Kochaj póki czas, póki serce bije,
bo na świecie każdy z nas dla miłości żyje
bo prawdziwa miłość jest jak dzwon
ma jedno serce, jeden ton.
Jednym westchnieniem tylko tchnie,
taką miłością kochaj więc!
Miłość czeka na każdego !
Odwagi i otwartości!
życzy Redakcja :)

wie :)
Do zobaczenia w Krako
od 26 lipca do 31 br.

Turniej Siatkówki

8 - 9 lutego br. w Naszej Szkole odbył się powiatowy turniej
dziewcząt i chłopców w siatkówce, w którym wzięły udział cztery
drużyny, dwie ze Świebodzina, Rogozińca i Nasza. Reprezentanci
Naszej Szkoły, wygrywając, potwierdzili swoją mistrzowską formę.
Redakcja przeprowadziła wywiad z trenerem zwycięskiej drużyny
Panem Mariuszem Królem.
Tymoteusz Bil: Gratuluję wspaniałych wyników szkolnych drużyn siatkarskich
(chłopców- I miejsce, dziewcząt- II) przez Pana trenowanych w powiatowym turnieju piłki
siatkowej.
Czy te pozycje w rankingu kwalifikują do dalszych rozgrywek?
Mariusz Król: Jeżeli chodzi o chłopców, to tak. Jako zwycięzcy zostali zakwalifikowani
do turnieju rejonowego, który przeprowadzimy u Nas 17 marca br. czyli będziemy
gospodarzami tych rozgrywek. Natomiast dziewczęta zajmując 2. miejsce, co prawda po
bardzo zawziętym meczu z ZSL w Rogozińcu, niestety nie uzyskały tego prawa i na tych
zawodach zakończyły udział w licealiadzie.
T.B: Chłopcy powtórzyli sukces ubiegłoroczny. Na czym polega fenomen tego zespołu?
M.K: Po prostu potrafią grać w siatkówkę. Okazuje się, że jesteśmy najlepszą drużyną
wsród szkół średnich.
T.B: Których spośród Swoich zawodników uważa Pan za najlepszych,
najskuteczniejszych?
M.K: Zawsze wyróżniam całą drużynę. Ci, którzy siedzą i oczekują na swoje pięć minute
na boisku, siedząc na ławce, to też jest drużyna. Natomiast, każdy ma zadanie do
wypełnienia i ci, którzy danego dnia wypełniają je najlepiej, po prostu są w pierwszej
szóstce.
T.B: Wiem, że nasi uczniowie dopingowali Was podczas rozgrywania kolejnych meczów.
Czy to wsparcie było potrzebne?
M.K: Jak najbardziej! Nasi kibice to jest siódmy zawodnik na boisku. Bez nich siatkówka
nie wyglądałaby tak radośnie.
T.B: Dziękuje za poświęcony czas!
M.K: Również dziękuje i pozdrawiam wszystkich kibiców siatkówki!
Tymoteusz Bil

Skibka czy kromka? :o
Wielu z nas słysząc „skibka”, zastanawia się, co to znaczy? Druga
część słysząc „kromka”, ma podobne odczucia! Kto ma rację? W
szkolnych korytarzach toczą się dyskusje, kto mówi poprawnie… ?
Duża grupa naszych Koleżanek i Kolegów pochodzi z Wielkopolski.
Gwara wielkopolska (tzw. gwara poznańska):
Warto napisać coś na ten temat, ponieważ posługuje się nią blisko
połowa Uczniów Naszej Szkoły. Nie raz pewnie usłyszeliście słowa,
takie jak: skibka, pyrki, czy pyzy (nasze bułki na parze) .
Niech każdy mówi tak jak go nauczono, najważniejsze, żebyśmy się
zrozumieli.
Trochę ciekawostek na temat gwary wielkopolskiej:
- Blisko 3,5 miliona osób używa wyrazów gwary poznańskiej.
-Na zasób słów w tej gwarze istotny wpływ mają zapożyczenia z
języka niemieckiego, spowodowane zaborem pruskim oraz okupacją
hitlerowską.
-Oto kilka przykładów różnic wyrazowych pomiędzy gwarwielkopolską a językiem narodowym:
Kilka przykładowych wyrazów:
> ady – przecież
> chabas – mięso
> eka – ekipa
> koło – rower
> łe – taak/ooj
> tytka – torba papierowa
> Bana - pociąg
> Szczun - chłopak
> Kielczyć - śmiać się
cnd…
Konrad Kaczmarski

Fonoholizm

W dzisiejszych czasach nikt sobie nie wyobraża funkcjonowania bez
telefonu komórkowego. Telefon komórkowy jest potrzebny i bardzo
użyteczny, ale trzeba wiedzieć, jak z niego korzystać. Koleżanki i koledzy nie
rozstają się z telefonami w korytarzach szkolnych, w salach lekcyjnych telefony to nierozłączne rekwizyty niemal we wszystkich dłoniach. Trudno się z
nimi niektórym osobom rozstać !
Czy to nie syndrom uzależnienia ?
A ty Czytelniku nie masz tego problemu ?
Fonoholizm jest to syndrom uzależnienia od telefonu,który może doprowadzić
do:
*osłabienia więzi z rodziną,
*do zubożenia języka
*zaniku pasji życiowych,
*zaburzeniu funkcji biologicznych,
*zaniedbywania obowiązków.
Więc, aby nie wpaść w nałóg, musimy chociaż na chwilę odłożyć aparat i zająć
się innymi sprawami niż „pilnowanie telefonu”.
Patryk Jankowiak

Co ja „pacze” ?

DEADPOOL

Były żołnierz oddziałów specjalnych zostaje poddany niebezpiecznemu eksperymentowi. Niebawem uwalnia swoje alter
ego i rozpoczyna polowanie na człowieka, który niemal
zniszczył jego życie.

BROOKLYN
Lata 50. XX wieku. Eilis Lacey, młoda dziewczyna z Irlandii,
opuszcza rodzinny kraj i wyrusza do Ameryki, by szukać szczęścia
w Nowym Jorku. Początkowa tęsknota za domem mija, gdy w życiu
Eilis pojawia się mężczyzna, a wraz z nim pierwsza miłość i romantyczne uniesienia. Wkrótce jednak przeszłość daje o sobie znać i
Eilis musi dokonać dramatycznego wyboru między dwoma krajami i
dwoma stylami życia.

Batman v Superman: Świt sprawiedliwości
Superman przybywa do Gotham, prowokując walkę z rycerzem miasta - Batmanem. Wobec konfliktu, który rozgorzał między Batmanem
i Supermanem, na horyzoncie szybko pojawia się nowy wróg, stawiając ludzkość w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa, z jakim
jeszcze nigdy nie musiała się mierzyć.

Premiera Dark Souls III zbliża się wielkimi krokami,
więc w sieci pojawia się coraz więcej materiałów na temat
gry. Cała akcja rozgrywa się w typowej dla cyklu mrocznej
scenerii - bohater biega po ponurym lesie pełnym nagrobków i ruin.
Dark Souls III jest produkcją
japońskiego studia From Software,
która stanowi część cyklu wymagających gier action RPG. W pracach nad
tytułem uczestniczy Hidetaka
Miyazaki, który jest odpowiedzialny
za stworzenie unikalnej formuły serii
- był on głównym twórcą zarówno
pierwszego Dark Souls, jak i jego
pierwowzoru w postaci Demon’s
Souls.
Największą nowością w trzeciej części trylogii ma być
system stylów walki (weapon
arts) umożliwiający wykorzystanie alternatywnych
ataków broni, pozycja ready
stance dająca nowe możliwości walki długim mieczem.

#JABŁKOWELOVE

W lutym Nasza Szkoła została 'zasypana' około toną pysznych i
zdrowych jabłek. Były one umieszczone w kartonowych skrzynkach ustawionych przy wejściu do pomieszczenia, gdzie jeszcze niedawno
działał sklepik szkolny. Uczniowie jak i nauczyciele mieli do nich pełen
dostęp. Można było częstować się do woli, ponieważ były one bezpłatne.
Rozeszły się jak świeże bułeczki, brane pojedynczo lub całymi skrzynkami.
Każdy miał inny pomysł, w jakim celu je wykorzystać np. upiec pyszne
jabłkowe ciasto czy też po prostu zjeść jako drugie śniadanie w szkole. Takim
akcjom mówimy zdecydowane TAK!!
Jest to znakomita okazja na promowanie
zdrowych nawyków żywieniowych
Lepiej zjeść zdrowe jabłuszko
niż opychać się pączkami lub pizzerkami
z pobliskich sklepów spożywczych .
Liczymy na powtórkę!!
Joanna Zuza

Redakcja oczekuje na rozwiązania, które
można umieszczać w skrzynce zamontowanej na ścianie za tablicami ogłoszeń w
głównym holu.
Spośród poprawnych odpowiedzi, drogą
losowania wyłoniona zostanie Osoba,
która otrzyma nagrodę
w postaci dnia bez pytania :D
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