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   Z okazji nadchodzących
Walentynek życzymy Wam
wszystkim przede wszystkim
dwóch rzeczy: miłości oraz
odwagi, aby tę miłość
wyznać... 

                          Redakcja

W LUTOWYM NUMERZE,
M.IN.:

Walentynki, Walentynki, Walentynki...;
strażacy na służbie;
WOŚP - fotoreportaż;
ferie w szkole;
recenzje;
szkolny obserwator;
opowiadanie o gimnazjum - ciąg
dalszy;
nowinki modowe;
horoskop;
kawały i dowcipy;
ogłoszenia;
wiele innych...
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WALENTYNKI: HAND MADE

      Walentynki są czasem szczególnym, w
którym możemy powiedzieć bliskiej osobie
jak bardzo nam na niej zależny bez
żadnych konsekwencji. Wykorzystajmy
zatem szansę i podrzućmy anonimowo nie
tylko kartki, róże i czekoladki, ale także... 



www.gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska | Numer 4 02/2015 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL STRZĘPEK SZKOŁY

  SONDA WALENTYNKOWA

   W związku ze
zbliżającymi się właśnie
Walentynkami
przeprowadziliśmy krótką
sondę na temat: CO
DOSTAŁEM W UBIEGŁYM
ROKU NA WALENTYNKI?
   Część wyników nas
zaskoczyła, inne zaś nie
był niczym nowym. 
        

       Jak nakazuje tradycja najwięcej osób nadal
dostaje kartki walentynkowe. 35% z Was było
obdarowanych tym tradycyjnym już prezentem.
        Równie wielu, całe 14%, otrzymało kwiaty (pewnie
tradycyjnie tradycyjne róże, rzecz jasna dla kobiet).
        Nieco mniej popularne, ale nadal na topie, okazały
się czekoladki i pluszaki, perfumy, tudzież biżuteria. 
        Martwi nas fakt, że nadal znajdują się osoby,
które w tym dniu nie otrzymują nic. Dlatego nasza
redakcja postanowiła tym wszystkim, którzy nie mogą
pochwalić się prezentem, ofiarować choć ciepłe słowa
- wesołego Dnia Zakochanych!                                      
                                                  napisał: Kacper Pilżys
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SŁUŻBA W
PŁOMIENIACH

    Dnia 15 stycznia
2015r. przeprowadziłam
fascynujący wywiad z
czynnie działającym
strażakiem na rzecz
OSP MDP. 
   Ów pan z chęcią
zgodził się udzielić mi
cennych informacji o
swojej pracy dla
potrzeb naszej gazetki.
Chciał jednak pozostać
anonimowy. Podał tylko
swój pseudonim –
„Kermit”.

Patrycja - Dzień dobry, chciałabym
przeprowadzić z Panem krótki
wywiad. Czy poświęci mi Pan
chwilę?
Kermit - Tak, bardzo chętnie.
P- A więc zaczynamy. Czy
zawsze chciał być Pan
strażakiem? W jaki sposób Pan tu
trafił?
K - Odkąd pamiętam chciałem
pracować jako strażak. Kiedyś,
jeszcze jako mały chłopczyk,
przyszedłem do remizy i tam już
zostałem. Znalazłem swoje miejsce
i nie zamieniłbym go na żadne inne.

P- Dlaczego wybrał Pan akurat ten
zawód?
K- Kierowała mną nie tylko
cudowna adrenalina, ale przede
wszystkim chęć pomocy ludziom.
Przecież to było najważniejsze w
tym wszystkim.
P- Jakie wykształcenie powinien
zdobyć dobry strażak?
K- Strażak uczy się całe życie.
Stale poznaje różne techniki,
zdobywa nową wiedzę. Jesteśmy
jak lekarze, dlatego strażak OSP
powinien przynajmniej skończyć
szkołę średnią.

P- Czy to łatwa praca?
K- Nie, trzeba mieć bardzo silną
wolę skoczenia w ogień. Poza tym
trzeba umieć kontrolować swoje
emocje, a nie każdy to potrafi. Od
tego często zależy nasze życie.
P- Czy jest jakaś akcja, która
szczególnie utkwiła Panu w
pamięci?
K- Owszem, był to wypadek
autobusowy. Poszkodowanych
było wówczas 26 osób. Dla mnie,
jako strażaka, było to ogromne
wyzwanie. Akcja wymagała
opanowania, wiedzy i praktyki.
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P- Czy zdarzyła się
kiedyś sytuacja, która
zagrażała Pana
życiu?
K - Tak, pożar domu w
Świecku. Wymagało to
wielkiego
poświęcenia.
Musiałem wtedy
skoczyć w płomienie.
A nie było to łatwe.
Liczyło się jednak
zdrowie innych.
P- Jak należy
zachować się
podczas pożaru ?
K- Nie wpadać w
panikę i zaalarmować
jednostkę straży
pożarnej, a potem
ewakuować się
całkowicie z budynku.
P- Co czuje Pan po
udanej akcji?
K - Po udanej akcji
czuję satysfakcję z
dobrze wykonanej
pracy. Oczywiście, na
końcu zwijam sprzęt i
wracam do remizy w
oczekiwaniu na
kolejne wezwanie. 

P- Czuje się Pan
czasem jak bohater?
K- Nie, nie czuję się
bohaterem. Uważam
że strażacy to
bohaterowie, ale sam
nim się nie czuję.
Robię to, co kocham i
co potrafię najlepiej.
P- Jak długo pracuje
Pan już w straży ?
K- Do akcji
wyjeżdżam od 6 lat,
ale ogólnie jestem w
OSP już jakieś 13.
P- W takim razie nie
mam już więcej pytań.
Dziękuję jeszcze raz
za chęć udzielenia mi
ciekawych
odpowiedzi. Życzę
samych udanych akcji
i do zobaczenia.
K- To nic takiego,
drobnostka.
Ja również dziękuję i
do zobaczenia.            
                                       
      wywiad:            
Patrycja Jurkiewicz 

Powalone drzewo

Usuwanie gniazda szerszeni

Na akcji
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FOTOREPORTAŻ Z PRACY SZTABU WOŚP -
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CYBINCE

Pierwsze puszki przybywają

Sztab rozpoczyna liczenie

Pieniądze rosną i rosną...

... a puszek przybywa...

... i przybywa.
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... by następnego dnia zapakować pieniądze i odwieźć
je bezpiecznie do banku. 
Wszystkim zaangażowanym w zbiórkę serdecznie
dziękujemy i już dziś zapraszamy na 24. FINAŁ w
przyszłym roku!                                                                
                                przygotował: Bartosz Suszek

Powoli opróżniamy "kartoniki"

Czas posegregować "zbiory"

Wystarczy tylko rozliczyć wolonatriuszy

A Szef Sztabu...

... wypełni ostatnie formalności.
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MASKOTKA -
KONKURS

FERIE!!!
Nasza oferta
dla gimnazjali-
stów: zajęcia
na hali (16.02),
wyjazd na
lodowisko do
Słubic (17.02),
wyjazd do kina
i na basen
(19.02). 

ZIMOWE
 WARIACJE

KUP LALKĘ, 
PODARUJ ŻYCIE... 

WIELKA AKCJA UNICEF

       W czwartek 29 stycznia 2015 r., w Zespole Szkół w Cybince odbyła
się zbiórka pieniędzy na rzecz dzieci z Sudanu Południowego. 
      W czasie zebrań z rodzicami można było zakupić lalki, które
wykonane zostały przez uczniów naszej placówki. Minimalny koszt lalki
wynosił 10 zł (tyle, ile kosztuje pakiet szczepionek dla jednego dziecka). 
        Była to druga zbiórka na rzecz UNICEF-u. 
                                                        napisała: Julia Amiljanowicz

Szkoła
podstawowa
przygotowuje
w lutym logo –
maskotki
szkoły
promującej
zdrowie.
Czekamy na
Wasze super
pomysły!

W styczniu
gimnazjaliści
bawili się na
„zimowych
wariacjach”, w
których sport
nie miał przed
nimi tajemnic.
Najlepsza
okazała się 
kl. III b. Super!
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Kącik recenzenta:

Pingwiny z Madagaskaru

  Kinowy film animowany o przygodach
paczki pingwinów, bohaterów bijącego
rekordy popularności serialu TV i trzech
filmów z serii "Madagaskar", które w
polskich kinach obejrzało w sumie niemal
5 500 000 widzów. Jak wrażenia?
       
      Pingwiny, które miały zagrać postacie poboczne,
nagle urosły do miana bohaterów. Pokochali je
wszyscy. Bezkompromisowe, bez ogłady, z ciętymi
ripostami. Są ciekawskie, niczego się nie boją. A
twórcy animacji wiedzą jak podkraść widza.
Doskonały gust ekipy DreamWorks sprawia, że
każdy znajdzie coś dla siebie - starsi masę
intertekstualnej rozrywki, a mniejsi – spektakularne
upadki. Mimo to, co za dużo to nie zdrowo. W
przypadku serialu po każdym odcinku można było
odetchnąć, a tu pozostaje tylko się wyłączyć. Z
czasem to, co śmieszyło zaczyna irytować. Nie
umniejsza to jednak zalet animacji. Nie ma też w niej
takich kontrowersji, żeby rodzice mieli obawy, przed
zabraniem dzieci do kina.  
    Czy ta propozycja jest udana, kwestia gustu. Ja
wolałabym, by pingwiny bardziej nabroiły. Mam
nadzieję, że będą miały jeszcze ku temu okazję. 
                                
                                 recenzował: Bartosz Suszek

Szkolny obserwator:

Spóźnienia i wagary
        Dziś wagary nikogo już nie dziwią. Utraciły jakby
coś ze swego niesamowitego uroku. Do niedawna
uważane niemal za grzech śmiertelny, którego
dopuszczało się na Dzień Wiosny lub w końcu roku
szkolnego, obecnie są czymś naturalnym.
       - "Nie mamy dziś ostatniej lekcji".
       - "Super, w końcu 6 lekcji!"
       - "No, ale nie idę na religię. Po 5 lekcji mam
autobus"
       - "No racja, po co masz czekać 15.00. Może ja
też się urwę".

        Tak wyglądają rozmowy na szkolnym korytarzu.

        Chyba doszliśmy właśnie do punktu ze zdjęcia -
uczeń coraz częściej wpada do szkoły nie po to, by
się uczyć czy spotkać ze znajomymi, ale po to, by
zwyczajnie nie zapomnieć, że taka instytucja, w Bóg
jeden wie jakim celu, jeszcze istniej. Jakie czasy, taki
uczeń...                    napisał: Kacper Pilżys
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KĄCIK MODOWY: 
ĆWIEKI NADAL ŻYWE

     Ćwieki i nity nadal
królują jako dodatki wielu
ubrań i gadżetów. Niby nic
takiego a jednak od razu
dodają rzeczom nowego
wyrazu. To dobry sposób na
odświeżenie bluzki, bo w
końcu można je kupić
i doczepiać samodzielnie.
Nadal widoczne? Znak, że
mają ponadczasowy urok...

Ćwieki są dosyć trudne w
noszeniu. Na pewno trzeba
uważać, by nie przesadzić z ich
ilością. Jeśli chcesz uniknąć
pytających spojrzeń na ulicy,
pamiętaj o jednej podstawowej
zasadzie: co za dużo, to niezdrowo.
Jeśli więc decydujesz się na
ćwieki, to tylko na jednym
elemencie garderoby. Ale też
przesadnie się ich nie bój. Kiedyś,
kojarzone ze stylem rockowym
albo punkowym, dziś stały się
oswojone, bardziej przystępne.

Dlatego nie bójmy się wprowadzać
nowości do swojej szafy.
Współczesne nastolatki bardzo
chętnie wykorzystują ten modny w
sezonie 2013/2014 trend i nadal
powracają do nitów i ćwieków.
Stanowią modny dodatek do
torebek, biżuterii, pasków butów
czy spodni. Korzystają z nich nie
tylko dziewczyny, ale także
chłopcy. Trochę zdrowej
"drapieżności" jest do przyjęcia.
Poniżej prezentujemy przykładowe
stylizacje.
     
            napisała: MOD-elka
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HOROSKOP
BARAN

W najbliższym
czasie nie
zabraknie ci
wrażeń.
Wykorzystasz
w pełni
wrodzony
potencjał do
rozwoju swych
uzdolnień, ale
pod warunkiem,
że narzucisz
sobie odrobinę
dyscypliny.
Ponadto
szykują się
zmiany, oby na
lepsze. Zależy
to jednak tylko i
wyłącznie od
ciebie.

BYK

Jowisz, planeta
szczęścia i
patron
wyższego
wykształcenia
żegluje przez
twój znak raz na
12 lat. Teraz
właśnie
nadszedł ten
moment. Nie
zwlekaj więc, bo
szczęście jakie
z sobą niesie
zaowocuje
sukcesami w
różnych
dziedzinach
Twego życia.
Powodzenia!

BLIŹNIĘTA

Szkoła to też
ciekawe
miejsce, musisz
się tylko o tym
przekonać!
Dlatego Uran
wprowadzi cię
w otoczenie
nowinek
technicznych.
To może być
szybszy np.
Internet, dużo
lepsza gra
komputerowa 
czy ciekawe
zajęcia w
szkole. Nuda ci
zwyczajnie nie
grozi!

RAK

Zwykle nauka
przychodzi ci
bez trudu, bo
masz
znakomitą
pamięć. Zimą
Raczkom
przyjdzie z
pomocą
Jowisz, a
Merkury zadba
o dodatkową
motywację doi
pracy. W lutym
będziesz mógł
rozwinąć
skrzydła i
zaprezentować
wszystkim
swoje niebywałe
talenty. 

LEW

Większość
zdolnych
Lewków chce
uczyć się tylko
tego, co jest
interesujące, ale
tylko dla nich.
Niestety, w
szkole nie
przewidują
takiej reformy,
dlatego uzbrój
się w
cierpliwość, bo
ten nowy
semestr może
już nie być tak
dobry i
rewolucyjny jak
poprzedni...

PANNA

Po ostatniej
wywiadówce
rodzice wrócili z
ciebie dumni,
ale nic nie trwa
wiecznie,
dlatego w tym
semestrze
musisz
pracować
podwójnie.
Jeszcze
będziesz mieć
szansę
zabłysnąć
nieprzeciętnymi
uzdolnieniami.
Pamiętaj
jednak, że nie
samą szkołą
człowiek żyje.

WAGA

Wagi nie lubią
się uczyć, ale
pragną
zdobywać
ciekawe
doświadczenia.
Potrzebują
zatem pomocy
dydaktycznych.
Pragną
nauczania
indywidualnego,
ale jest to
niemożliwe.
Wielu
znajomych w
szkole i klasie
rekompensuje
im trudy nauki. 

SKORPION

Skorpiony
pozostaną pod
silnym
wpływem
swego patrona -
Plutona. Dzięki
niemu nauka
pójdzie jak z
płatka, ale warto
podnieść sobie
wyżej
poprzeczkę. W
drugiej połowie
lutego czeka cię
ciekawy
wyjazd, a na
nim spotkanie z
kimś dla ciebie
niezwykłym.
Nie zmarnuj
okazji!

STRZELEC

Uczniowie spod
tego znaku są
bardzo ambitni i
pracowici, nie
zazdroszczą
nikomu i nie
sprawiają
problemów w
szkole. Budzą
sympatię i
zaufanie
kolegów. W
lutym weź się
jednak solidnie
do pracy i
stawiaj czoło
przeszkodom,
które pojawią
się na twojej
drodze. 

KOZIOROŻEC

Luty wróży ci
same
niespodzianki.
Nie wszystkie
będą jednak
miłe, dlatego
musisz mieć się
na baczności.
W szkole bez
zmian. Koledzy
będą mieli ci
jednak za złe,
że nie masz dla
nich czasu. A
wszystko za
sprawą pewnej
osoby, którą
poznasz w
końcu lutego.

WODNIK

Uczniowie ci są
niebywale
uzdolnieni, ale
tez bardzo
niesforni. Aby
ich sukces
został w pełni
dostrzeżony,
trzeba ich cały
czas pilnować i
motywować.
Energię, która
ich rozpiera
warto więc
spożytkować i
za[pisać się na
ciekawe zajęcia
dodatkowe.
Może kurs gry
na gitarze?

RYBY

Wrodzone
talenty właśnie
rozkwitają. Nie
marnuj okazji i
kuj żelazo póki
gorące!
Wszelkich
zaległości pora
pozbyć się raz
na zawsze. Luty
to dobry
miesiąc na
zmiany, gdyż
wszystkie
okażą się
pozytywne.

napisała: Julia
Amiljanowicz
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OGŁOSZENIAKAWAŁY, DOWCIPY,
ŻARTY O SZKOLE

Od 16 lutego rozpoczynają się
fere i trwać będą do dnia 2
marca.
Pamiętajcie o przygotowaniu
krajów na Dzień Europejski - 
należny je i przedstawić na
Dniu Wiosny. Więcej
informacji udziela opiekun SU
oraz poszczególni
wychowawcy.
Skorzystajcie ze szkolnych
propozycji, które szkołą
przygotowała dla was w
pierwszym tygodniu ferii. 

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY: 
Dominika Kuczkowiak

REDAKTORZY tego numeru:
Amiljanowicz Julia
Jurkiewicz Patrycja
Pilżys Kacper
Suszek Bartosz

SKŁAD: Dominika Kuczkowiak

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


