!

!

ENIGMA
16 kwiecień . Numer VI, kontynuacja „KOLEJÓWKI” - „EUROSZKOŁY”

WIELKANOC
Wszystkim Nauczycielom,
Koleżankom i Kolegom oraz
Pracownikom Szkoły
życzymy
W te piękne Wielkanocne
Święta, gdy Pan
Zmartwychwstanie smacznych
jajek na śniadanie, żółtego
kurczaczka, białego zająca i aby
te Święta trwały bez końca.	


W tym numerze znajdziecie :
- Relacja z Dnia Papieskiego
-Ćwiczenia na daną partie ciała
-Symbolika święconych produktów
-Wszystko naj, czyli rekordy guinessa
-Czas na reklamę
-Nowinki techniczne
-Mózgowce

Dzień Papieski
3 kwietnia 2014 roku odbył się
Dzień Patrona szkoły ZST im. Jana
Pawła II upamiętniający nadanie
szkole imienia oraz „ Odejścia do
domu Ojca” błogosławionego
Polaka.

Uczniowie przedstawili montaż muzyczno- słowny na
podstawie Tryptyku Rzymskiego. Spektakl zakończyło
wspólne odśpiewanie ulubionej pieśni Jana Pawła II – Barki.
Inscenizację przygotowali: Aktorzy: Natalia Pawlik, Hubert Kocur, Alicja
Jankowiak, Małgorzata Graczyk, Daria Szulc, Adrian Małycha, Aleksandra
Szlegiel, Adrianna Gołębiowska, Alicja Urbanowicz, Kacper Ciółko oraz Adrian
Drzewiecki. Oprawa techniczna: Tymoteusz Zaleski , Igor Mrozkowiak, nauczyciel
Daniel Dajczak i TVZST.
Natalia Pawlik

Symbolika święconych produktów
W wielkanocnym koszyczku znajdą się więc
pokarmy, które święcili nasi przodkowie. Nie są
przypadkowe, nie wybieramy ich, kierując się
modą czy własnym smakiem. Każdy z nich ma
swoje symboliczne znaczenie.	

1. Jajko to znak nowego życia , symbol
zwycięstwa życia nad śmiercią.	

2. Kiełbasa czy wędlina symbolizują baranka
paschalnego - mięso zapewnia zdrowie, płodność,
bogactwo.	

3. Chleb symbolizuje Ciało Chrystusa. Święcimy go na pamiątkę
rozmnożenia chleba przez Jezusa i nakarmienia nim słuchających Go
ludzi	

4. Sól oczyszcza, chroni od zepsucia - tak jak chrześcijanie, którzy są "solą
ziemi".	

5. Bazie, zielone gałązki bukszpanu lub borówki związane są z wiosną, z
budzącym się do życia światem przyrody.

Agata Gorgiel

Przykładowe Rekordy
Guinessa
1. Najmniejszy człowiek i najdłuższe nogi świata
On - He Ping Ping. Ona - Svietlana Pankratowa.
Para, przy której Doda i Nergal tracą swoje
miano "najgorzej dobranej pary świata". Jej
nogi mierzą 132 cm, a on ma... 73 cm.

2.Największy sprzedany hamburger

Największy sprzedany hamburger świata
ważył 84,14 kg. Kosztował 499$ (ok. 1400
zł), a kupić można go było oczywiście w
USA.

3.Najwyższy człowiek świata,
Sultan Kösen z Turcji ma aż 2m i
46,5 cm wzrostu. Posiada także
rekordowo długie ręce i stopy.

Alicja Jankowiak

Najlepsze ćwiczenia na daną partię ciała
Fałdki na brzuchu, obwisłe ramiona, płaskie pośladki – do lata zostało
mało czasu, a ty ciągle masz sporo do zrobienia z własnym ciałem? Na
kompleksowy trening nigdy nie jest za późno! Co miesiąc aż do
czerwca, będziemy Ci w tym pomagać.
W dzisiejszym numerze
chcielibyśmy Wam przedstawić
serię ćwiczeń na:

Wpisz, aby wprowadzić tekst

1.

Zachęcamy do działania! Pomyślcie ile stracicie kalorii, a
dodatkowo wyobraźcie sobie, że im dłużej i intensywniej
będziecie ćwiczyć, tym spalicie więcej.
Daria Szulc

Czas na reklamę…
Redakcja stwierdziła, że dobrym pomysłem byłoby umożliwienie uczniom
naszej szkoły zamieszczenie na łamach „ENIGMY’’ małej reklamy.
Jeśli masz coś do sprzedania, jesteś w czymś dobry (np. korki z matmy),
czegoś potrzebujesz .
Zgłoś się do nas, a my umieścimy Twoją ofertę w gazetce.
Liczymy na Was ! :)

Michał Tkocz:
1.Sprzedam Playstation 3 SLIM, 320 GB
Stan idealny, komplet + 3 gry
Cena:600 zł
Telefon:726-864-235
2.Szybka naprawa telefonów komórkowych.
(726-864-235)
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Michał Kadaj:
Sprzedam : Nowa czapka OBEY
Rozmiar uniwersalny
Cena do uzgodnienia
Telefon: 724-433-294
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Dariusz Baran:
Naprawa telefonów komórkowych oraz
komputerów.
Telefon:662-056-643

Adrianna Gołębiowska

Technologie na pokaz
Carbon to ładowarka wielkości zgrabnego
zegarka, którą nosi na ręce. Jej największą
zaletą jest to, że zbiera energię pochodzącą
z promieni słonecznych. Podobno może
zapewnić urządzeniu zasilanie niezbędne
do trzech godzin surfowania po Internecie
lub rozmów telefonicznych.

Tymoteusz Bil na podstawie tygodnika „Do
Rzeczy” 13(61)/2014

Satyra w krótkich majteczkach.
Humor z dzienniczków uczniów.
1.Iga przychodzi na lekcje ze świnką morską i
mówi, że to dlatego iż nie stać jej na prywatne
wykłady dla świnki.
2.Jarek samodzielnie chodzi po klasie.
3.Magda mówi, że od dziś nazywa się Samanta,
i pod moją nieobecność zmieniła swoje imię w
dzienniku.
4.Na wycieczce szkolnej zerkał ku sklepowi z
napojami alkoholowymi, gdzie potem dokonał
zakupu pamiątek.

Daria Szulc

Mózgowce...	

W każdym numerze na ostatniej stronie znajdziesz kącik, w którym
będzie można się zrelaksować i trochę pogłówkować. Zasada jest
prosta: rozwiązaną zagadkę przynosicie do Adrianny Gołębiowskiej z
klasy IIa. Wszystkie osoby biorą udział w losowaniu. Cztery losowe
osoby zdobędą numerek rotacyjny od odpowiedzi, czy

Podziel tarczę zegara trzema cięciami prostymi tak, żeby na każdej z
trzech powstałych części suma liczb była taka sama
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