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Na YouTubie ma swoje
kanały wiele polskich
YouTuberek, które
nagrywają filmiki o
kosmetykach, haulach
zakupowych, modzie czy
nagrywają przeróżne
challange. Większość
nagrywa również vlogi czyli
filmiki, pokazują co robią lub
gdzie były. Dlatego
wszystkie dziewczyny
zapraszam do oglądania
bardziej dziewczęcych
kanałów. Najsławniejsze
polskie Youtuberki

to między innymi Red
Lipstick Monster, Zuzanna
Borucka (Bansee),
stylizacjeTV,
littlemonster96, Agnieszka
Grzelak. Na YouTubie
możemy również znaleźć
kanały, na których
nagrywają dwie osoby np. O
matko i córko. Dlatego
zachęcam wszystkich do
oglądania takich filmów a
może też nagrywania na
YouTube filmów np. o
swoich pasjach.
Natalia Gromek

Mimo protestów płci pięknej
mężczyźni czasami myślą,
że kobiety nadają się tylko
do gotowania obiadów i
sprzątania domu. Jednak
dziewczyny wiedzą, że
potrafią zrobić to samo, co
płeć przeciwna. Wiele
kobiet bierze przykład z
polskich sportsmenek.
Justyna Kowalczyk
uczestniczy w biegach
narciarskich. Przy tym
sporcie pracują głównie
nogi i ręce. W zawodach
często staje na podium.

Czasem udaje jej się zająć
pierwsze miejsce.
Udowadnia, że kobiety
mają dużą siłę i potrafią
pobijać rekordy. Inna
wysportowana Polka to
Agnieszka Radwańska,
która gra w tenisa
ziemnego. Jest to niełatwy
sport, gdzie wysila się całe
ciało, a do tego trzeba
szybko biegać po całym
korcie. W tenisa grają też
mężczyźni, ale i tak
Agnieszka atakuje tak
samo jak oni, a nawet

czasami lepiej. Ponieważ
sportsmenki odnoszą coraz
lepsze wyniki, to w sercach
kobiet z całego świata
budzi się motywacja i chęć
do pokonania facetów i
dlatego wiemy już, że
dziewczyny nie są gorsze
od płci męskiej. Rywalizują
z nimi w sporcie i nie tylko.

Ania Banaś i Emila Łagun

Na YouTubie znajduje się mnóstwo popularnych filmów,
ale oprócz nich możemy też oglądać różne filmiki czy
kanały, na które nigdy nie wchodziliśmy. 

Sławne youtuberki 

Kobiety są uważane przez niektórych mężczyzn za delikatne, bezbronne i
niewysportowane.

Prawda o kobietach

8 marca to dzień wszystkich kobiet - małych i dużych! Bartosz Drążek
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Polegała na tym, żeby
uczniowie z całej
szkoły przynosili
karmę dla psów,
kotów, różne zabawki,
kocyki i gryzaki. Akcję
organizowała klasa 4b.
Podsunęła nam ten
pomysł pani od
przyrody. Szybko się
zgodziliśmy, ponieważ
nasza klasa uwielbia
pomagać, a zwłaszcza
zwierzakom. Jako iż
my należymy do tej
klasy, to na zajęciach
robiliśmy plakaty

reklamujące naszą
ideę. Cała szkoła
przyłączyła się i
zebraliśmy bardzo
dużo karmy.
Uczniowie przynieśli
najwięcej karmy, a
najmniej zabawek i
koców. Najbardziej
uszczęśliwiło nas to,
że karmy było więcej
niż w poprzednim
roku. Prosiliśmy o
więcej suchej karmy
niż karmy w
puszkach. Wszystkie
dary zostały

przekazywane do
schroniska w Legnicy i
Osieku. Mama
Szymona zawiozła
karmę do Osieka, a na
następny dzień
przyjechała pani z
Legnicy po resztę
karmy. Zwierzątka
były zadowolone z
prezentów. Za te dary
dostaliśmy od
schronisk dwa
dyplomy.
Milena Kaczmarek,
Kinga Stachowska

Każda zabawka była
wzorowana na
mieszkańcach i
strojach, jakie nosi się
w różnych krajach.
Każdy twórca lalki
mógł sam wybrać
skąd ma być jego
postać. Uczniowie
dostali specjalne
szablony. Cała
instrukcja była
dostępna dla małych
projektantów. Było tam
wszystko dokładnie
opisane: jak zrobić
ładnie szwy, czym
można wypełnić
laleczkę (na przykład
watą), z czego zrobić
włosy (na przykład z
włóczki), z czego oczy
(na przykład z
guzików). Na pewno
wszystkie

te porady bardzo
pomogły twórcom.
Każdy musiał wypełnić
akt urodzenia laleczki.
W nim było imię
laleczki, data i miejsce
jej urodzenia, imię
stwórcy laleczki i
krótki opis postaci. Do
każdego paszportu
trzeba było dołączyć
rysunek lub zdjęcie
zabawki. Każda
laleczka miała inny
charakter. Kiedy
wszystkie lalki były już
gotowe, miały sesję
zdjęciową i zostały
wystawione na aukcję
internetową. Akcja
odbyła się na
szkolnym Facebooku.
Polegała na tym, że
było zdjęcie laleczki i
obok można

było napisać
komentarz. Kupcy
pisali tam kwotę, za
którą kupiliby lalkę.
Jedna z nich została
sprzedana aż za 215
złotych! Wszystkie
pieniądze z licytacji
zostały przeznaczone
na szczepionki dla
dzieci w biednych
krajach. Takie akcje
bardzo mi się
podobają, ponieważ
mają szczytne cele, a
my również mamy z
tego frajdę.

Julia Banasiak

Niedawno nasza szkoła po raz drugi wzięła udział w akcji, w której
chętne osoby mogły uszyć laleczkę. Organizatorem był „Unicef”.

Szlachetne laleczki

Dyplom za zorganizowanie akcji "Podaj łapę"

Piękne laleczki i ich mamusie :)

Wszystkie laleczki były przepiękne!

W naszej szkole po raz kolejny odbyła się akcja pod tytułem „Podaj
łapę”. 

Podaj łapę pupilom

JZ

JZ

Agnieszka Przyszlak
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Od października czy listopada w naszej szkole zawitała nowa tradycja.

Gaszenie świateł 

We Wrocławiu
znajduje się sieć
„Secret Room” dla
zgranych i wesołych
zespołów. Ja i moja
rodzinka (mama,
siostra, ciocia i
dziadek)
rozpoczęliśmy naszą
przygodę od etapu dla
początkujących. Mimo
to nie szło nam
perfekcyjnie. Minuty
mijały, a my raz się
kłóciliśmy i
krzyczeliśmy na
siebie, a raz
wspólnymi siłami
rozwiązywaliśmy
zadania. Ponieważ
wybrane miejsce miało
nazwę „Pokój Babci”,
to wszystkie meble
były raczej starodawne
i trochę brudne.
Najbardziej
zaskoczyło nas ukryte
pomieszczenie za
szafą, gdyż we
współczesnym

nam świecie nie
spotyka się czegoś
takiego. Różne
kombinacje i wspólne
logiczne myślenie
doprowadziły nas do
wygranej! Udało nam
się wyjść z pokoju w
ostatniej minucie. Przy
następnej wizycie we
Wrocławiu nasza
drużyna wybrała
trudniejszą wersję pod
tytułem „Opuszczony
Teatr Lalek”. Jako że
wiedzieliśmy już
trochę, na czym
polegają zagadki, to
zadania z tego pokoju
lepiej utkwiły nam w
pamięci.
Organizatorzy zasłonili
nam oczy
przepaskami przed
samym wejściem,
więc ciarki
przechodziły nam po
plecach i wszyscy byli
okropnie zestresowani,
a w szczególności

ja. Po zdjęciu opasek
każdy troszkę się
zrelaksował i z
determinacją pomagał
w rozwiązywaniu
łamigłówek.
Najbardziej spodobał
nam się krypteks. Tym
razem wyszliśmy
idealnie w 60 minut! Te
zabawy polegają
głównie na tym, by
poznać lepiej
zawodników zespołu,
z którymi się
przebywa, uczą
współpracy oraz
rozszerzają umysł na
zaawansowane
myślenie. Na pewno
moja rodzina odwiedzi
„Secret Room”
jeszcze raz. Tym
razem mamy w
planach „Więzienie”!

Emilia Łagun 

Czy wyobrażacie sobie, że jesteście zamknięci w pokoju i aby z niego
wyjść musicie rozwiązać wiele logicznych zagadek?

Zagadka niesłychana, czyli moje ferie 

To już żadna nowość.
My znamy niektórych
sprawców. A Wy?
Oczywiście. Jednak
niektórym to się
podoba, innym nie. W
tym celu
przeprowadzaliśmy
wywiady z 20
osobami. Nasze
wyniki wykazały, że:
a) 6 osób
odpowiedziało, że im
się to podoba;
b) 7 osób
odpowiedziało, że im
się to nie podoba;
c) 7 osób

odpowiedziało
"średnio".
Naszym skromnym
zdaniem nie powinno
się tego robić,
ponieważ na
korytarzach jest mało
okien, a na niektórych
nie ma nawet jednego,
więc nie ma dopływu
światła dziennego. Nie
chcemy, żeby nasze
korytarze były ciemne.
Zapytaliśmy też "Co
można zrobić, żeby
temu zapobiec?".
Poniżej podaliśmy
trzy, naszym zdaniem

najciekawsze
odpowiedzi. Oto one:
Miłosz Kaczmarek, 1b
gimn.: "Należy założyć
plomby na włączniki".
Mikołaj Szajna, 5a:
"Należy karać
uwagami sprawców".
Mikołaj Terpiłowski,
5a: "Zawiesić plakaty
ostrzegające''.

Ryszard Sieja i Maciej
Makowski

Od razu dajemy wam
odpowiedź:
oczywiście, że tak.
Dlaczego? Mieliście
kiedyś taki przypadek,
iż nie słuchaliście?
Jeśli tak, to chyba się
domyślacie. Po
pierwsze ma się
materiały do
nadrobienia
(przepisywanie
zeszytu i powtarzanie
tego, co

było omawiane na
lekcji). Po drugie jest
mniej czasu na
zabawę i inne
przyjemności. Po
trzecie przez to można
dostawać gorsze
oceny z danego
przedmiotu. To was
chyba zniechęca do
niesłuchania na
lekcjach, ale jest
jeszcze kilka wad tej
sytuacji. Pamiętajcie!

Nauczyciele mniej
lubią uczniów, którzy
ich nie słuchają! Mamy
nadzieję, że od dzisiaj
będziecie uważnymi
uczniami.

Alicja Fijołek i Alicja
Starzec

Zastanawialiście się kiedyś, czy warto słuchać na lekcji? Jak myślicie?

Skup się!

Escape room łączy pokolenia.

Komu przeszkadza światło?

Emilia Łagun

Wiktoria Janiel
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Jedną z nich jest
znana dla wielu „Inka”.
Jej prawdziwe imię to
Danuta. Przystąpiła do
AK w 1943 mając
piętnaście lat. W 1944
dołączyła do
Sowietów, pracowała
jak kancelistka w
nadleśnictwie w
Narewce. Została
aresztowana przez UB
z zarzutem
współpracy z
podziemiem
niepodległościowym.
Niedługo po tym
zbiegła z konwoju i
dołączyła do  brygady
Wiśleńskiej AK.
Uczestniczyła we
wszystkich
działaniach, aż do
rozpadu w roku 1945.
Jednak w 1946
ponownie dołączyła do
5. Brygady
Wiśleńskiej. 20 lipca
1946 r. w Gdańsku
została ponownie
zatrzymana przez UB.
Mimo bicia i gróźb nie
wydała

swoich towarzyszów.
Skazano ją na karę
śmierci. Została
rozstrzelana.
Kolejną bohaterką jest
„Danka”. Miała na imię
Wanda. Przystąpiła do
Białostockiej
konspiracji. Pod koniec
kwietnia w 1945, z
powodu grożenia
aresztem wstąpiła do 
Brygady Wileńskiej
AK. Brała udział w
wielu akcjach m.in w
starciu z NKWD i KBW
w okolicach wsi Topiło-
Majdan i rozbiciu grupy
operacyjnej ludowego
Wojska Polskiego. Po
rozpadzie brygady
pozostała w
partyzantce w
dowodzonym przez jej
męża Lucjana
Minkiewicza.
Działalność
partyzancką przerwała
po urodzeniu syna. 1
lipca 1948 zostali
aresztowani przez
funkcjonariuszy

Urzędu
Bezpieczeństwa
Publicznego. Przeszła
śledztwo mimo
kolejnej ciąży. Urodziła
córkę w więzieniu.
Została skazana na 12
lat więzienia. Wyszła
na wolność w 1956. W
trakcie PRL była
represjonowana przez
komunistów. Zmarła w
grudniu 2001.  Można
wymienić jeszcze m.in
„Dziuńkę”, „Lalę”,
„Wandę Zduńską”, ale
na ich zasługi
zabrakłoby już
miejsca. Za to wam-
drogie dziewczyny-
życzę, abyście były
równie odważne i
bohaterskie, lecz aby
was nie spotkały takie
przykrości.

Krzysztof Jurkowski

Aktualny rząd nie pozwala nam zapomnieć o Żołnierzach Niezłomnych.
Ten artykuł jednak nie będzie o tym, czy to dobrze, czy źle. Opowiem
wam o kobietach, które walczyły o wolną Polskę.

Bohaterskie kobiety

Jedną z nich będzie
Polka Maria
Skłodowska Curie,
urodzona 7 lipca 1867
w Warszawie. Maria
pochodziła z
nauczycielskiej
rodziny. Potem została
guwernantką, po czym
rozstała się z
narzeczonym i
wyjechała do Paryża,
gdzie zdała egzaminy
na elitarny wydział
fizyki i chemii w
Sorbony. Tam poznała
swojego męża Piotra
Curie, którego
poślubiła w 1895, a 8
lat potem dostała

nagrodę Nobla i
została pierwszą
kobietą z tytułem
doktora fizyki. W 1911
dostała drugą nagrodę
Nobla! Potem jeździła
po świecie i pomagała
w leczeniu wielu
chorych. Zmarła 4
lipca 1934 roku w
Alpejskiej klinice
Sancellemoz w Passy.
Druga z kobiet to tzw.
Matka Teresa z
Kalkuty, a jej pełne
nazwisko brzmi
Ganxhe Agnes
Bojaxhin. Matka
Teresa urodziła się w
1910 roku w Skopje

w ówczesnej
Jugosławi. W wieku 18
lat postanowiła zostać
misjonarką i wstąpiła
do Instytutu
Błogosławionej
Dziewicy Maryi. Śluby
złożyła w 1934 roku i
przyjęła imię Teresa.
Potem zajmowała się
trędowatymi,
niewidomymi i
niepełnosprawnymi.
Matka Teresa zmarła
w 1997 roku na zawał
serca.

Maciek Czuper
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Z okazji zbliżającego się dnia kobiet chciałbym napisać o dwóch
wielkich kobietach.

Niezapomniane kobiety

Wszystkie kobiety są wyjątkowe!

Bohaterki są wśród nas.

Maciej Makowski

Filip Halusiak
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