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GREENPRESS WITA! 
Witamy! 
Trzymasz właśnie w 
ręku (albo widzisz 
na ekranie kompu-
tera) pierwszy nu-
mer nowej gazetki 
szkolnej. To jak 
często i w jakiej 
formie będzie się 
ukazywać zależy 
przede wszystkim 
od Was. Liczymy na 
Wasze wsparcie, na 
to, że ktoś z Was 
pokusi się o dołą-
czenie do zespołu 

redakcyjnego, który 
jak na razie nie jest 
nazbyt liczny… 

Tematy jakie poru-
szamy w tym pisem-
ku są tylko w części 
powiązane ze szko-
łą i edukacją... 
Resztę zajmują inne 
tematy.. 

Nasze działania 
nastawiamy przede 
wszystkim na inte-
rakcję i współpracę 
z czytelnikami. Jeże-
li masz pomysł na 

pojedynczy artykuł, 
czy też na cały cykl 
publikacji, to nie 
zastanawiaj się 
zbyt długo tylko 
napisz :) 

Czekamy na 
Wasze opinie i 
deklaracje chęci 
współpracy -  

greenprees.elk@gmail.com 

Miłej lektury - ze-
spół redakcyjny 
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W tym numerze: 

Temat miesiąca 
Dla drugoklasistów ten miesiąc upłynął w szkole pod znakiem 
próbnych matur.  
Chociaż do prawdziwych matur pozostało jeszcze trochę czasu, 
to takie doświadczenie jest potrzebne, bo pozwoli zweryfikować 
stan zdobytej dotychczas wiedzy, uświadomić sobie ewentualne 
braki, no i poczuć atmosferę matur. Być może podjęcie tej próby 
skłoni do zmiany zdawanego przedmiotu na inny. 
Pożegnaliśmy także klasy trzecie. Dla nich to maj upłynie pod 
znakiem matur, oni jednak zmierzą się z prawdziwym egzami-
nem! 
Życzymy uzyskania jak największej liczby punktów i zdobycia 

indeksów na wymarzone uczelnie. 
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Już w tym miesiącu 
drugoklasiści będą 
musieli zmierzyć się z 
próbnymi maturami.  
Chociaż do prawdziwych 
matur pozostało jeszcze 
trochę czasu to takie 
doświadczenie jest 
potrzebne, bo pozwoli: 
zweryfikować stan 
zdobytej dotychczas 
wiedzy, uświadomić 
braki. Być może podję-
cie tej próby skłoni do 
zmiany zdawanego 
przedmiedmiotu na 
inny. Stworzy to możli-
wość odczucia przedma-
turalnego stresu i pomo-
że w skutecznym zwal-
czaniu go. 
Życzymy bardzo dobrych 
wyników. 

 
Tytułem wstępu: coraz 
większą popularnością 
wśród autorów stron 
www cieszą się edytory 
WYSIWYG i systemy 
CMS...  

 
Ten pierwszy akronim 
ma swoje źródło w 
angielskiej frazie What 
You See Is What You 
Get (to, co widzisz jest 
tym, co otrzymasz). 
Edytory takie bez wąt-
pienia są najprostsze w 
obsłudze. I nie wymaga-
ją od twórcy, żadnych 
specjalnych umiejętno-
ści. Dla uświadomienia 
Wam, czym są edytory 
WYSIWYG posłużę się 
prozaicznym i znanym 
wszystkim bardzo do-
brze edytorem, jakim 
jest Microsoft Word... 
Interfejs graficzny to 
najważniejszy element, 

który jest zarazem 
największym plusem 
tego typu aplikacji... 

 
CMS, czyli Content 
Management System - 
system zarządzania 
treścią. W największym 
skrócie to sposób na 
tworzenie witryn sieci 
web opartych na bazie 
danych i języku progra-
mowania działającym po 
stronie serwera, które w 
bardzo łatwy sposób 
można edytować. Do 
komunikowanie się z 
systemem używana jest 
zwykła przeglądarka 
internetowa. 

 

Do czego zmierzamy?  
Każdy z wyżej wymienio-
nych sposobów sprowa-
dza się do jednego 
standardu. Wszystkie, 
bezwzględnie wszystkie 
strony w sieci oparte są 
na tym samym, elemen-
tarnym budulcu - jest 
nim język HTML. To 
właśnie na nim skon-
centrowany będzie nasz 
kurs. 

 

Czym jest HTML? 
Polska nazwa omawia-
nego przez nas języka 
to: hipertekstowy język 
znaczników, jej angiel-
skie brzmienie to: Hy-
perText Markup Langu-
age. Element podstawo-
wy systemu stanowią 
znaczniki, zwane są 
inaczej tagami.  

 
Dokumenty hiperteksto-
we zazwyczaj mają 
rozszerzenie .html, 

lub .htm (zgodność z 
systemem DOS). 

 
Jak wygląda przykłado-
wy znacznik?  

 

<tag> 

 
Jak widać na powyższym 
przykładzie najważniej-
sze elementy znacznika 
to nawiasy trójkątne, 
które obejmują tekst 
definiujący znaczenie 
znacznika... Tekst po-
między nawiasami 
definiuje znaczenie 
tagu. 

 
Znaczniki są predefinio-
wane. W praktyce ozna-
cza to, że nie są ela-
styczne i każda przeglą-
darka internetowa 
powinna odczytywać je 
jednakowo. 

  
Wielkość liter, jaką 
pisane są znaczniki nie 
ma większego znacze-
nia, jednak ze względu 
na kolejną wersję tego 
języka (XHTML) zalecam 
używanie liter małych. 

 
Język HTML oferuje 
możliwość dodawania 
komentarzy, które 
ułatwią rozeznanie w 
kodzie podczas edycji w 
przyszłości itp. Wyróż-
niamy dwa typy komen-
rzarzy, zapoznam Was z 
nimi teraz gdyż nie da 
się uniknąć wykorzysta-
nia ich w dalszej części 
kursu. 

 

Kurs HTML 

Śmiechem, żartem: 

☺ 

Jasiu powiedz 
jakieś zdanie w 
trybie 
oznajmującym - 
zwraca się 
nauczyciel do 
ucznia. 
- Koń ciągnie 
furę. 
- A teraz w trybię 
rozkazującym. 
- Wio! 

☺ 
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Została przeprowadzona ankie-
ta 26 osób z różnych 3 klas, a 
oto wyniki ankiety :  
1. Czy przygotowujecie 

się już do Matury?? 
25% - tak 
25% - trochę 
50% - nie  
2. Czy boicie się jej ?? 
13%- tak 
20%- trochę 
43%- nie 
26%- nie wiem 
3. Czy jeśli nie uda wam 

się jej zdać planujecie 
zdawać ponownie? 

50% - tak  
24% - nie  
26% - nie wiem  
4. Po ukończeniu liceum i 

zdaniu matury co za-
mierzacie robić ? 

50%- nie wiem 
Reszta: 
-wyjazd za granice 
- studia 
- podjęcie pracy 
5.  Czy uważacie że póź-

niejsze roczniki powin-
ny zdawać obowiązko-
wo matematykę?  

60% - nie mam zdania  
5% - tak  
35%- nie 
6. Wolicie tę "nową" for-

mę matury czy tę 
"starą" ?? 

48%- nową 
27%- starą 
25%- nie wiem 
7. Przedmiot, którego się 

najbardziej boisz na 
egzaminie matural-
nym? 

39% - wszystkich  
40%- j. polski  
21% - inne  
8. Czy uważasz, że na 

dzień dzisiejszy jesteś 
dobrze przygotowa-
ny /a do matury? 

6% - tak 
45% - nie  
49% - nie wiem  
9. Korzystacie z innych 

pomocy poza szkol-
nych? (np. korepety-
cje) 

19% - tak  
81% - nie 
10. Zamierzasz zrobić 

sobie "pomoc naukową" 
na egzamin ? :P 

2% - tak 
67% - nie 
5% - nie wiem  
26% - liczę na swoją wiedzę  
Serdecznie dziękujemy oso-
bom, które zgodziły się wziąć 
udział w tej ankiecie ☺  
 
 
 

Wszystkim Maturzystom 
życzymy powodzenia na eg-

zaminie!!! 
Połamania długopisów oraz 
żadnej wpadki z drobną po-

mocą naukową 
☺   

Anonimowa Ankieta klas III 

Śmiechem, żartem: 
☺  

Jaś odmienia 
rzeczownik "kot" 
przez przypadki: 
-Mianownik : kot 
-Dopełniacz: 
kota 
-Celownik: kotu 
-Wołacz: Kici, 
kici! 

☺  
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Śmiechem, żartem: 

☺ 
- Jasiu wymień 
dwa zaimki! 
- Kto? Ja? 
- Bardzo dobrze, 
piątka. 

☺ 

Czy wiesz, że: 
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● Naukowcy amerykańscy skonstru-
owali baterię, która może być napę-
dzana… słodkimi napojami. Urządze-
nie zawiera specjalne zbiorniczki 
wypełnione roztworem cukru, które 
można wymieniać po opróżnieniu!!! 
● Francja - jako pierwszy kraj na 
świecie - postanowiła ujawnić wszyst-
kie archiwa dotyczące ewentualnego 
istnienia UFO. Część z nich znajduje 
się już na stronach internetowych 
francuskiego Państwowego Centrum 
Badań Przestrzeni Kosmicznej!!! 

• Majątek 358 najbogatszych 
miliarderów świata wynosi tyle, ile 
łączne dochody 2,3 miliarda najbied-
niejszych - tj. 45% ludności naszej 
planety 

• Angelina Jolie i Brad Pitt zażą-
dali prawie 2 milionów dolarów za 
zdjęcia ich nowo adoptowanego 
synka 

• Gdybyś bez przerwy krzyczał 
przez 8 lat, 7 miesięcy i 6 dni dostar-
czyłbyś tyle energii, ile potrzeba na 
ogrzanie jednej filiżanki kawy (Nie do 
wiary). 
● Pchla może skoczyć na odległość 
równa 350-krotnosci jej długości. To 
tak, jakby człowiek potrafił przesko-
czyć cale boisko do piłki nożnej . (30 
minut?!- Umiecie to sobie wyobra-
zić?).  
● Strusie oko jest większe niż jego 
mózg (Znam takich ludzi i to w dużej 
ilości...) .  
● Morska rozgwiazda nie ma mózgu 
(takich ludzi tez znam).  
● Najmocniejszy alkohol wyproduko-
wał w okresie międzywojennym 
Estoński Monopol Alkoholowy. Desty-
lowany z ziem 
● Najdroższym alkoholem dostępnym 
na rynku jest "Springbank 1919 Malt 
Whisky", którego butelka kosztuje 10 
800 dolarów, czyli ponad 43 000 
złotychniaków alkohol miał moc 98 
procent 

● Najstar-
szym klien-
tem w Izbie 
Wytrzeźwień 
w Warsza-
wie przy ulicy Kolskiej był 86 - letni 
mężczyzna. Najstarsza kobieta miała 
61 lat.  
● Statystyczny mieszkaniec Rosji 
wypija rocznie 14,1 litra czystego 
spirytusu. Najwięcej na świecie. 
Spośród ośmiu Amerykanów  laure-
atów literackiej  
● Nagrody Nobla - pięciu było nałogo-
wymi alkoholikami: William Faulkner, 
Ernest Hemingway, Eugene O'Neill, 
Sinclair Lewis i John Stei 
● 18 sierot - dzieci górników, którzy 
zginęli m.in. w ubiegłorocznej kata-
strofie w kopalni "Halemba" w Rudzie 
Śląskiej - wyjedzie podczas wakacji 
do Jordanii i Ziemi Świętej dzięki 
zaangażowaniu polonijnej działaczki 
społecznenbeck 

• Kancelaria premiera pozbywa się 
swoich ośrodków wypoczynkowych. 
To symboliczny gest, element progra-
mu "Tanie państwo" - informuje 
tygodnik „Newsweek” 

• Białorusin nie jest zwykłym człowie-
kiem-magnesem. Potrafi przyciągać 
nie tylko przedmioty z żelaza, ale 
również wykonane z aluminium, 
których magnesy nie przyciągają. 
Białoruska telewizja ONT zademon-
strowała jak Wasil Żukowicz przycią-
ga pokrywy od garnków, widelce, a 
nawet żelazko. Jak twierdzi, jego 
zdolność przyciągania wzrasta wie-
czorem, natomiast słabnie rano lub 
po wypiciu alkoholu. 
Wasil Żukowicz nie próbuje naukowo 
wyjaśniać niezwykłych właściwości 
swojego organizmu. Od czasu do 
czasu sprawdza tylko, czy nadal 
potrafi przyciągać metale.  

• Na liczącej 11,2 mln mieszkańców 
Kubie żyje obecnie ponad 800 osób, 
które ukończyły 100 lat, a najstarszy 
Kubańczyk ma 120 lat . 



Krzyżówka 

Śmiechem, 
żartem: 
☺  

- No - mówi 
Jaś do  
kolegi 
oglądając 
swoje 
świadectwo - 
teraz jeszcze 
tylko lanie, 
a potem już 
tylko wakacje, 

wakacje, 
wakacje... 

☺  
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Rebus 

                     

     1.                 
    2.                  

     3.               

         4.                
5.                         

6.                      

                    

              

              

              

 1.Trwają 2 miesiące- odpoczynek od szkoły    

 2.Zdobywamy ją w szkole       

 3.Otrzymujemy w szkole czasem lepszą czasem gorszą 
 4.Opala  latem ciała        

 5. Ostatnie święta        

 6.Najważniejszy egzamin dojrzałości     

              



Śmiechem, żartem: 

☺ 

- Nauczycielka do 
Jasia: 
- Przyznaj się, 
ściągałeś od 
Małgosi! 
- Skąd pani to wie? 
- Bo obok 
ostatniego pytania 
ona napisała: "nie 
wiem", a ty 
napisałeś: "ja też". 

☺ 

„Świadek Koronny” 

Skruszony gang-
ster "Blacha" 
(Robert Więckie-
wicz) składa ze-
znania, które 
obciążają naj-
większych mafij-
nych bos-
sów. Staje 
się najpil-
niej strze-
żonym w 
Polsce 
świad-
kiem ko-
ronnym. 
Tylko 
dziennika-
rzowi Mar-
cinowi 
Krukowi 
(Paweł 
Małaszyń-
ski) udaje 
się do 
niego do-
trzeć i 
namówić 
na jedyny wy-
wiad. Gangster 
nie wie jednak, 
że Marcin ma 
osobisty powód, 
dla którego chce 
się z nim spotkać 
twarzą w twarz.  
Dziennikarzowi 

odmieni ich życie.  
"Blacha", ujawnia-
jąc tajemnice 
mafii, pokazuje 
swoje dwie twa-
rze: bezwzględne-
go bandyty, ale i 

człowieka, 
który dla 
ukochanej 
żony 
(Małgorzata 
Foremniak) 
zdecydował 
się na 
układ z 
policjantem 
(Artur Żmi-
jewski).  
W męskim 
świecie 
ostatni roz-
dział historii 
piszą kobie-
ty. Kiedy 
stawką jest 
miłość, tyl-
ko one po-
trafią wal-

czyć tak, że nic 
nie jest w stanie 
je powstrzymać.  

towarzyszy ope-
ratorka kamery 
Iwona (Urszula 
Grabowska). De-
likatna i krucha 
nie pasuje do 
świata, który po-

chłonął Marcina. 
Ukrywa przed 
nim swoją miłość 
i nieświadoma 
jego tajemnicy, 
towarzyszy mu 
przy wywiadzie, 
który na zawsze 
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Śmiechem, żartem: 
☺  

Mama pyta się 
swego synka: 
- Kaziu, jak się 
czujesz w szkole ? 
- Jak na 
komisariacie: 
ciągle mnie 
wypytują, a ja o 
niczym nie wiem. 

☺  

      Horoskop miesiąca  
(BARAN 21.03 - 20.04)   

Słońce będzie przebywać 
w Twoim znaku aż do 20 
kwietnia, więc niemal 
przez cały miesiąc powin-
naś się cieszyć fantastycz-
nym samopoczuciem. 
Świetnie dogadasz się ze 
współpracownikami, ale 
nie znajdziesz w nich 
wsparcia. Powinnaś liczyć 
raczej na siebie. Tym bar-
dziej, że będziesz mogła 
ujawnić swoje odważne i 
przywódcze cechy. Te z 
Was, które zajmują kie-
rownicze stanowiska, nie 
znajdą teraz posłuchu 
wśród podwładnych. Ale 
jeśli wytrwale będziesz 
dążyć do celu, możesz 
wiele osiągnąć. W finan-
sach sytuacja poprawi się 
dopiero po 10 kwietnia, 
kiedy to Merkury wejdzie 
do Twojego znaku. Podję-
te wtedy decyzje mogą 
zaprocentować w przyszło-
ści. Wykorzystaj tę szansę 
i nie bój się podjąć ryzyka, 
bo możesz wiele na tym 
zyskać. Zaczniesz tęsknić 
do swoich byłych partne-
rów, nawet jeśli rozstałaś 
się z nimi w gniewie i no-
sisz w sercu ogromny żal. 
Aż będzie Cię korcić, żeby 
chwycić za telefon i umó-
wić się na spotkanie. Za-
stanów się jednak, czy 
warto drugi raz wchodzić 
do tej samej rzeki. Być 

może lepiej zrobić sobie 
przerwę i trochę odetchnąć? 
Samotność na krótki czas 
nie musi być przecież zła. 
Dzięki niej złapiesz we-
wnętrzną równowagę, która 
przyda Ci się gdy przyjdzie 
pora na nowy związek. W 
połowie kwietnia Barany 
będące w stałych związkach 
mogą czuć się mocno poiry-
towane. Twój partner wy-
skoczy nagle z pomysłami, 
które bardzo Ci się nie 
spodobają. Będziesz musia-
ła wykazać się dużą cierpli-
wością, aby mu je wyper-
swadować. Nie zabraknie 
Tobie sił witalnych i będzie 
Ci się wydawało, że możesz 
góry przenosić. Pierwsze 
trzy tygodnie kwietnia wy-
korzystaj na odnowę biolo-
giczną oraz ćwiczenia - za-
równo fizyczne, jak i ducho-
we (medytację, jogę, wizu-
alizację). W tym czasie 
sprzyjać Ci będzie Merkury, 
który sprawi, że łatwiej po-
radzisz sobie ze stresem. 
Energią przepełni Cię trygon 
Słońca z Jowiszem, pod 
wpływem którego znaj-
dziesz się w trzeciej deka-
dzie miesiąca. Musisz jed-
nak być ostrożna i się nie 
przemęczać. Wprawdzie 
stać Cię będzie na ogromny, 
niemal nadludzki wysiłek, 
ale później możesz solidnie 
to odchorować. 
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Śmiechem, żartem: 
☺ 

Przed wakacjami 
ksiądz pyta 
uczniów : Które 
przykazanie jest 
najważniejsze? 
- Ósme - mówi 
Jaś. - Nie 
wystawiaj złego 
świadectwa 
bliźniemu swemu! 

☺ 

TechNews  
Playstation 3 już w Euro-
pie 
 
23 marca, minutę po pół-
nocy swą premierę w Pol-
sce i całej Europie miała 
najnowsza konsola Sony - 
Playstation 3. Zanim jed-
nak pobiegniesz do skle-
pu i ustawisz się w ewen-
tualnej kolejce, sprawdź, 
czego z PS3 nie zrobisz. 
Salony Sony w dziesięciu 
największych miastach 

polskich czekały w środku 
nocy na najwierniejszych 
fanów, którzy wcześniej 

wpisywali się na listy 
oczekujących. Co prawda, 
atmosferę w stołecznym 
salonie trudno porówny-
wać do tej, jaka miała 

miejsce w Berlinie (gdzie z 
tej okazji odbył się kon-

cert kilku zespołów), bądź 
Londynie (w którym pierw-

szej setce najwytrwal-
szych wręczono dodatko-
wo płaskie telewizory z 

serii Sony Bravia), jednak-
że i tutaj przed północą 
pojawili się chętni na za-

kup PS3. 

Apple iPhone 
Firma Apple przedstawiła 
iPhone, urządzenie łączą-
ce w sobie rewolucyjny 

telefon komórkowy, sze-
rokoekranowy odtwarzacz 

cyfrowy  
 

iPod oraz supernowocze-
sne urządzenie do komu-
nikacji internetowej z ob-
sługą poczty elektronicz-

nej, WWW, wyszukiwarek i 
map. 

 
iPhone jest wyposażony w 
całkowicie nowy interfejs 

użytkownika oparty na 
dużym ekranie dotykowym 
i nowym oprogramowaniu, 
które pozwalają na obsłu-
gę urządzenia po prostu 

palcami. 
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„Świry 2007” 
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W Katowicach rozdano 
"Świry 2007". Wśród lau-
reatów tego studenckie-
go plebiscytu znaleźli się 
piosenkarka Doda, Ceza-
ry Pazura, Szymon Ma-
jewski, kabarety Moral-
nego Niepokoju i Ani Mru 
Mru, a także Anna Mu-

cha i Michał Koterski.  
Organizowany po raz 
szósty w Katowicach 
plebiscyt cieszy się coraz 
większą popularnością. 
W tym roku głosy oddało 
prawie 200 tysięcy osób. 

Dwukrotnie "Świra" ode-
brał podczas uroczystej 
gali Szymon Majewski. 
 
"Świra" w kategorii arty-
stów estradowych otrzy-
mała Doda, wyróżniona 
także tym tytułem w ze-
szłym roku. "Świra" za 
"całokształt" otrzymał 
Michał Koterski, a wśród 
artystów kabaretowych 
wyróżniono Kabarety 
Moralnego Niepokoju i 
Ani Mru Mru. Na gali nie 
pojawił się Cezary Pazu-
ra, ale statuetkę w jego 
imieniu odebrali rodzice. 
 
W pierwszych edycjach 
tej studenckiej imprezy 
jej laureaci podchodzili 
do plebiscytu bardzo 
nieufnie. Dziś w większo-
ści chętnie odbierają 
statuetki, wiedząc, że 
"Świrem" zostaje się za 
osobowość, pomysło-
wość i poczucie humoru. 
Plebiscyt "Świry" organi-
zują studenci górnoślą-
skiej Wyższej Szkoły 
Handlowej imienia Woj-
ciecha Korfantego w Ka-
towicach.  

Szymon Majewski otrzy-
mał "Świra" 2007 w ka-

tegorii "Teleświr" 
(PONIŻEJ)  

Śmiechem, żartem:  
☺ 

Jasio mówi do 
taty: 
- Tato, wiesz, że 
nasza pani od 
polskiego jest 
bardzo religijna. 
- Dlaczego? 
- Ponieważ jak 
udzielam odpo-
wiedzi, mówi "Mój 
Boże". 

☺ 



Śmiechem, żartem: 
☺ 

Jasio wraca z 
szkoły i mówi 

tacie: 
-Pani nas 

pochwaliła - a 
najbardziej mnie  
Tata pyta jak i za 

co? 
Jasio : 

powiedziała 
jesteście durni a 

Ty Jasiu 
najbardziej         

☺ 

Zawody pływackie 
4 kwietnia 2007 roku, 
zorganizowane zostały 

zawody pływackie dziew-
cząt i chłopców ze szkół 
ponadgimnazjalnych. W 

zawodach brali udział pły-
wacy w kategoriach wie-
kowych: rocznik 1990, 

1989, 1988. 
 

Możemy być zadowoleni z 
osiągnięć naszych pływa-
ków mamy 2 złote meda-
le, które zdobyli w konku-
rencji 50 metrów stylem 
klasycznym: Gałaszewski 
Adam z czasem 41.06sek 
i Bursiewicz Patryk czas 
44.43sek. Srebro zdobył 

dla nas Gałaszewski 
Adam na 50m stylem   

dowolnym z czasem 
28.87sek. Brąz zawdzię-
czamy Rafałowi Mikla-

szewskiemu za 50m sty-
lem dowolnym z czasem 
31.53sek. W sztafecie: 
Wojciechowski Adrian, 
Dąbrowski Jakub, Gała-
szewski Adam i Mikla-

szewski Rafał dali z siebie 
wszystko i wywalczyli trze-

cie miejsce dla 
"SAMORZĄDÓWKI"  

 
W klasyfikacji ogólnej zwy-
ciężyło I Liceum Ogólno-

kształcące z 10899 punk-
tami. Drugie miejsce nale-
ży do Zespołu Szkól nr 2 z 
6832  pkt, nasza szkoła 
zajęła trzecie miejsce z 
liczbą punktów 4428.  

Gratulujemy wszystkim 
Pływakom i wierzymy, że 

kolejne lata 
okażą się szczę-
śliwsze dla 

"ZIELONEGO" 
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Dzień        Wiosny 
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21.03.07r. - Został 
zorganizowany 
„Dzień Wiosny” w 
naszej szkole. Dyrek-
cja wraz z samorządem 
uczniowskim zorganizo-
wała taki dzień, aby 
uczniowie zamiast my-
śleć o wagarach, spędzili 
miło czas i to w szkole. 
W pierwszej kolejności 
wystąpił zespół taneczny, 
następnie kabaret, swo-
je umiejętności pokazał  

nam także zespół Ca-
puera, który wzbudził 
podziw wśród wielu 
uczniów. Po tym 

wszystkim odbył się 
mecz piłki siatkowej na-
uczycieli z uczniami. Ten 
dzień był wyjątkowy dla 
uczniów jak i nauczycieli. 
Z pewnością wszyscy się 
świetnie bawili. Oby takie 
„Dni Wiosny” były czę-
ściej niż raz w roku. 

Śmiechem, żartem:  
☺ 

Przybiega dzie-
ciak na stację 
benzynową z 
kanistrem: 

- Dziesięć litrów 
benzyny, szybko! 

- Co jest? Pali 
się? 

- Tak, moja szko-
ła. Ale trochę 

jakby przygasa.  
☺ 

Mamy Euro 2012! 

Mistrzostwa Euro-
py w piłce nożnej 
mogą stać się 
kołem zamacho-
wym polskiej go-
spodarki. Organi-
zatorzy ostatnich 
finałów - Portu-
galczycy - zarobili 
na nich 800 mln 
euro.  

Decyzja UEFA powinna ucieszyć nie tylko kibiców futbolu. 
Na organizacji mistrzostw skorzysta bowiem cała gospodar-
ka. By sprawnie je przeprowadzić niezbędne są wielkie 
inwestycje w nowe: obiekty sportowe, drogi i hotele. Co 
prawda większość z nich i tak zostałaby zrealizowana. Ale 
bez wątpienia w dużo późniejszym terminie.  
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