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Nazywam takich ludzi
osobami, które mają
„niemądrą tęsknotę”.
Dlatego nie mogą się
rozstać m.in. z „okropnie
wygodnymi” drewnianymi
krzesłami, czy codziennym
wstawaniem o godzinie 6.00
rano albo zadaniami
domowymi i sprawdzianami
z matematyki. Takie osoby
potocznie mówiąc są
uzależnione od szkoły.
Lubią wkuwać wszystko ''na
blachę'' i być najlepszymi z
najlepszych. Mam taką
sąsiadkę, która nawet w
czasie wolnym zamiast
wyjść na podwórko woli się
uczyć, a na zawołanie moje,
czy jej siostry, zawsze
odpowiada tak samo: „Nie
mam czasu, bo wolę się
uczyć, niż biegać po

podwórku”. Mówi tak już od
roku i wcale nas to nie dziwi,
bo chodzi do piątej klasy i
ma dużo rzeczy na głowie.
Ale co zrobi w czasie
wakacji? Chyba w końcu
odpocznie. Ostatnio bardzo
nie mogę się doczekać
swoich urodzin, ponieważ
są dzień przed wakacjami.
A wakacji i swobody nie
mogę się równie mocno
doczekać. W mojej klasie
nie ma chyba takiej osoby,
która nie cieszy się z
nadchodzących wakacji.
Mimo to, że bardzo ciężko
jest się rozstać z naszą
wychowawczynią, to i tak
smak wakacji to ulga dla
umysłu przez całe dwa
miesiące.

Anna Spalińska

Są tacy uczniowie, którzy z utęsknieniem czekają na
wakacje, ale są też tacy, których wiadomość, że
nadchodzą dni wolne, bardzo zasmuca.

Niemądra tęsknota

Cały czas zdobywamy
wiedzę, nawet jeśli nie
zdajemy sobie z tego
sprawy. Nie zawsze są to
rzeczy, których uczymy się
siedząc przy biurku i
rozwiązując zadania.
Wiedza to nie tylko definicje
z książek. Na wakacjach
przeważnie uczymy się
przez obserwację lub
uczymy się wiedzy
praktycznej. Na przykład
czasami możesz sam
ugotować obiad albo
zaopiekować się młodszym

rodzeństwem. Takie
czynności są przydatne w
życiu dorosłym, ale nie
tylko. Kiedy ktoś się topi, to
musisz jakoś zareagować,
na przykład wezwać pomoc
lub samemu pomóc
poszkodowanej osobie. Jak
się okazuje, wbrew naszym
domniemaniom wakacje są
potrzebne i wiele nas uczą o
życiu.

Wiktoria Janiel,
Amelia Spieć

Odliczamy do wakacji :)

Uczymy się gotować!

Kiedy kończy się rok szkolny, wydaje nam się, że
przestajemy się uczyć. Wcale tak nie jest!

Letnia szkoła życia

JZ

Wiktoria Janiel, Amelia Spieć
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Zostaliśmy zaproszeni
z okazji Światowego
Dnia Godności Osób
Niepełnosprawnych. 
Podopieczni
przygotowali dla nas
przedstawienie, w
którym uczestniczyli.
Następnie zostały
zorganizowane zajęcia
kulinarne, na których
robiliśmy bruschetty z
książki kulinarnej,
którą napisali sami
podopieczni ośrodka.
Na koniec w ramach
podziękowań
otrzymaliśmy od nich
kartkę, a w niej
podpisy

wszystkich
uczestniczących w
spotkaniu i aniołka z
gliny, którego sami
zrobili. Wszystkim
bardzo się to spotkanie
podobało. Było widać,
że wszyscy bardzo się
starają, aby warsztaty
się udały. Jeśli komuś
wydaje się, że osoby
na przykład z takiego
ośrodka nie potrafiłyby
przygotować takiego
spotkania, to jest w
błędzie.  Oczywiście
jest im trochę trudniej
niż nam, więc
uszanujmy to, ale
wystarczy odrobina

chęci i ochoty i
wszystko się zrobi.
Czasami myślimy, że
osoby te są inne niż
my. Niektóre tak
wyglądają, ale w
rzeczywistości tak nie
jest.  Wszyscy
dążymy do tego
samego celu, aby
mieć szczęśliwe
życie. Osoby zdrowe
robią to w inny sposób
niż niepełnosprawne.
My możemy sami do
tego dążyć, a osobom
chorym trzeba pomóc,
ale i my, i oni chcemy
po prostu być
szczęśliwi.
Wiktoria Janiel 

Ostatnio byłam z klasą w ośrodku dla niepełnosprawnych „Promyk” i
„Słoneczko”. Znajduje się on co prawda tuż obok naszej szkoły, ale
mieliśmy dopiero pierwszą okazję  w nim gościć. 

Niepełnosprawność nie ogranicza

Zazwyczaj w trakcie
tego czasu wybieramy
się w podróż, czy to
nad morze, czy w
góry. Niestety, z takimi
podróżami wiąże się
jednak wiele stresu
(przed wyjazdem) i
problemów z
pakowaniem, oraz
odwieczny problem-
wziąć 5 par skarpetek
czy 6 (i tak wiadomo,
że mama spakuje 16),
wziąć piłkę, czy
materac i brać laptopa,
czy nie (rangi się
same nie wbiją). Na
szczęście po
pakowaniu przychodzi
czas, kiedy

z rodziną wychodzimy
na plażę. Nie zawsze
jednak bywa tam
ciekawie. Jak
przetrwać na mini-
pustyni, czyli tzw.
plaży? Zacznijmy od
standardowego
ekwipunku. Najlepiej
mieć przy sobie wiele
picia. Przy wysokich
temperaturach picie
sporej ilości wody jest
ważne. Najlepiej wziąć
kąpielówki, bo nigdy
nie wiadomo, może
Bałtyk się ociepli?
Kolejną ważną rzeczą
w plecaku plażowicza
jest coś, aby ci się nie
nudziło, np. książka.

Nie musisz (ale
możesz) brać jedzenia
na plażę. Zawsze
możesz kupić
kukurydzę, lub kebab.
Niestety, pytań
dotyczących
przebywania na plaży
jest więcej! Do jednych
z nich należy „Jak
pływać w zimnym
morzu?”. Odpowiedź
jest prosta: skoro taki
z ciebie zmarzluch,
pływaj na materacu!
Plaża nie będzie taka
tajemnicza, jeśli ją
odkryjesz! Więc pakuj
się, bierz rodziców pod
pachę i jedziemy!
Jurkowski Krzysztof,
Maciej Czuper

Aktorzy na scenie!

Wszyscy szykowali smaczne bruschetty.

Wykonywała je klasa
2a SSP. Były tam
rzeźby takie jak wieża
Eiffla, wspaniały
jednorożec, bardzo
pojemna skrzynia na
plecaki, modna
parasolka, kolorowe
kwiatki, różne rodzaje
broni i wiele innych
konstrukcji. Niektóre

były przydatne a
niektóre były tylko
ozdobną wystawą.
Według mnie to był
bardzo ekologiczny i
kreatywny pomysł.
Wieże były wykonane
bardzo starannie.
Druga klasa naprawdę
się postarała, a nie
było to łatwe zadanie!

Pani Agnieszka, czyli
ich wychowawczyni,
była z  nich bardzo
dumna. My też chętnie
podziwialiśmy ich
prace.

Amelia Spieć

Dumni drugoklasiści

Zbliżają się wakacje-czas odpoczynku i wolności (czytaj: czas wbijania
rang w CS'ie).

Jak spędzić czas na plaży?

Pewnego dnia kiedy weszliśmy do szkoły, ku naszemu zdziwieniu
zobaczyliśmy rzeźby z butelek.

Ekologiczne konstrukcje

JZ

JZ

Jagoda Soltysiak
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Najpowszechniejszy
jest oczywiście
samochód, który jest
najczęściej wybierany
na średnie dystanse,
rzadziej na dłuższe.
Samemu wybiera się
cel i wyznacza
postoje. Na miejscu
nie trzeba poruszać
się środkami
komunikacji publicznej
(ale moja rada - w
wielkich miastach
lepiej nie jeździć
autem!), wystarczy
tylko wsiąść wygodnie
i jechać w dowolne
miejsce. Dodatkowo
podczas wycieczek
czas zwiedzania jest
dowolny i można w
dowolnym momencie
wrócić do miejsca
noclegu. Są natomiast
wady - podróż jest
zdecydowanie dłuższa
od lotu samolotem, bo
jedziemy wolniej i
pokonujemy zakręty,
czym nadrabiamy
kilometry. Poza tym
długa podróż jest
bardzo męcząca,
szczególnie jeśli ktoś
ma klaustrofobię.
Również
powszechnym
środkiem transportu
jest samolot. Co
prawda mało Polaków
podróżuje drogą
lotniczą - ze względu
na strach lub uważanie
tej formy podróży za
zbyt drogą. Tak
naprawdę nie ma się
czego bać, wszystko
jest kontrolowane, a
jest to też
najpopularniejszy
środek transportu.
Również bilety nie są
tak drogie. Trzeba
tylko wyszukać
odpowiednią okazję i

uważać na dopłaty. Do
najlepszych linii roku
2015 zaliczyły się:
Lufthansa, LOT,
Ryanair, gdzie nawet
do krajów Beneluksu
zdarza się oferta na lot
za, uwaga... 8,64zł w
DWIE STRONY!, a do
dalekodystansowych:
Emirates i Qatar
Airways, te linie są
zaufanymi
przewoźnikami. Siatki
połączeń są dobrze
rozbudowane, a loty
odbywają się
bezpośrednio do
miejsca docelowego.
Do Barcelony z
Wrocławia dotrzemy
kilkoma liniami w
niecałe 3 godziny!
Wadą jednak jest
długie przygotowanie
przed lotem (w tym
odprawa on-line) oraz
czas spędzony na
lotnisku (lotniska radzą
być 2-3 godziny przed
odlotem).
Opóźnieniami czy
odwołaniami lotów nie
należy się
przejmować, bo to
dosyć rzadkie, choć
się może zdarzyć.
Pociąg to inny, dobry
transport. Na
dłuższych trasach
mimo wszystko nie da
się uniknąć przesiadki.
W samej Polsce sieć
jest dobrze
rozbudowana, ale na
przykład do Francji
trudno będzie szybko
dojechać lub się nie
przesiąść. Dużymi
zaletami są niedrogie
bilety i komfort, bo
można czytać, spać
czy słuchać muzyki
bez stresu. Składy są
coraz nowsze i
wygodniejsze,

by pasażerowie byli
zadowoleni ze swojej
podróży. Od 14.04 w
pociągach Pendolino
wagon numer 7 jest
wagonem ciszy, czyli:
nie można głośno
słuchać muzyki,
rozmawiać przez
telefon, a ewentualnie
ze współpasażerem -
szeptać. Jeśli chodzi o
ten transport, to jest w
porządku, natomiast
jedynie na trasy
średniego zasięgu, bo
dalsza podróż już
może być męcząca. 
Na dalsze podróże
najprawdopodobniej
najmniej popularnym
środkiem jest autobus
dalekobieżny. W
Polsce jest niewielu
przewoźników, z
którymi możemy udać
się za granicę. Jednak
są tacy jak: Polski
Bus, Lux Express czy
niemiecki Sindbad.
Ceny polskich firm są
nieco tańsze; bilety,
przy odpowiednio
wczesnej rezerwacji,
zaczynają się nawet
od 1zł. Nowoczesne
autokary wyposażone
są w darmowe Wi-Fi,
gniazdka 230V, a
czasem w tablety z
systemem rozrywki
pokładowej. Wadą
jednak jest to, że po
takim pojeździe
podczas drogi nie da
się spacerować, by
rozprostować nogi.
Tak samo, jeśli na
autostradzie jest zator,
trzeba czekać na
zwolnienie pasa jezdni,
co w innych środkach
transportu nie zdarza
się. 

cd. str. 3.

Gdyby nie istniał jakikolwiek środek transportu, do Hiszpanii wędrowalibyśmy miesiąc. Różne pojazdy zupełnie zmieniły komfort i prędkość
podróży na lepsze. Oczywiście możemy mieć dylemat, czym podróżować. Wszystko zależy od pogody, odległości czy chęci wyboru. Już niedługo
wakacje, a plany na pewno są. Tylko czym się wybrać?

Komfort podróży - co jest najlepsze? 

Polski skład

Samolot polskiego przewoźnika

Autobusem przez świat...

Miłosz Kaczmarek - archiwum

Miłosz Kaczmarek

Miłosz Kaczmarek
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Rower to też dobry środek transportu.

cd. ze str. 2.
Taksówka na dalekie
trasy? Możliwe, że
tylko 0,6%
społeczności korzysta
z takiego transportu.
Przede wszystkim, nie
zawsze kierowcy się
zgadzają na tak daleki
kurs. Cena może być
naprawdę kosmiczna
(dla porównania, cena
taksówki do centrum
Warszawy z lotniska
Warszawa-Modlin to
około 200 zł), bo za
podróż nad Bałtyk
może wynieść tysiące
złotych. Zaletą jest
zdecydowanie

najszybszy transport
ziemny i możliwość
dotarcia praktycznie
wszędzie. Wadą jest
wcześniej opisywana
cena oraz nie zawsze
da się taką trasę
przemierzyć.
A co jeszcze? Rower!
Wiadomo, na dalekie
trasy właściwie nie da
się go wybrać, ale nie
zapominajmy, że
wcale nie trzeba
jechać daleko, by
zobaczyć piękne
miejsca. Można
urządzić wycieczkę
przez las lub po
okolicznych

zabytkach. Jest to
zdecydowanie
najtańsza możliwość
podróży, a też można
zobaczyć ładne
rzeczy. Nawet nie
wiem, czy rower ma
wady; przebite opony?!
Mam nadzieję, że w
tym "krótkim" artykule
doradziłem, czym
można się wybrać w
podróż. Jest wiele
opcji, ale zawsze ta
jedna będzie
najlepsza.

Miłosz Kaczmarek

Czy po angielsku lub niemiecku mówimy tylko za granicą?

Przydatny język obcy

Jeśli jedziesz na
pustynię, weź z sobą
krem, żeby się nie
poparzyć słońcem.
Zaopatrz się też w
lekki strój, naładowany
telefon i duży zapas
wody, bo nie
wiadomo, co cię tam
spotka. Nad morze
trzeba wziąć krem z
filtrem, przewiewny,
wygodny strój, żeby
się nie upiec i telefon

bądź tablet, gdybyśmy
się rozchorowali, bo
wtedy zamiast bawić
się na plaży,
będziemy grać w gry
w pokoju hotelowym.
W góry należy wziąć
sprzęt do wspinaczki,
bo w końcu można się
wspinać, do tego w
miarę ciepły i
wygodny strój, bo
może być trochę
zimno. Ważny jest

telefon, choć nie
zawsze jest dobry
zasięg, ale jest on
potrzebny dla
bezpieczeństwa. Na
kemping należy wziąć
wodę, jedzenie, coś
do obrony, bo nie
wiemy co się czai w
krzakach i jakąś
rozpałkę na ognisko,
ale uwaga - nie
mówię, żebyście
podpalali las.

Pamiętaj, że
gdziekolwiek jedziesz,
nie bierz
niepotrzebnego
bagażu, ale zapakuj
do walizki wszystko,
co jest niezbędne.

Szymon Czyczerski

Na wakacjach w
innym kraju
znajomość obcego
języka jest niezbędna,
chociażby żeby
dogadać się z panią
lub panem z recepcji
hotelowej. Czasem
zdarzają się
momenty, że nawet w
Polsce trzeba użyć
angielskiego.

Raz byłem na
przystanku
autobusowym i
spotkałem
Amerykanina  -
dawnego pracownika
ze szkoły mojej
mamy, który mnie
spytał, która godzina i
na szczęście umiałem
mu odpowiedzieć.
Ten, kto biegle używa

obcego języka, ma
duże szczęście,
ponieważ niektórzy
naprawdę nie umieją 
się go nauczyć. Jeśli
ktoś gra w gry
komputerowe, to
większość z nich jest
w wersji
anglojęzycznej.
Angielski i niemiecki to
bardzo ważne języki

i warto się ich uczyć,
żeby w przyszłości
zdobyć pracę za
granicą. Dlatego warto
w czasie wakacyjnych
wycieczek
potrenować swoje
umiejętności i
porozmawiać z kimś
w jego języku.

Gracjan Chaczko Uczmy się języków!

Walizki spakowane, ruszamy!

Odwiecznym pytaniem jest to, co wziąć a czego nie zabierać na wakacje.

Wakacyjna walizka

Miłosz Kaczmarek

Anastazja Kruczek

JZ
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W przeszłości żyło
tam wielu wybitnych
malarzy, takich jak
Pablo Picasso i Joan
Miro. W Barcelonie są
ich muzea, wszędzie
w mieście można
odnaleźć ich prace. W
stolicy Katalonii jest
wiele budowli
zaprojektowanych
przez znanego
architekta - Gaudiego.
Najsłynniejsza z nich
to kościół Sagrada
Familia. Jest on
budowany już prawie
100 lat. Wszędzie są
cudowne kościoły,
pomniki, fontanny i
kapliczki. Te
zaprojektowane przez
Gaudiego zawierają
motywy przyrodnicze -
mnóstwo jaszczurek i
węży, czyli to, co
uwielbiam.

W tym mieście jeżdżą
same dobre auta. Jest
tam morze, wspaniała
plaża miejska oraz
ogromny port.
Odwiedzającym
spodoba się ogromne
oceanarium -
Aquarium - dobra
wiadomość, nie trzeba
tam chodzić, turyści
stają na taśmie, która
obwozi ich po wielu
atrakcjach.  Barcelona
dla chłopaków to
przede wszystkim klub
piłkarski FC
Barcelona, z jednym z
największych na
świecie stadionów,
wiernymi kibicami, no i
"dziesiątką" - Messim.
Ciekawostką są
chipsy o smaku...
Barca!  Są tam
luksusowe sklepy,
których na pewno

brakuje w Polsce,
zwłaszcza w
mniejszych miastach.
Niepowtarzalna jest
też kuchnia. Polubiłem
tapas i paellę. Tapas to
małe hiszpańskie
przekąski. Paella to
danie z ryżem i
różnymi dodatkami
(polecam owoce
morza), podane na
ogromnej patelni.
Warto spróbować tych
dań. Barcelona słynie
również ze słodyczy a
zwłaszcza lodów.
Mniam... Dla mnie
osobiście, najlepsze
było jednak pływanie w
morzu. Co z tego, że
się przez to
pochorowałem... Ja i
tak zapamiętam to
jako najlepszą
atrakcję!
Szymon Czyczerski

Barcelona to stolica Katalonii. W tym mieście jeżdżą same szybkie auta,
jest tam morze, tapas, paella, przepyszne lody i największy stadion oraz
oceanarium Europy.

A może do Hiszpanii?

Kto ma ochotę na chipsy "Barca"?

Sagrada Familia - ciągle w budowie. Bliskie spotkania z jaszczurkami!

Szymon Czyczerski

Szymon Czyczerski Szymon Czyczerski
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Czasem na godzinie
wychowawczej
wychodzi się na dwór,
a nie rozmawia o
ważnych sprawach
dotyczących klasy. Z
jednej strony to
dobrze, ale spójrzmy
na to inaczej. To tak,
jakbyś zamiast uczyć
się matematyki,
wyszedłbyś sobie z

klasą na dwór. Lekcja
wychowawcza to też
zwykła godzina
lekcyjna.
Zastanawiacie się
teraz: jak powinna
wyglądać dobra
godzina
wychowawcza? Już
odpowiadam. Na tej
lekcji czasu powinno
starczyć na wszystko.

Najlepiej na początku
przekazać ważne
informacje, a później
wyjść na dwór.
Podam wam teraz
pełen przepis: 20
minut informacji, 30
minut zabawy i
pozostałe 5 minut w
kociołku-na korytarzu.
Wniosek? Nie trzeba
wielu składników,

by ugotować dobrą
lekcję i uśmiech na
twarzach uczniów.
Dlatego ty – drogi
nauczycielu – zostań
dobrym kucharzem!

Krzysztof Jurkowski

Godzina wychowawcza - ma na celu lepszy kontakt z wychowawcą i uczniami. Możemy
rozmawiać i dzielić się swoimi opiniami na temat np. wycieczki szkolnej.

Idealna godzina wychowawcza

Uważam, że o wiele
lepiej jest znaleźć
dobre strony w danej
sytuacji. Po co
rozwiązywać problemy
krzykiem, skoro
można na spokojnie.
Należy też często
chwalić innych,
ponieważ pochwała
jest dla człowieka
naprawdę ważna.
Przecież kiedy ktoś nie
jest wyróżniony za
swoje zachowanie i nikt
nie mówi mu, że na
przykład dobrze się
uczy, bądź ma jakiś
szczególny talent,
czuje się niepotrzebny.

Myślę, że dzieci, które
np. dostaną 5 ze
sprawdzianu, ale
następnego dnia
wpadnie im 2 z
kartkówki, bardziej
zachęcą się do lepszej
pracy na lekcjach,
kiedy zostaną
pocieszone i dostaną
pochwałę, a nie
naganę. Kara nie
pomaga, a nawet
wręcz przeciwnie,
szkodzi. Pamiętajcie,
trzeba chwalić!

Asia Drążek

Niektórzy myślą, że wszystko najlepiej
rozwiązać krzykiem i awanturą, a w przypadku
rodziców i nauczycieli – KARĄ.

Kara i nagroda – co wolicie?

Co nas trapi? Co nas
cieszy? Co sprawia,
że jesteśmy w życiu
szczęśliwi? - to
najczęściej zadawane
pytania. Ostatnio
poświęciliśmy trochę
czasu na rozmowę o
tym, czy łatwo jest
chwalić drugą osobę.
Poznaliśmy swoje
opinie na ten temat i
przeprowadziliśmy
krótkie sceny do 

wybranej przez panią
sytuacji. Cztery grupy
przedstawiły kilka
takich momentów, w
których docenimy
zaangażowanie lub
pracę kolegi.
Ukazywało to inny
pogląd na to, że nawet
pewny siebie człowiek
potrzebuje pochwał.
Na koniec lekcji
złożyliśmy kartki A4
na trzy części tak,

aby powstały trzy
oddzielne kolumny.
Potem napisaliśmy u
góry imiona naszych
bliskich osób.
Otrzymaliśmy
zadanie, aby napisać
do każdej części co
najmniej jedną, miłą
pochwałę. Niektórzy
napisali ich więcej, z
czego nauczycielka
bardzo się ucieszyła i
mile zaskoczyła.

Powinniśmy mieć –
przynajmniej moim
zdaniem – więcej
takich lekcji. Takie
chwile integrują klasę i
pozostawiają miłe
wspomnienia.

Jagoda Sołtysiak

Na godzinach wychowawczych w naszej klasie najczęściej rozmawiamy o uczuciach i głębokich
emocjach.

Czy boimy się chwalić?

Czy istnieje idealna lekcja wychowawcza?

Pochwały motywują.

Kary zasmucają...

Krzysztof Jurkowski

JZ

JZ
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Bez cukru, bitej
śmietany, czekolady
(z wyjątkiem gorzkiej) i
wszystkiego, co
niezdrowe i słodkie
(nie licząc owoców).
Do zrobienia deserków
używano głównie:
owoców, gorzkiej
czekolady, domowej
roboty bitej śmietany,
jogurtów naturalnych.
A z tych pyszności
powstały: szaszłyki

owocowe w
czekoladzie,
owocowo-jogurtowe
deserki, zdrowe gofry i
wiele innych
pyszności. Wszystkie
deserki wyglądały
smakowicie, dlatego
trudno było wybrać
jednego Masterchefa.
Desery wyszły
niesamowicie,
wszyscy zajadali się
nimi, a to, co

z nich zostało, trafiło
do naszych
nauczycieli. Jednym
słowem wygrali
wszyscy. Później było
bardzo dużo
sprzątania. Cała klasa
szósta chętnie
powtórzyłaby tę
edycję, ponieważ
wszyscy byli bardzo
zadowoleni z wyniku
lekcji.
Asia Drążek

Klasa szósta rozpoczęła drugą edycję klasowego Masterchefa. Tym
razem motywem przewodnim był zdrowy deser.

Słodkie i zdrowe przysmaki

Warto również
samemu
komponować
muzykę. Rozwijamy
wtedy swoją inwencję
twórczą. Jazz - dla
osób powolnych on
właśnie jest idealny.
Gitara na pewno
spełni oczekiwania
wielbicieli rocka.
Niektórzy myśleli, że
pianino i keyboard też
należą do jazzu. Ale
okazuje się, że

nie tylko. Instrumenty
klawiszowe też należą
do rocka i popu.
Obecnie gram na
gitarze i keyboardzie.
Na gitarze gram od
trzech lat, a na
keyboardzie od roku.
Na klawiszach
czasami sama
komponuję muzykę.
Graniem na gitarze
zaraziłam moją
koleżankę Lilianę, a
grą na keyboardzie

jej młodszą siostrę -
Letycję. Logicznie
myśląc, na nowym
osiedlu we wsi
Wysokie gra na
gitarze zaczęła się
ode mnie. Lilianka
namówiła swoją
koleżankę Olę, a ona
z kolei jej kuzynkę
Paulinę. Wszystkie z
osiedla. To dowód, że
muzyka łączy ludzi.
Muzyka potrzebna
jest w życiu osobom,

które znają język
muzyczny, a nie tylko
język niemiecki, czy
angielski.
Podsumowując,
muzyka to wiedza,
nauka i umiejętność,
którą każdy musi
samodzielnie odkryć. 
 Anna Spalińska

Deser Leny i MalwinyDzieło kucharza ZbyszkaDeser Wiktorii i Poli

Poczęstunek kucharza Bartka

Muzyka łączy ludzi.

Muzyka jest potrzebna w życiu, ponieważ w ten sposób dostrzegamy w sobie dobro.

Melodia naszego życia

Jagoda SołtysiakJagoda SołtysiakJagoda Sołtysiak

Jagoda Sołtysiak

JZ
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Ledwo był początek
roku szkolnego, a w
tym momencie już
odliczamy do wakacji.
Oczywiście pojęcie
czasu bywa względne,
bywają dni, kiedy
lekcje dłużą się
niesamowicie, bywają
również i takie
momenty, kiedy cały
dzień mija jak z bicza
strzelił. Czym jest to
zjawisko
spowodowane? Tego
nie wiadomo.
Naukowo rzecz biorąc,
czas płynie cały czas
tak samo, 60 sekund
nadal równa się 60-ciu
sekundom. Niektórzy
oczywiście wysnuwają
teorię, że nasze
wrażenie jest
spowodowane
powolnym wdrażaniem
się w monotonię życia.
Im starsi jesteśmy,
tym mniej czasu
zostaje nam

na rozrywkę. Mamy
określony plan dnia -
wstajemy, idziemy do
szkoły/pracy,
odpoczywamy po
szkole/pracy i znowu
idziemy spać. I tak w
kółko. W ten sposób
już nawet nie jesteśmy
w stanie stwierdzić,
kiedy jest weekend,
kiedy jest wtorek,
kiedy są nawet
wakacje. Dni zlewają
się w jeden ciąg
identycznych zdarzeń.
Inni uważają, że to, jak
szybko upływa to 60
sekund, zależy od
"jakości" spędzanego
czasu. Jak wiadomo -
"wszystko, co dobre,
szybko się kończy".
Gdy wykonujemy
czynność, która
sprawia nam
przyjemność,
wszystko dzieje się
błyskawicznie i
cieszymy się tym

spędzonym czasem. Z
kolei gdy jesteśmy
zmuszeni do robienia
czegoś tak nudnego i
kompletnie
nieinteresującego, że
wolelibyśmy pole orać,
czas się dłuży i trwa, i
trwa, i jeszcze płynie.
Czy jest na to jakieś
lekarstwo? Cóż, fizyki
nie jesteśmy w stanie
zmienić, możemy
jednak zmienić nasze
podejście do sprawy.
Do swojego planu
zawsze możemy
dodać punkt programu,
który zwykle w nim nie
występował. Wtedy
czas może i będzie
płynął równie szybko,
ale przynajmniej nie
będzie on spędzony na
marudzeniu na
kanapie.

Olga Młynarz

Zamiast szukać
informacji w atlasach
lub albumach
możemy szybko
włączyć laptopa i
sprawdzić coś w
Wikipedii. Ale ktoś
musi to napisać, by
kolejne osoby mogły
skorzystać z takiej
witryny. Dlatego
istnieje wielka grupa
osób, które opiekują
się Wikipedią;
redaktorzy opisują
różne rzeczy,
następnie główni
administratorzy

sprawdzają ich
poprawność. Mogą
tekst zatwierdzić (jeśli
jest poprawny) lub
odrzucić (jeśli jest
fałszywy). Jestem
jednym z takich
dziennikarzy.
Informacje w dziale
lotnictwa są moją
specjalnością. Aby
coś uaktualnić bądź
napisać nowy artykuł,
trzeba czytać różne
media i fora
internetowe. Inspirację
do pisania artykułów
jest dla mnie strona

"pasazer.com", z
której korzystam na
co dzień. Trzeba też
wypatrywać
odpowiednich linków,
by informacje były na
pewno wiarygodne. To
bardzo ważne!
Dodatkowo, nie
można popełniać
błędów
gramatycznych i
ortograficznych.
Proces edycji jest
dosyć łatwy, ale w
bazie głównej na
przejrzenie czeka
ponad sto artykułów

dziennie! Po
zatwierdzeniu każdy
może przeczytać
gotowe informacje.
Artykuły, które
napisałem, to między
innymi: Port lotniczy
Koszyce, Warszawa-
Modlin, Połąga i inne.
Jeśli chcesz zabawić
się w redaktora wolnej
encyklopedii, proszę
bardzo. Ekipa
Wikipedii zaprasza!

Miłosz Kaczmarek

Zapewne każdy z Was słyszał o Wikipedii - internetowej encyklopedii. Szukacie w niej inspiracji
do napisania referatu albo możecie sprawdzić coś, co Was interesuje.

Wikipedia - bez pracy nie ma kołaczy!

Każdy z nas miał lub nadal miewa uczucie, że czas płynie nieubłaganie
szybko. Zaczął nam się tydzień, chwila nie minie, a już jest piątkowe
popołudnie.

Siódme urodziny i matura?

Redagowanie Wikipedii...

Czas ucieka, lata mijają...

Wiktor Uszko

JZ
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Niektórzy nie zdają
sobie też sprawy z
tego, że w przyszłości
nie będą mieli
znajomych, przyjaciół,
a nawet stracą kontakt
z bliskimi, jeśli ciągle
będą trzymać nos w
telefonie. Teraz myślą,
że są szczęśliwi, ale
za kilka lat to wszystko
zniknie i zostaną sami,
bo przecież zajęci
smartfonami nie będą
mieli czasu poznać
nowych osób i
zaprzyjaźnić się z
kimś. Poprzez granie
na komputerze nie
staną się odważni, ale
wręcz przeciwnie,
zaczną być agresywni
oraz nieczuli. Cały 
świat będzie dla nich
jedną wielką i żywą grą
komputerową. Nie
wiedzą, że ciągłe

patrzenie w ekran
może spowodować
nawet utratę wzroku.
Było to wszystko
bardzo dobrze
pokazane w filmie pod
tytułem „Brak zasięgu”,
w którym główny
bohater dowiedział się,
że komputer nie uratuje
go przed zimnem,
głodem i
niebezpieczeństwem.
Dlatego przemyślcie to,
może poza telefonem
też znajdziecie coś
ciekawego. Czasami
są niezbędne, ale nie
zastąpią nam
prawdziwych
kontaktów z
przyjaciółmi. 

Joanna Drążek

Dla niektórych dzieci telefony i komputery to
cały świat. Nie potrafią bez nich przeżyć
choćby minuty.

Telefony szczęścia?

Większość osób w
szkole ubiera dżinsy
podarte na kolanach i
krótki rękaw, niektórzy
nawet długi rękaw a
nawet kurtki. Robią to
dlatego, że taka jest
moda, albo po prostu
odczuwają zimno.
Zazwyczaj
dziewczyny malują
paznokcie w jakieś
wzorki, bo taka jest
niestety moda w
Internecie,ale
nauczycielom się to
nie podoba. Chłopcy
też ubierają, a nawet

czeszą się tylko po to,
aby modnie wyglądać.
W innych szkołach to
jest naganne, gdyż
trzeba nosić
mundurek szkolny, a
jak się go nie nosi, to
dostaje się uwagi do
dziennika. Dobrze, że
w naszej szkole nie
ma mundurków, bo
gimnazjaliści i
niektórzy z niższych
klas by oszaleli.
A jak ubrać się w lipcu
i sierpniu? W wakacje
powinniśmy ubierać
się stylowo

i wygodnie,
oczywiście zależnie
od pogody. W czasie
gorących dni musimy
zakładać przewiewną
odzież typu: letnia
sukienka, bluzka na
ramiączkach, krótkie
spodenki. Buty mogą
być klapkami,
sandałami i
tenisówkami.
Potrzebna jest czapka
z daszkiem, okulary
przeciwsłoneczne i
krem z filtrem. Jednak
na te chłodniejsze dni
trzeba mieć bluzę

(albo kurtkę), długie
leginsy, koszulkę z
dłuższym rękawem.
Jeśli idziemy na plażę,
oprócz stroju
kąpielowego
wypadałoby wziąć
inną odzież na
przebranie, w razie
zmiany temperatury.
Mamy nadzieję, że
nasze rady wam
pomogą.

Kamil Szylko, 
Julia Kipiel 
i Klara Dąbrowska

Większość osób w cieplejsze dni ubiera do szkoły krótkie spodenki i bluzki z krótkim rękawem,
ale niektórzy wybierają inne stroje.

Letnia szkoła mody

To nie telefon. To gra towarzyska!

Modne dziewczyny :)

Sylwia Wojtyna

Wiktor Uszko
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Po zbiórce w szkole
wraz z
wychowawcami
poszliśmy na
przystanek
autobusowy, gdzie
czekały na nas
autokary. Najpierw
pogoda nam nie
dopisywała, ale po
przyjeździe na miejsce
rozpogodziło się. Gdy
wszyscy się rozłożyli i
chwilę odpoczęli po
podróży, zaczęły się
konkurencje sportowe.
Klasy 1-3 rozpoczęły

piłką nożną, 4-6
marszo-biegiem
dookoła jeziora, a 1-3
gimnazjum piłką
sitkową. Za każdą
konkurencję były
nagrody dla
wygranych. Wszystko
mijało w miłej
atmosferze. Oprócz
wymienionych już
wcześniej gier były
jeszcze takie jak zbijak
i flagi. Dużo osób grało
w gry planszowe i
sportowe. Każdy
uczestnik

mógł korzystać z
zabranego ze szkoły
sprzętu sportowego.
Przez cały czas
dostępne były napoje i
przekąski dla
wszystkich
uczestników pikniku.
Potem była zupa,
karkówka, ogórki i
kiełbasa. Wszyscy
dobrze się bawili i
niechętnie wracali do
domu. Piknik był
bardzo udany.

Wiktoria Janiel

Pierwszego dnia czerwca cały Zespół Szkół Społecznych wyjechał na
jednodniową wycieczkę nad jezioro.

Dzień Dziecka w Ogrodzisku

Na tropie raków i kijanek

Spieszmy się powoli...

4a na łonie natury :)

Sport nad jeziorkiem!

Piknik to zawsze dobry pomysł.

Sylwia Wojtyna

Sylwia Wojtyna

Julia Kipiel

Julia Kipiel

Sylwia Wojtyna
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RYBY
20.02-20.03
Wakacje powinny się udać. Nie wyjedziesz za granicę, za to odpoczniesz
nad polskim morzem. Co jakiś czas zostaniesz w hotelu przez wichury i
burze, a morze może być zbyt zimne na kąpiel, choć na zamoczenie stóp
będzie idealnie. Smutnym SMS-em zakończysz swój związek, który już
wychodził na prostą. Na nowego partnera zaczekasz kilka dni - wtedy nowa
osoba zakocha się w Tobie. Spróbujesz sił w Lotto, ale wygrasz jedynie 10
złotych. W drodze powrotnej spotkasz słynną gwiazdę telewizyjną, z którą
wrócisz swoim samochodem. Dostaniesz autograf i zrobisz zdjęcie. Pod
koniec wakacji dostaniesz kataru z powodu zjedzenia zbyt wielu lodów
jednego dnia, poza tym będzie Cię boleć brzuch, ale to szybko przejdzie.
Szczęśliwe liczby: 3, 10, 13, 25, 36, 38

BARAN
21.03-20.04
W wakacje będziesz miał dużo szczęścia w finansach. Kupisz sobie dwie
zdrapki, z których jedna będzie wygrana. Na początku zacznie się od
małych sumek, a skończy na dużej wygranej. Pewnego dnia, kiedy będziesz
jechać autem, zadzwoni do Ciebie ktoś z „Radia Z”  i powie, że wygrałeś
główna nagrodę. Na Facebooku zaprosi Cię do znajomych Twoja druga
połówka. Będziecie pisać ze sobą przez całe wakacje. Będziesz cały czas
szczęśliwy i zdrowy. Niestety, gdy nadejdzie tydzień przed rozpoczęciem
roku szkolnego, dopadnie Cię straszny ból głowy.
Szczęśliwe liczby: 5, 2, 6, 7, 4

BYK
21.04-21.05
W lipcu spotka Cię wielkie szczęście. Jedyne, o czym musisz pamiętać, to
bądź miły dla przypadkowo spotkanych osób. W miłości czeka Cię
niespodzianka – dostaniesz tajemniczą przesyłkę (nie przyjdzie pocztą ani
kurierem), która będzie zawierała uczuciową wskazówkę. W wakacje nie
grozi Ci grypa, katar też Cię ominie, ale pamiętaj o kremie do opalania, bo
oparzenia mogą być niebezpieczne. Pilnuj swojego portfela, uważaj na
telefon, bo finanse mówią, że możesz mieć z tym problem.
Szczęśliwe liczby: 78, 79, 80, 99

BLIŹNIĘTA
22.05-21.06
To lato będzie twoim szczęśliwym. Będziesz zdrowy i wesoły. Doznasz
zauroczenia, ale nie będziesz wiedział/a, czy to prawdziwa miłość. Tylko się
nie martw :) na pewno to odkryjesz. Zwiedzisz też pełno ciekawych miejsc.
Ale pamiętaj! Nie wolno ci się smucić, ani dąsać, gdyż to spowoduje, że
przytrafi Ci się coś złego. Hmm, a co do finansów... Nie martw się, będzie ci
się powodzić, więc kupuj sobie dużo lodów i niczym się nie przejmuj.
Pamiętaj, aby dbać o swoją rodzinę i o atmosferę w niej panującą. Wtedy
unikniesz wielu konfliktów, co nie znaczy, że w ogóle nie będzie żadnych
sporów.
Szczęśliwe liczby: 6, 16, 26, 36, 66, 106

RAK
22.06-23.07
Tydzień po zakończeniu szkoły dopadnie Cię bardzo znana i częsta choroba
zwana „lenistwo”. Będziesz ją miał przez 4 tygodnie od godziny 9.00 do
17.00. Dziewiątego tygodnia wakacji o godzinie 15:00 w sklepach Inmedio 
pojawi się szczęśliwa zdrapka, która przyniesie Ci szczęście w postaci
majątku. Lecz uważaj, bo ktoś inny może ją zabrać i wygrać dużo pieniędzy.
Dwa tygodnie po Twoim wyjeździe na wakacje spotkasz swoją miłość życia.
Spotkanie będzie wyglądać tak: pójdziesz do galerii, by spotkać się ze
swoimi przyjaciółmi, po długim czekaniu spotkasz swoją drugą połówkę
stojącą przed kinem, usiądzie koło Ciebie a Ty do niej zagadasz.
Szczęśliwe liczby: 3 8 5 7 1

LEW
24.07-23.08
Twoje wakacje będą bardzo udane: będziesz za granicą nad morzem! Tam
pogoda codziennie będzie idealna do plażowania, dlatego plaża będzie
Twoim ulubionym miejscem. Podczas odpoczynku dostaniesz SMS-a od
swojej dziewczyny/chłopaka, która/y wyśle zdjęcie. Niestety, za wiadomość
zapłacisz duży rachunek, przez co rodzice nie dadzą Ci kieszonkowego.
Możesz być pewien, że Twój partner/ka o Tobie pamięta. W mieście
zajdziesz do kolektury i kupisz zdrapkę, w której wygrasz dużą sumę. Za te
pieniądze polecisz z dziadkami za Wielką Wodę, by tam zwiedzić
niesamowite Chicago. Na szczęście nie zachorujesz ani razu, więc będziesz
w pełni życia i zaszalejesz!
Szczęśliwe liczby: 5, 8, 22, 26, 35, 41

Co czeka Cię latem? Gdzie spędzisz wakacje? Czy będziesz chorować? Może wygrasz na loterii? Kogo poznasz? A może się zakochasz? Jesteś
ciekawy? Dowiedz się, co wyczytaliśmy z gwiazd.

Wakacyjny horoskop

Horoskop prawdę Ci powie ;) Jagoda Sołtysiak
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PANNA
24.08-23.09
Na lato każda osoba ze znakiem Panna poczuje się miło i przyjemnie.
Zdrowie postara  Ci się towarzyszyć, lecz pamiętaj o ostrożności z
zarazkami. Twoja pewność siebie wzrośnie wraz z samopoczuciem.
Będziesz czuć się pogodzony ze światem im przyrodą. To zwiastuje dobry
nastrój. Twoje życie prywatne będzie się rozwijać, gdyż doznasz
krótkotrwałego zauroczenia. Nic więcej na ten temat nie można zdradzić.
Przypomnisz sobie także o miłości do rodziny i będziesz ją bardziej
szanować. W związku z tym na wakacje pojedziesz niedaleko za granicę
razem z bliskimi. Będziesz się cieszył niezapomnianymi chwilami, Twoje
finanse symbolicznie wzrosną.
Szczęśliwe liczby: 17,11,5,6,7,22

WAGA
24.09-23.10
Podczas wakacji nigdzie nie wyjedziesz z powodu awarii telefonu. Nie
będziesz mógł robić selfie, więc nie będziesz miał co wspominać. W zamian
za to pójdziesz na imprezę do kolegi, gdzie ktoś ukradnie Ci zepsuty telefon.
Pewien/na wybranek/ka będzie Ci pomagała odszukać komórkę, a Ty się w
niej zakochasz z wzajemnością. Dostaniesz też iPhone 6S Plus. Od wakacji
będziecie codziennie SMS-ować i wysyłać emotki, lecz w połowie sierpnia w
nocy z 25 na 26 Twoja dziewczyna nie odpisze na wiadomość. Okaże się,
że przeje się kolacją w Egipcie. Kupisz zdrapkę "Neonowe 9", w której
wygrasz 500 złotych. Ktoś z Twojej rodziny wygra ogólnopolski konkurs z
rosyjskiego. Pod koniec wakacji, 31.08 zachorujesz na gorączkę i nie
pójdziesz do szkoły!
Szczęśliwe liczby: 2, 8, 18, 27, 32, 46

SKORPION
24.10-22.11
Spotka Cię coś szczęśliwego na wakacjach: poznasz nowego znajomego
zza granicy na lotnisku w oczekiwaniu na spóźniony samolot linii Ryanair.
Spróbujesz lodów o smaku Kinder Joy'a, które zaproponował/a Ci nowy/a
partner/ka. W domu będzie czekało na Ciebie nowe zwierzę, które od razu
pokochasz. Członek rodziny wróci z innego, odległego kontynentu i
przywiezie Ci dużo zagranicznych prezentów. Po zjedzeniu cukierka
eukaliptusowego rozboli Cię brzuch. Weźmiesz kupon Lotto i zaznaczysz
osiem gier - wygrasz szóstkę z wielką kumulacją!
Szczęśliwe liczby: 3, 10, 13, 21, 39, 44

STRZELEC
23.11-21.12
Wakacje to czas na podjęcie ryzyka. Szczęście będzie Ci sprzyjać, więc
kupuj dużo Big Milków, aby wygrać następne. Miłość? Po raz pierwszy
poczujesz motylki w brzuchu. Jednak nie daj po sobie tego poznać. Twoja
rodzina będzie szczęśliwa i pełna entuzjazmu. Będzie Ci pomagać w każdej
sytuacji. Niestety, choroby sprawią, że będziesz często leżał w łóżku.
Przeleż jeden tydzień i znowu będziesz zdrowy. Jednak pamiętaj - nie męcz
się zbyt dużo, to Ci źle zrobi.
Szczęśliwe liczby: 2, 4, 13

KOZIOROŻEC
22.12-19.01
Podczas wakacji powinieneś uważać na zdrowie i nie narażać się na
choroby. Kilka razy będziesz u lekarza, ale na szczęście w niegroźnych
sprawach. Twój pobyt nad morzem okaże się udany, poznasz nowego
przyjaciela. Będzie on Cię wspierał w chorobach. Rodzina będzie
niezadowolona z Twojej średniej na koniec roku szkolnego, więc będziesz
musiał udowodnić, że nie jesteś taki zły. Czeka Cię również wiele pracy, by
zyskać zaufanie kolegów, którym ostatnio spłatałeś figle. Na szczęście
robota nie pójdzie na marne.
Szczęśliwe liczby: 6, 1, 33, 78

WODNIK
20.01-18.02
Na lato każda osoba ze znakiem Wodnika poczuje się doceniona i otrzyma
uznanie innych. Choroba do Ciebie nie dotrze, a Ty będziesz miał z tego
wielką satysfakcję. W czasie wyjazdu na wakacje poczujesz się pewniej, a
Twoi bliscy zapamiętają bardzo dobrze chwile spędzone we wspólnym
gronie. Jeśli chodzi o zawroty miłosne, w tym roku żadnego nie doznasz, ale
kto wie, może w przyszłym roku ktoś zawróci  Ci w głowie. Będziesz
planować dalekie loty za granicę. Być może uda ci się je zrealizować.  Lepiej
zacznij uważać na swój majątek, by nie zaprzepaścić go na niepotrzebne Ci
przedmioty. Marnotrawstwo to Twoja wada i postaraj się ku niej nie podążać.
Zbliżysz się do swoich rodziców i natchnie Cię ochota na spędzanie z nimi
więcej czasu.
Szczęśliwe liczby : 25, 48, 12, 1,39, 21

Wróżbitki Asia Drążek i Jagoda Sołtysiak oraz wróżbici Maciek Mika, Miłosz
Kaczmarek, Bartek Leszczyński
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Życzymy Wam udanych wakacji, do przeczytania! JZ
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