

Don´t tell me  

it´s not worth fighting for.  

I can´t help it  

there´s nothing I want more.  

you know it´s true  

everything I do I do it for you.  

 

 

 

 

 

                

 

Spójrz w moje oczy  

A zobaczysz co dla mnie 

znaczysz  

Szukaj swego serca, szukaj 

swojej duszy  

A kiedy mnie tam znajdziesz 

już nie będziesz musiała  

dłużej szukać.  

Nie mów mi  

to nie warte, by tego próbować  

nie możesz mi powiedzieć  

to nie warte by za to umierać.  

Wiesz, że to prawda  

wszystko co robię, robię dla 

ciebie.  

 

 Spójrz w moje serce  

znajdziesz, tam nie ma nic do 

ukrycia  

Weź mnie takim jakim jestem, 

weź moje życie.  

Chciałbym dać to wszystko, 

chciałbym ofiarować.  

Nie mów mi  

to nie warte, by walczyć za to  

nie mogę temu pomóc  

nie ma niczego, czego bardziej 

chcę  

wiesz, że to prawda  

wszystko co robię, robię dla 

ciebie.  

Kinia



Wywiad z panią Anną 

Gronowską 
 

1.Uczy Pani w naszej szkole od niedawna. Jak Pani się czuje  

w nowym środowisku szkolnym?  

Tak,  od września. Mimo, iż jest to bardzo duża szkoła, panuje tutaj 

miła atmosfera. 

2. Czy pracuje Pani jeszcze w jakiejś szkole? 

Tak. W Zespole Szkół w Starej Krobi. 

3.Jakie są Pani zainteresowania? 

Dobry film i dobra muzyka. Latem w wolnych chwilach jeżdżę na 

rolkach, a w zimę na nartach. 

4. Jaki gatunek filmowy lubi Pani najbardziej? 

Filmy przygodowe oraz przyrodnicze. 

5. Skąd się wzięło u Pani zamiłowanie do języka angielskiego? 

Zawsze bardzo lubiłam słuchać piosenek w języku angielskim, 

zaczęłam szukać tłumaczeń, słówek i tak też się zaczęła moja 

przygoda z angielskim.  

6. Od kiedy chciała Pani zostać nauczycielką? 

W liceum stwierdziłam, że w życiu chcę być nauczycielem. 

7. Czego najbardziej nie toleruję u uczniów? 

U uczniów bardzo nie lubię kłamstwa, oszukiwania, tym samym 

ściągania w czasie sprawdzianów.  

8. A teraz kilka słów od Pani? 

Praca w waszej szkole daje mi wiele refleksji. Pozdrawiam 

wszystkich nauczycieli i uczniów.  

 

Dziękujemy za odpowiedzenie na kilka pytań !!! 

 

                                                                      A$ia & ag^id  
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Fryzury na karnawałowe szaleństwo 
 

W tym sezonie szczególnie polecamy loki. Są modne  

i zawsze wyglądają „świeżo”. Oczywiście jeżeli są dobrze ułożone. 

Loki można wykonać w różny sposób. Spirale, „pierścionki” oraz 

rzadko już  spotykane „płaskie loki”. Fryzura łatwa do wykonania. 

Wystarczy posiadać lokówkę lub jakiegokolwiek rodzaju wałki do 

włosów. Lokując włosy należy uważać, aby nie podrażnić włosa.  

W tym celu zaleca się stosować preparaty do kręcenia włosów 

odpowiednio dobrane do rodzaju włosów. Należy również wcześniej 

zaprojektować fryzurę. Gdy naszym celem jest tylko wykonanie 

loków bez późniejszego podpinania, ostrzegamy - dobrze dobierz 

rozmiar loka do kształtu swojej twarzy. Skutkiem ubocznym może 

być efekt „kwadratowej głowy”. Problem znika, gdy naszym 

zamierzeniem jest podpięcie zlokowanych włosów. Wszystkim, 

którzy pierwszy raz będą doświadczać przygód z lokami życzymy 

powodzenia! ( w razie problemów proszę zgłosić się do nas- chętnie 

pomożemy).  

                                                                                          Aneta& Pati 
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Skład komputerowy: Marta Andrzejczak, Elwira Hansz 

Opiekun: p. Justyna Konieczna 
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Rogaliki 

 
Składniki: 

 
-1 kg mąki 

-4 jaja 

-20 dag drożdży 

-2 kostki margaryny Kasi 

-8 łyżek cukru 

-1 szkl. ciepłego mleka 

-marmolada/powidła 

 

Sposób przygotowania: 

 

Margarynę rozpuścić i wystudzić. Jaja utrzeć z cukrem, drożdże 

rozkruszyć i rozpuścić w mleku. Mąkę połączyć z wystudzonym 

tłuszczem, dodać utarte jaja i rozpuszczone drożdże. Wyrobić ciasto, 

włożyć do lodówki na 1 godzinę. Wyłożyć, podzielić na części, 

rozwałkować na kształt koła, wyciąć trójkąty, nałożyć łyżeczkę 

marmolady i zawinąć. Piec w 175st. ok. 13-15 minut. 

 

Nic dodać, nic ująć- rogaliki wychodzą pycha. Zresztą sami 

spróbujcie. Powodzenia! 

 

Ania&Karola 
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Sonda 

 

 
 

 

 

Z okazji zbliżających się walentynek przeprowadziłyśmy anonimową 

sondę po stronie gimnazjum. Większość uczniów na pytanie „czy 

obchodzisz walentynki?” odpowiadało TAK! Wielu z nas chciałoby 

to święto obchodzić, ale jest też część uczniów, którzy walentynki 

omijaliby wielkim łukiem (ŻARTUJEMY ;P), po prostu nie lubią 

tego święta !! 

Bardzo dziękujemy za wyczerpujące odpowiedzi :** 

 

MartuŚia, Melcia i DoMi 
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W tym numerze gazetki postanowiliśmy przedstawić Wam kilka 

ciekawych propozycji filmowych do obejrzenia w wieczór 

walentynkowy (i nie tylko). Mamy dla Was zarówno komedie 

romantyczne... 

Czego pragnie dziewczyna < What a Girl Wants > 
Film opowiadający historię dziewczyny, która nigdy nie miała okazji poznać swojego ojca (C.Firth). 

Daphne (A.Bynes) postanawia odszukać tatę. W tym celu wyrusza do Londynu. 

Historia kopciuszka < Cinderella Story > 

Film opowiada o dziewczynie o imieniu Sam (H.Duff), która po 

śmierci ojca mieszka ze swoją macochą, zmuszającą ją do ciężkiej 

pracy w barze. Pewnego dnia Sam poznaje przez internet chłopaka 

(Ch. M. Murray), który okazuje się być…  

I tak i nie <I Do, But I Don't> 
Lauren (D.Richard) jest organizatorką ślubów. Podczas jednego  

z nich poznaje Nicka (D.Cain). Ze względu na jej zawód dochodzi do 

zabawnej pomyłki... 

Idealny facet < Perfect Man > 

16-latka, Holly Hamilton (H.Duff) ma dość ciągłego 

przeprowadzania się, które jest spowodowane miłosnymi rozterkami 

jej matki. Nastolatka postanawia zaleźć matce idealnego faceta. 

Jak straci chłopaka w 10 dni <How to Lose a Guy in 10 Days?> 

On (M.McConaughey) założył się z szefem, że rozkocha w sobie 

dziewczynę w ciągu 10 dni. Ona (K.Hudson) będąc redaktorką 

magazynu dla kobiet ma napisać artykuł jak skutecznie manipulować 

mężczyzną, by ten ją zostawił. Na ich wspólne nieszczęście 

wybierają siebie nawzajem. 

Obłędny rycerz < A Knight's Tale>  

Przezabawna komedia o giermku Williamie (H. Ledger), który przy 

pomocy oddanych towarzyszy i sfałszowanych dokumentów bierze 

udział w turnieju rycerskim. Tam zakochuje się w Jocelyn  

(S. Sossamon), która stawia mu dziwne wymagania. 
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Ona to On < She's the Man > 

Viola (A. Baynes), aby zrealizować swoje marzenie decyduje się 

udawać brata bliźniaka w nowej szkole, co wiąże się  

z zamieszkaniem z przystojnym lokatorem (Ch. Tatum). 

Uwierz w miłość <How to Deal>  

Młoda dziewczyna- Halley (M. Moore) po wielu zawodach 

miłosnych, przestaje wierzyć w miłość. Jednak jej poglądy 

stopniowo zmieniają się wraz z poznaniem Macon’a (T. Ford).  

 

... jak i filmy, przy których uronicie niejedną łzę 

 

Joe Black < Meet Joe Black >  

Młody mężczyzna (B.Pitt) ginie w wypadku. Jego duch zamieszkuje 

w domu William'a Parrish'a (A. Hopkins). Oznajmia mu, że zbliża 

się dzień jego śmierci. Joe Black podczas pobytu u William'a 

zakochuje się ze wzajemnością w jego córce Susan (C.Forlani). 

Miasto aniołów <City of Angels> 

Anioł Seth (N. Cage) odwiedza szpital, w którym pracuje Maggie 

(M. Ryan). Zakochuje się w niej. Postanawia zrobić wszystko, by 

móc spędzić resztę życia z ukochaną. 

Szkoła uczuć <A Walk to Remember > 

Landon (S.West) jest lekkomyślnym nastolatkiem, który czerpie 

przyjemność z upokarzania innych. Jedna z takich "zabaw" kończy 

się tragicznie. Za karę London musi opiekować się młodszymi 

uczniami. Wtedy poznaje Jamie (M. Moore) - dziewczynę, która na 

zawsze odmieni jego życie. 

 

Filmy ułożone są w porządku alfabetycznym, więc nie kierujcie 

się kolejnością zapisu.                               

                                                                     ewa&gosia 
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Horoskop 

Baran- Wypełnia 
Cię bardzo dobra 

energia. 
Wykorzystaj 

pozytywne działania  
w stronę swojej 
drugiej połówki. 

 

Byk- Władasz 
wieloma sercami 
płci przeciwnej. 

Pomagasz innym, 

niedługo to się 
odwróci. Inni będą 

pomagać tobie.  

Bliźnięta- między 
wami będzie 

układało się jak 
nigdy. Spróbuj to 

zrozumieć, zamiast 
szukać problemów 

tam gdzie ich nie 
ma. 

Rak-teraz twoja 
kolej na 

przekazywanie 
pozytywnych 

emocji, wystarczy 

teraz skierować je 
na odpowiednią 

osobę 

Lew-Planety dają 
dobre znaki. To 

znaczy, że 
walentynek nie 

spędzisz sam/sama, 

gapiąc się w 
telewizor 

Panna-czemu masz 
tolerować 

kłamstwa? Jeżeli 
chłopak/ 

dziewczyna nie 

dzwoni, daj sobie z 
nim/nią spokój. 

Waga- nie wierzysz 
w przeznaczenie? 

Jeżeli nie, to 

dlaczego spotykacie 
się ciągle 

„przypadkowo w 
tym samym 

miejscu? 

Skorpion-Ile 
można balować? 

Myślisz, że on/ona 

nie ma uczuć? Zrób 
jemu/jej miłą 

niespodziankę. 

Strzelec- Szukaj 
związku, w którym 

nie będziesz się 

nudzić. Uwielbiasz 
dużo mówić i 

imprezować. Znajdź 
też kogoś takiego. 

Koziorożec-twój/a 
najlepsza/y 

przyjaciółka/ 
przyjaciel się w 

tobie podkochuje. 
Dlaczego? Spróbuj 

się dowiedzieć i 
pomóc 

przeznaczeniu. 

Wodnik- Uważaj 
możesz mieć mocne 
spięcie z kimś spod 

znaku Wagi. Ale 
chyba nie popełnisz 
tego samego błędu 

co chłopak/ 
dziewczyna spod 

znaku Panny 

Ryby- On/ona coś 
kombinuje, nie 
zastanawiaj się 
długo. Postaw 

sprawę jasno. Wóz 
albo przewóz 

Barbórkaaa:D 
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W tym numerze przygotowaliśmy łamigłówkę pt. „ Imiona  

i nazwiska znanych i popularnych Polaków”.  

 

1.Polska tenisistka o imieniu Agnieszka 

2.Imię aktora  Małaszyńskiego  

3.Nazwisko siatkarza Mariusza grającego w Bełchatowie 

4.Nazwisko prowadzącej program „jak oni śpiewają” 

5.Imię aktorki o nazwisku Brodzik 

6.Nazwisko aktora grającego jedną z głównych ról w serialu ”niania” 

7.Nazwisko popularnego kompozytora tekstów Jacka 

8.Imię popularnej aktorki o nazwisku Stenka 

9.Nazwisko polskiego bramkarza grającego w Manchesterze(tak to 

się pisze?:) 

10.Imię scenarzystki serialu „M jak miłość” Łepkowskiej             

             

1 R N A D W A A Ń S K A 

2 Z P A W A W W A L E Ł 

3 W E N L A Z T Ł Y Y N 

4 C I C H O P K E I P K 

5 O C H J O O A N D N A 

6 K Z I O D O I M T I E 

7 N C Y G A I A Ś W I N 

8 D Ę T E G A N O U T A 

9 W K U S Z C Z A A L K 

10 I L E N T E O N G A O 

 

Anetkaaa 
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GIMNAZJUM  

 

LP. KLASA M Z R P BRAMKI PKT. 

1     III D 6 6 0 0      46:2   18 

2     III A 6 5 1 0    53:15 16 

3     II C 6 3 1 2    15:23    10 

4     II D 6 3 0 3    22:30    9  

5     III C 6 3 0 3    20:16    9 

6     I B 6 2 0 4    12:38    6 

7     I C/D 6 1 0 5    10:25    3 

8     II A 6 0 0 6      4:33    0 

 
M - ILOŚĆ ROZEGRANYCH SPOTKAŃ 

Z  - ILOŚĆ ODNIESIONYCH ZWYCIĘSTW 

R – ILOŚĆ ODNIESIONYCH REMISOW 

P -  ILOŚĆ ODNIESIONYCH PORAŻEK  

 

 

 
 

 
PODSTAWÓWKA  
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Masz ochotę potańczyć  
i poznać swoją drugą 

połówkę ? 
Przyjdź na OSTATNIĄ już 

w tym roku szkolnym 
dyskotekę WALENTYNKOWĄ 

Dnia 29.01.2008r. o godzinie 

17:00 (jak zawsze) !!! 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 

 
    Samorząd  uczniowski :* 


