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Rok szkolny na
półmetku
Jak większość się pewnie domyśliła
lub
dowiedziała
od
rodziców
rok
szkolny
zbliża
się
do
połowy,
co oznacza, że otrzymamy oceny za półrocze nauki. Część
jest pewnie zadowolona, a część …… trochę mniej.
Tak czy owak, może zabrzmimy teraz jak nauczyciele
i rodzice, ale jak chcesz coś w życiu osiągnąć, to w szkole
pasowałoby mieć przyzwoite wyniki. (Nie chodzi o ciąg cyfr
„222222222”). Dlatego więc radzimy wziąć się
w garść i zdobyć jakąś piątkę lub czwórkę. (Prosimy nie
przewracać teraz oczami). Rodzice i Mikołaj, który jakimś
cudem władował ten komputer pod choinkę, byliby na
pewno zadowoleni. Nauczyciele zresztą też. Zastanów się
nad tym i jak przeczytasz gazetkę do końca, idź się poucz.
Mateusz Wójtowicz

Co dalej?
Drugi już raz napiszemy coś o możliwościach dalszej
edukacji.
Zapraszamy !!!
Zasadnicza Szkoła Zawodowa inaczej zwana
„Zawodówką” nie jest przedmiotem, ale szkołą. Nauka trwa
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tam 2 lub 3 lata. Edukacja kończy się egzaminem
zawodowym. Spotkać się można w tej szkole
z przedmiotami ogólnymi na poziomie podstawowym
oraz przedmiotami zawodowymi. Obowiązkowe są
praktyki. Po ukończeniu szkoły masz zawód, ale nie masz
zdanej matury. (Nie zdaje się matury w Zasadniczej Szkole
Zawodowej).
Profile to:
- fryzjer
- sprzedawca
- ogrodnik
- kucharz małej gastronomi
- mechanik pojazdów samochodowych
- operator obrabiarek skrawających
- blacharz samochodowy
- piekarz
- monter instalacji, urządzeń sanitarnych
- murarz
- stolarz
- krawiec
- cukiernik
- rzeźnik
- introligator

Aby dostać się do tej szkoły, nie trzeba być Einsteinem, ale
też nie należy tego traktować jak zabawę. Szkoła
to szkoła i tego nie zmienimy. Liczymy, że może ktoś
zainteresował się tym artykułem. Jeżeli chcesz dowiedzieć
się więcej o tych kierunkach, sprawdź je sobie
w internecie.
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Pobliskie szkoły zawodowe:
- ZSZ Limanowa Piłsudskiego 81
- ZSZ Limanowa Jana Pawła II 42a
-ZSZ Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorstwa
w Limanowej Marii Konopnickiej 4
- ZSZ Żegocina
- Publiczna ZSZ Łapanów
- ZSZ Bochnia Windakiewicza 23
- ZSZ Bochnia (w Zespole Szkół Nr 2)
Mateusz Wójtowicz

Językolandia
Znana ze starszych numerów gazetki „Językolandia”
w zupełnie nowej odsłonie zapraszamy.
J. polski:
1. Kto jest twoim najlepszym przyjacielem ?
2. Jakie jest twoje największe marzenie ?

J. angielski:
1. Who is your best friend ?
2.What is your biggest dream ?

J. niemiecki:
1. Wer ist ihr bester Freund ?
2.Was ist ihr größter Traum ?
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J. francuski:
1. Qui est votre meilleur ami?
2.Quel est votre plus grand rêve?

J. rosyjski:
1.Кто твой лучший друг?
(czyt. Kto twój łuczij drug)
2. Какова ваша самая большая мечта?
(czyt. Kakowa wasza samaja bolszaja meczta?)

Hiszpański:
1. Quien es tu mejor amigo?
(czyt. kie nesz tu mehor amigo)
2. Cual es su mayor sueno?
(czyt. kuale es su manior słenio)
(Przepraszamy jeśli w tych tłumaczeniach pojawiły się błędy)
Mateusz Wójtowicz

Sport
Zakończył się 2016 rok pełen wielu wydarzeń i imprez
sportowych. Euro 2016, Igrzyska Olimpijskie Rio, Igrzyska
Paraolimpijskie Rio i wiele innych. Zaczyna się 2017 rok,
który też się zapowiada genialnie. Dziś chcemy przedstawić
najważniejsze imprezy nowego roku. Zapraszamy!
11 stycznia – MŚ w piłce ręcznej mężczyzn
22 luty – MŚ w narciarstwie klasycznym
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24 marzec – koniec PŚ w skokach narciarskich
26 marzec - EL. MŚ. mecz Czarnogóra-Polska
24 maja – Finał Ligi Europy w piłce nożnej
3 czerwiec – Finał Ligi Mistrzów w piłce nożnej
10 czerwiec – EL. MŚ. Mecz Polska-Rumunia
30 czerwiec – Finał Młodzieżowych ME w piłce nożnej
Życzymy miłego, mega sportowego nowego roku.
Mateusz Wójtowicz

Mechanika-Technika-Motoryzacja
Samochody - najczęściej używany środek transportu
na świecie. Pełno ich w miastach, na autostradach.
Niestety, w tym roku w Europie ma wejść ustawa o zakazie
wjazdu dla aut z silnikiem diesla starszym niż 6 lat!:(
Co spowodowało taki straszny zakaz?
Odpowiedź jest prosta:
SMOG
W tamtym roku japoński koncern
samochodowy Toyota Motor zaprezentował prototyp
swojego najnowszego modelu Concept-i, wyposażonego
w rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję.
Auto zostało przedstawione przed otwarciem największych
Międzynarodowych Targów Elektroniki Użytkowej w Los
Angeles, które rozpoczęły się w czwartek.
Koncepcyjny samochód ze znakiem Toyoty potrafi,
jak podkreśla, jego producent "odczytywać emocje i cechy
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osobowości kierowcy".
Według Kyodo, auto wyposażone jest w elementy sztucznej
inteligencji, dzięki którym może obserwować twarz
kierowcy i odczytywać jego intencje, rozmawiać z nim
na ulubione tematy, czy proponować mu jazdę dobraną
do jego potrzeb trasą. Samochód będzie też, jak twierdzi
producent, mrugać do kierowcy ostrzegawczo światłami,
gdy wykryje u niego choćby cień zmęczenia, odtwarzać
relaksacyjną muzykę, by go rozluźnić, gdy jest
zdenerwowany i przełączać się na tryb autonomiczny, jeśli
"uzna", że kierowca prowadzi w sposób niebezpieczny. Jak
podała Kyodo, Toyota chce wyprodukować model
eksperymentalny inteligentnego auta w ciągu najbliższych
kilku lat i testować go w Japonii.
A wy jak myślicie czy taki projekt jest w ogóle realny?
Jan Orzeł

Rozrywka
Kawały:
-Wiesz mamo, Janek mi
powiedział, że jesteś
najmilszą kobietą, jaką zna.
-Może go do nas zaprosisz?
- Nie trzeba. Niech dalej tak myśli.
Na lekcji przyrody nauczycielka pyta:
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach?
-To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się
-7-

rok szkolny!
Mała Ania mówi:
- Mamusiu, pójdę do sklepu kupić zeszyt.
- Ani mi się waż! Taki deszcz leje, że psa żal wypędzić. Tata
zaraz pójdzie i ci kupi ten zeszyt.
Rozmawiają dwaj koledzy:
- 2 + 2 to 8 wiesz ?
- Co ty głupi jesteś, na ortografii nie byłeś ?
Polak, Niemiec, Chińczyk i Rusek lecą balonem. Jest
przeciążenie
i wspólnie decydują, że wyrzucą to czego w ich kraju jest
dużo. Chińczyk wyrzuca ryż: U nas tego dużo.
Niemiec wyrzuca hełmy: U nas tego dużo. Rusek wyrzuca
karabiny maszynowe: U nas tego dużo. Polak wyrzuca
Ruska: U nas tego dużo.

Co w szkole piszczy ?
- DRAMAT sklepik nie sprzedaje już bułek !!
- Szukamy pomocników do naszej redakcji. Chętnych prosimy
o kontakt z Mateuszem Wójtowiczem.

Co znaczy? :
BMW - Bolid Młodzieży Wiejskiej / Bolid Młodych Wieśniaków
WSK – Wiejski Sprzęt Kaskaderski.
Jan Orzeł, Mateusz Wójtowicz
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Konkurs
(dla gimnazjum)
Mamy tu dla was taki drobny konkursik z nagrodą. Należy
odpowiedzieć na kilka pytań . Kto pierwszy odda
odpowiedź (poprawną)
do sklepiku, ten wygrywa.
1. Jak ma na imię i nazwisko aktualny prezydent Rosji ?
2. W którym roku była bitwa pod Grunwaldem ?
3. Ile w przybliżeniu mieszkańców ma Europa ?
4. Podaj wynik tego działania:
46,07 – 65 : (46,5 – 52,3 + 84,32) = ?
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Następny numer już po feriach ;)
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