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Często młode osoby, które
mają problem ze wzrokiem,
nie chcą nosić okularów,
gdyż bardziej odpowiadają
im soczewki. W czasie gdy
sama musiałam wybrać
sobie oprawki do okularów,
dowiedziałam się wiele o
okulistyce. Personel sklepu
okulistycznego był w tej
sprawie bezstronny, lecz
pani optyk opowiedziała mi
o zagrożeniach związanych
z noszeniem soczewek.
Bardzo prawdopodobnym
jest, że nieprawidłowe ich
zakładanie może
doprowadzić do zakażenia,
a co za tym idzie może
powstać tzw. choroba
czerwonego oka. Jest to
podrażnienie, które objawia
się sporym
zaczerwienieniem białej
części oczodołu. Osoby w
młodym wieku nie zdają
sobie sprawy, że jest to dla
nich zagrożeniem, więc
odradza się im noszenia
soczewek. Natomiast

szkła w okularach
ograniczają lekko pole
widzenia i  przeszkadzają w
codziennym
funkcjonowaniu. Muszą
dobrze leżeć na nosie nie
opierając się mocno na
policzkach. Również
wybieranie oprawek jest
czasochłonne. Lecz dobrze
dobrane powodują, że tak
samo dobrze przez nie
widać jak wtedy, gdy nosi
się soczewki. A skoro
znowu o soczewkach
mowa, to zauważmy, że
okazują się droższe od
okularów, bo ich wielokrotne
kupowanie zabiera wiele
pieniędzy oraz czasu. W tej
chwili preferuję okulary i jak
wielu moich znajomych
jestem ich dumną
właścicielką.

Jagoda Sołtysiak

W naszych czasach najbardziej popularne są soczewki
kontaktowe, które ułatwiają widzenie. Okulary zaś noszą
teraz nieliczni.

Okulary vs. soczewki 

Każdy chce nosić okulary ;)

Wszyscy znają słynny
Kielich - znajduje się
naprzeciwko naszej szkoły.
A za Kielichem jest
pagórek, który z pewnej
perspektywy przypomina
Idyllę! Nie ma tu już
winnicy, ani nie znajduje się
w Napa Valley. Zrobiłem
kilka zdjęć. Przedstawiają

one m.in widok z pagórka
oraz porównanie do Idylli.
Łatwo poznać pagórek,
gdyż znajdują się na nim
schody, a koło niego plac
zabaw. Warto jeszcze
dodać, iż owe miejsce nie
znajduje się przy drodze
12/121 (może jest w Polsce
taka droga), tylko przy

ulicy Pawiej.
Podsumowując: wszyscy
znają Idyllę, ale pewnie nikt
nie zna, że tak powiem
„Lubdylli”. Nie jest to
oryginał, ale dosyć
podobny.

Ryszard Sieja

Niedawno pisałem o Idylli - windowsowej tapecie, którą na pewno widziałeś setki, a
może nawet tysiące razy.

Co łączy Lubin i Windows?

Twoja tapeta?

Olek Ambrożewicz

Ryszard Sieja
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Najczęściej ptaki
karmimy słoninką,
niesolonym
słonecznikiem,
jarzębiną, orzechami,
płatkami owsianymi.
Co powinny jeść ptaki
wodne? Gotowane
kasze, rozdrobnioną
marchew, ziemniaki i
inne ugotowane
warzywa bez soli i
rozdrobnione! Możemy
dokarmiać je też:
płatkami owsianymi,
otrębami zboża np.
pszenicą i ziarnami
kukurydzy. Ptaki
wodne dokarmiamy
tylko wtedy, gdy np.

staw czy rzeki pokryje
lód albo zrobi się
bardzo zimno. Gdy
decydujemy się na
dokarmianie ptaków,
róbmy to regularnie.
Ptaki szybko się
przyzwyczajają, więc
czasami rezygnują z
samodzielnego
polowania, wtedy
przylatują do osoby,
która wcześniej je
dokarmiała. Jeżeli
zapomnimy o
czynności, ptakom
grozi śmierć. Unikaj
chleba! Pieczywo
zawiera sól i szybko
pleśnieje, to szkodzi

ptakom i powoduje
choroby układu
pokarmowego u
ptaszków. Karmnik
powinien się
znajdować w miejscu
osłoniętym od wiatru i
opadów, w pobliżu
krzewów, w których
ptaki mogłyby się
ukryć i schronić.
Ważne jest, aby
karmnik znajdował się
w miejscu
niedostępnym dla
kotów. 
Julia Banasiak, Emilia
Łagun

Nadchodzi zima, każdy chciałby dokarmiać urocze, małe ptaszki. Ale
czy wiesz, jak to robić?

Świadome dokarmianie ptaków

Pływa on po całym
świecie na statkach
zwanych
„masowcami”. Wozi
między innymi cukier i
inne produkty
spożywcze. Kapitan
zostawił nam pamiątkę
w postaci szczęki
rekina. Teraz mamy
okazję ją oglądać.
Zauważyliśmy, że u
rekinów zęby
zapasowe są
schowane za dobrym
zębem i leżą tam
poziomo. Kiedy ząb

wypadnie, następny
ząb od razu wstaje. To
była taka mała
ciekawostka, ciekawe
czy o tym
wiedzieliście? Dzieci z
klasy pierwszej, kiedy
jeszcze nie wiedziały o
tym, że mają przed
sobą szczękę rekina,
mówiły, że to może
być mały most,
malutka huśtawka czy
mini tunel. Kiedy
jednak dowiedziały się,
że to jest szczęka
mówiły, że to może

być szczęka
krokodyla, tygrysa.
Ktoś był bardzo blisko
poprawnej odpowiedzi.
Powiedział, że to jest
szczęka dużej ryby.
Wszystkim odwiedziny
bardzo się podobały.
Pan Roman przyswoił
dzieciom dużo nowych
informacji.

Julia Banasiak

Ostatnio naszą szkołę odwiedził Pan Roman Stawiski. Jest on
kapitanem okrętu i jednocześnie rodzicem jednego z naszych uczniów.

Czyja to szczęka?

Łabędzie wolą kukurydzę niż słonecznik ;)

Szczęka rekina zrobiła furorę.

Pani powiedziała nam
o  pająkach,
ślimakach,
ośmiornicach,
krabach, homarach i
dżdżownicach. Gdy
przetnie się
dżdżownicę na pół, to
ona później odbuduje
swój ogon. Tasiemiec
pojawia się w brzuchu,

gdy nie umyjemy rąk
lub gdy zjemy jego
jaja. Bezkręgowce nie
mają szkieletu
wewnętrznego, mają
szkielet zewnętrzny -
czyli pancerz i skóra
robaka jest bardzo
krucha. Ślimaki mają 1
nogę, owad-6, pająk -
8, wija-40, stonoga-

tylko 14!
Dowiedzieliśmy się
też, że krzyżak
atakuje z lądu, a osa
żądli, kiedy chce.
Zajęcia były bardzo
ciekawe i wiele z nich
wynieśliśmy.
Ania Banaś i Milena
Kaczmarek

Prezentacja była fascynująca.

Na przyrodzie klasa 4b wybrała się do Parku Wrocławskiego.
Poznawaliśmy tam bezkręgowce.

Robaki bezkręgowce

Amelia Spieć

Julia BanasiakMilena Kaczmarek
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Uczniowie klas piątych zamienili się w bogów
na Olimpie!

Młodzi bogowie

Był oczywiście Zeus z
Herą. Demeter
przybyła ze swoją
córką Persefoną.
Syzyfowi udało się
wepchnąć kamień na
wierzchołek góry i
przyszedł mimo tego,
że nie jest ani bogiem,
ani półbogiem. Przybyli
także Hestia, Apollo,
Artemida, Hermes,
Hades oraz Posejdon.
Nie zabrakło również
pięknej Afrodyty i  jej
męża Hefajstosa.
Herakles przybył na
szczęście nie pod
postacią węża. Rzadko
zapraszane muzy też
się pojawiły. Były to:
Talia - muza komedii,
 Melpomene - muza
tragedii, Erato - muza
poezji miłosnej oraz
Urania - muza
astronomii.

Boginie wojny (Atena i
Ares) również
przywędrowali. Nie
było Prometeusza
niosącego ogień dla
ludzi, ale żaden bóg z
tego powodu nie był
smutny. Nikt
oczywiście nie poniósł
śmierci głodowej
(wiadomo, że bogowie
są nieśmiertelni).
Dostępne były
ambrozja i nektar. Całe
klasy dużo dowiedziały
się o mitach oraz o
mitologii, o których
dużo było napisane w
szkolnych
podręcznikach z klasy
piątej.

Anna Spalińska

Boginki wyglądały zjawiskowo. Nie zabrakło Zeusa i Hery.

Obowiązkową rzeczą
było zabranie pod
pachę stroju, który
zazwyczaj nosimy na
w-f. Wchodzimy do
środka...
zaskoczenie... wiele
starszych osób!
Szybko
zrozumieliśmy, że oni
także będą brali udział
w zajęciach. Najpierw
zwiedziliśmy
dokładnie całą halę.
Odwiedziliśmy
miejsca najważniejsze
dla drużyny

oraz trenera, czyli tzw.
pomieszczenia "Vip".
Wykonanie całego
budynku jest
niezwykle
nowoczesne i bardzo
dokładne. Aż zabiera
dech w piersiach. W
końcu cała nasza
grupa poszła przebrać
się w sportowe
ubrania. Przygotowani
spotkaliśmy się z
drużyną piłki ręcznej i
uczestniczyliśmy w
rozgrzewce oraz
ćwiczeniach,

zapoznających z piłką
ręczną. Nie były
trudne, więc
dawaliśmy sobie radę.
Niektóre osoby (nawet
od nas starsze)
wykazywały wielką
ambicję co do sportu.
Można było zauważyć
panią, która chwaląc
się swoimi
umiejętnościami
zrobiła szpagat!
Tymczasem młodzież
próbowała jej
dorównać i robiła to
samo,

jednak nieskutecznie.
Później podzieleni na
grupy rzucaliśmy
karne rzuty, a
bramkarzem była
maskotka drużyny.
Było bardzo zabawnie.
Szkoda jednak, że nie
zdążyliśmy zagrać ze
sobą prawdziwej
rozgrywki. Na koniec
dostaliśmy bilety na
najbliższy mecz piłki
ręcznej na hali. Warto
było potrenować z
seniorami.
Jagoda Sołtysiak

W czasie realizacji projektu „Zauważeni” klasy pierwsze gimnazjum wybrały się na halę
sportową RCS w Lubinie. 

"Zauważeni" seniorzy i gimnazjaliści

Seniorzy i gimnazjaliści w jednej drużynie.

Z jednej strony mam
ochotę obejrzeć serial,
ale jest za krótki, a z
drugiej strony kiedy
chcę obejrzeć film, to
nigdy nie wiem jaki.
Okazuje się, że
wszystkie oglądałam
albo są bardzo
nieciekawe. I co zrobić
teraz? Zdecydować, co
oglądamy, film czy
serial. Jeśli film, to
zawsze myślę, co lubię
oglądać. Horrory,
komedie, dramaty,
fantasy, przygodowe,
przyrodnicze itp. Ja
akurat kocham konie,
więc ulubieńcom koni
polecam film „Ostatnia

przeszkoda” albo
„Wicher”. A jeśli
chcemy oglądać serial,
to wybieram taki, który
lubię najbardziej. Nie
oglądam tak często
seriali, ponieważ kiedy
oglądamy je w za dużej
ilości, to mogą
uzależniać. Są to
między innymi seriale
takie jak "Szkoła",
"Szpital" lub "Ukryta
prawda". One nie tylko
uzależniają, ale uczą
złych rzeczy oraz dają
zły przykład. Czyli
filmy są lepsze? Jak
sądzicie?
Amelia Spieć

Zawsze kiedy chcę obejrzeć coś w sobotnie
popołudnie, nigdy nie wiem co. Czy film, czy
serial.

Seriale czy filmy?

JZ JZ

Kasia Wożnica
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Biorą oni udział w
trzech projektach o
zdrowym odżywianiu:
„Śniadanie daje moc”,
„Zdrowo jem, więcej
wiem” i „Zdrowe,
nietrudne”. Ich celem
jest pokazanie
uczniom, jak zdrowo
się odżywiać.
Nauczycielom udało
się przekazać
uczniom dużo wiedzy.
W ramach projektów
dzieci mają różne
wyzwania, zajęcia i
misje - klasowe,
domowe i specjalne.
Ostatnio miały zajęcia
kulinarne, czy lekcję z
panią psycholog.
Jednym z wyzwań
klasowych było to, że
wraz z paniami nie jedli
słodyczy przez cały
listopad. Dotrzymali
tego i są

z tego zadowoleni.
Przykładem misji
klasowych jest to, że
wykonują różne
plakaty, czy mapy
myśli, z których
można dowiedzieć się
bardzo dużo na temat
zdrowego żywienia, a
przy okazji ślicznie
przystrajają szkolne
korytarze. Wnioskując
po ich pracach widać,
że nauczyli się w
jakich owocach są
konkretne witaminy, ile
posiłków dziennie
trzeba jeść, co
spożywać na
śniadanie i poznali
wiele innych
ciekawostek, które
pozwolą im w
przyszłości jeść
zdrowe i smaczne
potrawy. Wprowadzają
w życie to, o czym

się dowiadują w czasie
zajęć i warsztatów.
Uczestnikom
projektów bardzo się to
wszystko podoba.
Zdobywają wiedzę i
doświadczenie i
przede wszystkim
dobrze się bawią.
Dzieci są zadowolone,
a panie cieszą się, że
ich uczniowie zdrowo
się odżywiają i dbają o
swoją kondycję. W
końcu ruch też jest
bardzo ważny. Dzięki
takim projektom nasza
szkoła jest ciekawsza,
a my żyjemy lepiej.

Wiktoria Janiel

Ostatnio naszej redakcji udało się dowiedzieć o różnych ciekawych
rzeczach na temat projektu, w którym uczestniczą uczniowie klasy 2a
naszej szkoły.

Śniadanie daje moc!

Wielu uczniów chodzi na basen i zastanawia się: „po co?”.

Zalety chodzenia na basen

Mówią, że w basenie
jest zimna woda,
można się zmęczyć,
zmoczyć i po prostu
nie warto chodzić na
basen. Według nas
basen jest super i
warto uczestniczyć w
tej lekcji. Dlaczego?
Pływanie i zabawy w
wodzie mają wiele
zalet. Oto niektóre

z nich: Dzięki pływaniu
poprawiamy swoją
sprawność fizyczną, w
wodzie można się
zrelaksować i oderwać
od codziennych spraw.
Dobra zabawa to
również zaleta basenu,
w wodzie jest
przyjemnie, człowiek
może poczuć się jakby
latał. Poprawiamy

swoją odporność, a
woda po rozgrzewce
tak naprawdę jest
bardzo ciepła. A Wy,
dlaczego lubicie
chodzić na basen?

Alicja Starzec i Alicja
Fijołek

Drugoklasiści nauczyli się tez ważenia owoców.

Zdrowe, kolorowe gotowanie.

Częścią projektu było przygotowanie przedstawienia.

Anna Gębka

Ewelina Hachuła

Anna Gębka
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Przeprowadziłam
wywiad z
uczestniczką biegu na
10 kilometrów,
Aleksandrą Ilnicką.

Amelia Spieć: Biegłaś
szybko, czy
postawiłaś na
rekreacyjny trucht?
Aleksandra Ilnicka:
Biegłam wolno,
ponieważ gdybym
biegła szybko, to bieg

nie byłby tak samo
przyjemny, jak na
początku. Było miło i
przyjemnie oraz
sprzyjała pogoda.
AS: Bieg zakończył
się udanie? Nic cię nie
bolało?
AI: Bieg zakończył się
dobrze. Biegłam 1
godzinę i 16 minut. Nic
mnie nie bolało, ale
następnego dnia
miałam zakwasy.

Warto uprawiać sport,
ponieważ jest cenne
dla naszego zdrowia i
można nabrać
kondycji. Osoby, które
nie uprawiają sportu,
mogą częściej
chorować, często
mają złe
samopoczucie, ciężko
im coś znieść i mają
słabą kondycję. Sport
to zdrowie.
Amelia Spieć

Niedawno odbył się bieg barbórkowy. Kilka osób ze Społecznej Szkoły
Podstawowej wzięło w nich udział.

Bieg Barbórkowy

Takie sytuacje
zdarzają się coraz
częściej. Główną
przyczyną jest ciężar
bagażu. To prawda,
trzymając swoje
rzeczy na kolanach
może nam być
niewygodnie. W szkole
natomiast chcemy
zostawić plecak na
ławce, by
zarezerwować miejsce
i pójść na obiad. W
pojeździe takie
położenie swojej torby
przeszkadza osobie,

która chce usiąść. A
przecież po to montuje
się dwa miejsca obok
siebie, by dwie osoby
mogły zająć siedzenia.
Koledzy też woleliby
przysiąść się do
innych na krześle, niż
brudzić spodnie na
podłodze. Dlatego
należy przemyśleć,
czy faktycznie warto
niepotrzebnie kłaść
torby na miejscach
siedzących. Zamiast
tego można położyć je
pod krzesło, pomiędzy

kolana albo nawet na
kolanach, jeśli nie jest
nam zbyt ciężko.
Musimy zwracać
uwagę nie tylko na
siebie, ale także na
środowisko nas
otaczające. Nasze
pakunki nie zmęczą
się, ale człowiek - tak.
Przecież "Kto tylko o
sobie myśli, traci z
oczu świat"!
Miłosz Kaczmarek

Nieraz siadamy na ławce w szkolnym korytarzu lub w autobusie. Ale nie
zawsze udaje nam się znaleźć miejsce. Naprzeciw nam wychodzą
torebki uczniów i ludzi, które zajmują miejsce obok właściciela.

Zmęczone torebki

Być może kojarzysz
pojęcia: Ciąg
Fibonacciego, Złoty
Podział bądź
kojarzysz liczbę  Phi.
Te być może znane ci
pojęcia otaczają nas
na co dzień. Nie mam
na myśli tego, że
wszyscy mówią te
wyrazy, ale znajdziesz
je wszędzie!
Wcześniej
wspomniana przeze
mnie liczba Phi jest
tzw. Boską Liczbą.
Jest ona dosyć
tajemnicza. Nawet
trudno określić jej
prawdziwą wartość (z
powodu, że jest
ułamkiem dziesiętnym
nieokresowym)  lecz
jej wartość zaokrągla
się do φ =1,618...
Przez częste
występowanie w
geometrii (np. złoty

podział odcinka)
starożytni Grecy
bardzo się nią
interesowali - i nie tylko
oni! Ta oto liczba jak i
sam Ciąg
Fibonacciego
interesuje
intelektualistów od lat.
Czy kiedykolwiek
dojdzie do odkrycia
wszystkich  tajemnic
tych tajemniczych
pojęć? Nie byłbym taki
pewien. Phi jest
ułamkiem dziesiętnym
nieokresowym
nieskończonym, więc
może jeśli poznamy
wartość
nieskończoności,
będzie to możliwe.
Odkrycie właściwości
tej wszechobecnej
liczby zmieniłoby
nasze pojęcia o
świecie. Czy
kiedykolwiek poznamy

lepiej te pojęcia?
Zapewniam, że tak, ale
i tak zostaną dla nas
zagadką. Twierdzę, że
głębsza obserwacja
przyrody w każdej
postaci nam w tym
pomoże. Czy dzięki
Phi  zmienimy się w
bardziej
zaawansowaną
cywilizacje? Czy
poznamy sekrety
naszego pochodzenia?
Czy matematyka
nagle się zmieni? To
może nas czekać w
przyszłości, więc
bądźcie czujni!

Krzysztof Jurkowski

Matematyka jest królową nauk- ile razy słyszałeś to zdanie? Zapewniam
cię, ja słyszałem to tysiące razy. Jednak nie jest to mit.

Poznać wartość nieskończoności

Zmęczone plecaki w naszej szkole.

Pasjonatki biegów - Ola Ilnicka i Pola Broniecka

Wiktoria Janiel

Julia Kipiel
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To dosyć tajemnicza
sprawa, bo nie
wiadomo, kto to robi, a
poza tym, jaki jest cel
niszczenia. Na
początek warto
zauważyć, że takie
dziurki pojawiają się
już chwilę po
opublikowaniu nowego
numeru. Nie wydaje
się też, by ktoś
zawsze niszczył jedną
osobę, a jedynie robi to
dla śmiechu. Ale czy
ma to sens? Po
pierwsze jest to

praca ekipy, która
wkłada w to wszelkie
starania, by nie tylko
napisać ciekawy
artykuł, ale także
wykonać zdjęcie. Po
drugie postać pozująca
może poczuć się
urażona, bo to
oznacza brak
szacunku dla niej. Nie
powinno się tak robić,
bo to oznacza brak
poszanowania czyjejś
pracy i czyjegoś
wizerunku. Można to
uznać za zwyczajny

"hejt", co oznacza
bezpodstawną
krytykę, a próba
wyjścia z sytuacji
mówieniem, że
zaistniał konflikt
między pozującym a
znajomym, nie jest
odpowiednim
wytłumaczeniem.
Dlatego każdy
powinien zastanowić
się, czy warto
niszczyć czyjąś pracę.
A przecież bez pracy
nie ma kołaczy!
Miłosz Kaczmarek

Na szkolnej tablicy od dłuższego czasu wywieszane są egzemplarze
naszej gazetki. Jednak największym problemem jest "kropkowanie"
szpilką twarzy ze zdjęć.

Tablicowy hejt

Program ten pozwala
nagrywać tylko 10
minut. Jednak to jest i
tak dużo. Wszystko
zupełnie za darmo.
Wystarczy ściągnąć z
internetu. Potem warto
pozmieniać ustawienia
dźwięku. Gdy
wszystko będzie
działać, kliknij
czerwone kółko. Żeby
skończyć, trzeba
kliknąć czerwony
kwadrat, a pauzowanie
robi się czarnym
guzikiem. Filmik
wrzucamy klikając
przycisk prześlij już na
YouTube, wybieramy
plik, nazywamy go,
klikamy opublikuj i
gotowe. Program jest
w stu procentach

legalny. Niestety, żeby
nagrywać ponad 10
minut, trzeba kupić
pełną wersje za 40
dolarów. Innym dosyć
ważnym minusem jest
to, że na górze ekranu
widać napis
www.Bandicam.com.
Jeśli masz już dosyć
dużo subskrypcji i
jesteś pewien, że
chcesz nagrywać
dłuższe odcinki, kup
inny program,
ponieważ Bandicam
jest jednym z
droższych programów.
Kup na przykład Action
lub zainwestuj w
kamerkę. Moim
zdaniem warto
nagrywać na YouTube,
ponieważ stajesz

się popularny,
osiągając tysiąc
subów zaczynasz
zarabiać. Minusem
jest to, że jesteś
narażony na
komentarze takie jak
„Nie nagrywaj
dzieciaku” itp. Na
szczęście ja nie
miałem takich
komentarzy i wy też
macie szansę nie stać
się pośmiewiskiem,
wystarczy być
youtuberem i
nagrywać ciekawe i
często oglądane
filmiki.
Kuba Gromek

Program Bandicam pozwala nagrywać za darmo filmiki na YouTube. 

Poradnik youtubera
Gry komputerowe
mogą nas uczyć np.
fantazji, przepisów
ruchu drogowego, a
gdy podłączymy do
komputera specjalną
kierownicę, mogą nas
nawet uczyć
prowadzić samochód!
Jednak nie są idealne,
bo czasem

też przeszkadzają .
Gdy gram przed
nauką, mam potem z
nią problemy, a
szczególnie z
matematyką. Zdania
są jednak podzielone,
bo inni uważają, że gry
pomagają się
skoncentrować, bo
gracz musi

kontrolować, co dzieje
się w grze, ale moim
zdaniem gry
rozpraszają ludzi, więc
odrabianie lekcji po
grach jest
niewykonalne. Jednak
są nieliczne wyjątki.
Kto wie, może wy
znacie takich ludzi? 
Maciej Makowski
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Gry komputerowe pomagają i przeszkadzają. Pytanie – w jaki sposób?

Mój przyjaciel - gry komputerowe?

Kadr z filmiku nagranego w programie Bandicam.

Wojtek udaje hejtera z pinezką ;)
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