Motor Show Poznań 2016
Tradycyjnie, jak co roku, uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły, brali
udział w tej wielkiej uczcie motoryzacyjnej.

Przeciętne Czasopismo dla Nieprzeciętnej Młodzieży
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Uczestniczyli w pokazach, konferencjach, konkursach oraz premierach,
np. TOYOTY RAV4 HYBRID
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Toyota RAV4 z napędem hybrydowym jest alternatywą dla modelu
z silnikiem wysokoprężnym i ma przyciągnąć do siebie osoby poszukujące
oszczędności w miejskiej eksploatacji.
Czasy downsizingu i ekologii sprawiają, że na rynku z każdym rokiem
przybywa samochodów zasilanych w sposób hybrydowy.
Toyota RAV4 Hybrid to oferta mająca przyciągnąć do siebie osoby
poszukujące oszczędności w eksploatacji. Według danych producenta, taki
samochód średnio zużywa 5,1 l benzyny na 100 km.
Japońska nowość otrzymała silnik benzynowy o pojemności 2.5 litra, który
został zespolony z motorem elektrycznym. Spalinowy silnik generuje 155
KM i 206 Nm, a elektryczny przedni 143 KM i 270 Nm. Połączenie to jest
zespolone z automatyczną skrzynią biegów e-CVT. Łączna moc systemowa
wynosi 197 KM i pozwala osiągnąć pierwsze 100 km/h w czasie 8,3 s.
Opcjonalnie może pojawić się dodatkowy motor elektryczny umieszczony
z tyłu, który dostarcza 68 KM i sprawia, że SUV ma napęd AWD.

II Ogólnopolskie Mistrzostwa
Młodych Lakierników za nami.
Uczniowie ZSS już drugi raz walczyli w zmaganiach o tytuł najlepszego
młodego lakiernika. W tym roku Paweł Celmer i Mariusz Kotarski (rok
temu 3 miejsce) z klasy IVa/4 zajęli 2 miejsce z bardzo małą stratą do
pierwszego Wałbrzycha, a Patryk Hajdukiewicz i Piotr Wróblewski z klasy
IIa/4 ukończyli zawody na 11 miejscu na 20 startujących zespołów.
Opiekunem naszych drużyn był pan Grzegorz Linowski.
Wicemistrzowie wygrali profesjonalne szkolenie lakiernicze w siedzibie
NOVOL oraz inne nagrody.

Oprac. Paweł Celmer IVa

Opracowano na podstawie materiałów serwisu superauto24.
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Przeczytaj koniecznie
„Marina” to książka napisana przez
Carlosa
Ruiza
Zafona,
która
przedstawia wspaniałych bohaterów
i tajemniczą Barcelonę, w której
nie sposób się nie zakochać.
Książka przedstawia historię
15 letniego Oskara mieszkającego
w internacie. Pewnego dnia poznaje
on tytułową Marinę, która wydaje mu
się nie mniej fascynująca niż ulice
i sekrety podupadłych domostw
Barcelony. Marina i Oskar, błądząc
po ulicach Barcelony, odwiedzają
różne zagadkowe miejsca. Między
innymi
cmentarz,
na
którym
spotykają czarną damę, która co
miesiąc odwiedza bezimienny grób. Młodych tak to zaintrygowało,
że zdecydowali się odkryć jej sekret. Wpadają w wir niebezpiecznych
wydarzeń, mrocznych historii i fantastycznych postaci. Na ich nieszczęście
historia, którą poznają jest pełna cierpienia i okrucieństwa, a nawet zagraża
ich życiu.
"Marina" to powieść, która wciąga już od pierwszych stron. Można znaleźć
w niej wszystko - ciekawy pomysł, nieszczęśliwą (niebanalną!) miłość,
przyjaźń, świetnych bohaterów i magię. Tak samo jak autor, darzę tę
książkę niezwykłym sentymentem.
Tę książkę po prostu trzeba przeczytać!
Oprac. Marcin Nowacki IIIe/z
4

Gazetka ,,KLAKSON”
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