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W tym numerze:

Pierwsze wydanie Szkoły.pl

Witamy serdecznie w
pierwszym wydaniu
gazety Szkoła.pl.
Akurat się złożyło, że
pierwsze wydanie
przypadło w święta
Mikołaja więc za
niedługo napiszemy co

w tym dniu działo się
w naszej szkole.. W
naszej gazecie można
będzie też
przeczytać o
najnowszych
wydarzeniach,
uroczystościach,
wynikach sportowych
naszej szkoły. Dla zagorzałych fanów gier
komputerowych i motoryzacji też znajdzie się coś do czytania. Dziewczyny mogą
przeczytać najnowsze
informacje dotyczące
mody. Kto lubi się po-

śmiać na ostatniej
stronie poświęciliśmy
dział specjalnie dla
nich lecz ci którzy
lubią rozwiązywać quizy i krzyżówki również się nie zawiodą
też mają dział specjalnie dla nich. Nie
zabrakło również zestawionej przez nas
listy przebojów. Zapraszamy do czytania
naszych wydań.

Redakcja Szkoła.pl
B.N

Próbny sprawdzian szóstoklasisty.

W naszej szkole 16
listopada 2011 roku
odbył się próbny
sprawdzian

szóstoklasisty. W tym
roku uczniowie
szóstych klas dostali
sprawdzian od CKE.
Sprawdzian trwał
równą godzinę (od
9:15 do 10:15).
Większość
stwierdziła, że

sprawdzian był
prosty, i największą
trudność sprawiło im
zadanie ze skalą. Przy
najbliższej okazji
podamy wyniki.

Redakcja
Szkoła.pl

B.N

Najnowsze

1

Sport

2

Moda

3

Ciekawostki
techniczne

4

Z życia szkoły

5

Śmiechu warte i
krzyżówki

6

Różne

7-89

Pierwsze sukcesy sportowe.
2 miejsce na Gminnych
zawodach na Orliku w
Jazowsku.
Drużyna dziewczyn po
wspaniałej walce zajęła IV
miejsce.

Sukcesem zakończył się również start Piotrka na Indywidualnych Biegach przełajowych w których zajął 3 miejsce. Dodajemy ten artykuł dla
przypomnienia ponieważ jest
to nasze pierwsze wydanie.

Redakcja Szkoła.pl

Początek zmagań sportowych
zakończył się sukcesem.
Reprezentacja chłopców zajęła

A.F

Zbliżają się zawody w Tenisa Stołowego.
Niebawem rozpoczną się
Indywidualne Zawody W
Tenisa Stołowego
Dziewczyn i Chłopców które
odbędą się 10.12.2011 roku
w Zagorzynie. Znając
poprzednie sukcesy naszej
szkoły w tej dyscyplinie

możemy zająć wysokie
miejsce. W 2010 roku
chłopcy zajęli 3 miejsce a
dziewczyny 5 miejsce. No
cóż liczymy, że ten sukces
się powtórzy.
Redakcja Szkoła.pl
A.F
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Młodzieżowe płaszcze na zimę!
teczki na płaszcze zimowe, które są nie tylko ciepłe i wygodne,
ale i bardzo

Kiedy zima się zbliża do nas
wielkimi krokami, młode damy
szybko zamieniają króciutkie kur-

dziewczęce. Z pewnością, wśród
wielu propozycji przedstawianych
nam przez znanych projektantów nam przez znanych projektantów mody, nastolatki są w stanie znaleźć wprost wymarzoną
kreację dla siebie, w której będą
czuły się niezwykle komfortowo.
Nie zapominamy również o tym, iż

zimowe płaszczyki cechują się
bogactwem fasonów, które mienią się w całej palecie
barw. Ponadto, mogą być zdobione fantazyjnymi wzorami, chociaż największym uznaniem cieszy
się oczywiście kratka w każdej,
bowiem mile widziany jest zarówno wzór szkodzi jak i pepitka czy
choćby kurza łapka.
Redakcja Szkoła.pl

M.S

Coś modnego dla chłopców.
Wysokiej jakości tkaniny i
oryginalne kolory. Piaskowe lub
delikatnie znoszone, miękkie
wełny i drukowane bawełniane
tkaniny tworzą grungowy nastrój. Kolory to przede
wszystkim ponadczasowa
czerń, wszelkie odcienie niebieskiego i szarości, aż po

bursztynowy złoty, szaro- błękitny i wszelkie odcienie głębokiej czerwieni. Tweed, krata i paski, wykorzystywane
tradycyjnie w kolekcjach zimowych, pojawiają się w modzie codziennej, nadając stylizacjom nieco bardziej formalny look.

Redakcja Szkoła.pl

M.S

Idealny strój na zabawę sylwestrową.
Młodzież uwielbia świetną zabawę,
a najlepszą okazją ku temu jest
sylwester, który zbliża się do nas
wielkimi krokami. Oczywiście, młode
damy najczęściej z kilkumiesięcznym
wyprzedzeniem, planują imprezę sylwestrową, na której obowiązkowo
muszą się zaprezentować w fantazyjnych strojach. Nie ulega wątpliwości to, iż dziewczęta w
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dyskotece lub na domowe, wybierają
swój strój. Jedno jest pewne, bez
względu na stylizację, kreacja na
sylwestra musi błyszczeć, dlatego
nastolatki stawiają na metaliczne
tkaniny, zdobione bajecznymi koralikami, cekinami, paciorkami, nitkami.
zależności od tego czy będą witać
Nowy Rok na prywatce, w klubie, w

Redakcja Szkoła.pl
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"Assassin's Creed 3" w Egipcie?

Niedawno Ubisoft potwierdził, że
w przyszłym roku ukaże się kolejna odsłona serii, a już pojawiły się
pierwsze plotki i spekulacje na
ten temat.

Najwyraźniej nowy "Assassin"
przeniesie nas do Egiptu. Pierwszą poszlaką jest udostępniony
jakiś czas temu rysunek koncepcyjny, który przedstawiał jednego z członków bractwa w egipskiej scenerii. Ubisoft zdementował wtedy wszelkie plotki na ten
temat, mówiąc, że to jedynie jedna z ilustracji do encyklopedii
gry. Drugą wskazówką jest zakończe-

nie najnowszej części "Assassin's

Creed: Revelations", które wskazuje Aleksandrię i Egipt jako potencjalny kierunek, w którym podąży fabuła. Pozostaje nam czekać na więcej szczegółów od Ubisoftu.

Redakcja Szkoła.pl
B.N

Horror deszczu!
‘’Gdy pada deszcz, jeżdźi się supersamochodami wolniej niż większość
otaczającego nas ruchu ’’.

Większość wypadków z udziałem
supersamochodów ma miejsce,

gdy pada. Deszcz jest ich największym wrogiem. Supersamochody mają ogromne możliwości
na suchym. Gdy spadnie deszcz,
sytuacja zmienia się diametralnie

i to, co było przewagą na suchym,
staje się przekleństwem.

Redakcja Szkoła.pl

B.N

Nowa Xperia rozczrowała...
Surowy w designie telefon Sony
Ericsson XPERIA X10 z systemem operacyjnym Android 1.6
Donut miał być wielką niespodzianką od producenta dla użytkowników. Zdaje się jednak, że
mimo zapowiedzi wielu z nich rozczarował. Jest to fajna zabawka
do przeglądania
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internetu i słuchania muzyki. Małe
litery na klawiaturze i bateria
słabo trzyma. Windows byłby lepszym rozwiązaniem. Brak radia w
aparacie multimedialnym to porażka. Pisanie grubymi palcami to
tragedia. Brak skypa na android.
Tragedia...
Redakcja Szkoła.pl
B.N

Szkoła.pl

Wybory samorządu szkolnego!
Jak co roku, we wrześniu uczniowie naszej szkoły wybierali swoich przedstawicieli do Samorządu
Szkolnego.
Kampania wyborcza była bardzo
„słodka” (dużo cukierków)
i
„obiecująca". Pomysłowe plakaty i ciekawe hasła mocno zapadły
wszystkim w pamięci. 23 września
uczniowie klas II-VI głosowali na
swoich reprezentantów.
Wyniki głosowania były następu-

jące:
1 miejsce-Mariola Stec - 42 głosy
2 miejsce-Maciek Faron - 36 głosów
3 miejsce-Magda Żyła i Ania Faron- po 27 głosów
4 miejsce-Marzena Kulig - 23
głosy
Mariola Stec została przewodniczą, Maciek Faron zastępcą, Anka Faron sekretarzem, Magda
Żyła skarbnikiem, a Marzena Ku-

lig członkiem samorządu.
Mamy nadzieję że wybraliśmy
odpowiednie osoby. Życzymy im
aktywnej działalności.
Gratulujemy i trzymamy kciuki za
efekty ich rządów.

E.B

Zbliża się Mikołaj!
Wszyscy chyba już napisali
do Świętego Mikołaja.
Prawda? Nie, jak to możliwe
przecież mikołaj nie długo
przyleci więc cieszcie się
wszystkie dzieci.
Mamy kilka propozycji na
prezenty dla dziewczynek:

- Lalki barbie

- Pistolet

- Kucyki My Litlle Pony

- Ubranie żołnierza

- Domek dla lalek

- Zołnierzyki

- Sztuczna kuchnia dla
młodej gospodyni

- Sterowane autko
- Sterowany samolot

- Salon piękności
Dla chłopczyków:

E.B

Szkolne Andrzejki.
23 listopada, tradycyjnie jak
co roku, uczniowie klas IV - VI
naszej szkoły, bawili się wspólnie na zabawie andrzejkowej.
Było bardzo głośno i wesoło.
Samorząd Szkolny, wraz z
opiekunką p. J. Florian, przygotował dla uczniów andrzej-
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kowe wróżby, zaś rodzice słodki poczęstunek. Obok
tradycyjnej wędrówki butów,
tajemniczego serca, zaczarowana butelka wyjaśniała wszelkie wątpliwości dotyczące tego, kogo czeka bogactwo, sława, słodkie życie, podróże czy

może klasztor.

E.B
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Śmiechu warte :)
Kolega pyta kolege

- Dlaczego to zdanie napisałeś

Czy nauczyciel nie zorientował

- I jak było po zakończeniu roku?

nie 100, ale 200 razy?

się jeszcze, że pomagam ci w

- Eeeee, dwa razy dostałem lanie od

- Bo cię lubię Kaziu!

odrabianiu lekcji ? - pyta ojciec

ojca..
- Dlaczego aż dwa ?

-

- Pierwszy raz jak zobaczył świa-

Pani w szkole pyta Jasia:

dectwo, a drugi jak się połapał, że
to jego.

- Powiedz mi kto to był: Mickie-

syna.
- Nie, ale mówi, że jestem coraz
głupszy.
-

wicz, Słowacki, Norwid?

-

- Nie wiem. A czy pani, wie kto

W przeddzień Walenty-

Nauczyciel kazał Jasiowi napi-

to był Zyga, Chudy i Kazek?

nek przychodzi Jasio do szkoły i

sać w zeszycie 100 razy: "Nigdy

- Nie wiem - odpowiada zdziwio-

mówi:

nie będę mówił do nauczyciela

na nauczycielka.

- Poproszę kartkę z napisem:

"TY".

- To co mnie pani swoją bandą

" Tylko dla Ciebie ", 20 sztuk.

Nazajutrz Jasio przynosi ze-

straszy?

szyt.

:)

J.P

1.Sexy and i know - Lmfao
2.Move like Jagger - Maroon 5
3.Welcome To St Tropez - Dj
Antoine
4.Stereo Hearts - Adam Levine
5.Danza Koduro - Don omar feLucenzo

at.

6.Joli Garcon - Remix
7.Man Down - Rihanna
8.Not Afraid - Eminem
9.Rocker club - Inna
10.I’m Into you - Jennifer Lopez

Konkurs : W naszych numerach będziemy umieszczać krzyżówki za
poprawne rozwiązanie 2 krzyżówek można dostać atrakcyjne nagrody!
B.N

Mariola Stec - Redaktor Naczelny, Kierownik działu Moda

(Od lewej) Oliwia Pogwizd –
Kierownik działu Lista Przebojów.
Eliza Bawełkiewicz - Kierownik
działu Z życia szkoły

Ania Faron - Kierownik Działu Sport
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Szkoła.pl

Bartek Nowogórski - Monter gazety, Kierownik Działu
Nowinki Techniczne

Jola Pogwizd - Kierownik
działu Śmiechu Warte.

B.N
1/2011
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