AdoobrA!
Pogaduchy z gimpla
Słowo od redakcji
Przed Wami drugi numer gazetki szkolnej. Mamy nadzieję, że zainteresuje Was
choć kilka tematów. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym młodsi koledzy
będą kontynuować nasze dzieło. Teraz życzymy Wam udanych i bezpiecznych wakacji ! :)
Redakcja
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Czytać? Po co?
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Heweliusz
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Testy, testy i po testach
Polaków, w rozprawce również trzeba było powołać
się na wybraną postać historyczną, jednym słowem egzamin z części humanistycznej przepełniony był przeszłością naszej ojczyzny.
Ku zaskoczeniu uczniów,
test matematyczno- przyrodniczy zawierał mało matematyki. Kilka zadań nie przypadło naszym trzecioklasistom do gustu, szczególnie to
związane z abonamentem.
Fizyka też wcale nie była
łatwa.
Egzamin z części językowej
zdaniem wielu był najłatwiejszy. Najwięcej problemów
przysporzyło zadanie doty-

W kwietniu uczniowie klas trzecich zmierzyli się z egzaminami.
Gdy pozostali gimnazjaliści cieszyli się dniami wolnymi, zdających zjadał strach .
Największym zaskoczeniem w
pierwszym dniu testów były zadania z historii. Na arkuszach widniały nazwiska wielu wybitnych

czące pracy i restauracji. 15
czerwca ogłoszono wyniki:
średni wynik uzyskany
przez gimnazjalistów podczas tegorocznego ogólnopolskiego egzaminu to
25,31 punktów na 50 możliwych z części humanistycznej i 23,63 na 50
z części matematycznoprzyrodniczej - tak wynika
ze wstępnych informacji
CKE.
Jak wypadła nasza szkoła?
Informacje już niedługo na
stronie gimnazjum:
www.gimpszow.slask.pl
Mała

Zagrali dla Mirka!
Bajki i liczby

6

Okiem rockmana: Ozzy!

6

13 maja odbył się koncert
charytatywny, w którym
mógł wziąć udział każdy,
kto chciał pomóc Mirkowi
Rosakowi - choremu na
mukowiscydozę uczniowi
trzeciej klasy naszego gimnazjum.

Digger. Koncertowi towarzyszyły też zbiórki
pieniężne oraz licytacje.
W akcji wzięli udział
m.in. wolontariusze z
naszej szkoły. Udało się
zebrać ponad sześć tysięcy złotych.

szczep płuc, ale na tę kosztowną operację potrzebne są środki finansowe. Więcej informacji o Mirku, jego chorobie i o
tym, jak można mu pomóc
można znaleźć na jego stronie:
rosakmirek.wordpress.com/ .

Zagrały zespoły: Frontside, Mirek wciąż potrzebuje Każdy może pomóc Mirkowi
w jego walce!
Intoxicated, Baliama oraz pomocy: szansą jest przeXYZ
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Do odważnych świat należy
Kontynuujemy cykl wywiadów z
nauczycielami naszej szkoły. W poprzednim numerze zadawaliśmy
pytania pani Marcie Koniecznej,
dzisiaj naszym rozmówcą jest germanistka, pani Claudia Gediga.
Dlaczego została Pani nauczycielką
języka niemieckiego?
- Po pierwsze interesują mnie dziedziny pedagogiczne, a po drugie lubię
pracować z młodzieżą. W związku z
tym zawód nauczyciela sprawia mi
ogromną satysfakcję. Oprócz tego
jestem przedszkolanką.
Czy marzyła Pani o tym zawodzie?

wspomniałam, lubię pracować z młodzieżą.

Jakie dostrzega Pani różnice między
kulturą polską, a niemiecką?

A co sądzi Pani o uczniach naszej szkoły?

- Niemcy są bardzo otwarci, nie interesują się innymi, są tolerancyjni.

- Nasi gimnazjaliści są mili i sympatyczni, aczkolwiek potrafią czasami zaleźć za
skórę.

Czy jest jakiś zwyczaj niemiecki, który najbardziej się Pani podoba?

Co Pani najbardziej lubi w swojej pracy?
- To, że mogę przekazywać swoją wiedzę,
a inni czerpią z tego korzyść.
Czym się Pani zajmuje w wolnych
chwilach?

- Najbardziej podoba mi się tzw. zwyczaj, Altweiberdonnerstag (Tłusty
Czwartek). W tym dniu pewne grupy
zawodowe pracują do godziny 12, kobiety przebierają się za czarownice,
wychodzą na ulice i obcinają mężczyznom krawaty. Tego dnia zabawa trwa
w najlepsze.
Jakie jest Pani największe marzenie?

-Tak, ale moim pierwszym wymarzonym zawodem była praca w przedszkolu.
Czy obecnie pracuje Pani w jako
przedszkolanka?
- Nie. Uczę tylko w szkole, jestem też
lektorem w Centrum Języków Obcych.
Czy dobrze pracuje się Pani w naszej szkole?
- Nawet bardzo dobrze. Jestem zachwycona. Tak jak już wcześniej

Moim głównym zainteresowaniem jest
pływanie. Lubię też jeździć na rowerze,
chodzić na zakupy oraz słuchać muzyki.
Lubię
również
malować.
Słyszałyśmy, że spędziła Pani pewien
okres życia w Niemczech. Czym według
Pani różnią się Polacy od Niemców?
Uprzejmością oraz grzecznością. Różnice
te często zauważam w urzędach, służbie
zdrowia,
na
ulicach…
Czy tęskni Pani za Niemcami?
- Czasami, ale często wyjeżdżam do rodziny.

Dzień otwarty
21 marca 2011 mury gimnazjum przestąpili uczniowie
klas szóstych . Po szkolnych zakamarkach oprowadzali
ich członkowie samorządu szkolnego. Nasi młodsi koledzy, wchodząc do gimnazjum, nie mieli pojęcia, czego
mają się spodziewać.
Powitała ich pani dyrektor, Renata Woźniak, która serdecznie zapraszała gości do podjęcia nauki w naszej szkole.
Następnie szóstoklasiści przeszli do zwiedzania sal lekcyjnych oraz zobaczyli krótkie prezentacje. Żegnano ich słodkim poczęstunkiem. Mamy nadzieję, że będą miło wspominać naszą szkołę i chętnie podejmą w niej naukę 1 września.
K.L.
Str. 2

Moje największe marzenia już się spełniły, ewentualnie chciałabym w przyszłości zostać jeszcze mamą.
Co według Pani jest najważniejsze w
życiu?
Zdrowie, miłość oraz rodzina.

Czy ma Pani jakieś motto życiowe?
Do odważnych świat należy.
Dziękujemy bardzo!
Mała, Jadzia

Dzień Tańca
27 kwietnia w naszej
szkole odbył się Dzień
Tańca. Na każdej przerwie na parterze puszczano muzykę. Tego dnia
chętni mogli zaprezentować swoje umiejętności
taneczne.
Przed głównym wejściem
zbierały się tłumy
uczniów . Każdy chciał
być jak najbliżej występujących, dlatego też zaraz po wyjściu z
klasy wszyscy zbiegali na parter. Odważni, którzy wyszli z tłumu aby zatańczyć, zostali nagrodzeni wielkimi brawami. I, co
niezwykłe, nikt nie odsyłał nas pod klasy!
KL
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Targi edukacyjne
22 marca trzecioklasiści opuścili
mury gimnazjum w ramach kolejnego wyjazdu z cyklu preorientacji zawodowej.
Tym razem odwiedzili Zespół
Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim, w którym odbywały
się tegoroczne targi edukacyjne.
Uczniowie mieli okazję zaopatrzyć się w ulotki reklamujące
szkoły naszego powiatu, a także
zasięgnąć opinii starszych kolegów, którzy już od jakiegoś czasu
uczęszczają do liceum, technikum
lub zawodówki. Przybliżyli oni
relacje, jakie panują między na-

uczycielami a uczniami, podpowiedzieli, otwarcie jakich profili planuje
się w tym roku, a także z jakich
przedsięwzięć słynie szkoła i jakimi
osiągnięciami może się pochwalić.
Targi miały poszerzyć wiedzę na temat miejsc dalszego kształcenia, a
także pomóc w dokonaniu właściwego wyboru. Przy okazji ZSZ zorganizował Dni Otwarte: chętni mogli pobawić się robotami wykonanymi
przez uczniów z klas mechatronicznych, a także zobaczyć, jakie warunki
panują w kuźni. Ciekawa była także
wycieczka do sztolni, w której można
było przekonać się, jak wygląda praca górnika. ZSZ to szkoła wybierana

głównie przez chłopców, gdyż kierunki są typowo męskie: technik górnictwa podziemnego, technik mechanik,
technik elektryk, technik mechatronik,
ślusarz i elektryk. Jedynym „damskim”
kierunkiem jest tam technik ochrony
środowiska.
Oferta przedstawiona na targach edukacyjnych pogłębiła dylemat dotyczący nadchodzącego wyboru szkoły,
ponieważ wiele osób jest wciąż niezdecydowanych co do zawodu, jaki
pragną uprawiać w przyszłości, a bogata i ciekawa oferta poszczególnych
szkół spowodowała jeszcze większy
mętlik w gimnazjalnych głowach.
Mikasa

Dzień jak co dzień?
21 marca to tradycyjnie Pierwszy Dzień Wiosny, znany raczej
jako Dzień Wagarowicza. W naszej szkole ogłoszono zaś Dzień
samorządności.
Celem tego przedsięwzięcia było
zatrzymanie nas w szkole
(wiadomo, tradycja zobowiązuje),
dlatego też padła propozycja, aby
w ten wiosenny poniedziałek pozwolić nam poczuć, jak to jest siedzieć po drugiej stronie biurka.
Zamieniliśmy się rolami z gronem
pedagogicznym…
Chętni trzecioklasiści zapisywali
się pod nazwiskiem osoby, której
funkcję chcieliby pełnić w tego

dnia. Jednego nauczyciela mogły zastępować trzy osoby, były jednak
warunki: dobra ocena nie tylko z danego przedmiotu, ale i z zachowania.
Chęć zastąpienia wybranego nauczyciela wymagała jego zgody i wcześniejszego uzgodnienia programu
nauczania klas przydzielonych w tym
dniu. Jako ze szkoła to nie tylko nauczyciele, obsadziliśmy również stanowiska pań sprzątaczek, sekretarek i
pana konserwatora. Pokój
„nauczycielski” zorganizowano w
gabinecie pani pedagog. Wszystkie
role zostały obsadzone i trzecioklasiści (pod okiem prawdziwej kadry)
przystąpili do działania. Miało być
zabawnie i łatwo… Zabawnie nawet

było, ale czy tak prosto, jak mogłoby
się wydawać? Na własnej skórze
odczuliśmy, jakie trudności może
sprawiać praca nauczyciela i docenić
starania naszych pedagogów.
Dzień Samorządności nie był jedyną
imprezą: obchodziliśmy jeszcze
Dzień Dresu (-u. nie –a!) i Dzień
Otwarty dla szóstoklasistów. Zorganizowano ekologiczną wycieczkę do
oczyszczalni ścieków.
Ten dzień przyniósł nie tylko dużo
zabawy, poprawił frekwencję, ale
był też bardzo pouczający i myślę, że
wielu z nas będzie go mile wspominać.
XYZ

Dzień z „czymś”
Jedną z atrakcji, która zrodziła się w tym roku szkolnym głowach naszych „samorządowców” był Dzień z czymś.
Samorząd wpadł na pomysł, jak ułatwić chętnym zdobycie punktów dodatnich z zachowania, a przy okazji nieco się
zabawić: cykl imprez rozpoczął się od Dnia apaszki i krawata, następny był Dzień koloru czerwonego, Dzień nakrycia głowy, Dzień dresu. Kto wie, może w przyszłości ktoś wymyśli dzień wolny?
Str. 3
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You can dance

Japonia?

Piknik

Uczniowie klas trzecich spędzają już
ostatnie chwile w naszej szkole. Nim
rozstaną się z gimnazjalnymi murami, czeka ich jeszcze komers, na który większość z nich czekała cały rok.
Tematem przewodnim, tegorocznej
zabawy została Japonia, chociaż do
wyboru były również Hawaje.

Dawid Bożek - tegoroczny trzecioklasista - specjalizuje się w Tecktoniku. Po długich staraniach wreszcie
udało się zadać mu kilka pytań.

Co ciekawe, po przepytaniu trzecioklasistów okazało się, że jednak większość
woli Hawaje a nie Japonię. Dlaczego?
Odpowiedzi były proste... Bo bardziej
kolorowe, bo czuć wakacjami, bo można więcej wymyślić, bo atmosfera byłaby bardziej na luzie... A dlaczego nie

Ruda: Jak zacząłeś swoją przygodę
z tańcem?
Dawid: Moja przygoda z tecktonikiem
zaczęła się, gdy kolega nauczył się
tańczyć jump-style. Wtedy chciałem
też tańczyć, ale nie to samo co on.
Dowiedziałem się o tecktoniku. Taniec
ten szybko mnie wkręcił i zacząłem się
go uczyć.
R: Jak długo
D.B: Około

już tańczysz?
trzech lat.

R: Jak często tańczysz?
D.B: Tańczę codziennie rano i po południu. Zawsze gdy mogę i zawsze
gdy słyszę muzykę.

Japonia? Bo gejsze, bo znaki japońskie,
bo nie wiadomo, co można z tym zrobić. Jednym słowem bardziej odpowiadałyby Hawaje, więc dlaczego akurat
Japonia?

R: Na kim się wzorujesz?
D.B: Wzoruję się na Jey-Jey’u i innych tancerzach z całego świata.
R: Czy lubisz to co robisz?
D.B: Bardzo to lubię, a nawet kocham.
Lubię być w ruchu i uczyć się czegoś
nowego.
R. Dziękuję za rozmowę!
Tecktonik (znany także jako TCK, Vertigo, Milky Way, Electro Dance) – forma
tańca bazująca na mieszance hip-hopu i
stylu techno łączonych z poppingiem oraz
lockingiem. Został zapoczątkowany w
Paryżu i tam rosła jego popularność między innymi dzięki serwisom takim jak
YouTube
cyt. Za Wikipedia
Str. 4

Jak dowiedziałam się od uczniów, o
tym, jakie dekoracje ozdobią salę gimnastyczną, zadecydowało kółko plastyczne. Nie mamy nic przeciwko, w
końcu to oni pracują nad wystrojem,
jednak dlaczego o zdanie nie zapytano
nas, trzecioklasistów? W końcu to nasz
komers. Gdyby wybrano drugą opcję,
znalazłoby się wielu chętnych do robienie dekoracji. Dziewczyny z jednej z
klas trzecich zaoferowały swoją pomoc
w robieniu wystroju na komers, niestety
ich propozycja została odrzucona.

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka zorganizowano pierwszy szkolny piknik. Miały być
kosze pełne różności, koce, słońce, zabawa,
muzyka, konkurencje sportowe… Na przeszkodzie realizacji tych planów tradycyjnie
stanęła pogoda. Uczniowie - pod okiem
swoich wychowawców - zorganizowali pikniki klasowe. Były kosze pełne różności,
koce, zabawa, muzyka i rambit sportowy
prowadzony przez nauczycieli wychowania
fizycznego. Jednym z głównych punktów
imprezy miał być wybór najpiękniej przystrojonego kosza. Uczniowie z niecierpliwością oczekiwali wizyty członków jury, gdyż
oficjalna degustacja przygotowanych smakołyków mogła rozpocząć się dopiero po
przyznaniu punktów.
Trzeba przyznać, że choć komisja nie miała
łatwego zadania, liderzy wyłonili się bardzo
szybko: pierwsze miejsce zajęły ex aequo
klasy II c oraz I c Członków jury urzekły
nie tylko walory estetyczne koszy, ale i radosny, prawdziwie piknikowy nastrój panujący w salach zwycięzców. Drugie miejsce
zajęły klasy: II d, III e, I e, zaś trzecie przypadło I b i III c. Wyróżniono też starania
uczniów klas II b, II f, II e i III a. Tylko
trzy zespoły: I a, II a oraz III b nie poczuły
ducha wspólnej zabawy i nie przystąpiły do
koszykowej rywalizacji.
Mała

Uczniom klas trzecich pozostaje więc
cieszyć się z tego, że w ogóle komers
się odbędzie i spędzić go się na sali
ozdobionej w stylu japońskim. Życzymy udanej zabawy!
Mała
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Czytaj książki, narodzie!
. Kiedyś

czytanie książek było
wśród młodzieży rzeczą bardzo
popularną, jednak z biegiem lat i
postępem techniki wszystko się
zmienia. Teraz czytanie powoli odchodzi w zapomnienie.
Młodzi ludzie rzadko sięgają po
książki. Czas wolny wolimy spędzać przed komputerem ( Internet,
gry, komunikatory) albo przed telewizorem. Jest wiele rzeczy, które
naszym zdaniem są o wiele ciekawsze niż „ślęczenie” nad „nudną
książką”. Pozostają osoby, które
mimo wielu zajęć pozostają wierne
tym magicznym przedmiotom. W
ostatnim czasie powstaje wiele powieści dla młodzieży, które czytamy z zapartym tchem. Popularne są
np. książki o wampirach. Jednak
nie tylko powieści z ich udziałem są
nałogowo czytane przez wytrwałych gimnazjalistów. Często oglą-

damy filmy, które zostały zrealizowane na podstawie książek. Niestety
rzadko wybieramy się do biblioteki
czy księgarni, by znaleźć pierwowzór
ekranizacji. Wystarcza nam tylko
film, który zazwyczaj odbiega od powieści. Warto jednak przeczytać
książkę, na postawie której ten film
został nakręcony.
A co gimnazjaliści sądzą na temat
lektur? Czym ich tak odstraszają? Po
prostu zdaniem wielu osób są za nudne, za grube, za cienkie, i - o zgrozo pisane wierszem! Zdarza się, że gdy
już nawet wypożyczymy zadaną lekturę z biblioteki, po przeczytaniu jednej czy dwóch stron odkładamy ją na
samo dno biurka . Z reguły nie podoba nam się fabuła czy bohaterowie.
Większość uczniów i tak sięga po
streszczenie, aby mieć blade pojęcie o
lekturze i stworzyć pozory przed nauczycielem, że oczywiście lektura jest

przeczytana od deski do deski.
Życie nie zaczyna się i nie kończy
na komputerze i serialach. Czasem
warto jednak sięgnąć po dobrą
książkę, przenieść się w inny świat.
Czytanie rozwija naszą wyobraźnię,
wzbogaca nasz słownik, rozwija nas
intelektualnie, co nam może się bardzo przydać w dalszej edukacji, a
czego oczywiście nie doceniamy.
Jeśli nie do końca wiemy, którą
książkę wybrać, wystarczy wejść na
jedno z forów internetowych i przeczytać opinie innych osób albo opisy książek. Potem tylko pozostaje
zastanowić się nad tym, co najbardziej nam odpowiada, znaleźć i po
prostu przeczytać. Warto spróbować.
I pamiętajcie: książki nie ocenia się
po okładce.
Mała, Jadzia

Śladami Heweliusza
Koło Astronomiczne ALBIREO oraz II
Liceum Ogólnokształcącym w Wodzisławiu Śląskim zorganizowało konkurs
astronomiczny zatytułowany "Śladami
Heweliusza". Brały w nim udział dwuosobowe drużyny uczniów ze szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
powiatu rybnickiego i wodzisławskiego.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie

klasy drugiej: Artur Frankowski i Szym o n
P i e c h a c z e k .
27 kwietnia poszczególne zespoły
przedstawiły prezentację multimedialną
dotyczącą jednego z wybranych tematów, a następnie przystąpiły do zadań
praktycznych: zawodnicy musieli odgadnąć, jakie obiekty astronomiczne są
prezentowane na zdjęciach. zakończeniu

konkursu jego uczestnicy odwiedzili obserwatorium astronomiczne znajdujące
się w janowickim gimnazjum. Artur i
Szymon zajęli szóste miejsce: wyprzedziły ich trzy zespoły licealistów oraz
dwa gimnazja.
Możemy tylko gratulować i życzyć sukcesów w przyszłym roku!
XYZ

Mamy Mistrzów!
Od kwietnia rozgrywane są międzyklasowe rozgrywki w siatkówce, które
mają na celu wyłonienie szkolnego mistrza w tej właśnie dyscyplinie.
Z każdej grupy do kolejnej rundy przechodziły dwie najlepsze drużyny. RozeStr. 5

grane pojedynki wyłoniły zwycięzców,
wśród nich kl. IB, IC, IIC, IIF, IIID i
IIIF. W wyniku losowania tych sześć
zespołów zostało przydzielonych do
dwóch grup. W grupie A o zwycięstwo
będą walczyć klasy: IB, IIF, IIID, natomiast w grupie B klasy: IC, IIC, IIIF.

Mecze „każdy z każdym” wyłoniły
zwycięzców obu grup, którzy walczyli
o tytuł MISTRZA SZKOŁY. Drużyny,
które zajęły w swojej grupie drugie
miejsce rywalizowały o brązowy medal.
Złoto przypadło drużynie III F, srebro II F brąz— I B.
Mikasa
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AdoobrA!

Opowiadamy bajki
Trzynaścioro pszowskich gimnazjalistów wzięło udział w projekcie: Jak czynić dobro - bajki
obywatelskie.
W marcu odbyły się w Wiśle dwudniowe warsztaty, w czasie których zajmowano się trzema zagadnieniami: 1. Ja jako młody
obywatel. 2. Czym jest bajka? 3.
Poszukiwanie obywatelskich
motywów w tradycyjnych bajkach. Poszczególne grupy opracowały bajkę promującą wybraną
postawę obywatelską. Utwory zostaną nagrane i zaprezentowane w
czasie wakacji w przedszkolach i
świetlicach. Jednym z czytających
ma być sam Leszek Blanik. Czekamy!
Mikasa

Dzień Nauk Ścisłych
18 maja uczniowie klas trzecich ubiegali się o tytuł najlepszych ścisłowców.
Międzyklasowe konkursy wyłoniły zwycięzców: najlepszym chemikiem został
Zbigniew Kowol. W konkurencjach
drużynowych klasyfikacja wyglądała
następująco: z budową dwunastościanu
najlepiej poradziła sobie klasa III f.
Podczas DNŚ zgromadzeni w sali gimnastycznej uczniowie mogli zobaczyć
efekty pracy swoich rówieśników, których zadaniem było przeprowadzenie i
sfilmowanie doświadczeń przeprowadzanych z matematyki, fizyki i chemii
Najlepszy okazał się film przygotowany
przez klasę III a prezentujący uzasadnienie wzoru na pole powierzchni całkowitej kuli przy pomocy pomarańczy.
Wiele emocji wzbudziły „Kalambury
fizyczne” - zawodnicy musieli wykazać
się znajomością fizyki, talentem aktorskim, refleksem oraz świetną kondycją
fizyczną. W tym miejscu słowa uznania

Okiem rockmana: Ozzy!
W drugim numerze gazetki szkolnej
chciałabym przedstawić Wam kultowego muzyka, króla metalu, wokalistę najlepszego zespołu hard rockowego wszechczasów – Ozzy’ego Osbo
u
r
n
e
’
a
.
John Michael Osbourne urodził się 3
grudnia 1948 roku w Birmingham. Jego
ojcem był John Thomas Osbourne
(pracował jako rzemieślnik), a matką
Lillian Osbourne, która pracowała w
fabryce samochodów. Miał dwóch braci
oraz trzy siostry. Byli bardzo biedni. W
domu nie miał kanalizacji oraz łazienki.
Wszystkie sześcioro dzieci państwa
Osbournów spało w jednym łóżku. Na
garderobę młodego Johna składały się:
1 koszulka, 1 kurtka i 1 para skarpetek!
Od początku życie nie rozpieszczało
naszego głównego bohatera. Zapytany
w szkole o marzenia na przyszłość Ozzy
odpowiedział, że pragnie zostać hydraulikiem. Wkrótce jego marzenie nieoczekiwanie spełniło się. Z powodu kłopotów finansowych rodziców, musiał opu-

ścić szkołę i znaleźć pracę, aby wspomóc rodzinny budżet. Rozpoczął jako
pomocnik hydraulika. Jednak nie popracował w tym charakterze zbyt długo,
został czeladnikiem w fabryce narzędzi.
Następnie był rzeźnikiem. Jego praca
polegała na zabijaniu 250 sztuk bydła
dziennie i usuwaniu jelit owcom. Żartuje
się, iż właśnie ta praca wpłynęła najbardziej na styl granej przez niego muzyki.
Ozzy był jednak niezadowolony i wycieńczony. Po 2 latach przeniósł się do
fabryki samochodów Lucasa (pracował
razem z matką), gdzie zajmował się...
testowaniem klaksonów w samochodach. Od najmłodszych lat jego idolem
był zespół The Beatles. Lubił słuchać
również Johna Lennona, Petera Gabriela, Sinead O'Connor, Annie Lennox oraz
Pink Floyd. Kiedy rozpoczął swoją karierę jako wokalista zespołu Black Sabbath jego życie uległo gwałtownej zmianie. Kiedyś Jim Simpson powiedział o
nim, że na początku jego kariery nie
miał pojęcia, co to jest riff ani akord.

należą się pani Koniecznej, która nie straciła zimnej krwi i równowagi: prawo
odpowiedzi zdobywał zespół, który jako
pierwszy dobiegł do prowadzącej. Zawodnikom nieco problemów przysparzało hamowanie…
Po zakończeniu wszystkich konkurencji i
podliczeniu wyników wyłoniono zwycięzcę: pierwsze miejsce przypadło
uczniom klasy III f..
Zmaganiom towarzyszył zespół Black
Dumplings.
Mikasa
Wszystko, co tworzył, pochodziło z jego
uczuć, prosto z serca i dlatego jest wyjątkowy. Mimo tego iż jego wygląd jest
bardzo demoniczny, mówi, że nie jest
wyznawcą diabła, nigdy nie był ani nie
chciałby być. To tylko gra aktorska. Osbourne nieraz był na dnie, nałogi niszczyły mu życie, nie znał umiaru w braniu
narkotyków i piciu alkoholu. Zawsze
wypijał wszystko do dna, jeśli kończyły
się narkotyki - szukał na dywanie okruszków. Wydawał na nie 1000 $ dziennie.
Teraz cieszy się, że ma to już za sobą.
Jego największe hity to: ,, Dreamer”, ,,
Mama, I'm Coming Home”, ,, Goodbye
To Romance”. To właśnie ten ostatni
mówi o pożegnaniu Ozzy'ego z Black
Sabbath i nowym rozdziale w jego życiu.
Od 1980 roku jest wokalistą solowym .
Zapytany przez media o to, czy chciałby
coś zmienić w swym życiu, odpowiada:
"Gdybym miał to wszystko zaczynać od
nowa, jedyne co bym zmienił, to dokładniejsze czytanie wszelkich konJadzia
traktów".
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