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Echo pleneru

Angielskie Piosenki 
Wieczorem dnia 8.09.2013 odbył 
się koncert uczniów, którzy 
uczestniczyli w warsztatach 
muzycznych. 
M łodzież przedstawi ła nam 
przepiękną muzykę, pod batutą 
pana Patryka Zakrock iego. 
Muzycy pokazali nam w jaki 
sposób  i jak łatwo każdy może 
dyrygować orkiestrą i utworami 
które powstawa ły w czasie 
koncertu.

Martyna

KAŻDY MOŻE BYĆ 
DYRYGENTEM

Na lekcji Angielskiego z p. Karoliną klasa druga gimnazjum 
komponowała własne piosenki, oczywiście w języku angielskim. 
Niektóre teksty były smutne, natomiast inne wesołe np: ,,Oda do 
Słowińskiej Perły ", w której zostały opisane pokoje i stołówka. 
Wkrótce do utworów będą tworzone melodie. Wszystkim uczniom 
zadanie wyszło bardzo dobrze, możliwe, że te dzieła zostaną 
przedstawione na POSA MUSIC SHOW.

Olga

Nowe Twarze
Psycholog z Australii

Dzisiaj przyszła kolej na Jaśka 
Fijałkowskiego z klasy drugiej 
gimnazjum.
- Z jakiej szkoły do nas 
przyszedłeś i dlaczego 
zmieniłeś ją w drugiej 
gimnazjum?
- Z gimnazjum nr 2, a zmieniłem 
szkołę, ponieważ tak zwana 
potocznie "dwójka" nie pozwalała 
rozwijać moich zainteresowań i 
atmosfera w szkole nie sprzyjała 
tokowi nauczania.
- Na jaki fakultet przyszedłeś i 
dlaczego?
- Na literacki, dlatego, że jak mi 
jest smutno, to lubię sobie trochę 
popisać i ogólnie mam 
zamiłowanie do literek. 
- Jakie masz zainteresowania?
- Interesuję się sportem, 
podróżowaniem, muzyką, 
filmoznawstwem i 
informatycznymi nowinkami.

- Jakie masz plany na 
przyszłość?
-Chciałbym studiować 
psychologię w Australii, a jeżeli 
poprawią mi się oceny z historii 
chciałbym studiować prawo.
- Dlaczego akurat w Australii?
- Byłem w Australii i ten kraj urzekł 
mnie swoim wizerunkiem, mam 
tam też swoją rodzinę, z którą 
mam słaby kontakt i chciałbym go 
polepszyć.
- Jakie masz marzenia?
- Nie mogę powiedzieć, bo się nie 
spełnią. 
- Czy to znaczy, że jesteś 
przesądny?
- Zdarza się, że jestem 
przesądny.
- Czy przechodzisz przez ulicę 
jak zobaczysz czarnego kota?
-Tak, zawsze robię trzy kroki do 
tyłu.
- Dziękujemy za rozmowę

Rozmawiały Kasia i Nati

Dziwna rura
 Podczas pobytu w naszym 
oś rodku "S łowińska Per ła" 
uczniowie jak i nauczyciele 
z d ą ż y l i z a u w a ż y ć k i l k a 
interesujących zjawisk. Oto 
niektóre z nich:
1. (nie) smaczne kompociki - gdy 
poszliśmy do kuchni, zapytać z 
czego zrobiony jest napój, 
usłyszeliśmy wstrząsającą 
odpowiedź: "Z tego co tu stoi" - a 
stała tam woda i oranżada.
2. Skserowany makaron - 
uczniowie młodszych klas, 
zauważyli, że makaron, który jest 
w zupach jest tym samym 
makaronem, który dostaliśmy na 
kolację następnego dnia - wedle 
zasady, by nic się nie marnowało.
3.  Konserwanty pierwsza klasa - 
chłopcy z klas gimnazjalnych 
dostrzegli, że codziennie 
dostajemy tę samą zupę, tylko że 
z różnymi barwnikami.
4. Warzywa "kopiuj wklej" -  Jedna 
z uczennic zauważyła, że 
warzywa, które jemy na śniadanie 
i kolację, lądują w zupach i  
surówkach.
5. Margaryna zamiast masła- 
Wszyscy już chyba wiedzą, że 
margaryna to nasze masło.
6. Obrusy nie były prane przez 
cały nasz pobyt-  Uczennica 
gimnazjum, zrobiła eksperyment: 
Gdy wylał się jej kompot, plama 
po nim nie zniknęła do dziś.
                  

Gall Anonim i Gall Anonim

Chaos w tym numerze
SPOWODOWAŁY ZUPEŁNIE 
ŚWIADOMIE REDAKCJE:

 - “Kociaki” w składzie: Alicja 
Bachleda, Bronek Gębik, Mira Fecko, 
Inez Gruszka, Gabrysia Masłowska, 
Sabina Kowalczyk, Natalia Paluch, 
Kasia Walczewska
- “Emeryci” w składzie: Stefania 
Mitan-Abel, Emilia Tycner, Olga Gębik, 
Jasiek Fijałkowski


