MOTO ciekawostki…
Jest wiele nietypowych pomników na świecie. Do nich należy zaliczyć dzieła artystów, które powstały z samochodów. Artyści do tworzenia niekonwencjonalnych
brył wykorzystali różne samochody. Jest wśród nich m.in. Bugatti Atlantic, Jaguar
E-Type, Lamborghini Miura i Alfa Romeo 8C.
Indonezyjski rzeźbiarz Ichwan Noor
stworzył wyjątkowe dzieło z Volkswagena Garbusa. Beetle Sphere powstała z
Garbusa z 1953 roku, który po ingerencji
artysty przekształcił się w kulę.
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Natomiast niemiecki artysta Dirk Skreber,
mieszkający w Nowym Jorku, swoje dzieło stworzył z aut częściowo rozbitych
w wypadkach. Do jego pracy posłużyło Mitsubishi Eclipse i Hyundai Coupe.
Francuski artysta Charly Molunelli wykorzystał elementy z rozbitego Ferrari
do ozdobienia stołu konferencyjnego.
Kolejny pomnik z angielskiego Doubledeckera stworzył czeski artysta David
Černy. Powstał on z okazji londyńskiej olimpiady w 2012 roku. W podobnym
stylu powstała rzeźba Trabanta o nazwie Quo Vadis, która symbolizowała koniec
NRD.
W USA bardzo znane są automobilowe
rancza. Najbardziej z nich znane jest Cadillac Ranch w Teksasie, której autorami są
artyści z grupy Ant Farm. Do stworzenia
tego dzieła posłużyło 10 aut wyprodukowanych pomiędzy latami czterdziestymi
i sześćdziesiątymi. Ich przednie części
wkopano w ziemię.

ZAPRASZAMY

Dzieła, które powstały z samochodów, różnie są oceniane. Z całą pewnością są
jednak wyjątkowe.
Opracowano na podstawie materiałów serwisu www.motofakty.pl
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Premiery kinowe…

ODNIEŚLIŚMY SUKCES!
17.X.2016 rozpoczęły się VII Dni Kariery - „Pracownik na miarę XXI-go wieku”.
Dnia 17 października 2016r. wybraliśmy się do Centrum Nowoczesności w Toruniu na zajęcia związane z utworzeniem własnej działalności gospodarczej, która
wyróżni się na tle innych pomysłów rówieśników. Naszą szkołę reprezentowały
dwie pięcioosobowe grupy uczniów z klasy IIa/4, które zaprezentowały swoje
pomysły na przyszłościowy biznes.
Pierwsze miejsce zajęła grupa,
w której skład wchodzili: Marlena
Ozga, Grzegorz Burek, Mateusz
Marchlewski, Patryk Korski oraz
Maciej Gulajczyk. Nasi koledzy
przedstawili urządzenie umożliwiające podgląd pojazdu – „Full Info –
Truck OBD II”. Projekt pozwalający utrzymywać stałą kontrolę nad pracownikiem, obliczający średnie zużycie paliwa oraz chwilową i średnią prędkość pojazdu, a także kontrolujący technikę jazdy kierowcy.
Trzecie miejsce zajęliśmy także my występując ze swoim zamierzeniem
stworzenia aplikacji mobilnej o nazwie – „PlanCzas”. W składzie naszej grupy znaleźli się: Mateusz
Przybysz, Patryk Kaletta, Przemysław Trzpil, Mateusz Pasternak oraz
Tomasz Mytlewski. Jako jedyni,
stworzyliśmy własną stronę internetową pod adresem: www.plan-czas.hol.es oraz w pełni funkcjonujący program na
urządzenia elektroniczne, która ułatwi ludziom optymalne zagospodarowanie czasu w ciągu dnia czy tygodnia, szczególnie przydatna dla młodych ludzi, którym
czas przecieka przez palce.
Dzięki udziałowi w tym wydarzeniu, zyskaliśmy nowe doświadczenia, nie tylko
zawodowe.
Oprac. uczniowie kl. IIa/4: Przemysław Trzpil , Mateusz Pasternak, Tomasz Mytlewski
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Osobliwy dom Pani Peregrin
reżyser: Tim Burton
obsada: Asa Butterfield, Eva Green

Podążając za wskazówkami, które
zostawił mu ukochany dziadek,
Jake odkrywa, że istnieje niezwykły świat poza czasem i przestrzenią, a w nim niezwykłe miejsce,
zwane "Osobliwym domem pani Peregrine". Jake poznaje niesamowite moce mieszkańców domu i dowiaduje się, że mają oni potężnych wrogów.
Wkrótce przekona się, że jeśli chce ocalić swych nowych przyjaciół, musi
nauczyć się korzystać z "osobliwości", którą sam został obdarzony.
Inferno
reżyser: Ron Howard
obsada: Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster, Omar Sy

Robert Langdon budzi się we florenckim szpitalu i za sprawą tajemniczego przedmiotu zostaje
celem obławy. Ucieka z pomocą doktor Sienny,
podążając śladem wskazówek zawartych w poemacie Dantego.
W bibliotece szkolnej znajdziesz książki,
na podstawie których nakręcono te filmy.
Przeczytaj koniecznie !
Opracowała p. A. Bielicka
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Z życia szkoły…

11.10.2016r. (wtorek)
w szkole odbyły się wybory
do Samorządu Uczniowskiego.
Przewodniczącym szkoły został
Łukasz Łuczak z kl. IIb/4,
jego zastępcą – Grzegorz Burek
z kl. IIa/4
Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!
Oprac. członkowie S.U.

28.10.2016r. (piątek) w szkole odbędzie się konkurs na najładniejszą dynię
„Jack-o-Lantern” organizowany przez
nauczycieli języka angielskiego.
Wystawa dyń odbędzie się na długiej
przerwie, na pierwszym piętrze.
Zapraszamy do udziału w konkursie
i oddawania głosów na dynie.

Opracowała nauczycielka j. angielskiego p. I. Kopeć
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PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM WALKI
Z UZALEŻNIENIAMI

Gazetka ,,KLAKSON”
Zespół redakcyjny: p. J. Blachowska, p. A. Bielicka, p. I. Kopeć,
p. D. Szwed oraz uczniowie kl. IIa/4: Przemysław Trzpil , Mateusz
Pasternak, Tomasz Mytlewski

