Dowcipy numeru...;)p
Przychodzi baba do lekarza i mówi:
-aa bardzo boli, pies mnie ugryzł!!!!!!!!!
-Gdzie?
-Tam za rogiem koło poczty.
Za siedmioma górami, za siedmioma lasami i za siedmioma
rzekami mieszkał krasnoludek. Wychodzi z domu i mówi: kurcze,
ale ja mam wszędzie daleko!
To porwanie!
Porwaliśmy Twoją teściową.
Jeżeli do godz. 15.00 nie wpłacisz 15.000 dolarów sklonujemy ją!
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Bierzesz go zawsze na zakupy.
Nad morzem.
Wyjeżdżasz na nie sam/sama bez rodziców.
Znajdziesz ją w stogu siana.
Chroni twoją głowę przed słońcem.
Ma na sobie igły.
Np. Bałtyckie
Opiekun, skład graficzny: mgr Krzysztof Kruszczyński
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Za progiem
tyle dróg,
żebyś wyjść i przyjść
mógł
Tyle dróg
i drogowskazów,
abyś trafił do celu
od razu.
Nowa droga
za oknem się wije,
twoja droga
przez drogi niczyje.

Wiadomości szkolne
1 września 2004, nowy rok szkolny zaskoczył wszystkich.W
naszej szkole zatrudniono pięciu nowych nauczycieli: p. Jolanta Drabek
nauczycielka j. angielskiego, p. Małgorzata Ciesielska - nauczycielka j.
polskiego, p. Julia Kaczanowska - nauczycielka przyrody, p. Joanna
Matyga - nauczycielka historii, p. Piotr Gapiński - nauczyciel
wychowania fizycznego. W naszej gazetce będziemy zamieszczać
wywiady, które przybliżą czytelnikom postacie nowych nauczycieli.
Wywiad z p. Piotrem Gapińskim
Jakie jest pana hobby? – Sport, muzyka, film,
teatr, książka.
Jaką lubi pan muzykę? – Różną, ulubionej nie
mam, głównie ostra metal, rock.
Ulubiony wokalista/wokalistka? – Nie mam.
Czy lubi pan zwierzęta? – Tak lecz nie mam w
domu.
Ulubiony przedmiot? - W szkole tylko jeden W-F.
Interesuje się... proszę dokończyć – Interesuje się sportem, koszykówką i
piłką nożną.
przygotowała Natala Wesołowska
Wywiad z p. Małgorzata Ciesielską
Jakie jest pani hobby? – Bardzo lubię ogladać
mecze piłki noznej, szczególnie kibicuję
drużynom włoskim.
Jaką lubi pan muzykę? – Drum a bass, hiphop,haus, ale lubię też słuchac Myslowitz.
Najbardziej cenię piosenkę “Długość dźwięku
samotności”
Ulubiony wokalista? – Artur Rojek, Braian Adams
Czy lubi pani zwierzęta?- Tak mam dwa koty
Ulubiony przedmiot w szkole? – Moim ulubionym przedmiotem
był j. polski i biologia.
Interesuje się... – Lubię skoki narciarskie, piłkę nożną oraz bardzo lubię
czytać książki.
przygotowała Patrycja Pacanowska

MUZYKA
“Miłość Mandaryny do tańca”
Marta Katarzyna Wiśniewska. Urodziła się
12.03.1978 w Łodzi. Z wykształcenia animator
kultury. Ukończyła Szkołę Projektowania i
Reklamy na Wydziale Aktorskim w Łodzi.
Obecnie studentka II roku Studium
Aktorskiego.Tancerka. Swoją miłość do tańca
odkryła już w szkole podstawowej. Jako
uczennica 3 klasy została członkinią zespołu
dziecięcego "Krajki", w którym tańczyła przez 7
lat. W tym okresie po raz pierwszy zmierzyła się
również ze śpiewaniem. Nagrała dwie piosenki: jedną w jezyku polskim,
drugą po niemiecku. Taniec jednak zwyciężył. Po "Krajkach" przyszedł
czas na zespół tańca sportowego "7 coma 7", w barwach którego w 1996
roku zdobyła Mistrzostwo Polski Solistów w tańcu hip hop. Po "7 coma
7" kolej na zespół "Imago" a zaraz potem znajomość z Michałem
Wiśniewskim i współpraca z zespołem Ich Troje już jako samodzielny
choreograf. W międzyczasie doskonaliła swoje umiejętności w szkole
kaskaderskiej i podczas zajęć z akrobatyki. Zaraz po sukcesie Ich Troje
w 2000 roku rozpoczęła budowanie swojego własnego zespołu
tanecznego co zaowocowało powstaniem w 2003 roku "Mandaryna
Dance Studio". Najpierw rozbudowywała skład tańczący z Ich Troje,
później zdeycydowała się na zorganizowanie
castingu i przyjęcie do zespołu klikunastu
zupełnie nowych osób oraz zaangażowanie ich
do projektów innych niż Ich Troje. Nagrała "dla
przyjemności i w prezencie dla męża" dwa
utwory: "Stand by Your Man" i "Śliczny obcy
pan". Wtedy narodził się pomysł zrobienia
czegoś więcej w tym kierunku. Zimą zeszłego
roku pomysł nabrał na tyle realnych kształtów,
że zaczęła poszukiwania materiału na
ewentualną płytę, rozpoczęła również kształcić
się w tym kierunku pod okiem profesjonalistów.
przygotowała A. Kakolewska, A. Fret, A. Pruś

Here I go again
I don't know where I'm going,
But I sure know where I've been.
Hanging promises in songs of yesterday
And I've made up my mind.
I ain't wasting no more time,
But here I go again.
here I go again on my own,
Going down the only road I've ever known.
Like a drifter I was born to walk alone.
And I've made up my mind,
I ain't wasting no more time.
Here I go again on my own,
Going down the only road I've ever known.
Like a drifter I was born to walk alone.
And I've made up my mind,
I ain't wasting no more time.
But here I go again.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Babcia to są miłe ręce,
książka, herbata słodka,
śmieszne słowa w dawnej
piosence,
suknia dla lalki i szarlotka.
Babcia to bajka, której nie
znamy,
pudełeczka, perfumy, włóczka,
babcia to mama mojej mamy.
A ja jestem wnuczka.

Here I go again.
Though I keep searching for an answer
I never seem to find what I'm looking for.
Oh Lord, I pray you give me strenghth to carry on,
'cause I know what it means
to walk alone the lonely streets of dreams.
Here I go again on my own,
Going down the only road I've ever known.
Like a drifter I was born to walk alone.
And I've made up my mind,
I ain't wasting no more time.
Here I go again on my own,
Going down the only road I've ever known.
Like a drifter I was born to walk alone.
And I've made up my mind,
I ain't wasting no more time.
But here I go again.

Kto ci opowie o dawnych latach?
Tych lat naoczny świadek.
jak kraj nasz rośnie,
jak ludzie rosną,
Opowie ci twój dziadek.
otworzy serce,
kieszeń otworzy,
podsunie czekoladę,
z twoich sukcesów
zawsze się cieszy.
Kto? No wiadomo – dziadek!

Na wesoło
Policjant przesłuchuje poszkodowanego:
- Dlaczego nie wzywał pan pomocy, gdy bandyta zabierał panu zegarek i portfel?
- Bałem się otworzyć usta – mówi mężczyzna – Mam złote zęby…
Turyści na Podhalu pytają górala:
- Baco, dlaczego nie zaprzęgasz koni?
- Bo nie mam sań.
- Dlaczego ich sobie nie zrobisz?
- Bo nie mam drewna.
- A dlaczego sobie nie przywieziesz drewna z lasu??
- Niby czym? Przecież nie mam sań!

Ha,
ha!

Dzwonek do państwa słoniostwa. Otwiera słoń. Patrzy, ale nikogo nie ma. Tuż po
zamknięciu drzwi- kolejny dzwonek. Słoń pomyślał, że może się włącznik zepsuł.
Otworzył drzwi, spojrzał, a na pstryczku siedzi mrówek i odzywa się grubym głosem:
- Dobry wieczór, jest słonica?
- Nie ma.
- To proszę jej przekazać, że był Ryszard.

Wściekły profesor wchodzi do sali wykładowej I mówi:
- Wszyscy nienormalni proszę wstać!
Nikt się nie rusza. Po dłuższej chwili wstaje jeden student.
- No proszę!- mówi ironicznie profesor.
- Czemu uważa się pan za nienormalnego?
- Nie uważam się za nienormalnego, ale głupio mi, że pan profesor sam stoi…

Zagadka numeru brzmi:
Mierzy się w nich zawartość „paliwa”, które dostarczamy
organizmowi. Warto je liczyć, gdy chcemy schudnąć.

