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Nowy incognito
      Zapewne nie wszyscy wiedzą, 
że mimo wcześniejszych 
zapowiedzi do klasy pierwszej 
gimnazjum jednak dojdzie jeden 
uczeń. Jest to Paweł Majerczyk.
Będzie on kolejną osobą w tej klasie 
na fakultecie muzycznym. Podobno 
jest on znakomitym skrzypkiem. Nie 
tylko klasycznym ale też ludowym, 
gdyż Paweł jest członkiem kilku 
zespołów góralskich, w których gra 
partię pierwszych skrzypiec.

Uczęszczał on także do naszej 
szkolnej orkiestry, skąd niektórzy z 
nas mogą go kojarzyć. Jest on 
(podobno najlepszym) uczniem pana 
Wagnera. 
 Niestety nie przyjechał z nami 
na plener, ale skoro przedstawiłam 
go już z najlepszej strony możemy 
tylko liczyć na to, że innych 
(gorszych)
cech n i e pos i ada i możemy 
przedwcześnie go polubić.

Justa

Oszukać nauczyciela
po 22.....

Konkurs 

      W Jantarze w domu 
wczasowym „Wiking” trwa 
konkurs czystości.  Każdy może 
dostać nagrodę za najlepszy i 
najbardziej czysty pokój ze 
wszystkich. 
Codziennie dyrekcja szkoły chodzi 
po pokojach i sprawdza ich stan, 
dając  punkty. Osoby z największą 
ilością punktów wygrywają konkurs. 
Wszyscy lubią takie zawody bo jest z 
tym dużo śmiechu i zabawy! 
- Startowaliśmy już w kilku zawodach 
i oczywiście wszystko sprzątaliśmy 
tuż przed przybyciem nauczyciela do 
pokoju. Zazwyczaj staraliśmy wygrać 
lecz nie zawsze jest tak prosto jak się 
wydaje. Zwykle konkurowaliśmy z 
dziewczynami z klasy lecz w tym roku 
nam się nie chce i nie startujemy w 
zawodach – powiedział Dominik z 
klasy 1 gimnazjum. 
 Powodzenia dla wszystkich 
uczestników!

Stefania

We wtorek (04.09.12) klasy 
gimnazjalne wybrały się wycieczkę, 
której celem było oglądanie wschodu 
słońca. 
Nie było dużo chętnych osób,  bo 
pewnie niektórych wystraszyła pora 
wyjścia z ośrodka (5:20). Podczas 
wyprawy najbardziej nas zaskoczyła 
jedna rzecz: gdy wychodziliśmy, to 
się okazało, że furtka do wyjścia jest 
zamknię ta. Dlatego niektórzy 
przeskakiwali przez płot, a inni 

przeszli dookoła ośrodka. Na szczęście 
zdążyliśmy i zobaczyliśmy piękny wschód Słońca. Najwięcej osób przyszło z 
klasy pierwszej gimnazjum, a z klasy drugiej i trzeciej przyszły razem cztery 
osoby. Było też dwóch nauczycieli: pani Aleksandra Kozłowska i pan 
dyrektor. 

Boro

Wschód słońca bez końca

1.Idź do lasu w poszukiwaniu zmutowanych pająków, dzięki ich ukąszeniu, 
będziesz spidermanem!

2.Założyć się z "dementorem" (określenie na naszych nauczycieli, które 
powstało na plenerze w Dąbkach 2007), że to Ty będziesz lepszym 
strażnikiem korytarza.
3.Wyjdź normalnie z pokoju, jeżeli nauczyciel zapyta się Ciebie co robisz, 

odpowiedz: “To się tylko Panu/i śni”.
4.Wychodząc, najpierw wyciągnij lusterko na korytarz w celu obserwacji osób 
tam obecnych.
5.Wpraw nauczyciela w niesamowite osłupienie np.: udawaj opętanego.
6.Aby odwrócić uwagę nauczyciela wyświetl po drugiej stronie korytarza 
komputerową projekcję niedarzonego przez Ciebie sympatią kolegi.
7.Oślep “dementora”, by nie wiedział kim jesteś.
8.Opowiedz nauczycielowi niezwykle “interesującą” historię, tak, aby zasnął.
9.Lunatykuj.
10. Szlachta nie musi się pytać, szlachta szaleje!

Rytm a 
informatyka

Redakc ja “Echa” kontynuuje 
poszukiwania rytmu w różnych 
dziedzinach nauki I życia. Tym 
razem sprawdziliśmy, czy można 
mówić o rytmie w przypadku 
informatyki.
Rytm, a informatyka: „Pierwsze 
skojarzenie,  jakie przychodzi mi na 
myśl to to, że wszystkie procesory, 
c z y l i „ m ó z g i ” k o m p u t e r ó w 
taktowane są według określonego 
rytmu. Praca komputera jest stricte 
rytmiczna. Jednostki pamięci są  w 
rytmiczny sposób przez procesor 
komputera taktowane. To jest chyba 
podstawowa sprawa rytmiki w 
informatyce.” - powiedział mi pan 
Tomasz Paluch.  

Ktoś

UWAGA KLASA II
Już jutro staniecie się 

prawdziwymi plenerowiczami. 
Chrzest o 21!!!
Życzymy powodzenia!


