TEMAT TYGODNIA
PRZYGOTOWANIA DO
ŚWIĘTA SZKOŁY (str.2)

SZKOŁA
SAMORZĄD DZIAŁA (str.3)

KINO
FILMY I PREMIERY (str.4)
Nie możesz przegapić…
MACZETA ZABIJA (D.Trejo,
Mel Gibson )
ŻYCIE ADELI ROZDZIAŁ
1 i 2 (L.Seydoux, „Adèle”)
CZAS NA MIŁOŚĆ
(D.Gleeson, Rachel McAdams)

TYDZIEŃ W SKRÓCIE
MUZYKA (str. 4)
KONCERTY

ZDJĘCIA
ZDJĘCIA ZE ŚWIĘTA
SZKOŁY 2011, 2012

W zeszłym tygodniu pisaliśmy o
kweście. W tym numerze zajmiemy się
sprawą niemniej ważną, czyli 16.
świętem szkoły.
Tegoroczne obchody zapowiadają się
niezwykle ciekawie – począwszy od
kawiarenki artystycznej gimnazjum, a
kończąc na kawiarenkach tematycznych
podstawówki, w tym roku nie zabraknie
oryginalnych pomysłów, pysznego
jedzenia i, oczywiście,
niepowtarzalnego klimatu

TEMAT TYGODNIA
PRZYGOTOWANIE DO ŚWIĘTA SZKOŁY

(w imieniu gazetki szkolnej pisze Jan Szeląg)

TEGOROCZNE ŚWIETO SZKOŁY, choć nie inne niż co roku, z pewnością
będzie miłym odpoczynkiem od rutyny codziennego dnia szkolnego.
Tak jak co roku, gimnazjum zaprezentuje swoje talenty w Kawiarence
Artystycznej (której tematem w tym roku będzie „Warszawa Nocą”),
podstawówka zorganizuje swoje własne kawiarenki tematyczne. Odbędzie się
też loteria fantowa.
Choć święto szkoły jest bez wątpienia niepowtarzalne w kwestii atmosfery,
pomysłów i kolorów, to co roku odbywa się według podobnego schematu. W
tym roku mamy bardzo aktywny samorząd – wykorzystajmy to. Każdy, kto
ma jakiś pomysł nich powie o nim dowolnemu członkowi samorządu. Do
święta szkoły został nam jeszcze tydzień – wykażmy się własną inicjatywą, i
pokażmy, że ta szkoła należy przede wszystkim do nas, uczniów.
(w imieniu gazetki szkolnej pisze Ania Dąbrowska)

26 PAŹDZIERNIKA ODBĘDZIE SIĘ JAK CO ROKU – ŚWIĘTO
SZKOŁY. Podczas świętowania, w auli naszej szkoły (kawiarenka
artystyczna) będą odbywały się występy uczniów. Można zaprezentować co
tylko się chce:
- śpiewanie
- tańczenie
- recytowanie
- granie na instrumencie
- żonglerkę
- stepowanie
i wiele, wiele innych kreatywnych i artystycznych rzeczy.
Wszystkich chętnych zapraszamy do występów. Zapisy prosimy kierować do
pana Grzegorza do wtorku tego tygodnia.
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SZKOŁA
SAMORZĄD DZIAŁA

Choć jeszcze nie widać tego wyraźnie, tegoroczny samorząd już wziął się do
pracy. Odbyły się dwa spotkania i już podjęto kilka ważnych decyzji (które
muszą jeszcze przez jakiś czas pozostać tajemnicą).

Tymczasem (w imieniu samorządu) chcielibyśmy przypomnieć, że samorząd
jest organem mającym za zadanie reprezentowanie wszystkich uczniów.
Jesteśmy więc otwarci na wszystkie Wasze pomysły - możecie je zgłaszać
dowolnemu członkowi samorządu. Możecie być pewni, że zostaną
rozpatrzone, a najlepsze z nich – wcielone w życie.
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KINO
MACZETA ZABIJA (reż. Robert Rodriguez , występują: Danny Trejo, Mel Gibson)
Rząd amerykański zatrudnia byłego agenta Machetę (Danny Trejo), któremu powierza ważną i
niezwykle trudną misję.
Ma on odnaleźć i zlikwidować bezwzględnego miliardera i handlarza bronią Luthera Voza
(Mel Gibson), nim ten wcieli w życie swój szalony plan rozpętania wojny na całym świecie.
Kolejny krwawy film Roberta Rodrigueza w gwiazdorskiej obsadzie

ŻYCIE ADELI – ROZDZIAŁ 1 i 2 (reż. Abdellatif Kechiche, występują: Léa Seydoux, „Adèle”)
Opowieść zaczyna się, kiedy tytułowa bohaterka ma 15 lat i jest w liceum. Przeżywa pierwsze
zauroczenie, miłosne rozczarowanie. Jedna rzecz nie ulega dla niej wątpliwości: dziewczyny
chodzą z chłopakami. Jej życie zmienia się jednak na zawsze, gdy pewnego razu spotyka Emmę,
młodą kobietę o niebieskich włosach. To właśnie dzięki niej Adela odkryje swoje pragnienia i
kobietę w sobie. Na oczach widzów Adela dojrzewa, poszukuje swojej życiowej drogi, gubi ją i
znowu odnajduje...

CZAS NA MIŁOŚĆ (reż. Richard Curtis , występują: Domhnall Gleeson, Rachel McAdams)
Kończąc 21 lat Tim Lake (Domhnall Gleeson) odkrywa, że może podróżować w czasie.
Postanawia uczynić świat lepszym, znajdując sobie dziewczynę. Podróżując z Kornwalii do
Londynu poznaje śliczną Mary (Rachel McAdams), w której natychmiast się zakochuje.
Podróżując w czasie Tim zdobywa jej serce, tworząc przy okazji niekiedy niezwykle zabawne
sytuacje. Dla wszystkich lubiących podróże w czasie.
~ J.SZ

MUZYKA
NAJBLIŻSZE KONCERTY
WHITE LIES – 19 Listopada Poznań ul. Głogowska 14

BASTILLE – 19 Listopada Warszawa Stodoła
Macklemore & Ryan Lewis
„Było niesamowicie!!!Świetna atmosfera, głośno, śmiesznie i oczywiście najlepszy
wykonawca!! <33 Mam nadzieje, że to nie jego ostatni pobyt w Polsce... ;3”
Ania Jankiewicz 1b
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Macklemore & Ryan Lewis

~ A.D
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