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Wieści
ze szkoły
(informacje
dla niedoinformowanych)
W tym roku w naszej szkole narodziło się wiele pomysłów.
Jednym z nich jest między innymi „Piątek wolny od zadań'' (nasza
nazwa), polega on na tym, że w piątek nauczyciele nie mogą
zadawać zadania na poniedziałek. Wielu to zapewne cieszy.
Sprawnie działa też „Szczęśliwy numerek''. (Dla młodszych
uczniów) „Szczęśliwy numerek ”jest losowany każdego dnia rano
i pokazywany w sklepiku szkolnym. Gdy zostanie wylosowana na
przykład trójka to tego dnia osoby w klasach 4–6 szkoły
podstawowej i 1–3 gimnazjum, które mają ten numerek
w dzienniku nie mogą być pytane.

„Święta, święta
i po świętach''
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i wszyscy czekają
na nie z wielką niecierpliwością, dzieci piszą listy do Mikołaja a dorośli
przygotowują się do Wigilii oraz stroją domy. Nasuwa nam się pytanie
„Ile czasu w święta zajmie nam odpoczynek i spędzanie czasu
z rodziną ?” . Odpowiedzmy sobie teraz na to pytanie. Może należy coś
zmienić ? Może w te święta spędzimy więcej czasu z bliskimi
niż z komputerem, który ledwo zmieścił się pod choinką ?
Zastanówmy się. Czas szybko minie, a święta jeszcze szybciej.
Pomyślmy teraz, bo niedługo może być już za późno.
To nasza rada, drogi czytelniku, zrobisz, co będziesz chciał,
ale rób to mądrze. Serdecznie życzymy wszystkim

WESOŁYCH ŚWIĄT
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Co dalej ?
Nowość w „Gazetce Szkolnej” - „Co dalej?”.
Będziemy tutaj omawiać dalsze ścieżki edukacji, może nawet
pomożemy niektórym w wyborze dalszej drogi życia. W tym
numerze na przykład omówimy kierunki nauki związane z
matematyką i podamy pobliskie szkoły, w których można się
kształcić w tym kierunku . Matematyka - jest to dział bardzo
rozległy, więc raczej nie uda nam się tu omówić wszystkiego,
ale
postaramy
się
o
jak
najwięcej
informacji
dla was. Matematyka przyda Ci się między innymi
na kierunkach takich jak:
- Informatyka-Angielski-Matematyka
- Matematyka-Fizyka-Informatyka
- Informatyka
- Technik Mechanik
- Technik Elektryk
- Matematyka-Geografia
-Biologia-Chemia-Matematyka
-Fototechnik
-Technik analityk
-Technik analityki medycznej
-Technik architekt
-Technik architektury krajobrazu
-Technik archiwista
-Technik budownictwa
-Technik ceramik
-Technik elektronik
-Technik elektryk
-Technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych
-Technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania
-Technik geodeta
-Technik geofizyk
-Technik mechanik
-Technik mechanik lotniczy
-Technik mechanik okrętowy
-Technik mechanizacji rolnictwa
-Technik mechatronik
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-Technik meteorolog
-Technik metrolog
-Technik spedytor
Pobliskie szkoły w których możesz się kształcić to :
- Technikum Mechaniczne w Bochni,
- LO nr 1 im. Władysława Orkana w Limanowej
- 4 LO im. Stefana Wyszyńskiego w Limanowej
- Technikum Budowlane w Limanowej
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Limanowej
- LO nr 2 w Bochni
- Technikum Publiczne w Bochni
Jeżeli myślałeś, że tych kierunków jest mniej, to się trochę pomyliłeś;)
Nie będziemy ich opisywać, ale jeśli zaciekawił cię któryś,
to poszukaj sobie informacji w internecie lub na stronach szkół.

Sport
Wszyscy Polacy lubią sporty zimowe. Mówiąc sporty zimowe,
większość z nas przez to rozumie skoki narciarskie
i
biegi
narciarskie
(inaczej
Stoch,
Kot,
Kowalczyk
i spółka), ale poza tymi dyscyplinami to nie wiemy zbyt dużo
o sportach zimowych. Czy słyszałeś o polskich biathlonistach
czy
biathlonistkach,
o
łyżwiarzach
i
łyżwiarkach
albo o skoczkiniach lub biegaczach narciarskich ?
Przewidujemy, że większość z was o tym nie wiedziała.
Polacy
odnoszą
sukcesy,
może
nie
tak
często
jak w biegach czy skokach ale odnoszą. Na przykład Krystyna
Pałka-Guzik zajęła miejsce w Top 10 biathlonistek sezonu
2015/2016.
Poza
nią
w
polskim
biathlonie
są też Monika Hojnisz, Kinga Mitoraj, Magdalena Gwizdoń,
Weronika Nowakowska-Ziemniak, Grzegorz Guzik (możliwe,
że to mąż Krystyny Guzik i słowo możliwe znaczy na pewno), Rafał
Penar, Mateusz Janik i Łukasz Szczurek.
Polskie łyżwiarstwo reprezentują Zbigniew Bródka (medalista
olimpijski z Soczi), Artur Waś, Katarzyna Bachleda-Curuś, Natalia
Czerwonka oraz Luiza Złotkowska. Nasze skoki narciarskie u pań
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reprezentują między innymi Magdalena Pałasz i Joanna Szwab.
Natomiast biegi narciarskie panów uprawiają Maciej Staręga
i Maciej Kreczmer.
Biathlon to połączenie biegania na nartach i strzelania
ze specjalnego karabinu. Łyżwiarstwo jak sama nazwa mówi wiąże
się
z
łyżwami,
a
dokładnie
z
wyścigami
na łyżwach. Myślimy, że nie musimy nikomu tłumaczyć,
o co chodzi w biegach i skokach narciarskich…….
Serdecznie zapraszamy do oglądania oraz uprawiania sportów nie
tylko latem ale i zimą. Liczymy, że kogoś udało nam się
zainteresować sportami zimowymi.
Życzymy miłej zimy. ;)

Rozrywka
Strefa kawałów:
Pewnego dnia … Za siedmioma zielonymi
górami,
za siedmioma zielonymi lasami,
za siedmioma zielonymi rzekami (od glonów).
Na zielonej łące, w zielnym domku mieszkał czerwony
krasnoludek.
Wychodząc z domu rzekł do siebie:
-Kurczę, chyba bajki pomyliłem.
Do kasjera hotelowego przychodzi klient
- Proszę pana, zasłałem łóżko. - mówi
- To dobrze.- odpowiada
- Nie bałdzo .
W zimowy wieczór gajowy złapał w lesie złodzieja, który kradł
ścięte drzewo.
- Co kradniemy drzewo?
-Panie gajowy, ja tylko zbieram paszę dla
królików!
-Chcesz mi wmówić, że króliki jedzą drewno?
-Jeśli nie będą chciały jeść, to napalę im w piecu.
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Facet pisze z blondynką na czacie.
-Piszemy już ze sobą od 2 tygodni, moglibyśmy się spotkać
w realu? - pyta mężczyzna.
-Ale u mnie nie ma Reala, moglibyśmy się spotkać
w Biedronce?
-Prosiaczku, Prosiaczku! - woła Kubuś Puchatek – Krzyś dał nam
10 baryłek miodu do podziału.
To na każdego będzie po 8.
-Ależ Puchatku – mówi Prosiaczek – 10 baryłek
na dwóch, to będzie po 5 a nie po 8.
-Ja tam nie wiem, ja swoje zjadłem.

Co w szkole piszczy?:
- „Do życia powróciła gazetka szkolna” (jeżeli
to przeczytałeś to znaczy, że o tym już wiesz.) XD
- Powrót drożdżówek do sklepiku!!
- W sklepiku teraz znajdziesz mnóstwo zdrowych, pysznych
przekąsek (główny inicjator: Łukasz Pytel).
-Teraz wiemy gdzie będzie wycieczka końcoworoczna !
Uczniowie wybrali Zamość i Roztocze.
Szukamy tytułu na gazetkę szkolną. Prosimy zgłaszać
propozycje w sklepiku szkolnym. :)
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