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Działo się, działo…

30 września w naszej szkole odbył się Dzień Chłopca. Dziewczęta
z każdej klasy przygotowały dla
chłopców miłą niespodziankę.
Zorganizowały różne konkursy oraz
zabawy. Chłopcy dostali także drobne
upominki, którymi były: kolorowe kubki,
latarki oraz słodycze. Niektóre
dziewczyny chcąc rozbawić kolegów,
podarowały im śliniaki. Wszyscy chłopcy
bardzo się ucieszyli
z upominków i chwalili się nimi.
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Przepis na szkolną nudę
Dnia 02.10.2013r. wspólnie z kilkoma klasami udaliśmy się na szkolną
wycieczkę. Na samym początku odwiedziliśmy Gniezno, gdzie zwiedzaliśmy
katedrę gnieźnieńską. Pani przewodnik szczególnie ciekawie opowiedziała
historię Św. Wojciecha. Mieliśmy możliwość ujrzenia słynnych drzwi
gnieźnieńskich oraz trumny, w której znajdują się relikwie świętego. Następnie
udaliśmy się do Ostrowa Lednickiego, gdzie obiektem największego
zainteresowania było miejsce, w którym mieszkał duch Mieszka I. Wszyscy
z zaciekawieniem słuchali intrygujących opowieści na ten temat. Kolejnym
punktem wycieczki był Biskupin, w którym zostaliśmy oprowadzeni po słynnej
osadzie. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć i wyobrazić sobie jak mieszkali nasi
przodkowie. Przez całą wycieczkę dopisywał nam humor i robiliśmy mnóstwo
pamiątkowych zdjęć. Mimo, że pogoda nie dopisała nam w zupełności
wycieczka była bardzo udana. Czekamy na kolejną. 
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Co nowego…
W kinie:
Igrzyska Śmierci: W pierścieniu Ognia
Katniss i Peeta odbywają obowiązkowe Tournee
Zwycięzców, kiedy dowiadują się o fali zamieszek,
do których przyczynił się ich zuchwały czyn. W tle
trwają przygotowania do rocznicowych, 75.
Głodowych Igrzysk, które przyniosą zaskakujący
obrót spraw... Bo Kapitol jest zły. I Kapitol pragnie
zemsty! Wkrótce okaże się, że zwycięska para
stanie przed kolejnym wyzwaniem.

Hobbit: Pustkowie Smauga
Druga część filmowej adaptacja książki J.R.R. Tolkiena,
będąca wstępem do słynnego "Władcy Pierścieni".
Hobbit Bilbo Baggins razem z Gandalfem
oraz trzynastoma krasnoludami zmierza do legowiska
smoka Smauga. Bohaterowie chcą pokonać bestię
i odebrać jej złoto, które ukradła.

Pod Mocnym Aniołem
Jerzy jest pisarzem i alkoholikiem. Poznajemy go w momencie, w którym uwierzył,
że może wygrać z nałogiem. Zakochuje się w młodej dziewczynie i wreszcie czuje,
że ma po co i dla kogo żyć. Jednak nie wytrzymuje długo. Pewnego dnia idzie
prosto do baru Pod Mocnym Aniołem, gdzie zaczyna pić... Wkrótce trafia na
odwyk, gdzie spotyka doktora Granadę, personel i innych pacjentów,
którzy tworzą niezwykle barwną galerię postaci. Jedną z metod leczenia jest
czytanie spisanych wcześniej opowieści, z czasów kiedy się piło. Swoje historie,
zabawne i niekiedy wstrząsające, opowiedzą m.in. reżyser, ksiądz, policjant,
farmaceutka.
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W księgarni:
Odlot-Echols Jennifer
Leah zawsze marzyła o tym żeby latać. Mieszkając z matką, którą
bardziej niż wychowywanie córki interesowali mężczyźni, dziewczyna
oszczędzała każdego dolara, by tylko spełnić swoje marzenie. Teraz,
w wieku siedemnastu lat, jest już wystarczająco dobra, by pracować
dla pana Halla i pilotować niewielkie, ciągnące za sobą bannery,
samoloty. Jednak szczęście Leah nie trwa długo.

Mroczna Bohaterka. Kolacja z wampirem-Gibbs Abigail
Przypadkowe spotkanie na Trafalgar Square odmienia życie Violet Lee, ukazującjej świat, którego nawet
sobie nie wyobrażała: istniejące poza czasem miejsce,w którym elegancja, bogactwo, wspaniałe dwory
i wytworne przyjęcia są znamionami dekadencji, w jakiej żyją jego mieszkańcy. Za tym przepychem kryje
się mrok, którego ucieleśnieniem jest charyzmatyczny i śmiertelnie groźny Kaspar Varn. Violet połączy
z Kasparem niebezpieczna namiętność, za którą obydwoje będą musieli zapłacić wysoką cenę…

Gorączka 2-Shulman Dee
Seth i Eva przetrwali atak wirusa. Niestety z niewiadomych przyczyn stan Evy
się pogarsza. W dodatku ofiarami zabójczej gorączki padają kolejni ludzie.
Seth musi wyruszyć w niebezpieczną podróż w czasie, aby zatrzymać
rozprzestrzenianie się wirusa. Ale nawet nie wie, jak katastrofalne skutki
będą miały wydarzenia, które wywołał…

Czas Żniw-Shannon Samantha
Dziewiętnastoletnia Paige Mahoney pracuje w kryminalnym podziemiu Sajonu Londyn. Jej szefem
jest Jaxon Hall, na którego zlecenie pozyskuje informacje, włamując się do ludzkich umysłów.
Paige jest sennym wędrowcem i w świecie, w którym przyszło jej żyć, zdradą jest już sam fakt,
że oddycha. Na skutek fatalnego splotu okoliczności zostaje przetransportowana do Oksfordu.
Kontrolę nad nią sprawuje pochodząca z innego świata rasa Refaitów. Paige trafia pod protektorat
tajemniczego Naczelnika – staje się on jej panem i trenerem, jej wrogiem. Jeśli Paige chce
odzyskać wolność, musi poddać się zasadom panującym w miejscu, w którym została
przeznaczona na śmierć.
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W świecie muzyki:

Neon Lights
Wykonawca: Demi Lovato
Z płyty: Demi

What Now
Wykonawca: Rihanna
Wrecking Ball
Z
płyty:
Unapologetic
ykonawca:Miley
Cyrus

Story Of My Life
Wykonawca: One Direction
Z płyty: Midnight Memories

Wrecking Ball
Wykonawca:Miley Cyrus
Z płyty: Bangerz

Roar
Wykonawca:Katy Perry
Z płyty:Prism
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Pierwszy dzień szkoły widziany oczami uczniów
Wszedłem do szkoły w ten pochmurny, deszczowy dzień, który przypominał mój zły humor. Na apelu
musieliśmy stać, bo nikt nie pomyślał o minimalnej wygodzie uczniów i nie ustawił krzesełek.
Przemawiali pan dyrektor i pan burmistrz. Niestety nie za wiele słyszałem, ponieważ na łączniku
panował niezwykły gwar. Zrozumiałem coś o dobrze spędzonych wakacjach i wypoczynku co według
mnie było jednym, wielkim kłamstwem, gdyż nie wypocząłem. Pan burmistrz rozdawał dyplomy dala
nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Następnie podzielono nowe klasy i udaliśmy się do sal
z naszymi wychowawcami.
Leper

Dnia drugiego września bieżącego roku odbył się apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego
2013/2014. Zgromadziliśmy się na łączniku apelowym gimnazjum, gdyż pogoda nie pozwoliła
przeprowadzić uroczystości na zewnątrz.
Apel rozpoczął się wystąpieniem pocztów sztandarowych na komendę przewodniczącej RSU
i odśpiewaniem hymnu państwowego przez uczennicę klasy trzeciej na scenie, oraz mimo ogólnego
rozgardiaszu przez uczniów zgromadzonych na korytarzu . Następnie przemawiał Pan dyrektor, który
powitał uczniów, a w szczególności maluchy, prosząc ich starszych kolegów o pomoc dla nowicjuszy.
Witał też pana burmistrza słowem „przyjaciel naszej szkoły” po czym oddał mu głos. Ten w swojej
przemowie ujął współpracę zespołu szkół z organem przewodzącym, wspominał zasłużoną dla szkoły
nauczycielkę, która odeszła przed wakacjami na emeryturę i wręczył dyplomy trojgu nauczycielom,
który zrobili postępy w karierze zawodowej zdobywając kolejne stopnie awansu i uprawnienia.
Po przemowie burmistrza poczty sztandarowe wycofano, a głos zabrała pani dyrektor, która odesłała
do klas część zgromadzonych uczniów. Następnie zapraszała na scenę nowomianowane
wychowawczynie, prosząc o odczytywanie list uczni ów wchodzących w skład nowych klas. Te kolejno
opuszczały łącznik apelowy. Jako ostatnie wyszły klasy II i III gimnazjum.
Apel zaczął się nieco później niż planowano więc trwał do dziesiątej z drobnymi dodatkiem
kilkunastu minut. Po jego zakończeniu otrzymaliśmy w klasach plan lekcji na kolejny dzień
i rozeszliśmy się do domu, lub w miejsca oczekiwania na odwozy.
Thalia
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Drogi Mikołaju…

Drogi Mikołaju!
Piszę do Ciebie list, aby podziękować i poprosić
o prezenty na tegoroczneŚwięta Bożego Narodzenia.
Przy okazji z racji Twoich imienin życzę Ci wszystkiego
najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia i żeby dzieci nie wątpiły
w Twoje istnienie.
Ostatnie prezenty bardzo mnie ucieszyły, a szczególnie
wielka pufa. W tym roku proszę o ogromną ilość mandarynek,
lecz bardziej potrzebne mi są pieniądze. Moim marzeniem jest
pojechać na narty w Alpy, więc myślę, że dzięki Tobie uda mi się
to zrealizować. Mam nadzieję, że szczęśliwie dojedziesz
do mojego domu. Oczywiście śnieg nie jest niezwykle niezbędny,
ale musisz porozmawiać z innymi na ten temat, gdyż sam
klimat jest ważny. Widzę, że co roku strasznie się starasz,
więc liczę na Twoją wyobraźnię.
Serdeczne pozdrowienia.
Michał
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Drogi Mikołaju!
Dziękuję Ci za prezenty, które dostałem w tamtym roku
i z tej okazji proszę Cię o prezenty na ten rok. A tak przy okazji
- wszystkiego najlepszego.
Przez przypadek zniszczyłem swój ostatni telefon,
gdybyś przyniósł mi nową Nokię 3310, byłbym bardzo
szczęśliwy.
Nie chcę naciągać Cię na koszta, także w tym roku nie będzie
tego dużo. Chociaż i tak masz dużo elfów, więc prace idą
szybko. Nie chcę być nieuprzejmy, jak mój kolega Rafał,
dlatego proszę również o wagon gumek kulek. Ostatnie
pieniądze rodzice wydali na pozłacanego Iphone'a, a firma
SONY wyprodukowała nową konsolę. Pewnie obiło się już
Mikołajowi o uszy, przez listy setek dzieci, więc i ja dołączam
się do nich.
Liczę na Ciebie, choć wiem, że masz dużo pracy.

Pozdrawiam, Jacek
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Drogi Mikołaju!
Na wstępie mojego listu chciałbym Cię serdecznie
pozdrowić i życzyć Ci wszystkiego najlepszego z okazji Twoich
imienin.
W zeszłym roku okazałeś się kompletnym sknerusem,
ponieważ nie dostałem nic z mojej krótkiej listy. Było tam
zaledwie 50 pozycji, które były mi koniecznie potrzebne,
a dostałem tylko jedną pozycję- „pinionszki”. Choć było ich
niedużo to i tak już coś. Nie obwiniam Cię, że mi tego nie dałeś.
Możliwe, że zabrały to te Twoje krasnoludki czy inne trolle.
W tym roku w czasie pakowania przypilnuj ich, bo znowu
coś ukradną złodzieje jedne.
Więc w tym roku moją listę dołączam do listu, bo w liście
zajęłaby zbyt dużo miejsca.
Postawię tylko jeden warunek: jeżeli w tym roku dostanę jakąś
głupotę spoza listy to obiecuję, że nie wyślę więcej suchego
chleba dla Twoich rogatych koni. Wiem, że jest kryzys,
ale mi też coś się należy. Nie tylko szkoła i szkoła. Więc miej
na względzie moje "ostrzeżenie"!
Jeszcze raz Cię pozdrawiam i liczę na wyrozumiałość.
Sam-Wiesz-Kto
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Nasze wpadki
- Obrzęd dziadów pochodzi ze starości!

- Był strzelcem w oborze.
(Pisało tam : Był strzelcem w borze)

- Wojna przedstawiona w „Mazurku Dąbrowskiego”
odbyła się pod wodzą Newtona!

- Zadzwoniłam (d)o konia.
- To one mają telefony?

Lekcja j. angielskiego:
- Czy mógłby pan powtórzyć, please?
-No.

Zad. Ania strzelała do skały z odległości 120 m.
-Jaki jest wniosek:
Ale Ania nie miała pozwolenia na broń.
I grozi jej za to do 5 lat!
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Żona modna
„Żona Modna”
-Co u żony przyjacielu? Taką panią chce mieć wielu…
-Wielu patrzy na urodę, ale trzymaj z taką zgodę!
Mówię kiedyś: „przyszła żona”.
Status zmienia- „zaręczona”.
Słodkie słówka jej do ucha
Szepcę. Pani nic nie słucha!
Właśnie wchodzi na facebooka.
Ślub nasz miał być luksusowy.
Tort zaś lekki, beztłuszczowy.
Przed nim chwilę w maśle krab,
A na pierwszy taniec… rap!
Potem: „Postaw dom kochanie.”
Stać nas ledwie na mieszkanie.
Mówi: „Modna hipoteka.
Nie masz zaraz – dług poczeka”.
Dom nasz – nie nasz, lecz bankowy.
Żony kredyt, wysokoprocentowy.
Nuż się spierać o wystroje.
Ona szare chce pokoje, czarne meble, firan brak.
Mnie to bardzo jest nie w smak,
Ale zgoda! Taka moda!
Minimalizm, nie wygoda!
Więc gdy mówię: „kupmy fiata.
Starczy nam na długie lata!”.
Żona, wielce obrażona.
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Na mnie słów swych nie znieważa
Smsem złość wyraża.
Pisze: „Jak to fiata?!
Ja nie zgadzam się na grata.
Marzy mi się wóz sportowy.”
A ja głupiec, bez odmowy
Wóz kupuję, ciągle płacę
Chociaż żona też ma pracę.
I tak mawia: „ Dzisiaj, w świecie
Pracującej wciąż kobiecie dzieci niańczyć nie przystoi.
Rodzina wręcz popisowo, psuje pracę zawodową”.
Tak więc z czasu obfitości, żona moja sprasza gości.
Sama nigdy nie gotuje. Cateringiem nas stołuje.
Brzydzą ją ubrania tanie
Efekt psują w Instagramie.
Wspólne zdjęcia-mówię szczerze,
Wciąż zamieszcza na Twitterze.
Zawsze na nich źle wychodzę.
Pani mnie wyśmiewa srodze.
Woli kumpli z Gadu-Gadu.
Mówi: „oni dają czadu.
A ty nudny, oldschoolowy”.
Co też przyszło mi do głowy,
By się żenić dla urody!
Zapamiętaj przyjacieluPiękne w miłym nie ma celu.
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„Żona modna”
Pewien młody romantyk
Miał górę pieniędzy jak Atlantyk
Ale nigdy nie był do końca uszczęśliwiony
Brakowało mu u boku żony
W końcu znalazł swą ukochaną
Była hrabianką bardzo szanowaną
Po ślubie zamieszkali w willi w mieście
I młodzi szczęśliwi byli wreszcie
Jednak ich szczęście krótko trwało
Pannie się nic w domu nie podobało
Szafki, kredens czy ława
Wszystko w najnowszym stylu mieć chciała
Zaczął się remont, jeden i drugi, trzeci i czwarty
I przez to wszystko mąż zaczął grać w karty
Najpierw wygrywał, jednak się skończyło
Z dnia na dzień długów mu przybyło
Ale wciąż ulegał zachciankom żony
Codziennie woził ją kabrioletem na mody salony
Panna raz przyjęcie urządziła
Całą elitę do willi sprosiła
I do tego obsługę wynajęła
Każda zastawa się od potraw gięła
Ktoś stłukł kieliszek, poplamił dywan perski
Ktoś inny ukradł medal kawalerski
Więcej strat niż pożytku z tego
I to był koniec dobrego
Willa była przejęta przez komornika
A małżeństwo tylko patrzyło jak wszystko znika
Musieli się przeprowadzić
Bez zbędnych wygód sobie radzić
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Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru
Przyniesie Wszystkim spokój i przyjemność.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia
Żyje własnym pięknem,
A Nowy Rok obdaruje Was
Pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
Niech spełniają się wszelkie Wasze marzenia
życzy Redakcja „Supeł”
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