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Teledysk ZST Zbąszynek

,,Aż uszy więdną”
Redakcja Enigmy nie zajmuje się tylko pisaniem artykułów,
czy sprawozdań. Chcemy również zadbać o rozwój Naszych
czytelników, dlatego przedstawiamy najczęściej popełnianie
błędy językowe, których należy się wystrzegać. :)

Natalia Pawlik

7 sposobów na udaną imprezę
Zapraszasz przyjaciół na imprezę, którą organizujesz, boisz się, że okaże się
totalną klapą? Jasne, tak może się wydarzyć. Ale jeśli odpowiednio się do tego
przygotujesz, zwykła impreza zamieni się w niezapomnianą noc!
Oto sprawdzone sposoby na zabawę, o której będą mówić wszyscy twoi
znajomi!
1.Przede wszystkim ważne jest
towarzystwo. Jeśli na imprezie będą ludzie
którzy się znają , lubią jest większe
prawdopodobieństwo, że nie dojdzie do
żadnych kłótni i awantur.
2.Dobra muzyka to połowa sukcesu. Każdego
kto ma przyjść na imprezę zapytaj o ulubiona
piosenkę, a podczas imprezy włącz kolejno z
dedykacja dla tej osoby.
3.Jedzenie i picie. Na pewno musi być tego dużo, bo przy większej liczbie gości może się skończyć.
Jedzenie, mogą to być zwykle przekąski typu: chipsy, ciastka, paluszki itp. A na ognisku kiełbaski i nie tylko.
4.Miejsce tez jest ważne. Najlepsze podobno są domówki,
jednak imprezy można urządzać także w wynajętym lokalu lub
na świeżym powietrzu np. ognisko - nic nie zapłacisz a będzie
świetnie.
5. .Chcesz żeby przyszła masa gości? Reklamuj swoja
imprezę na str. internetowych np. Facebook oraz rozsyłaj
sms do znajomych.
6. Wszystko możesz upamiętnić poprzez robienie zdjęć, nagrywanie filmików. Dobre
wspomnienia poprzez oglądanie zdjęć czy filmów będą gwarantowane.

7.Balanga do białego rana. Jeśli jesteś organizatorem takowej imprezy nie spławiaj gości
tekstem 'To tyle na dzisiaj. Zegnam'. Impreza trwa dotąd aż nie zniknął wszyscy goście.
Daria Szulc

Przemoc w szkole
Coraz częściej mówi się w szkołach o narastaniu problemu
agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Następuje wyraźny
wzrost liczby agresywnych zachowań uczniów na terenie szkoły.
Nie wiadomo, dlaczego mamy do czynienia z tak znacznym
wzrostem aktów przemocy. Jeszcze kilkanaście lat temu nie
notowano tylu przypadków agresji. W szkołach było o wiele
bezpieczniej. Co jest przyczyną tak nagłego wzrostu brutalizacji
życia w szkole ? Dlaczego zdarzają się na terenie szkoły pobicia,
kradzieże i wymuszenia ? Niepokojącym zjawiskiem jest fala
przemocy, która wystąpiła w środowisku szkolnym.O
rozmiarach agresji wiemy niewiele, ponieważ uczeń z obawy
przed powtórnym pobiciem, sponiewieraniem, ośmieszaniem nie
zechce o tym komukolwiek powiedzieć. Podobną postawę
przejawiają niejednokrotnie i sami rodzice, nawet jeżeli wiedzą
o kłopotach swojego dziecka. Nauczyciele też często
bagatelizują informacje na temat tych zjawisk. Z jednej strony
narzekają na uczniów, z drugiej zaś twierdzą, że to nieprawda,
że problem ten nie dotyczy uczniów ich klasy czy szkoły.

Kącik poetycki

Patryk Jankowiak

Zaczarowani
Dotknęliśmy nieba, dotknęliśmy gwiazd.
Stworzyliśmy nowy pryzmat na świat.
Nutka tajemniczości i
niewiedzy ofiarowała nam namiętność.
Fala uczucia ogarnęła każdą część naszego ciała.
Pożądanie, ukryta miłość to ona połączyła nas
dwoje.
Reguły stawały się szczegółami,
dzień stawał się nocą, a my wpatrzeni
w siebie wierzyliśmy w zmiany.
Choć przyszłość była obca, a
przeszłość znajoma.
Ja chciałam odnaleźć południa sens.
Redakcja

To warto zobaczyć!
Co nowego
w kinach?
AVENGERS: CZAS ULTRONA
Kiedy Tony Stark próbuje wskrzesić dawno zapomniany
program utrzymania światowego pokoju, sytuacja
niespodziewanie się komplikuje. Na scenę wkracza mroczny
Ultron ze zbrodniczym planem zniszczenia całej planety. Los
milionów niewinnych istnień spocznie w rękach
najpotężniejszych bohaterów Ziemi z drużyny Mścicieli. Iron
Man, Kapitan Ameryka, Thor, Hulk, Czarna Wdowa i Hawkeye
zostaną wystawieni na największą próbę pełną niełatwych
sojuszy i niespodziewanych zwrotów akcji.

NOCNY POŚCIG
Pochodzący z Brooklynu gangster i niezawodny płatny zabójca
Jimmy Conlon (Liam Neeson), niegdyś znany jako Grabarz,
najlepsze lata ma już za sobą. 55-letniego mężczyznę, przez lata
najlepszego przyjaciela bossa mafii Shawna Maguire'a (Ed Harris),
prześladują grzechy przeszłości. Wydaje się, że ostatnimi czasy
Jimmy może znaleźć pocieszenie jedynie, zaglądając do kieliszka.
Kiedy jednak jego syn Mike (Joel Kinnaman), z którym od dawna
nie utrzymywał kontaktów, staje się celem, Jimmy musi dokonać
wyboru pomiędzy przestępczą rodziną, do której dołączył, a swoją
własną, którą porzucił wiele lat temu.
Premiera: 17 kwietnia 2015

KRAINA JUTRA
Kraina jutra" to najnowszy film przygodowy Disneya
opowiadający o niezwykłej podróży w czasie. Dwójka
bohaterów: uznany w dzieciństwie za geniusza, a obecnie
rozczarowany życiem Frank (George Clooney) oraz
inteligentna nastolatka przepełniona zamiłowaniem do nauki
Casey (Britt Robertson), wyruszają na niebezpieczną misję,
której celem jest odkrycie tajemnicy miejsca zagubionego
w czasie i przestrzeni, znanego jako "Kraina jutra". To
zadanie zmieni świat - i ich samych - na zawsze.
Premiera: 29 maja 2015
Kamil Olejniczak

FOTORELACJA
Tradycyjnie wiosnę w Naszej Szkole witaliśmy organizując dni otwarte dla Gimnazjalistów z wieloma
atrakcyjnymi warsztatami, spotkaniami, pokazami, możliwością obserwowania zaćmienia słońca za
pośrednictwem Naszego teleskopu oraz przemarszem wraz z Uczniami innych zbąszyneckich szkół nad
Jeziorko Kożlarskie, gdzie rozstrzygnięty został konkurs na najpiękniejszą marzanne- symbol
odchodzącej zimy.

Rozpoznaj, czyja to
karykatura?
Redakcja czeka na poprawne
odpowiedzi do 15 kwietnia br.
Nagrodą dla pierwszej osoby
znającej poprawne
rozwiązanie- dzień bez
pytania :)

Samych radości, kolorowych jajeczek,
białych owieczek, uśmiechu bez liku i
bakalii w serniku. Kiełbaski
tłuściutkiej i atmosfery milutkiej,
życzy Redakcja gazetki „Engima”
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