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Wielkanoc
Jest to okres, w którym cały chrześcijański świat
przeżywa przeżywa mękę, śmierć i Zmartwychstanie
Chrystusa. Wielkanocne symbole to między innymi
jajko (symbol nowego życia), baranek (symbol Jezusa
Zmartwychstałego). Na czas Wielkiego Postu
KAŻDY powinien mieć jakieś
postanowienie. Czy ty drogi
czytelniku odmówiłeś sobie już
czegoś??? (np. nie będę grał na
komputerze tylko kupię gazetkę
szkolną i ją przeczytam). Tak na
serio, to radzimy sobie czegoś
odmówić, nie tylko z powodów
religijnych. Takie postanowienie
pomoże Ci w ćwiczeniu swojego
charakteru. Życzymy szczęśliwej Wielkanocy
i pysznego jajka.
Mateusz Wójtowicz

Smutne rocznice
Zbliżają się rocznice katastrofy smoleńskiej i zbrodni
katyńskiej. 10 kwietnia 2010 roku polska delegacja
leciała do Rosji na obchody rocznicy zbrodni
katyńskiej. O godzinie 10.41 doszło do tragedii.
Polski „Tupolew” runął na ziemię. Do ofiar tej
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katastrofy należeli między innymi Lech Kaczyński,
ówczesny prezydent Rzeczpospolitej z żoną. Lecieli,
aby okazać szacunek ofiarom zbrodni katyńskiej.
Wiosną 1940r. funkcjonariusze NKWD zamordowali
21.857 polskich jeńców wojennych - głównie
oficerów. Stało się to w kilku miejscowościach
na terenie dzisiejszej Rosji i Ukrainy: w Katyniu,
w
Twerze-Miednoje,
Charkowie
i
innych
nieujawnionych jeszcze miejscach zbrodni
Te kraje ogłosiły wtedy
po katastrofie smoleńskiej:

żałobę

narodową

Mateusz Wójtowicz

Co dalej?
Dziś opowiemy o liceum. Jeżeli chcesz iść na studia,
to najkrótsza droga prowadzi przez liceum. Nauka
trwa 3 lub 4 lata, po nich zdaje się maturę. Gdy
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skończysz liceum, pamiętaj, że nie masz zawodu.
Wtedy najlepiej od razu udać się na studia.
Profile w liceum:
- profil humanistyczny (potrzebne do studiowania:
prawa,
psychologii,
socjologii,
politologii,
dziennikarstwa)
- profil matematyczny (potrzebne do studiów
na kierunkach ścisłych, takich jak: ekonomia,
zarządzanie, logistyka, budownictwo, astronomia,
rachunkowość, architektura, fizyka)
- profil biologiczno-chemiczny (potrzebne do studiów
na kierunkach medycznych i przyrodniczych, takich
jak:
medycyna,
biotechnologia,
farmacja,
rehabilitacja, fizjoterapia, biologia, chemia, zoologia,
kosmetologia, ochrona środowiska)
Pobliskie licea:
- I LO im. Władysława Orkana w Limanowej
- II LO ( Liceum Ogólnokształcące) im. Legionów
J. Piłsudskiego w Limanowej
- IV LO im. Stefana Wyszyńskiego w Limanowej
włączone do Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa
Piłsudskiego w Limanowej
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- LO im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej
- I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni
- II LO im. Orła Białego w Bochni
- LO im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie
- Liceum Plastyczne w Nowym Wiśniczu
- LO w Bochni, ul. Windakiewicza 23
- LO przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Bochni.
Liczymy, że tym artykułem nakierowaliśmy kogoś na
właściwą ścieżkę edukacji. Jeżeli zainteresowałeś się
którymś liceum, to sprawdź sobie więcej informacji
w internecie.
Mateusz Wójtowicz

Sport
Piłka nożna (ważne mecze):
Borrusia Dortmund 4:0 Benfica Lizbona
Juventus Turyn 2:1 AC Milan
FC Barcelona 6:1 PSG
Lazio Rzym 2:0 AS Roma
Bayern Monachium 3:0 Schalke 04
Borrusia Dortmund 6:2 Bayern Leverkusen
Liverpool 3:1 Arsenal Londyn
West Ham United 1:2 Chelsea Londyn
SSC Napoli 1:3 Real Madryt
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Arsenal Londyn 1:5 Bayern Monachium
Olimpic Lyon 4:2 AS Roma

Świat Sportu:
Polscy Skoczkowie MISTRZAMI ŚWIATA
Grzesiek Krychowiak ma zostać wypożyczony do FC
Nantes.
Martin Sundby zapewnił sobie Kryształową Kulę
w biegach narciarskich mężczyzn.

Motoryzacja
Lamborghini Aventador
Super samochód zaprezentowany publicznie przez
włoską
firmę
Lamborghini
28
lutego 2011 roku na
Międzynarodowym
Salonie
Samochodowym
w Genewie. Został
stworzony
jako
następca dla produkowanego przez dziesięć lat
modelu Murciélago. Do napędu Aventadora użyto
nowej jednostki 6,5 l V12 o rozwarciu cylindrów
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równym 60° i pojemności skokowej 6498 cm³, jest to
czwarty motor konstrukcji Lamborghini (drugi V12),
a
za
przeniesienie
napędu
odpowiada
jednosprzęgłowa
7-biegowa
przekładnia
półautomatyczna. Maksymalna prędkość tego
samochodu to 350 km/h. Cena detaliczna tego
pojazdu w Europie waha się granicach 255.000 €.
Planowany poziom produkcji wynosi 4000
egzemplarzy.
Powstało
tylko
osiem
form
odlewniczych
służących
do
wykonywania
samonośnego nadwozia z włókien węglowych, każda
pozwala na wykonanie około 500 nadwozi.
W 2011 Lamborghini
Aventador został okrzyknięty
jako 3 najszybszy samochód na świecie, uzyskując
wynik 1:16.5, równocześnie Aventador został uznany
za najlepszy samochód w tym samym roku.
Kamil Wolak

Elektronika
Cześć ja jestem Dawid i dzisiaj
przedstawię wam 3 przydatne
gadżety do telefonów.
Pierwszym gadżetem będzie czytnik
micro SD USB. Działa tak, że
wkładamy jedną stronę do telefonu
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a

drugą

do komputera, ale niekoniecznie. Gdy nasz gadżet
podepniemy pod telefon, możemy kopiować sobie
dane z jednej karty pamięci na drugą lub też do
pamięci w telefonie. Cena takiego urządzenia oscyluje
w granicy 5 zł.
Następną rzeczą będzie power bank
firmy Zilner. Ma on pojemność
25000mAh. Posiada 3 wejścia na kable
do ładowania, a także lampę led. Jego
wykonanie
jest
bardzo
staranne
i eleganckie. Cena to 25 zł, więc moim
zdaniem warto go kupić.
Dochodzimy do finałowego
gadżetu, a jest to głośnik
bluetooth JBL GO. Sam go
używam i powiem: jest bardzo
fajny. Wyróżnia go to, że głośno
gra, a bateria wytrzymuje więcej
niż 5 godzin. Posiada także
wbudowany mikrofon, dzięki
rozmawiać przez telefon.

czemu

można

To by było wszystko. Mam nadzieję, że któryś
z gadżetów wam się spodobał.
Dawid Gogoc
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Gotuj z Jaśkiem
(edycja specjalna dla pani kucharki)
Wprawdzie już dawno po świętach i teraz nie każdy
może jeść słodycze, (np. ja) ale dzisiaj podam wam
przepis na wyśmienity piernik (informacja zgodna
z relacjami klasy I g, pań kucharek i pani Barbary
Krawczyk).
Składniki:
- 0,5 szklanki oleju,
- 2 jajka,
- 1 zapach rumowy (może
być),
- 2 łyżki miodu,
- 1 łyżka sody,
- 1 i 1/4 szklanki mąki,
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia,
- 2 szklanki tartej marchewki,
- 1/2 paczki przyprawy do piernika,
- 1 łyżeczka kakao.

Jak wykonać ?
Wszystkie składniki sypkie wymieszać ze sobą, potem
dodać do nich płynne, a na koniec dosypać tartą marchew.
Piec w temperaturze 180°C, przez około 40 - 50 minut.

Smacznego!!!
Jan Orzeł
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Rozrywka
Kawały:
Polak, Niemiec i Rusek byli w piekle. Diabeł kazał
im przynieść po kwiatku. Pierwszy przyszedł Pola
k z tulipanem. Diabeł kazał wsadzić mu go w tyłek. Polak
zrobił to bez problemu. Potem przyszedł Niemiec z różą
i zrobił to samo. Niemiec zaczął płakać i śmiać się. Diabeł
na to:
- Czemu płaczesz?
- Bo mnie tyłek boli.
- A czemu się śmiejesz?
- Bo Rusek idzie z kaktusem.
Czym się różni czerwona skarpetka od czerwonej róży?
- zapachem.
Idą dwa koty przez pustynię i mówi jeden do drugiego:
- Stary jaka duża kuweta.

Szkoła jest jak film:
Geografia – Discovery Channel
WF – „Szkoła Przetrwania
Religia – „Dotyk Anioła”
Chemia – „Szklana Pułapka”
Fizyka – „E=mc2”
Historia – „Sensacje XX-wieku”
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J. angielski – „Londyńczycy”
J. polski – „Magia liter”
Biologia – „Szpital”
Muzyka – „Jaka to melodia?”
Lekcja wychowawcza – „Na każdy temat”
WDŻ – „Kochanie ratujmy nasze dzieci!”
Poprawka – „Stawka większa niż życie”
Nowy w klasie – „Kosmita E.T.”
Ostatnia ławka – „Róbta co chceta”
Pan konserwator - James Bond
Wyrwanie do odpowiedzi – Losowanie Lotto
Wywiadówka – „Z archiwum X”
Wakacje z rodzicami – „Familiada”
Pani kucharka – „Hell's Kitchen”
Woźny – „Strażnik Teksasu”
Szkolne szafki – „Wojny magazynowe”
Korytarz szkolny – „Ulica Sezamkowa”
Powrót taty z wywiadówki – „Wejście smoka”
Szkoła – „Świat według Kiepskich”
Iluzjonista po swoim kolejnym numerze oznajmia widzom:
- Teraz sprawię, że na waszych oczach zniknie jedna
z obecnych tu kobiet.
Nagle z ostatniego rzędu słychać męski głos:
- Moja żona zgłasza się na ochotnika!
Na granicy.
Podjeżdża czarny samochód, wysiada z niego młody
i elegancko ubrany facet.
Celnik zaczyna standardowe pytania:
- Narkotyki? Broń? Nielegalne towary?
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- Oczywiście.
Facet otwiera bagażnik. Celnik z niedowierzaniem patrzy
na zawartość samochodu: paczuszki z białym proszkiem,
broń, pieniądze.
- To wszystko pana?!
- Nie, to pańskie. Moje jest w tamtym tirze.
Lew mówi do zwierząt:
- Mądre zwierzęta na lewo a ładne na prawo.
A żaba na to:
- Przecież się nie rozdwoję.
W warsztacie samochodowym klient siedzi w fotelu
i czyta gazetę, a na kanale stoi samochód.
Przychodzi mechanik i zabiera się za auto. Po chwili mówi
do klienta:
- Przydałoby się wymienić świece.
- To wymieniaj pan, tylko szybko.
Mechanik czuje, że złapał frajera i nawija dalej:
- Pasek rozrządu też do wymiany. Klocki i tarcze też.
I płyn hamulcowy, i w chłodnicy, i wycieraczki...
- Wymieniaj pan, tylko szybciej, bo nie mam czasu.
Mechanik skończył, odstawił samochód i mówi:
- No, gotowe.
Na to klient pokazując na samochód stojący przed
warsztatem:
- No to bierz się pan teraz za mój.
Jasiu pragnął mieć papugę. Rodzice zdecydowali się ją
kupić. Pewnego razu mama pyta Jasia :
- Jaka jest pogoda?
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A Jasiu na to:
- Ale leje.
Papuga to zapamiętała. Jasiu wybiera się do szkoły
z papugą i z pewnego domu słyszy:
- Oddawaj te pieniądze złodzieju!
Papuga to zapamiętała. Mama Jasia szykuje tatę Jasia do
pracy i mówi:
- Uważaj na zakrętach kochanie!
Papuga to zapamiętała. W niedziele Jasiu zabiera papugę
do kościoła. Ksiądz kropi kropidłem, a papuga:
- Ale leje!
Ksiądz zbiera na ofiarę, a papuga:
- Oddawaj te pieniądze złodzieju! Ksiądz się zdenerwował i
zaczął ganiać papugę po kościele, a papuga do niego:
- Uważaj na zakrętach kochanie!

Zagadki:
1. Jak się nazywa mały Niemiec?
2. Jak wabi się pies złomiarza?
3. Jak się nazywa rozmowa wędkarzy?
4. Jak się otrzymuje cynę?
5. Co mówi ogrodnik do ogrodnika?
6. Jak się nazywa cukierek znienawidzony przez graczy?
7. Co robią lekarze w kuchni?

Odpowiedzi do zagadek:
1. Mikroszkop.
2. Puszek.
3. Pogawędka.
4. Bierzemy cynamon i odejmujemy resztę amonową.
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5. Przesadziłeś.
6. Ma – laga
7. Leczo.
Mateusz Wójtowicze
Jan Orzeł

Co w szkole piszczy?
Szukamy nowych pomocników do gazetki!!!
Chętnych prosimy o kontakt z Mateuszem
Wójtowiczem.
W tym roku odbędzie się wycieczka w Góry
Świętokrzyskie.
- Do sklepiku wróciły drożdżówki (ale po co, jak
każdy będzie teraz jadł „Piernik Jaśka”)
Wyniki Konkursu na najmilszego
i najmilszą dziewczynę w szkole:
Gimnazjum:
Najmilszy Chłopak:
Łukasz Pytel (1g) oraz Michał Dudek (3g)
Najmilsza Dziewczyna:
Weronika Wolak (1g)
Szkoła Podstawowa:
Najmilszy Chłopak:
Jakub Wójtowicz (kl. 3)
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chłopaka

Najmilsza Dziewczyna:
Patrycja Surma (kl. 6)

Konkursy
Chcieliśmy pogratulować ostatnim zwycięzcą, a tymi
szczęśliwcami okazali się:
Krzysztof Augustyn
oraz
Dawid Ptaszek (po raz drugi!!)
Gatulujemy!

Zasady
1. Nagroda jest tylko jedna
(bon na 3zł w sklepiku)
2. Należy odpowiedzieć poprawnie na 10 pytań.
3. Nagrodę otrzymuje osoba, która przyniesie karteczkę
oraz zakupi gazetkę.
4. Karteczkę należy przynieść do sklepiku szkolnego.
5. Sposób rozwiązania pytań jest dowolny.
6. Są 2 rodzaje konkursów: dla gimnazjum
i dla szkoły podstawowej.

Pytania dla gimnazjum:
1. Wymień wszystkich Polaków nagrodzonych Nagrodą
Nobla.
2.W którym roku była Bitwa pod Wiedniem?
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3.Państwo w Europie z największymi złożami węgla
kamiennego.
4.Słowo „Szwecja” po angielsku.
5.Azjatyckie państwo graniczące tylko z Rosją
i Chinami.

Pytania dla szkoły podstawowej:
1.Słowo „Ziemia”( w sensie planeta Ziemia) po angielsku.
2. Stolica Włoch.
3.Autor tekstu hymnu Polski.
4.Pierwszy król Polski.
5. 25 * 5 + 24:8 - (2+2) = …...
* oznacza mnożenie

Następny numer już w Kwietniu ;)
Autorzy:
Mateusz Wójtowicz
Jan Orzeł
Dawid Gogoc
Kamil Wolak

Pomagały:
Pani Marta Giza-Balawajder
Pani Agnieszka Słowiak
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