W tym numerze oferujemy:
1. Już czwarty raz na
szlakach Stobrawskiego
Parku Krajobrazowego…
2. Wydarzenia z września i
października
3. Kącik czytelnika
4. Kącik kinomana
5. Mało znane święta w
listopadzie
6. Narodowe Święto
Niepodległości
7. Andrzejki
8. Łamańce językowe
9. Sudoku/rebus
10.Humor
11.Muzyka
12.Najpopularniejszy
youtuber na świcie
13.Najpopularniejszy
youtuber w Polsce
14.Pozdrowienia

Już czwarty raz na szlakach
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego…
16 i 17 października 2015 odbył się kolejny pieszy rajd
gimnazjalistów, organizowany przez klasę IIA. Uczniowie klas
drugich i trzecich w tym roku szkolnym przemierzali trasę z Pokoju
do Zagwiździa i z powrotem. Pomimo złych prognoz piątek
zabłysnął jesiennym słońcem. Wyzłociły się okoliczne lasy, a niebo
zaskrzyło intensywnym błękitem. W takim pejzażu przebycie
piechotą siedemnastu kilometrów stało się przyjemnością, toteż
nikt nawet nie pomyślał o narzekaniu na bolące nogi. W
Zagwiździu już oczekiwał piechurów proboszcz tamtejszej parafii. Z
dumą zaprezentował efekty zainicjowanego przez siebie remontu
kościoła pod wezwaniem Serca Jezusowego. Wnętrze sprawia
imponujące i niebywale zaskakujące wrażenie, bowiem ściany
świątyni pomalowano na krwistoczerwony (adekwatny do
wezwania) kolor, zmieszany z ciemną zielenią i elementami złotych
stiuków. Ksiądz okazał się nie tylko przemiłym człowiekiem, lecz
również pasjonatem, miłośnikiem sztuki, znawcą historii i
przyjacielem ogrodów (to dzięki niemu odżył i nabrał barw ogród
botaniczny umiejscowiony nieopodal plebanii). Barwnej opowieści
kapłana słuchało się z niekłamanym zainteresowaniem.

WYCIECZKA DO NIEMIEC
W dniach 2-3 października 2015 r. odbyła się wycieczka do Cottbus i
Drezna dla 36 uczniów Publicznego Gimnazjum w Pokoju. Był to
wyjazd dla uczniów uczących się języka mniejszości narodowej
niemieckiej i został sfinansowany przez Stowarzyszenie Pokój OPP.
Opiekunami na wycieczce były Panie Elżbieta Gosławska, Grażyna
Łapszyńska i Klaudia Bilińska oraz Pan Roman Letki.

ZA NAMI SZKOLNE WYBORY
W poniedziałek 28.09.2015r. w naszym gimnazjum rozpoczęła się
kampania wyborcza, w ramach której dwunastu uczniów
przygotowało swoje plakaty przedstawiając na nich proponowany
program wyborczy.
Dnia 1. 10. 2015r. odbyły się długo wyczekiwane wybory

OPOLE – GRÓD, MIASTO, STOLICA
REGIONU
Dnia 25 września 2015r. odbyła się wycieczka do muzeum Śląska
Opolskiego, w której uczestniczyli uczniowie klas I A, I B oraz II B.
Celem wyjazdu było pogłębienie wiedzy na temat historii stolicy
naszego województwa – Opola. Podczas lekcji muzealnej pani
przewodnik przedstawiła nam dzieje miasta, zwracając szczególną
uwagę na losy Wieży Piastowskiej.

KĄCIK CZYTELNIKA
,,Blackout”
OPIS:
Pewnego zimowego dnia w całej Europie
następuje przerwa w dostawie prądu –
pełne zaciemnienie. Włoski informatyk i
były haker Piero Manzano podejrzewa, że
może to być zmasowany elektroniczny atak
terrorystyczny. Próbując ostrzec władze,
sam zostaje uznany za podejrzanego. W
próbie rozwiązania zagadki stara się mu
pomóc dziennikarka Lauren Shannon. Im
bliżej będą prawdy o przyczynie zaistniałej
sytuacji, tym większe ich zaskoczenie oraz
niebezpieczeństwo, na jakie się narażają.
Tymczasem Europa pogrąża się w
ciemności. Zaczyna brakować
podstawowych środków do życia: wody,
jedzenia, ogrzewania. Wystarczy kilka dni,
by zapanował chaos na niespotykaną skalę.
Thriller naukowy „Blackout” (i powieść
sensacyjna w jednym) realistycznie
przedstawia prawdziwie czarny scenariusz
wydarzeń, których prawdopodobieństwo
jest tym większe, im bardziej nasze
codzienne życie uzależnione jest od
elektroniki. Dopóki jest prąd, jesteś
bezpieczny...

KĄCIK KINOMANA
,,Dar”
Opis:
Spotkany po latach
kolega ze szkoły
Simona staje się
nowym przyjacielem
domu. Okazuje się, że
mężczyzna nie ma
dobrych zamiarów.
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MAŁO ZNANE ŚWIĘTA W LISTOPADZIE
1.11 Wszystkich Świętych
2.11 Dzień Zaduszny
3. 11 Święto Myśliwych (Dzień Św. Huberta)
6.11 Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi
Środowiska Naturalnego podczas Wojen i konfliktów
Zbrojnych
9.11 Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i
Antysemityzmem
10.11 Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju 11.11
Narodowe Święto Niepodległości
14.11 Światowy Dzień Chorych na Cukrzycę
15.11 Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków
Drogowych
16.11 Międzynarodowy Dzień Tolerancji
17.11 Ogólnopolski Dzień bez Długów, Międzynarodowy
Dzień Studenta
19.11 Światowy Dzień Rzucania Palenia, Światowy Dzień
Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc
20.11 Dzień Uprzemysłowienia Afryki
21.11 Światowy Dzień Telewizji, Dzień Życzliwości, Dzień
Pracownika Socjalnego
22-26.11 Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego
Czerwonego Krzyża
25.11 Dzień Kolejarza, Międzynarodowy Dzień Eliminacji
Przemocy wobec Kobiet, Światowy Dzień bez Futra
29.11 Andrzejki, Dzień podchorążego, Międzynarodowy
Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim

NARODOWE ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI
Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto
państwowe obchodzone 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania
przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów (1795–
1918); święto zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937,
zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945,
przywrócono je w okresie transformacji systemowej w 1989; jest
dniem wolnym od pracy.

Znaczenie daty: Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było
procesem stopniowym. Wybór 11 listopada uzasadnić można
zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny światowej
dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918,
pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył do
Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada
1918, naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie
niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął
kraj.

ANDRZEJKI
Andrzejki (znane też jako Jędrzejki lub
Jędrzejówki) – wieczór wróżb odprawianych w
nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego
Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Pierwsza
polska wzmianka literacka o nim pojawiła się w
1557 za sprawą Marcina Bielskiego.
Dzień ten przypada na końcu lub na początku
roku liturgicznego. Andrzejki są specjalną okazją
do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw
przed rozpoczynającym się adwentem.
W Szkocji, jako święto bankowe, hucznie
obchodzony jest dzień świętego Andrzeja, tj. 30
listopada, tam czci się go jedząc i pijąc.

ŁAMAŃCE JĘZYKOWE
Leży Jerzy koło wieży i nie wierzy,
że na wieży siedzi żołnierz, co ma
kołnierz pełen jeży i paździerzy
Czesał czyżyk czarny koczek,
czyszcząc w koczku każdy loczek.
Po czym przykrył koczek toczkiem,
lecz część loczków wyszła
boczkiem.
Chrząszcz brzmi w trzcinie w
Szczebrzeszynie,
w szczękach chrząszcza trzeszczy
miąższ,
Czcza szczypawka czka w
Szczecinie,
Chrząszcza szczudłem przechrzcił
wąż,
Strząsa skrzydła z dżdżu,
A trzmiel w puszczy, tuż przy
Pszczynie,
Straszny wszczyna szum...

Gdy
Pomorze nie
pomoże, to
pomoże
może
morze, a
gdy morze
nie pomoże
to pomoże
może
Gdańsk.

Rebusy
1.

2.

HUMOR
Co mówi piłkarz wchodząc do fryzjera?
- Gol
Poszła baba do lekarza.
- Panie doktorze, zdecydowałam w końcu, że
wizyta u okulisty jest mi jednak niezbędna...
- I słusznie, bo to piekarnia.

- Chcę abyś do mnie wróciła...
- 2 słowa, 9 liter. Powiedz je - i jestem
znowu twoja.
- Mam żarcie.
- Tak dobrze mnie znasz.
Snajper starannie namierzył cel. Nagle dzwoni
telefon:
- Kochanie, moja mamusia przyszła do nas.
- Widzę...
Przychodzi krowa do lekarza, roześmiana od
ucha do ucha
prawie kładzie się na ziemi ze śmiechu
Lekarz patrzy z zainteresowaniem i pyta
-A tobie co tak wesoło?
Krowa na to:
-Nie wiem, to chyba po trawie

MUZYKA
- RAP
Rap lub rapowanie (melorecytacja) – rodzaj ekspresji
wokalnej polegający na rytmicznym i ekspresyjnym
wypowiadaniu słów i ich rymowaniu do zapętlonego
podkładu instrumentalnego. Element kultury hiphopowej. Rap często zamiennie z wyrażeniem hip-hop
określany jest jako odrębny gatunek muzyczny powstały
we wczesnych latach 70 XX wieku w Stanach
Zjednoczonych Ameryki wśród czarnoskórych
mieszkańców. Chociaż rap powszechnie uważany jest za
muzykę, to wielu naukowców wskazuje na jego bliskie
pokrewieństwo z poezją. Pod koniec lat 70. XX wieku
rap stał się odrębnym nurtem w muzyce rockowej.

NAJPOPULARNIEJSI RAPOWCY:
1. Jay-Z
2. Eminem
3. Snoop Dogg
4. Tupac Shakur
5. Kanye West
6. Pezet
7. Tede
8. Mes
9. Smarki
10.Joka
11.Afrojax
12.Magik
13.Eis
14.Fokus
15.Wankz
16.Abradab
17.Sokół
18.DonGURALesko
19.Małolat
20.Dr. Dre
21.Pitbull

NAJPOPULARNIEJSZY POLSKI
YOUTUBER

SA WARDĘGA
Sylwester Adam Wardęga, również SA Wardęga (ur. 31
grudnia 1989 w Mławie) – polski niezależny twórca
filmowy, youtuber i performer. Jego kanał w serwisie
YouTube jest najpopularniejszym polskim kanałem pod
względem liczby subskrybentów – ma ich ponad 3 miliony.
Od 2011 publikuje zdobywające coraz większą popularność
filmy w serwisie YouTube. Rozpoznawalność poza Polską
zdobył dzięki filmikowi Mutant Giant Spider Dog, który w
ciągu tygodnia wyświetlono ponad 33 miliony razy, zaś w
całym 2014 roku 118 milionów razy, dzięki czemu stał się
najpopularniejszym filmem w tym serwisie w 2014 i zdobył
nagrodę YouTube Rewind.
Kręcone przez niego filmy, w których żartuje z policjantów
lub „trolluje” ich, przyniosły mu problemy z prawem.

NAJBOGATSZY YOUTUBER NA
ŚWIECIE
Felix Arvid Ulf Kjellberg
Felix Arvid Ulf Kjellberg, występuje także jako
PewDiePie (ur. 24 października 1989 w Göteborgu) –
szwedzki komentator gier komputerowych, publikujący
w serwisie YouTube filmy typu „Let's Play”, w których
prezentuje swoją rozgrywkę z gier komputerowych
(najczęściej survival horrorów i gier akcji) oraz filmy
komediowe, od czasu do czasu wraz ze swoją partnerką
Marzią. Popularność zdobył dzięki serii z gry Amnesia:
Mroczny obłęd oraz dzięki jego reakcjom na zjawiska
występujące w owej grze. 16 sierpnia 2013 roku
otrzymał tytuł najczęściej subskrybowanego kanału w
serwisie YouTube. Ma ponad 40 milionów subskrybcji.

POZDROWIENIA
Pozdrawiam mamę, tatę a szczególnie rodziców

Pozdrawiam Julkę – Tajemniczy Wielbiciel
Pozdrawiam Oliwię Krauz, Oliwię Matuszek, Julkę Bobe i Esterę
Przydatek
Scianik pozdrawiam! :D

Pozdro dla Kacpiego i Kamisia

Chciałabym pozdrowić całą kochaną klasę IIB ~ Oliwka <3

Pozdrawiam całą klasę IIB, a w szczególności Azora i De Rudego Ryśka!
:D
Chciałbym pozdrowić my family, Marcin.
Pozdrawiam mojego psiaciela Kubee psiapsiułke tesz ^^
Pozdro dla mojego kochanego braciszka Majchała/ Paulinka <3
Pozdrawiam maślane oczka ~Kubuś xD
Pozdrowienia dla Jadzi – od Cichego Wielbiciela

