Jedyne wolne medium w szkole.
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WYDANIE WALENTYKOWE !!!

Piosenka numeru

Piosenka ze specjalną dedykacją...

Kolorowe kredki w pudełeczku noszę
Kolorowe kredki bardzo lubią mnie
Kolorowe kredki, kiedy je poproszę
Namalują wszystko to, co chcę
Namalują domek i na płocie kota
I wesołe słonko na pochmurne dni
A gdy w kosmos lecieć przyjdzie mi ochota
Prawdziwą rakietę namalują mi
Kolorowe kredki w pudełeczku noszę
Kolorowe kredki bardzo lubią mnie
Kolorowe kredki kiedy je poproszę
Namalują wszystko to, co chce
Kiedy jestem smutny zawsze mnie pocieszą
Siadamy przy stole i one i ja
Malują cudownie, małpkę taką śmieszną
Słonia na huśtawce i w rakiecie lwa

Test na redaktora „Głosu”
1) Jeśli miałbyś opisać się jednym słowem, było by to :
a) Noga
b) Grubas
c) Pacan
2) Co sądzisz o dzisiejszej pogodzie :
a) Eee...
b) Cycuś Masełko
3) Czy lubisz jeść banany :
a) Tak
b) Tak
4) Kto jest Twoim idolem :
a) Ja
b) Vader

c) Trudne Pytanie

c) Galaretka
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Przyjaciele...
Przyjaciele, trzymacie w rękach juŜ trzeci numer jedynego wolnego
medium w szkole. I jest to powód do dumy. Udało mi się go wydać mimo
ataków z róŜnych stron, zaczynając od nauczycieli, przez szkolne media, na
uczniach zaś kończąc. Nie jest to jednak dla mnie Ŝadne zaskoczenie,
poniewaŜ od zawsze wiedziałem, Ŝe będę miał więcej wrogów niŜ
oświeconych, oddanych, a przede wszystkim przyjaznych mej osobie ludzi.
Jednak zawsze miałem, mam i będę miał nadzieję, Ŝe to właśnie grono takich
osób jak wy, nie bojących się otworzyć swych umysłów, nie bojących się
myśleć bez pomocy-programowania przez innych, nie bojących się stanąć
twarzą w twarz z niebezpieczeństwem, ale takŜe i prawdą, osób które potrafią,
jasno i otwarcie powiedzieć „nie”, gdy wymaga tego sytuacja, będzie się ciągle
rozrastać! I to właśnie do Was, nie do nich tfu... niewiernych, Drodzy
Przyjaciele, piszę Ja sam oraz moi przedstawiciele w Sobku. Wiem, Ŝe wy
wiecie ,iŜ mój Głos NIE słuŜy rozśmieszaniu tego motłochu szkolnego, Ŝe mój
Głos jest, jedynym w tej szkole, Głosem prawdy i nadziei. Nadziei na nowe,
lepsze jutro! Dla mnie, ale takŜe, a raczej przede wszystkim, dla Was! Na razie
jednak trwajmy, a nie pokonają nas mimo ich liczebnej przewagi. Zaufajcie
mi, Drodzy Przyjaciele, a będzie dobrze! Obiecuję.
Wasz Lord Vader

I want to believe...
c) Galaretka

Odpowiedzi naleŜy wysłać na adres: redakcja@glosvadera.pnth.net

W pierwszym numerze naszego czasopisma wspominałem, Ŝe redakcja
ma zamiar zająć się niewytłumaczalnymi wydarzeniami dziejącymi się na
terenie szkoły, i Ŝe oczekujemy na wasze informacje dotyczące tychŜe zjawisk.
Jeden z listów, które otrzymaliśmy, szczególnie mnie zaniepokoił. Autor listu
chciał zachować anonimowość, więc nie podamy tu jego danych osobowych.
Treść tej wiadomości była tak niezwykła, Ŝe całą sprawą zajęła się grupa
specjalistów, której skład wymieniłem w pierwszym numerze Głosu. W swoim
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przynudzając ani chwili dłuŜej przedstawię pokrótce sprawozdanie z całej
akcji.
List naszego informatora zawierał informacje, jakoby grupa
niewielkich, zielonych gremlinów grasowała po korytarzach szkolnych. Aby
pochwycić i przeprowadzić niezbędne analizy na tych stworzeniach, grupa
speców zaczaiła się o wczesnych godzinach rannych w szkole, kiedy to
wszyscy przyzwoici uczniowie jeszcze śpią. Małe potworki rzeczywiście
pojawiły się na korytarzu na drugim piętrze, ale nie dały się łatwo pochwycić.
Po wielogodzinnym pościgu zaczęło się oblęŜenie męskiej toalety na drugim
piętrze, bo właśnie tam ukryły się te stworzenia. Gdy udało się wreszcie
sforsować drzwi, okazało się, Ŝe gremliny zdąŜyły się juŜ spuścić. Fachowcy
doszli do wniosku, iŜ stwory muszą juŜ od dłuŜszego czasu rezydować w
szkolnym systemie kanalizacyjnym. Według jednego ze speców, tłumaczy to
fakt ciągle nie działających urządzeń sanitarnych na terenie szkoły (wciąŜ
psujące się pisuary, niedziałające krany w salach fizycznych, itp.).
Mam nadzieję, Ŝe to krótkie sprawozdanie naświetla mniej więcej cały
problem. Dalej czekamy na wasze informacje i pamiętajcie: The Truth Is Out
There, tym razem prawdę odnaleźliśmy we wnętrzu sedesu, ale gdzie moŜe
być następnym razem?
Bonifacy Wątróbka

Słowo na sobotę
„Kto pod kim dołki kopie, tego bolą ręce”

REKLAMA
Jesteś piękny, młody i bogaty? To na pewno nie jesteś osobą, jakiej
szukamy! Ale jeśli masz masę naprawdę głupich pomysłów, to dołącz do
projektu „Spal Słońce z Vaderem”. Potrzebujemy duŜego lustra, by
skierować promienie słoneczne z powrotem na Słońce, więc jeśli masz coś
takiego, lub po prostu jesteś pełen zapału i kreatywności dołącz do nas.
Redaktorzy „Głosu” szukają ludzi podobnych do siebie! Skontaktuj się z
nami!

Poradnik „Serce Vadera”
Przychodzi do nas wiele listów. TakŜe takie, w których pytacie o
problemy damsko – męskie, dlatego właśnie uroczyście otwieramy dodatek
walentynkowy, w którym piszą doktorzy miłości i stosunków (wszystkich)!
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Chciałam się zapytać czy to prawda, Ŝe faceci myślą tylko o jednym?
Nie, to nie prawda. Normalni faceci myślą o wielu innych rzeczach, na
przykład... hmmmmm ... ... hmmmmmm ... takich czy innych. Błędem jest
myślenie, Ŝe wszyscy faceci myślą tylko o jednym, bo dzielimy się na kilka
specyficznych odmian. Oto w skrócie one:
1) Kujonus od PrzewaŜnus Majcus Pospolituj - 1.60, garbi się, okulary, twarz
wygląda jakby był nieślubnym dzieckiem nieszczęścia i rozpaczy. Był to
wycinek o nich z Encyklopedii Vadera. Mają oni dziwną skłonność do
zamieniania wszelkich odczuć na liczby oraz Ŝycia we własnym świecie. Są
świetni, jeśli chcecie poznać człowieczka, który będzie was zaciekawiał
własnościami całek okręŜnych. Oni myślą tylko o Tobie w Liczbach.
2) śelus Prędkus, Dwu Pasiasty - potocznie nazywany Szelest-Szelest.
To juŜ przypadek zupełnie odmienny od przedstawionego powyŜej. Odznacza
się małą inteligencją, poniewaŜ funkcje myśleniowe przejął za niego ubiór
(kostium). Ale pamiętaj, myśli tylko o Tobie i nie daj się zwieść, Ŝe nazywa
Cię Laską, Foką albo Sztuką, poniewaŜ porównując Cię do przyrody lub
rzeczy uŜytku codziennego, wyraŜa swoją miłość.
3) Normalus Gościus - do tej kategorii zaliczają się wszyscy goście, którzy
myślą tylko o jednym. O sobie.... i niech tak zostanie.
4) Redaktorus Głosus Vaderus - moŜna powiedzieć, Ŝe są oni nowym
wymiarem faceta. Nie jakiś tam David Beckham czy Brad Pitt, ale właśnie oni
są uosobieniem męskości i tak będzie po wsze czasy. Tylko dwóch moŜe nam
dorównać ..............................Chuck Norris i Mister T.
Drogi Vaderze!
Powiedz mi, jak najlepiej poderwać dziewczynę? Mam 1.60, noszę okulary,
lekko się garbię, nie mam górnych zębów, twarz mam ładną, choć mocno
niesymetryczną. Drogi Vaderku, powiedz mi, co mam robić??
Drogi czytelniku! Wraz z redakcją bardzo współczujemy Ci twego
wyglądu, jednak jednocześnie chcielibyśmy zapewnić Cię, iŜ tak naprawdę
liczy się wnętrze. Specjalnie dla Ciebie sprawdziłem to empirycznie na kilku
dziewczynach, a takŜe, przez przypadek, na jednym chłopaku. W tym celu
udałem się do jednej z dyskotek i najpierw podjechałem poŜyczoną Beemką
bez skóry, a potem wypoŜyczyłem kolejną, tym razem ze skórą. Wyniki
potwierdziły mą tezę: 8 na 9 dziewczyn wybrało brykę wypasioną (ta, co nie
wybrała była ślepa), tak samo jedyny facet. Wiec jak widzisz, o ile masz tylko
piękne wnętrze, kaŜda laska jest Twoja.

Suchar numeru
Co mówi, Batman do Robina, kiedy jest w opałach?
-PomóŜ Robin!

