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DZIEŃ EDUKACJI 
NARODOWEJ

    
    Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zespół
redakcyjnej szkolnej gazetki "Strzępek Szkoły:
pragnie złożyć wszystkim nauczycielom,
pracownikom oświaty i szkoły najlepsze
życzenia.
      Życzymy Wam zatem dużo zdrowia,
sukcesów w realizacji wszelkich zamierzeń oraz
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
      Z całego serca dziękujemy za wysiłek
włożony w wykonywanie Waszej trudnej i
odpowiedzialnej pracy.

                                                               REDAKCJA

***

Nauczycielu,
Gdy kiedyś zejdą się nasze
drogi,
Niech Ci będzie dzień tak
błogi,
Jak dziś, przy Twoim święcie,
Byś z uśmiechem mógł
powiedzieć nam,
Żeś dobrych uczniów miał
I żeś kochał nas zawzięcie.

                                      autor nieznany

W NUMERZE:

relacja z DEN w naszej szkole;
informacje z ostatniej chwili;
refleksje o życiu uczniowskim;
recenzje;
moda;
"Po drugiej stronie barykady";
kawały i dowcipy;
i wiele innych...
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NIECH ŻYJĄ 
NAUCZYCIELE!

         Dnia 14 października 2015 r. nie
mogło zabraknąć w naszej szkole
corocznego świętowania. Jak tradycja
nakazuje należy "przytaszczyć" wtedy
dla swych wychowawców, jak również
innych nauczycieli, tony czekoladek i
naręcza kwiatów! A wszystko po to, by
uczcić ich święto. 

        Oczywiście i uczniowie mieli w tym
dniu nieco lżej. Odbyły się bowiem tylko 4
lekcje (a do tego skrócone) - dwie wg
planu, jedna na wesoło a na końcu apel.
        Pani Wołczek i jej kabaret nie
zawiedli. Jak zawsze przygotowali oni
fantastyczne przedstawienie, doskonale
obrazujące realia szkoły i wyimki z życia
nauczyciela. 
        Teraz pozostaje nam już tylko
czekać na kolejne święto i kolejne takie
emocje. A na osłodę kilka fotografii z
występu kabaretu "PLAMA".            
                                Bartosz Suszek
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Obserwuj z uczniem:
EMOCJE

Recenzja filmu
NASTĘPCY

        Ostatnio widziała film Disneya - ,,Następcy".
Producent postarał się o promocję filmu (media,
blogerzy oraz Sylwia Lipka - vlogerka). Zapowiedzią,
która odgrywała główną rolę, była książka Melissy de
la Cruz - "Wyspa Potępionych". Na film skusiłam się
właśnie dzięki niej, bo po pierwszym zwiastunie nic na
to nie wskazywało. Na szczęście kolejne zapowiedzi
były coraz lepsze. Ale czy sama promocja nie okazała
się lepsza od filmu?
       Pierwszą rzeczą, na którą zwróciłam uwagę, była
gra aktorska. Ciężko mi wybrać, kto wykazał się
największymi umiejętnościami, bo wszyscy aktorzy
reprezentowali wysoki poziom. Jedyny minusik dla
producentów to narastające z czasem zaniedbanie
postaci Jaya i Carlosa - szkoda, że chłopaki spadli na
drugi plan. Bardzo za to pochwalam dobór piosenek do
głosów aktorów - "Rotten to the Core" wyszło genialnie.
To chyba moja ulubiona część filmu. Kolejny minus
daję za efekty magiczne, np. smok, w którego zmienia
się Diabolina. Wg mnie nie był on spektakularny,
brakowało mi efektów specjalnych, a niektóre
momenty wręcz były kiczowate. I gdyby nie ten "gad"
film dostałby ode mnie 0/10, a tak tylko 9/10.

                                                  Patrycja Jurkiewicz
        
       Wielu z nas nie radzi sobie z emocjami. Jesteśmy
zbyt radośni, zbyt melancholijni, zbyt smutni, zbyt
spokojni albo zbyt nerwowi. Nie jesteśmy "po prostu",
zawsze tylko "zbyt". Trudno nam znaleźć złoty środek.
        Może to okres dorastania, a może zwyczajnie
takie mamy czasy, że nie potrafimy nic innego.
Wszystko bierzemy zbyt serio, zbyt dosłownie, 
zbytnio się wszystkim przejmujemy i zbytnio sobie z
wieloma rzeczami zwyczajnie nie radzimy. Wystarczy
małą rysa, którą nam ktoś zada a my odczuwamy to
jak straszliwą ranę. Wszystko przeżywamy
intensywniej, a później nie potrafimy sobie z tym
poradzić.
       Problemy w domu, w szkole, z kolegami, pierwsza
miłość, brak zaufania, kłamstwo najbliższych...
Reagujemy prawidłowo, ale czy nie nazbyt mocno? To
pytanie pozostawiam otwarte....

                                                      Kacper Pilżys
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MODA I URODA
w wersji gimnazjalnej

     Oto przedstawiamy recenzję
kolejnego kosmetyku. Tym razem
na "tapetę" bierzemy oto podkład
MAXFACTOR FACEFINITY ! 

Podkład o lekkiej, półpłynnej, bardzo
przyjemnej konsystencji z połyskiem,
jasnobeżowej barwie, typowy "nudziak".

Zapach  przyjemny, lekko perfumowany,
delikatnie wyczuwalny.

Aplikacja bardzo wygodna, dzięki
precyzyjnemu aplikatorowi wygodnie się
dawkuje, wydostaję tyle podkładu ile
potrzebuję, z łatwością nakłada się,
używam do tego celu rąk, nie pędzli, fajnie
i równomiernie rozprowadza się, nie
gromadzi się w załamaniach skórnych.

Działanie skuteczne, ładnie dopasowuje się do
skóry, wtapia się w nią, ale nie zapycha, pozwala jej
oddychać, nawilża, nie podrażnia ani nie uczula,
super wygładza, dobrze kryje niedoskonałości.

Efekty bardzo zadowalające, skóra nabiera
jednolitego kolorytu, jest świeża, zmatowiona,
wygładzona, pory są mniej widoczne,
niedoskonałości też zamaskowane. Podkład na
długo zapewnia te efekty, nie zmienia swojej barwy
w ciągu dnia, idealnie dopasowuje się do cery, nie
tworzy efektu maski ani nie daje pudrowego
wykończenia, nie czuję go na skórze.

Wydajność wysoka bardzo!

CENA: 40,90zł

                   Patrycja Brzezińska, Patrycja Jurkiewicz



www.gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska | Numer 10 10/2015 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL STRZĘPEK SZKOŁY

NASZA MAŁA 
POEZJA...

DUŻA BANIA

Był raz sobie chłopiec co miał
dużą banię, 
Ciut przygłupi człowiek, bo
wpływowy niesłychanie. 

Chciał robić to co inni, tak się
zachowywać, 
Gdy ktoś zrywał kwiaty, to i on
zaczynał zrywać. 

Choć teksty miał mamine, to
próbował często 
Przeklinać tak jak inni, lecz mu
było ciężko. 

Przez pechową nieskuteczność i
to głupie zachowanie, 
Chłopiec wokół siebie, słyszał
non stop wyśmiewanie.

Uważaj, więc człowieku, gdyż
takie poczynanie, 
Zmieni Cię w idiotę i powiększy
banię.

                                  Kacper Pilżys

***

przemijanie pór roku nie robi już na mnie wrażenia
wiem, że po zimie jest wiosna
a po jesieni zima
jestem przekonana, że każdej wiosny
rozkwitną kwiaty, a każdej zimy
drzewa zostaną wystawione nagie na mróz
zapamiętałam już dobrze
jak szybko 
zmierzch zapada w połowie chłodnego grudnia
i jak leniwie słońce
chyli się ku zachodowi w ciepły lipiec
przestały zaskakiwać mnie pory roku
są proste
normalne
zapowiedziane

                                             Patrycja Gaudyn

Akt niespodziewany

Za kotarą ubrania
Udokumentowany 
Akt prawny załamania
Przedstawienie dynamiczne
Radosne,
Gorzkie ,
Bolesne i piękne
Pełne i niepełne
Koniec niespodziewany
Z podartą
Zasłoną 
Sceniczną

                                                Patrycja Gaudyn
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Marek Lenc

                 "PO DRUGIEJ STRONIE BARYKADY" - 
                        - wyimki z życia nauczyciela

Katechetka do dzieci:
- Co robimy kiedy jest post?
- Komentujemy i dajemy lajka!

                                   ***

Tańczy student na dyskotece z
dziewczyną. Nagle osłabł. Mdleje.
Dziewczyna krzyczy:
- Wody! Dajcie mu wody!
Student otwiera oczy i szepcze:
- I kawałek chleba...

                                    ***

Przed egzaminem student pyta
studenta: 
- Powtarzałeś coś? 
- Ta. 
- A co? 
- Będzie dobrze, będzie dobrze!

OGŁOSZENIA

na pierwsze listopadowe spotkanie SU należy
przynieść kartki z liczba pochwał i ilością
konkursów, w których braliście udział w
październiku;
w listopadzie w okolicy 11.11.2015 r. odbędzie się
"Dzień na galowo";
pod koniec listopada planowana jest dyskoteka;
w listopadzie odbędzie się kolejne zebranie
wolontariuszy - proszę śledzić tablicę ogłoszeń!

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY: Dominika Kuczkowiak
REDAKTORZY tego numeru:

Brzezińska Patrycja, Jurkiewicz Patrycja
Pilżys Kacper, Suszek Bartosz
Gaudyn Patrycja

SKŁAD: Dominika Kuczkowiak
KONTAKT:
                    tel. (68) 391 13 15
                    www.zs.cybinka24.pl
                    e-mail: zs@cybinka.pl


