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 To już 8 lat! 

Pierwszy numer gazetki ,,Szkolna 8" 

ukazał się we wrześniu  2012 roku. 

„Szkolna 8” skooczyłaby  w czerwcu                       

8 klasę, jednak nadal zostaje z nami  

 Pisemko będzie przekazywało 

informacje dotyczące życia szkoły, 

przybliżało historię i kulturę naszego 

regionu, ujawniało poglądy uczniów, kształtowało opinie, 

uczyło, umożliwiało debiuty literackie, służyło bliższemu 

poznaniu i integracji społeczności szkolnej.  Tych zadao podjął 

się nowy zespół redakcyjny. To dopiero  początek Ich 

dziennikarskiej przygody. Będą pisad dla Was artykuły, 

przeprowadzad wywiady, sondy, promowad talenty.                   

Zachęcamy do czytania i współpracy.                           

 Rok szkolny 2020/2021                                                                            Nr 1 
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Od nowej redakcji: 

Nowy rok szkolny to nowe wyzwania, kolejne 
postanowienia, ale także niepewnośd, zmiany 
związane z COVID, dystans społeczny, dezynfekcje, 
noszenie maseczek, obostrzenia, zalecenia… 

Będą jedynki i piątki, sukcesy, wzloty i upadki, 
poniedziałkowe zniechęcenie i piątkowa euforia,            
że zaczyna się upragniony weekend… 

Życzymy Wszystkim Uczniom, aby każdy dzieo 
spędzony w szkole przynosił nowe doświadczenia                    
i wiedzę, a także wsparcie, energię, motywację do 
działania ze strony kolegów, przyjaciół. 

                                                                                                              

Nadeszła jesieo, a wraz z nią  niskie temperatury, 
deszcze, nieciekawe samopoczucie, nostalgia, nuda… 
Aby poprawid sobie humor  zapraszamy na „jesienny 
spacer” po naszej szkole, bo tam gdzie są dzieci nie 
można się nudzid,  tam jest gwarno, wesoło, radośnie… 

                                                                                                                                                              

  

 Spacerkiem po szkolnych korytarzach…   (oczywiście w maseczkach)                                                                                                                                                                                     

Ze względu na pandemię,  jesienny wystrój szkoły 

jest skromniejszy niż zazwyczaj, ale uroku dodają 

prace dzieci, które są po prostu piękne! 

Przyzwyczailiśmy się już do widoku wszechobecnych 

w szkole płynów do dezynfekcji, spryskiwaczy, 

butelek, bezdotykowych dozowników… 

Oczywiście przed spacerem „zdezynfekowała” nas 

Pani Woźna  

 

Grafikę wykonał Mateusz K. 
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Spacerując po szkole  

zatrzymaliśmy się na chwilę na 

pogawędkę z Panią Pedagog. 

Zrobiliśmy zdjęcia  gabinetu                 

i zanotowaliśmy kilka rad.      W        

Warto je przeczytad! 

„Jak Cię widzą, tak Cię piszą” 

Na podstawie zachowania oceniamy innych i sami 

jesteśmy.oceniani.                                                                                                

Zasady takie jak: uprzejmośd, punktualnośd, uśmiech, 

życzliwośd, dyskrecja, prawdomównośd, uczciwośd  

ułatwiają życie  nam samym i  innym z naszego 

otoczenia. 

Im lepsze opanowanie zasad kulturalnego zachowania 

się, tym mamy lepsze samopoczucie, większe poczucie 

bezpieczeostwa i możliwości nawiązywania i utrzymania 

kontaktów   z innymi.  

Pamiętajcie o słowach: "przepraszam", "proszę"                        

i "dziękuję”,  nie są one trudne do wypowiedzenia,                      

a ułatwiają życie, potrafią  łagodzid lub likwidowad 

nieporozumienia. 

Rozmawiając z innymi zadbajcie o uprzejmośd,  ciepły,  

łagodny, spokojny ton rozmowy.  

Uczcie się  uważnego słuchania. Arabskie przysłowie 

mówi: "Mamy tylko jedne usta  i dwoje uszu". 

Utrzymując więc kontakty z ludźmi, nie powinniśmy 

tylko mówid,  ale i słuchad, gdyż nasi partnerzy mają 

również coś do powiedzenia. 

Rozmawiajcie ze wszystkimi.  Uprzejmośd w rozmowie 

wyraża się także w równym traktowaniu obecnych, 

niezależnie od tego, czy ich lubimy, czy też nie. 

Pamiętajcie też o uśmiechu. Warto uśmiechad się 

każdego dnia. Ten mały gest nie musi zmienid całego 

świata, ale może przyczynid się do sprawienia 

przyjemności chociażby jednej osobie. Uśmiech jest 

bardzo istotny, przede wszystkich dlatego, że pełni 

ważną rolę komunikacyjną i często może zastąpid słowa.

                        

Pedagog radzi jak uczyć się szybko, dobrze i bez wysiłku. 

Nigdy nie mów:  Muszę się nauczyd tych nudnych bzdur! 

Powiedz: Chcę to poznad, to interesujące! (oczywiście jeśli chcesz się czegoś nauczyd i zapamiętad) 

Nauka robienia notatek: 

- mieć zawsze najmniej 2 długopisy lub ołówki,                                                  

- na kartce papieru marginesy powinny nie zawsze być  tylko  z boków,            

. ale i z góry i z dołu,                                                                                         

- warto notować na oddzielnych kartkach,                                                         

- trzeba koniecznie opracować słowniczek własnych skrótów wyrazów, 

. zanotować je z boku, żeby dokładnie  wiedzieć, co oznaczają, a nie     

..domyślać się później,  pisać czytelnie, wyraźnie, nigdy tzw. maczkiem,               

- nie notować wszystkiego, tylko węzłowe zagadnienia,                                 

- próbować uchwycić sens i zapisywać ogólniej, własnymi słowami,            

- pytać nauczyciela gdy coś jest niejasne, niezrozumiałe,                                    

- prosić o mówienie w wolniejszym tempie,                                                                       

- używać punktów, które następnie wypełnią się treścią,                                                    

- nie wpadać w panikę , gdy umknie nam jakieś słowo, można je 

..uzupełnić później,                                                                                                      

- można prowadzić dwa zbiory notatek, jeden robiony bezpośrednio                       

..w trakcie słuchania i drugi już uporządkowany treściami,                                         

- być spokojnym, rozluźnionym i skoncentrowanym na słuchaniu; 
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Jak powtarzać, żeby zapamiętać   

- żeby dobrze zapamiętać, trzeba najpierw dobrze zrozumieć o co chodzi,                                                                    

- powtarzać należy głośno(w korze mózgowej dana informacja zapisuje się 

dwa razy-kanałem słuchowym, oraz wzrokowym),                                                

- powtarzać należy często,                                                                                      

- ostatnie powtórzenie powinno mieć miejsce nie tuż przed lekcją,                                

a poprzedniego dnia wieczorem (bo organizm śpi, ale mózg w tym czasie 

pracuje i „układa sobie”, porządkuje materiał do zapamiętania),  warto 

rymować, co się da,                                                                                                        

- uczenie się musi polegać na logicznym, sensownym, rozumowaniem 

wyszukiwania zależności,                                                                                                                                                              

- mechaniczne „kucie” na pamięć jest mało efektywne,  zapamiętywanie musi przebiegać aktywnie(notowanie, rysowanie, 

szkicowanie, malowanie, dotykanie,                                                                                                                                               

- tłumaczenie komuś- im więcej kanałów informacji tym lepiej),  warto stosować metody mnemotechniczne, ułatwiające 

zapamiętywanie,                                                                                                                                                                                        

- podczas nauki nie wolno być smutnym, poirytowanym, zestresowanym, dobry nastrój sprzyja zapamiętywaniu. 

Metoda zapamiętywania nie dosłownego tzw. całościowo-częściowa   

 przeczytać całość bez podkreślania czegokolwiek, 

  przeczytać całość z podkreślaniem ołówkiem najważniejszych rzeczy, 

 podzielić tekst na kilka sensownych części, 

 powtarzać każdą część osobno, aż do zapamiętania, po opanowaniu pierwszej części 

 przechodzimy do drugiej,  przy powtarzaniu każdej następnej partii powinno się zawsze zaczynać od końca części 

poprzedniej, tworząc tzw. pomost pamięciowy,   

 po dniu przerwy (mózg przez cały czas pracuje porządkuje materiał) należy zebrać wszystkie części w całość                      

i powtórzyć łącznie wszystko od razu. 

 

Pisanie wypracowań   

 zacznij pisać co najmniej 2-3 dni przed oddaniem, 

 zapisz tytuł, a pod spodem wszystkie nasuwające Ci się na gorąco skojarzenia, 

 napisz plan wypracowania -  zaplanuj początek, rozwinięcie i zakończenie. 

 porozmawiaj z kimś , kogo lubisz i cenisz o tym, co chcesz napisać i dlaczego, 

 nie obrażaj się, jeśli twoje pomysły nie spotkają się natychmiast z aprobatą, 

 korzystaj ze słownika ortograficznego, encyklopedii, leksykonów i dodatkowych materiałów,   

 nie idź na „łatwiznę”, szanuj swoją pracę i czas nauczyciela, 

  pisz swoimi słowami, najpierw na brudno, 

 nie nudź, pisz tak, żeby Ciebie samego „wciągnął” temat, 

 pamiętaj, że każde następne zdanie musi logicznie wynikać z poprzedniego,   

 nigdy nie zakładaj, że nauczyciel wie z góry, co chcesz powiedzieć, pisz tak zrozumiale, aby odbiorcą tekstu miała 

być osoba, która nigdy w życiu nie była na lekcji języka polskiego,  

 stosuj akapity, gdy wyczerpałeś już jakąś myśl i zaczynasz pisać o czymś innym, 

 nie używaj słów, których nie rozumiesz, 

 myśl samodzielnie, nie powtarzaj obiegowych opinii i bądź gotów do obrony swojego stanowiska przy pomocy 

rzeczowych argumentów, 

  po napisaniu wypracowania sprawdź je dokładnie i popraw błędy, pamiętaj też, że „bazgranie” utrudnia 

nauczycielowi pracę i robi ogólnie złe wrażenie. 
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Uczenie się języków obcych 

 ucz się systematycznie, codziennie, przynajmniej 15 minut-jest to 

znacznie efektywniejsze niż co drugi dzień po pół godziny czy raz 

w tygodniu 3 godziny,  

  oprócz korzystania z różnych słowników, w tym obrazkowych 

(lepiej się utrwala znaczenie wyrazów) załóż własny słowniczek i 

pisz w nim słowo w danym języku, wymowę, znaczenie polskie 

oraz przedstawiaj w nim obrazowo znaczenie wyrazu rysując to wszystko, co da się narysować,   

 w słowniczku możesz dodatkowo zamieszczać dany wyraz w kontekście, czyli w zadaniu bądź zdaniach, gdzie 

najczęściej występują,   

 pisz słówka na oddzielnych kartkach i przylepiaj w domu, gdzie się da: na szafie, ławce, drzwiach, ale tak żeby 

nie zniszczyć mebli, gdy będziesz pewny, że już pamiętasz dane słowo, zastąp je innym, im częściej w ciągu dnia 

Twój wzrok padnie na słówka, tym szybciej i niemal bez wysiłku je zapamiętasz,  

  pisz bardzo wyraźnie, wielkimi literami,  mów w obcym języku głośno i często, 

 nie pomijaj żadnej okazji, żeby rozmawiać w danym języku, 

  nie przejmuj się błędami chodzi o pokonanie bariery lęku przed swobodnym wypowiadaniem się,  

  powtarzaj lekcje ze szkoły, tego samego dnia, 

 układaj słówka z anagramów, baw się nimi, 

 rozwiązuj i układaj krzyżówki, 

 zapisuj teksty piosenek i śpiewaj je na głos, 

 czytaj łatwe książki, także te z polskim tekstem obok, pamiętaj, że łatwe książki to takie, w których występują 

znane Ci czasy, same słówka są mniej ważne, często z kontekstu możesz domyślić się o co chodzi,   

 ucząc się dialogów, rób to w parach, po opanowaniu swojej partii zamieniajcie się rolami, 

 korzystaj z pomocy audiowizualnych: płyt, audycji, edukacyjnych gier komputerowych, 

 bądź aktywny: nie nauczysz się obcego języka, czekając aż ktoś Cię do tego zmusi, 

 ucząc się koncentruj uwagę na przedmiocie nauki, 

 ucząc się języka staraj się bawić, dbaj o swój dobry humor, to sprzyja zapamiętywaniu. 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                             Redakcja gazetki dziękuje Pani Pedagog za cenne rady  

Teacher: “Why are you late, Johnny?”                                   
(Nauczyciel: „Dlaczego się spóźniłeś Jasiu?”) 

Johnny: “Because of a sign down the road.”                                               
(Jasiu: „Przez znak na drodze”) 

Teacher: “What does a sign have to do with you being 
late?” (Nauczyciel: „Co ma znak wspólnego z byciem 

spóźnionym?”) 

Johnny: “The sign said, ‘School Ahead, Go Slow!’”                                  
Jasiu: „Znak mówił „Przed Tobą Szkoła, zwolnij”)   

                                                          

 

Teacher asked Johhny:                                                                   
“How can you prove the earth is round?”                                               
Nauczyciel zapytał Jasia:                                                      
„Jak możesz udowodnić, że Ziemia jest okrągła?” 

Johnny replied: “I can’t. Besides, I never said it was!”                                                                           
Jaś odpowiedział:                                                                           
„Nie mogę. A poza tym nigdy nie mówiłem,  że jest!” 
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ŚCIĄGANIE
                                                                                                

 

Chcesz ściągać, ale boisz się, że nauczyciel 

Cię przyłapie? Mamy na to sposób!                       

Karina oraz Kamila przeprowadziły wywiad                    

z Panią Anetą Ciubak na ten temat.                

Zdradzimy wam jak skutecznie to robić. 

Pierwszym sekretem będzie wasze 

zachowanie. Musicie być rozluźnieni, unikać 

kontaktu wzrokowego z nauczycielem, nie 

rozglądać się, ponieważ to sygnał dla 

nauczyciela, że pilnujecie kiedy on na was 

patrzy. Można zatem stwierdzić, że  trzeba 

zachowywać się naturalnie, normalnie. 

Pani Aneta Ciubak uważa, że robienie ściąg 

dla wsparcia, na wypadek nie jest dobre. 

Zamiast poświęcać czas na „nic nie robienie” 

lepiej się nauczyć.                                     

My tutaj się nie zgadzamy z Panią,                 

ponieważ uważamy zupełnie odwrotnie.                          

Aż trudno uwierzyć, jak duże bezpieczeństwo 

daje mała kartka z najważniejszymi faktami. 

Poza tym przed lekcją łatwiej do niej zajrzeć           

w poszukiwaniu istotnej informacji, niż 

kartkować cały podręcznik. Czasami zdarza się 

nam, że chociaż rezygnujemy  z przyjemności       

i spędzamy całe popołudnie nad książką, 

czytamy sto razy tę samą stronę                              

z podręcznika, przygotowując się do 

sprawdzianu, to i tak nic nie umiemy. 

Najśmieszniejszym sposobem na ściąganie             

o jakim słyszała Pani Aneta Ciubak,                     

to karteczka przyklejona do doniczki.               

Patrząc z innej perspektywy, to ten sposób jest 

nawet dobry. Patrzycie sobie niewinnie na 

doniczkę bez wzbudzania jakichkolwiek 

podejrzeń. Co innego, gdy macie ściągę                 

w piórniku. Musicie być ostrożni, bo ten sposób 

jest tak oklepany, że nawet nauczyciele               

często przed sprawdzianem mówią: 

,,Chowamy piórniki!" 

Podsumowując, warto czy nie warto?                                   

Na to pytanie powinien odpowiedzieć sobie 

każdy   z osobna. Wszyscy wokół nas uważają 

co innego na ten temat, ale według nas,                

nie jest to coś złego. 

Na koniec chciałybyśmy podziękować Pani 

Anecie Ciubak za przeprowadzenie krótkiej 

rozmowy, która stworzyła ten artykuł.                      

                                  Karina  oraz Kamila z klasy 8b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mark Twain – amerykaoski pisarz 

Nauczyciel zadał uczniom wypracowanie 

na temat lenistwa. Następnego dnia mały 

Twain z poważną miną  wręczył 

nauczycielowi pustą kartkę, mówiąc: 

- To jest lenistwo. 

 

 Isaac Newton – angielski fizyk 

Isaac Newton otrzymał za naukowe zasługi tytuł lorda.               
Przez 26 lat nudził się na posiedzeniach izby lordów.                     
Tylko raz poprosił o głos, co wywołało sensację wśród obecnych. 

- Panowie - zwrócił się do zebranych - jeśli nie będą panowie   
mied nic przeciwko temu, to prosiłbym o zamknięcie okna.       
Bardzo wieje i boję się, że się przeziębię. 

Po czym Newton z godnością zajął swoje miejsce. 

 

 Nauczycielka oddając klasówki mówi do Jasia: 
- Jasiu, ściągałeś od Małgosi! 
- Skąd pani wie? - dziwi się Jaś. 
- Bo w pytaniu 5 Małgosia napisała: ”Nie wiem”,            
a Ty napisałeś: ”Ja też”. 

 Trwa klasówka.  Nauczycielka mówi: 
- Mam nadzieję, że nikogo nie przyłapię na ściąganiu. 
- My też, proszę pani. 
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                Po co jest szkoła? 

Wypowiedzi uczniów kl. I-III 

- Do rozwijania mózgu. 

- Żeby umied się posługiwad komputerem. 

- Jest potrzebna do zdobywania wiedzy. 

- W szkole można nauczyd się tego wszystkiego,                                                          

żeby to nam pomogło  w dorosłym życiu. 

- To nasza praca.  

- Uczymy się tu różnych sportów. 

- Jest potrzebna do pisania ogłoszeo,                                       

żeby ładnie pisad,  szybko liczyd,  rozwijad się,                          

byd mądrym. 

- Żeby zachowad kulturę i spokój                                                 

wśród innych osób. 

- Pomaga uczyd się życia i tego,                                                  

żeby mied większe  możliwości  w życiu.                                                  

- Pomaga zawierad nowe znajomości. 

- W szkole uczymy się różnych rzeczy. 

- Żeby umied tabliczkę mnożenia. 

- Żeby mied dobrą pracę. 

- Żeby mied dobre oceny. 

- W szkole uczymy się znaków drogowych. 

- Jak nie będziemy się uczyd, to nie zarobimy 

pieniędzy. 

- Żeby wiedzied ile to jest 2+2 

- Żeby mied dużą wiedzę o świecie. 

- To nasz obowiązek. 

- Szkoła uczy nas samodzielności. 

                                                                         

Krótki wywiad z p. Andrzejem,  nauczycielem  WF-u 

 

Polka Iga Świątek wygrała turniej Wielkiego Szlema               

w finale Roland Garros. Oglądał Pan transmisję? 

- Tak oglądałem transmisję i jestem dumny i szczęśliwy, że Iga 

Świątek wygrała turniej. Cieszy mnie bardzo, że mamy takich 

młodych utalentowanych sportowców. 

Czy sukces Igi sprawi, że tenis stanie się popularniejszy? 

- Moim zdaniem każdy międzynarodowy sukces polskiego 

sportowca sprawia większe zainteresowanie daną dyscypliną 

sportu. Tak było między innymi z Robertem Lewandowskim. 

Jaką dyscyplinę sportu lubi Pan najbardziej? 

- Moją ulubioną dyscypliną jest piłka nożna. Interesuję się tym 

sportem od dziecka. Odkąd pamiętam zawsze grałem w piłkę. 

Obecnie sam zostałem trenerem, to było moje małe marzenie.  

Czy dzieci w szkole naśladują znanych sportowców? 

- Dzieci naśladują bądź upodabniają się do sportowców. Biorą                 

z nich przykład, uczą się od nich, żeby bardziej się rozwinąd. 

Zdecydowana większość naszych uczniów   uwielbia WF. 
Jak  Pan  myśli dlaczego? 

- Myślę, że dzieje się tak dlatego, że dzieci mają naturalną 

potrzebę ruchu, współzawodnictwa, wyładowania energii,                      

a tylko na wychowaniu fizycznym mogą je zaspokoid. 

Lekcje WF-u  rozwijają  intelekt dzieci?   

- Oczywiście, WF wpływa na rozwój intelektu dziecka. Dziecko 

grając w różne gry rozwija zdolności twórczego myślenia, 

kreatywnośd, skupienie, koncentrację, przewidywanie.  

Oprócz wyrabiania sprawności, lekcje pełnią też funkcję 

wychowawczą,  jak to wygląda w praktyce? 

- Lekcje  mają nie tylko na celu poprawę sprawności fizycznej, 

ale również nauczenie zasad i dyscypliny. Dzieci poza 

podnoszeniem swoich umiejętności uczą się zdrowej rywalizacji 

w duchu fair play. 

Czy lekcje WF-u  pomagają ludziom w dorosłym życiu? 

- Lekcje WF-u uczą i przygotowują do dorosłego życia                              

w dzisiejszym świecie, czyniąc ich bardziej  odpornymi na stres. 

Pomagają kształtowad szybkośd dokonywania właściwych 

wyborów jak i myślenia drużynowego. Tak więc osoba 

systematycznie uczestnicząca w lekcjach wychowania 

fizycznego jest lepiej przygotowana i bardziej skuteczna                          

w swoich działaniach już w dorosłym życiu zawodowym jak                          

i prywatnym.                                                           Dziękujemy  
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     Kilka pytao do PIERWSZAKÓW                                          Kilka pytao do ÓSMOKLASISTÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wolicie polski, czy matematykę?                           
- Polski               (tylko kilkoro dzieci woli matematykę) 

Lubicie  czytad?                                                                    
- Tak.                                                (7 osób nie lubi) 

Co najbardziej lubicie w szkole?                                 
- W-F, plastykę,  przerwy, automat  

Kto jest najzabawniejszy w klasie?                                  
- Kuba, Olek, Maciek  

Najfajniejsze miejsce w szkole?                                       
- Boisko, nasza klasa, plac zabaw, korytarz. 

Chętnie przychodzicie  do szkoły?                                        
-Tak                                               (9 osób niechętnie) 

Jak jest Wasza pani?                                                            
- Miła, fajna, mądra, czasami trochę krzykliwa 

Lubicie kolorowad, rysowad?                                       
- Tak 

Co najczęściej robicie na przerwach?                                   
- Idziemy do toalety, siedzimy na ławce, 
rozmawiamy, bawimy się w berka ściganego             
i mrożonego,  jesteśmy dyżurnymi 

Ulubiona gra na lekcjach W-F u?                                                    
- Zbijak, berek, skakanki, przerywane wojsko, 
gąski.. 

Wolicie polski, czy matematykę?                                                              
- Polski  (20)                                                                                                       
- Matematyka (16) 

Lubicie czytad?                                                                                                    
- Nie (27)                                                                                                                   
- Tak (4)                                                                                                         
- Zależy co (3)                                                                                                  
- Tak średnio (1)                                                                                                        
- Lubię książki które dobieram do swoich zainteresowao,                         
a nie narzucone mi lektury (1)                                                  

Co najbardziej lubicie w szkole?                                                                     
- Towarzystwo,  przerwy, kolegów, nic, ludzi, spotkania                                 
z przyjaciółmi, koniec lekcji, dzwonek na przerwę, obiady,      
drzwi wyjściowe, pisanie na tablicy, dozownik do 
dezynfekcji, kolegów i niektórych nauczycieli 

Kto jest najzabawniejszy w klasie?                                                      
- Kuba, Ola, Karol, Filip, Kacper, Dawid, Marlena, Maks, 
Bartek, Wiktoria, JA, JA i tylko JA, Kamila, Julia 

Najfajniejsze miejsce w szkole?                                                              
- Boisko, sala nr 6, korytarz, dziura, tunel, łazienka, 
szatnia na W-F, za bramą szkoły, przejście ewakuacyjne, 
ławeczka, wnęka przy schodach, sala gimnastyczna, 
szatnia, miejsce obok windy na dole,  poddasze, sala 
matematyczna, nie wiem, nie ma   

Chętnie przychodzicie do szkoły?                                                           
- Nie  (większośd)                                                                                        
- Tak (8)                                                                                                               
- Niezbyt                                                                                                              
- Zależy od dnia                                                                                               
- Czasem                                                                                                             
- To zależy od tego, jakie mamy lekcje                                        

Jacy są Wasi nauczyciele?                                                                                   
- Dobrzy                                                                                                          
- Nawet ok                                                                                                               
- Wymagający, surowi                                                                                
- Tacy w miarę, niektórzy nawet fajni                                                 
- Czasem wkurzający, ale większośd jest fajnych                           
- Czasami są ok, a czasami irytują, średni                                                   
- Są ok, ale mogłoby byd lepiej                                                                            
- Czasami niewyrozumiali, a czasami mili                                                        
- W miarę, da się wytrzymad                                                                   
- Są w porządku                                                                                                 
- Nawet spoko                                                                                                               
- Nie wszystkich lubię                                                                                           
- Niektórzy złośliwi, a niektórzy superowi                                           
- Ambitni, chod czasami wkurzają, 

Co najczęściej robicie na przerwach?                                                                
-  Rozmawiam z kolegami, uczę się, śmieję się, jem,                       
tak sobie chodzę, odrabiam lekcje 

Ulubiona gra na lekcjach W-F u?                                                                      
- Siatkówka (zdecydowana większośd), koszykówka, 
ringo,  piłka nożna, piłka ręczna 
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W kalendarzu ŚWIĄT NIETYPOWYCH, 8 września,  

to DZIEŃ MARZYCIELA. Marzenia są piękną 

zdolnością każdego człowieka. Są tym, co trzyma           

w nadziei, a spełnianie ich tym, co uszczęśliwia.                 

Wielką radość, również może sprawić spełnienie 

czyjegoś marzenia. Czasami to, co dla jednych jest 

banalne, czy nic nie kosztuje, dla drugich może być 

szczytem marzeń. W codziennej pogoni za własnymi 

sprawami,  znajdźmy czas dla innych, starajmy się 

spełniać czyjeś marzenie. 

„Możecie mieć marzenia w dowolnym rozmiarze. Najważniejsze, by były to wasze własne marzenia”                                        

 .                                                                                                                                                                                        Megan Lloyd Davies 

Skrzydła marzeń 

     Itzhak Perlman jest jednym z najwybitniejszych współczesnych muzyków. Jak opowiada, zanim 

skończył cztery lata, o jego przyszłości zadecydowały dwa wydarzenia. Po pierwsze, stał się kaleką po 

przebyciu choroby Heinego-Medina, a po drugie - usłyszał nagranie słynnego skrzypka Jaschy Heifetza. 

     Perlman wyjaśnia, że chociaż choroba odebrała mu władzę w nogach, muzyka Heifetza dodała mu 

skrzydeł. Dała mu marzenie, które skierowało go na drogę muzycznej kariery. 

     Jak powiedział były prezydent Woodrow Wilson: "Osiągamy wielkość dzięki marzeniom.           

Wszyscy wielcy ludzie są marzycielami. Widzą pewne rzeczy w łagodnej wiosennej mgiełce lub                          

w czerwonym blasku ognia w długi zimowy wieczór. Niektórzy z nas pozwalają tym marzeniom umrzeć, 

ale inni karmią je i chronią,  aż przeminą złe dni i nastanie słońce i światło, które zawsze przychodzi do 
tych, co mają szczerą nadzieję, że ich marzenia się urzeczywistnią". 

Nie pozwólcie odebrać sobie marzeń! 
                                                                                                                                                                                                                                            Źródło:  http://www.adonai.pl/ 

Na   stronach internetowych można znaleźć pewną historię opowiadającą o Itzhak’u  Perlman’ie. 

Ten słynny skrzypek rozpoczynał koncert w Lincoln Center. Słuchacze z cierpliwością czekali                               

aż Perlman wolno dojdzie do swego krzesła, odepnie kule, ułoży sobie skrzypce  pod brodą  i da  znak 

dyrygentowi, że jest gotów. I podczas tego koncertu stała się rzecz straszna dla muzyka,                      

zaraz po pierwszych kilku taktach pękła mu struna w skrzypcach. Zapanowało milczenie.                                           

Ale Perlman kontynuował swoje solo od tego samego miejsca, w którym przerwał.                                                           

Kiedy wreszcie skończył, na sali zapanowała przez chwilę niesamowita cisza. A zaraz potem ludzie               

zaczęli klaskać, krzyczeć w uniesieniu. Perlman tylko siedział i się uśmiechał.                                           

Uspokoił widownię  i powiedział:                                                                                                                

„Czasami rola artysty polega na tym, by tylko sprawdzić ile muzyki da się wydobyć z tego,               

co nam pozostało”. 

 Ta wielka mądrość życiowa powinna towarzyszyć  każdemu z nas, bo przecież  nasza rola na tym świecie 

także polega na tworzeniu przy użyciu tego, co mamy. A kiedy juz *tego* nie mamy, trzeba nam  tworzyć 
z tego, co pozostało…                                                                                                                     L.L. 

   

                   Marzenia uczniów  III a          

http://www.adonai.pl/
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 Tak wygląda zapis binarny tekstu                                                  

- CIEKAWOSTKI INFORMATYCZNE 

 13 września (lub 12 w rok przestępny). 
obchodzony jest DZIEŃ PROGRAMISTY.  

Wypada to corocznie  w  256. dzień roku.   Liczba 256 nie jest tu przypadkowa  – symbolizuje ona wszystkie 
możliwe wartości bajta w 8-bitowej postaci. W Polsce z okazji Dnia Programisty odbywają się spotkania, 
prelekcje, warsztaty. W Rosji natomiast jest to oficjalne święto, ustanowione przez prezydenta                            
Dmitrija Miedwiediewa  dekretem z dnia 11 września 2009 roku 

  

W tym roku, ze względu na pandemię COVID-19, 

konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży                     

w Internecie” była wydarzeniem online.    

Transmisja była prowadzona z Centrum Nauki 

Kopernik w Warszawie. Podczas konferencji 

zaprezentowane zostały między innymi wyniki 

najnowszych badań poświęconych bezpieczeństwu 

online, a także najnowsze trendy i wyzwania                         

w zakresie bezpieczeństwa internetowego. 

Skąd o tym wiemy? Nasi nauczyciele informatyki 

brali w niej udział. 

  
Czy ktoś jeszcze używa tego typu nośników?  

O dyskietkach zapomnieliśmy już bardzo dawno.                  

Z użycia wychodzą również płyty CD.                              

Wypierają je usługi streamingowe.                

                                                                                                           

Warto jednak trzymać te nośniki, może za kilkadziesiąt lat będą warte fortunę?   

Emotikony obecnie są używane przez nas bardzo 

często i mamy ich ogromne ilości.  Powstały one już 

ponad 30 lat temu, a pierwszą emotikoną, jaka została 

użyta był uśmiech. Wykorzystał go Scott Fahlman, informatyk, który pierwszy raz użył komputerowego emotka 

19 września 1982 o godzinie 11.44. Stąd właśnie, na tę datę przypada  święto tych minek. 

 

Apple stworzyło specjalną aplikację do mycia rąk, która  wykrywa, że zaczynamy  myć ręce, 
a następnie zachęca do kontynuowania mycia przez 20 sekund, czyli czas zalecany przez 
światowe organizacje zdrowia.  Apple Watch może także powiadamiać nas o konieczności mycia 
rąk po paru minutach od powrotu do domu. 

Jak myślicie, czy taka aplikacja jest potrzebna?   

Nie martwcie się jeśli jej nie posiadacie. Można skutecznie myć ręce nawet bez aplikacji. 
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27 września 2020 roku Google  świętowało  22. urodziny .                                                      

                                         Google została założona przez dwóch doktorantów Uniwersytetu Stanforda                

-Amerykanina Larry'ego Page'a i Rosjanina Siergieja Brina.                           

Nazwa najpopularniejszej wyszukiwarki świata wzięła się z niepoprawnego 

zapisu słowa Googol, oznaczającego ogromną liczbę, 10 do potęgi setnej.                                                

Ojcowie Google'a nazywając go tym imieniem, chcieli podkreślić, że ich 

projekt od samego początku był zakrojony na ogromną skalę. W Google są 

obecnie zindeksowane miliardy stron. 

Wyszukiwarka  Google zmieniła nie tylko swój wygląd, ale także poszerzyła oferowane usługi.              

Kolory logo i nazwa pozostała taka jak na początku, ale firma dodała mnóstwo nowych produktów,            

 w tym Gmaila– najpopularniejszą na świecie pocztę elektroniczną i Androida, system operacyjny, 

który ma większość smartfonów. Obecnie Google zapowiada, że prace nad dalszym rozwojem będą 

skupione przede wszystkim nad udoskonaleniem i wdrażaniem sztucznej inteligencji.  

 

                                                                                 Tak wyglądało Google w momencie debiutu. 

 

Googol (czyt. gugol) – liczba równa 10100, czyli jedynka i sto zer w zapisie 
dziesiętnym. 

1 googol = 10100 = 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
000 000 

Określenie to wymyślił w 1938 roku dziewięcioletni Milton Sirotta,                  
siostrzeniec amerykańskiego matematyka Edwarda Kasnera, który zapytany 
przez swego wujka o nazwę dla bardzo dużej liczby, odpowiedział mu „googol”. 
Kasner ogłosił to pojęcie w swojej książce Matematyka i wyobraźnia (1940).  

 

                                                                                                                                                          

- Często sprawdzam pogodę;                                                                                    

- Mogę rozmawiad z rodziną, która mieszka w innym kraju;                                                                                                                      

- Oglądam  filmy na  YouTube ;                                                                                  

- Gram w różne gry;                                                                                                           

- Słucham muzyki;                                                                                             

- Robię projekty szkolne na  lekcjach informatyki;                                       

- Rozmawiam przez czat;                                                                                  

- Sprawdzam różne wiadomości;                                                                         

- Internet pomaga mi w lekcjach;                                                                    

- Korzystam z komunikatorów;                                       

- W czasie kwarantanny uczyłem się przez Internet; 

                                                                                                                                                                  

Zdjęcie Kuby               

z kwarantanny 
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Każdy może być święty, jeśli tylko chce 
– te słowa pewnej piosenki bardzo 

dobrze pasują do Carlo Acutisa                       

15 – letniego chłopca, który w sobotę 

10 października 2020 został ogłoszony 

błogosławionym.                                                                  

Co to oznacza? Ni mniej, ni więcej jak to,                                    

że nastolatek ten jest święty. Osiągnął cel, do którego 

każdy z nas wierzących zdąża. A od soboty jest dany 

nam jako przykład i wzór do naśladowania                           

w wędrówce do nieba. 

Carlo był zwykłym chłopcem, takim jak każdy. 

Prawie całe swoje życie spędził we włoskim mieście 

Mediolan. Od dzieciństwa był bardzo wierzącym 

chłopcem, co wyrażało się między innymi w tym,                  

że codziennie uczestniczył we Mszy świętej.  

Jednocześnie zafascynował się Internetem i jego 

możliwościami. Postanowił wykorzystywać sieć do 

szerzenia wiary i opowiadania innym o Panu Bogu. 

Zawsze powtarzał, że „Msza święta to moja 

autostrada do nieba”. W 2006 roku, gdy miał 15 lat, 

wykryto u niego nieuleczalną chorobę – białaczkę. 

Carlo jednak nie stracił wiary, ale ofiarował                      

swoje cierpienie za papieża i cały Kościół.                                 

Został pochowany w Asyżu – mieście innego bardzo 

znanego świętego – św. Franciszka. 

                                                                                                

Carlo jest wspaniałym przykładem, że świętość nie 

jest zarezerwowana dla najlepszych. Świętym możne 

zostać każdy z nas, wystarczy chcieć!  
                                                                             Mateusz U. 

 

 

 

Światowy Dzień Turystyki 

27 września obchodziliśmy Światowy Dzień Turystyki.                         

Święto zostało ustanowione w 1979 roku z inicjatywy 

Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) działającej                             

z ramienia ONZ, do której Polska należy od 1975 roku.                  

W ciągu 40 lat, które upłynęły od pierwszego Światowego Dnia 

Turystyki, wiele się zmieniło.  Podróżowanie stało się bardzo 

popularne. Świat otworzył się i więcej osób niż kiedykolwiek 

miało okazję poznać bliżej naszą planetę i jej różne kultury. 

 Co roku organizatorom towarzyszy inne hasło przewodnie.                                     
Tegoroczne hasło: „Turystyka i zatrudnienie: lepsza przyszłość dla wszystkich”. 
W tym niezwykle trudnym roku organizatorzy skupili się na tym, jak ważna jest 
turystyka dla ludzi mieszkających na obszarach wiejskich, tak by móc zrealizować 
obietnicę Celów Zrównoważonego Rozwoju, nie pomijając nikogo. 

Turystyka ogromnie ucierpiała podczas pandemii COVID-19.  Mamy nadzieję, że da radę szybko                 
i bezpiecznie wyjść  z głębokiego kryzysu.  

 W naszej szkole jest wielu uczniów i nauczycieli, którzy lubią podróżować.  

Jakie miejsca chcieliby jeszcze zwiedzić? 

  

Paryż, Londyn, Australia, Brazylia, Rzym, Afryka, Hawaje, Grenlandia, tam gdzie rosną palmy,   

miejsca w których był kręcony film „ W 80 dni dookoła świata”, Chorwacja, Grecja, Bułgaria, 

Ameryka, Nowy Jork, Hiszpania, Malediwy, Kalifornia, Chiny, Tokio, Madagaskar, Japonia… 



 

St
ro

n
a1

3
 

 
Jak kółka od wrotek zmieniły świat…  

     Skateboarding, jeżdżenie na desce, ten sport ekstremalny niejedno ma imię. 

Jak to wszystko się zaczęło i jak się rozwijało dowiecie się tutaj. 
  
    Pierwsze prototypy deskorolek nie przypominały ich dzisiejszych wersji.                    
 Składały się one zazwyczaj z klatek po jabłkach, desek i kółek od wrotek tworząc 
coś podobnego do szeroko znanych dzisiaj hulajnóg. Pomimo dzisiejszych sporów 

między wielbicielami  deskorolek,  a wielbicielami hulajnóg wywodzą się one z tego samego „przodka”.  
Jednak skatebording jako sport i coś powszechnego narodził się w latach 40 i wczesnych latach 50 XX wieku 
w Kalifornii. Surferzy zamieszkujący tamte tereny wpadli na pomysł tak zwanego „sidewalk surfing”,                      
czyli jak sama nazwa mówi na surfowaniu po chodnikach. Na pomysł ten wpadli oni najprawdopodobniej                     
 z powodu braku zajęcia podczas słabych fal. Do dzisiaj nie jesteśmy pewni kto stworzył pierwszą deskorolkę, 
możemy za to stwierdzić że na jej pomysł wpadło kilka osób  w mniej więcej  tym samym czasie.                  
 Na hobby to zaczął być spory popyt wśród społeczeństwa, z tego powodu Bill Richard właściciel sklepu 
surfingowego z Los Angeles postanowił skontaktować się z firmą zajmującą się produkowaniem wrotek                             
i zamówić w niej kilka kompletów kółek, które później montował na deskach i sprzedawał w swoim sklepie. 
Pierwsze triki na takich deskach były wykonywane na chodnikach bardzo często na boso.   

     
Kilka lat później w latach 60  kolejne sklepy zaczęły sprzedawać podobne 
deskorolki. Jako kampanie reklamową wykorzystano pobyt w telewizyjnym 
programie o surfingu "Surf's Up" w 1963. Program ten pokazywał skateboring                   
jako ciekawe i aktywne spędzenie czasu na zewnątrz.                                                             
Pierwszy magazyn o skateboardingu pt. „The Quarterly Skateboarder” został 
opublikowany w 1964r. Magazyn ten jednak był zmuszony wstrzymać działalność         
i wznowił ją dopiero w 1975 pod inną nazwą   - „Skateborder”.  

 

Pierwszym oficjalnym skatebordingowym konkursem były Krajowe Mistrzostwa 
Skateboardingu,  które odbyły się w 1965 w Anaheim w Kalifornii. Konkurs ten został emitowany na kanale 
ABC „Wide World of Sports”. Jako,  iż sport ten był dosyć nowy, w konkursie były tylko dwie kategorie                         
- freestyle i jazda slalomem.  
   We wczesnych latach 70 kiedy nie wymyślono jeszcze skateparków, różne magazyny zaczęły publikować 
miejsca dobre do jeżdżenia na desce, którym dawano nazwy i robiono im fotografie tak, aby społeczność 
rozwijała się jeszcze bardziej.  
   
   W ciągu następnych lat sport ten rozwijał się coraz bardziej i z roku na roku zyskiwał więcej popularności. 
Sama deskorolka również się rozwijała i zaczynała coraz bardziej przypominać dzisiejsze modele.                           
Wkrótce zaczęły też postawać specjalne buty do skatebordingu  i firmy zajmujące się głównie nimi.                      
Jednak  nie wszyscy reagowali na ten sport pozytywnie. Negatywne reakcje zazwyczaj pochodziły od osób,                           
które uważały ten sport za  niebezpieczny,  a  przede wszystkim  od władz miast 
i właścicieli miejsc popularnych wśród osób jeżdżących na deskach.  Z tego powodu w kilku miastach i krajach 
jeżdżenie na desce zostało zakazane.   
  
Przez lata społeczeństwo skaterów rozrastało się i stawało się coraz bardziej popularne.                                                   
Do dzisiaj społeczeństwo to funkcjonuje i  jest dosyć powszechne w kulturze i jest bardzo  ze sobą zżyte.                                                                  
Wszyscy skaterzy są jedną wielką rodziną. Wiem to z własnych przeżyć                                                                                                                      

 

Życzę Wam gładkich i bezpiecznych dróg!                                                                                                                                                   

.                                                    Gabi K.  
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                                      FINGERBOARD - CO TO JEST? 
                                                                                                                                                                      

Fingerboarding polega na odwzorowywaniu tricków deskorolkowych na jej 
miniaturowej wersji, która nazywa się fingerboard. Zamiast nóg, używa się palców 
(wskazującego i środkowego). Tricki można wykonywać zarówno na tzw.: flacie, 
czyli na płaskiej powierzchni lub na różnego rodzaju przeszkodach,                          
będących najczęściej miniaturowymi wersjami deskorolkowych „ramp”.                                             
Początki fingerboarda to rok 1998. Ceny fingerboardów zaczynają się od kilku 

złotych, a kończą  na kilkuset. Dla wielu osób  Fingerboarding jest bardzo ciekawą formą spędzania czasu.                                                    
 

 

                                                               
 

Kości, kostki, kosteczki…  

    Wydawałoby się, że w dzisiejszych czasach dzieci i młodzież zainteresowani są 

wyłącznie komputerami i surfowaniem w internecie. Niektórym jednak udaje się 
złamad ten schemat myślenia.  Może to byd sport jak też i zabawy manualne.  
Co ciekawe, coś co było fascynujące dla naszych dziadków powraca.                             
Jednym z takich fenomenów jest kostka Rubika.  

 
 Kostka Rubika jest strasznie stara i ma obecnie już 
ponad 40 lat. Wymyślił ją  Ernő  Rubik w 1974 roku.                         
Na początku  miała  byd to prosta układanka,                       
ale gdy  Ernő  ją pomieszał  nie mógł 
jej ponownie ułożyd.  Pierwszy raz układał kostkę  aż 
jeden miesiąc. Wszyscy znają tradycyjną kostkę 3x3x3. 
Gdy zabawka się rozpowszechniła zaczęto wymyślad 
nowe jej odmiany. Od różnorodnośd  w tej dziedzinie 
może rozboled  głowa.  Oprócz podstawowej, są  kostki: 
2x2x2, 4x4x4, 5x5x5, 6x6x6, 7x7x7  i tak aż do 18.                                                                                               
Ponadto jest też:  pyraminx (piramida),  megamnix,  
skewb, square-1 i wiele, wiele innych. Wiem, że nazwy 
są dziwne lecz uwierzcie mi,  że sposoby układania                
są jeszcze dziwniejsze.  Dziedzina układania kostek 
Rubika wcale  nie musi byd tylko zabawą.                                      
 W dzisiejszych czasach  są organizowane zawody              
w układaniu  kostek w których można wygrad  cenne  
nagrody.                                                                                             
Są tam takie konkurencje jak: układanie kostek na czas, 
układnie  jednej lub wielu kostek z zamkniętymi oczami, 

czy układanie kostki Rubika jedną ręką.                                                          
Ostatnie zawody były zorganizowane 22 i 23 sierpnia 
2020 roku w Bełżycach.  Na nich  Tymon  Kolaśnicki  
ustanowił II na świecie  i pierwsze w Europie miejsce                  
w średniej  z pięciu ułożeo kostki 5x5x5.  Zaś pierwsze  
w historii takie zawody  odbyły się w  1982 roku.                       
 Na zawodach  zaczęto ustanawiad rekordy Guinnessa. 
 
Obecny rekord świata  w  pojedynczym  ułożeniu 
tradycyjnej kostki 3x3 wynosi  3.47 sekundy. 
Fani małych i dużych rzeczy też w kostce znajdą coś dla 
siebie.                                                                                   
Najmniejsza kostka ma  wymiary  6mmx6mmx 6mm,             
 a największa mierzy 1,56 metrów waży 100 kg, jest aż 
20.000 razy większa niż kostka normalnych wymiarów.  
   
Ta układanka jest bardzo dobrym zajęciem w wolnym 
czasie i jest to ciekawe hobby. Kostka Rubika uczy                      
i będzie nas uczyła przez wiele lat.                                                           
                                                                                  Wojtek G. 

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                     Zdjęcie wykonała Vanessa 

https://strefa-kostek.pl/fingerboard-203


 

St
ro

n
a1

5
 

Każdego roku, w ostatnią niedzielę września obchodzimy Światowy Dzień Rzek. 

Gdzie strumyk płynie z wolna tam rzeka Cienka szemrze…  

Cienka (dawniej Jasionka lub Jasienica) – struga, prawy dopływ Rządzy o długości 30,69 km. Jej dopływami są 

Borucza i Rynia (choć w średniowieczu i XVI wieku Rynia była uważana za rzekę do której wpadała Cienka). 

Rzeka Cienka znajduje się w województwie mazowieckim na terenie powiatów mińskiego        

i wołomińskiego. Źródło tej rzeki znajduje się w okolicy wsi Dobre i przepływa przez 

miejscowości takie jak: Głęboczyca,  Kąty-Miąskie, Rudniki, Stryjki, Dzięcioły, Tłuszcz, 

Jasienica i w Klembowie wpada do Rządzy. 

I właśnie obie te rzeki Cienka i Rządza 

występują w oficjalnym herbie gminy 

Klembów. 

 

Pierwsze wzmianki o rzece Cienkiej pochodzą                                                                                              

z okresu późnego średniowiecza. Wtedy rzeka ta 

wyznaczała granice między ziemią warszawską (na północy), a ziemią nurską (na południu).                                                                                                                            

W XIX i XX w. nad rzeką Cienką zostały 

wybudowane 3 mosty kolejowe.  

Rzeka ta jest bardzo meandrowata (kręta) oraz 

porośnięta szuwarami. Mimo to  w kilku 

miejscowościach zostały stworzone miejsca 

wypoczynku. Na rzeczce występują niewielkie 

spiętrzenia, przez co wiele przyległych terenów 

jest zalewanych przez strumień. Strugę 

zamieszkują: bobry, ryby, płazy bezogoniaste, 

raki i ptaki brodzące (np. czaple). 

Źródło tekstu: internet. Zdjęcia wykonane przez autora.                                     

                                                                          Łukasz K. 

                                                               

                                                                                                                                                                                                                              

 Ciekawostka przyrodnicza!                                                                                                                                                                                   
Nikt z Was zapewne nie miałby problemu ze wskazaniem najdłuższej rzeki w Polsce.                                                                    
Jest nią Wisła (łac. Vistula) o długości 1047 km.  Wisła jest także najdłuższą rzeką uchodząca do                              
 Morza Bałtyckiego.                                                                                                                                                                                                 
Natomiast niewiele osób wie,  która z polskich rzek jest najkrótsza.  Płynąca w okolicach Augustowa 
rzeka Klonownica liczy niecałe 800 m długości i jest najkrótszą rzeką żeglowną Polski, a także Europy. 
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1 października 2020 – Dzieo Muzyki 

 Jakiej muzyki słucha młodzież? 

Kiedyś muzyka była poezją                   

z pięknym brzmieniem                               

i wybitnym tekstem,                        

teraz nie  zwraca się tak 

dużej uwagi na piękno,                   

a na wpadający w ucho 

rytm  i śmieszny tekst . 

Poprzez przeprowadzenie sondy wśród uczniów naszej 

szkoły  wywnioskowano, że najpopularniejszym typem 

muzyki jest RAP i POP. Młodzież lubi wesołe                              

i pozytywne utwory takie jak  Tymek  „Rainman”,                                

czy Disco Marek.  Najczęściej wymienianym autorem był 

Bedoes.  Ma on mocno zróżnicowaną muzykę od 

pełnych energii utworów o miłości, po depresyjne 

wypełnione bólem i żalem. 

Muzyka jest dla wielu osób ostoją, chwilą relaksu,                         

sztuką:                                                                                                

-Uwielbiam słuchad ulubionej muzyki ucząc się;                                                                                                                                                                           

-Kocham śpiewad i kocham muzykę, łącze z nią moją 

przyszłośd; 

Jednak w naszej szkole znaleźli się i tacy,                        

którzy uważają ją za zbędną, bezużyteczną:                                                                                           

-Muzyka nie jest dla mnie ważna, jest niczym;                                                                                                              

-Słucham muzyki tylko dla zabicia czasu;                                                                                                                                                                 

Ankieta uświadomiła nam,  że uczniowie podchodzą do 

muzyki „na luzie” i uważają, że jest ona ważna w ich 

życiu.codziennym.                                                                                                

                                                                 Kamila W. i Karina J.  

Przypominamy! 

Rok 2020 rokiem Ludwiga van Beethovena!  

 
 

Laureatką tegorocznej nagrody Nobla została                

Louise Glück. Mówią o Niej, że jest  

najpopularniejszą i najskromniejszą poetką  Ameryki. 

Wiersze Glück rzadko zawierają rymy, wiele z nich 

opiera się na powtórzeniach. Tematyka poezji  Glück 

często inspirowana jest wydarzeniami z jej życia.  

   

 

  To święto wymyślone przez Juliusa Sterlinga Mortona, sekretarza rolnictwa                     

Stanów Zjednoczonych, prywatnie miłośnika przyrody. Zaapelował on do rodaków,                             
by 10 kwietnia 1872 r. posadzili drzewa. Dziś Arbor Day to akcja znana na całym 

świecie, w Polsce oficjalnie obecna od 2002 roku i corocznie obchodzona                                

10 października. 

„Drzewa są po prostu 
piękne, potrzebują tak 
niewiele, bo słooca, 
deszczu… a od nas 
szacunku”                                

                 – Łukasz Borowicz 

 „Czym jest muzyka? Nie wiem.                                                 

Może po prostu niebem z nutami zamiast gwiazd. 

Może mostem zaklętym,  po którym instrumenty 

przeprowadzają nas.” 

                                                        Ludwik Jerzy Kern 

 

Galeria szkolnych drzew 



 

St
ro

n
a1

7
 

 

           

 

          

Dziękujemy WSZYSTKIM którzy piszą, rysują, odpowiadają na nasze pytania, udzielają wywiadów.                       

Zapraszamy do dalszej współpracy  przy 

tworzeniu kolejnych numerów. 

Kolejny numer gazetki ukaże się w listopadzie.  

Uśmiechnięte (druga Pani zamyślona), ładnie ubrane, pełne energii (trzecia Pani chyba taoczy)… to Panie z Przedszkola.  


