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W szkołach uczymy się
przeważnie angielskiego,
ale jednak nie umiemy
zapamiętać różnych
informacji. Nauczyciele
angielskiego z naszej
szkoły chcieli pomóc
uczniom, więc zakupili
edukacyjne, mądre i
ciekawe książki na różne
tematy, które są napisane
po angielsku! Wszystkie
książki są umieszczone w
specjalnych biblioteczkach
noszących nazwę „Read
on”. Każda z nich jest w
innej sali języka
angielskiego. Biorąc pod
uwagę poziom poznanych
przez uczniów słów,
czasopisma zostały
podzielone na 6 levelów,
czyli poziomów. W levelu
pierwszym znajdziemy
opowiadania o owocach,
dzikich kotach czy
pojazdach na kołach.

W levelu drugim są książki
o  szkielecie i o muzeum. W
levelu trzecim znajdziemy
czasopisma o muzyce,
miastach i wodzie. Te
książki bardzo pomagają
uczniom w nauce i otwierają
na nowe możliwości. Akcja
„Read on” tak spodobała się
wszystkim w szkole, że
panie od angielskiego
zorganizowały konkurs
fotograficzny pt. „Read on
pic”. Miał on za zadanie
zachęcić do czytania w
czasie wolnym. Wygrała go
Emilia Łagun. Drugie
miejsce należało do  Wiktorii
Janiel i Nikoli Smyk. Trzecie
zajął Łukasz Zabłotny. Ten
kto jeszcze nie przeczytał
książek po angielsku,
powinien jak najszybciej
spróbować. Zachęcamy do
wypożyczania w salach nr
11 i 10. To nic nie kosztuje.
Ania Banaś i Emilia Łagun

W czasie wyjazdów za granicę często mamy problem z
porozumiewaniem się, ponieważ nie znamy obcych
języków.

Nowy rodzaj książek

Pokusy nie mają szans :)

Zaczytane...Czytajmy na wiosnę!

Emilia Łagun

Wiktoria JanielJZ
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Pojawiło się wiele
projektów, jeden z nich
obejmował pociąg
ekspresowy
przejeżdżający przez
trudno dostępne trasy
do rannych bądź
chorych, pojawił się
też egzoszkielet
mający na celu
dodanie siły i
umiejętności. Był też
zegarek do cofania
czasu, który moim
zdaniem mógłby
szkodzić innym, ale
nic nie jest idealne. Był
też naprawdę ciekawy

odstraszacz zwierząt,
który jestem pewien,
że działa na sto
procent. Nie mogę nie
wspomnieć o
wynalazku Park
Jurajski, w którym
przedstawiano w jaki
sposób
prawdopodobnie będą
powstawać takie parki
i jak będą działać.
Pomysłodawcą
projektu była pani
Monika Całus,
nauczycielka historii.
Pani Monika
powiedziała: „Pomysł

projektu inspirowany
był twórczością
Leonarda Da Vinci.
Chciałam, aby
uczniowie mogli się
poczuć jak tak ważny
dla tego świata
człowiek i mogli
wynaleźć coś, co
będzie mogło pomóc
światu.”
Moim zdaniem dzięki
temu projektowi
zobaczyliśmy wizje
innych i
dowiedzieliśmy się
wielu ciekawych
rzeczy.
Szymon Czyczerski

Najpierw uczniowie
dobrali się w
pięcioosobowe lub
czteroosobowe grupy.
Potem wylosowali
nazwy czworokąta,
który mieli opisać,
następnie naradzili się,
co przynieść.
Następnego dnia
uczniowie zaczęli

pracę, która trwała
następne dwie lekcje.
Występowały: trójkąty,
romby, deltoid,
równoległoboki,
kwadrat i prostokąt
(dwie ostatnie figury
umieszczono na
jednym plakacie). Do
plakatów dodawano
też żarty, rymowanki,

wycięte z wycinanki
samoprzylepnej
obrazki tych figur i
różne bajki o tychże
bajkach. Wszystkie
plakaty były dobrze
wykonane, a grupy
„zrobiły kawał dobrej
roboty”.
Maciej Makowski

W lutym klasa 5A prezentowała przed sobą swoje plakaty reklamujące
wylosowane przez grupy czworokąty.

Bajki o czworokątach

„Młodzi wynalazcy” to projekt historyczny, w którym tworzyliśmy
miniatury wynalazków, które miały za zadanie pomóc ludzkości.

Wynalazki niewynalezione 
Projekt

Pomysłodawczynie "Magicznego zegarka"

Klasa 5a prezentuje swoje prace.

Reklama równoległoboków

Julia Kipiel

Julia Kipiel

Kasia Wróblewska

Kasia Wróblewska
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Jak pewnie wiesz, w Lubinie jeżdżą autobusy.
Mają one własne numery, np.: 7- Ustronie,
Sportowa, 3B- cmentarz Zacisze.

Autobusy tu i tam

Niestety w nowej
części dozowniki
papieru toaletowego są
przystosowane do
większych ilości
papieru (na
nieszczęście
jednowarstwowego), a
co za tym idzie, jedna
warstwa jest cienka,
szorstka i nie można jej
normalnie używać.
Dmuchanie nosa w to
coś sprawia, że
człowieka zaczyna
boleć nos. W starej
części szkoły papier
jest jasny. Wszystkie
osoby zapytane, który
papier jest gorszy,
wybrały ten szary.
I my także tak
sądzimy. Po
poproszeniu pań
porządkowych o
sprawiedliwość z
papierem,

odpowiedziały, że biały,
gruby papier nie pasuje
do nowych
dozowników. Dlatego
zapytaliśmy jeszcze
kilka innych osób. Oto
statystyki, i jak można
się domyślić, aż 11
przepytanych woli
biały, a szary - tylko
jedna. Dwie osoby nie
chciały odpowiedzieć,
a jedna nie korzysta w
ogóle z papieru w
szkole. I taka jest tu
sprawiedliwość, że
nawet nauczyciele są
skazani na używanie
tego "papieru".
Może szkoła powinna
po prostu wymienić
dozowniki w nowej
części na takie, które
dostosowują się do
wygodnego papieru.
Łukasz Zabłotny i
Ryszard Sieja

Od 2011 roku budowana była nowa część
naszej szkoły. Do użytku została oddana 20
września 2012 r.

Czy to jest papier toaletowy?

Papier w nowej części.

Chociaż nam tego nie
mówią, mają na pewno
swoje sekrety, które
nie powinny nas
obchodzić. Każdy ma
swoje tajemnice,
którymi nie chce się
dzielić. Rodzice nie
chcą nam mówić, co
się dzieje w pracy czy
między rodzicami, ale i
tak powinniśmy z nimi
rozmawiać. Jesteśmy
rodziną i nie
powinniśmy mieć
przed sobą sekretów.
Wato czasami zapytać
rodziców, czy
wszystko dobrze, a nie
tylko mówić o sobie i o
szkole. Jeśli rodzice
nie chcą mówić nam
wszystkiego, nie
powinniśmy się na nich
obrażać, mogą
przecież pomyśleć, że
jesteśmy na to za mali
lub tego nie

zrozumiemy. Warto
szanować to, że
czasami każdy woli
niektóre tajemnice
zatrzymać dla siebie.
Dlatego nawet gdy nie
za bardzo dogadujemy
się z rodziną, zawsze
warto porozmawiać. Bo
rodzice są dla nas
najbliższymi osobami i
nie powinniśmy bać się
powiedzieć im
wszystkiego, ponieważ
oni to zrozumieją i my
też powinniśmy ich
rozumieć albo
przynajmniej się o to
starać. 

Natalia Gromek

Często to my musimy coś ukryć, ale nie tylko
my mamy sekrety. Mają je też rodzice.

Czy rodzice coś przed nami
ukrywają? 

Od niedawna w
naszych autobusach
pojawiły się ładowarki
do telefonów bądź
tabletów. Wystarczy,
że podłączysz swój
kabel USB. Jeżeli
jeździsz autobusami to
wiesz, że na
przystankach postawiły
się nowe tablice, na
których jest pokazane
za ile minut przyjedzie
autobus. Pojazdy są
małe i nie ma w nich za
dużo miejsca, lecz są
bardzo wygodne
siedzenia. Od
pierwszego września
2014 roku autobusy
jeżdżą za darmo.
Przynajmniej w Lubinie.
Ta zmiana jest
pozytywna, bo nie
trzeba tracić pieniędzy
za dojeżdżanie z
jednego miejsca do
drugiego. Ale dzieci

muszą mieć specjalne
bilety na darmowe
przejazdy. Już od
początku roku
szkolnego w szkołach
wprowadzono karty
autobusowe. Teraz co
miesiąc zbieramy
naklejki na te karty.
Działają one tylko z
legitymacją szkolną, a
jeżeli nie będziesz miał
naklejki lub legitymacji,
dostajesz karę 120 zł!
Naszym zdaniem
komunikacja miejska w
Lubinie jest bardzo
komfortowa i pozwala
mieszkańcom
dojechać w miejsce,
które sobie wybiorą.

Kinga Stachowska,
Milena Kaczmarek

Papier w nowej części.

Słyszę Twój sekret!

Łukasz Zabłotny Łukasz Zabłotny

Natalia Gromek
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Pomysł zasłaniania
twarzy dłońmi wziął się
z portalu
społecznościowego,
Tumblr'a. Dla
niektórych takie
zdjęcia są właśnie
ładne i to dobrze
wygląda. Jednak tak
jak wszystko, tak i to
nie ma tylko swoich
fanów. Są osoby, które
krytykują fotografie
robione właśnie w ten
sposób. Często
przezywają autorów
zdjęć od "Tumblr Girl" i
"Tumblr Boy". Nie
sądzę, żeby to było
obraźliwe, tylko ma

być to śmieszne i
niektórzy tak właśnie
sądzą.
"Dub" to ułożenie rąk
po skosie, zakrywając
jedną ręką (łokciem)
twarz, a trzymanie
drugiej ręki w
powietrzu. "Duba", jako
swoją
cieszynkę wykorzystał
znany francuski piłkarz
Paul Pogba i to on
wprowadził go do
Europy.
Słowiańskie przykuce
są teraz często
wykonywane przez
dziewczyny na
zdjęciach (chociaż

nie tylko dziewczyny).
Osobom, które tak
robią, to się po prostu
podoba. Wygląda to
tak, że kucamy,
rozszerzając nogi.
Podczas robienia
zdjęć w lustrzanym
odbiciu, można
zasłonić twarz
komórką albo nie. Jak
kto woli. Niektórzy
twierdzą, iż takie
fotografie wykonywane
są po to, by pochwalić
się telefonem. Jednak
po co są tak
naprawdę, to wiedzą
chyba tylko ich
autorzy.
Klara Dąbrowska

„Duby”, słowiańskie przykuce, zasłanianie twarzy na zdjęciach i
robienie zdjęć w lustrzanym odbiciu.

Opanowała nas nowa moda?

Słowiański przykuc i zasłonięta twarz...

Sławne "duby"

Zdjęcie w lustrze. Najlepiej w łazience!

Z pewnością ok. 80% osób w szkole posiada FB. Ja sam posiadam
także Instagrama i Twittera, jednak takie coś zaobserwowałem tylko w
dziele Zuckerberga.

Internetowa naiwność 
Chodzi mi o "reklamy"
nakładek na blokadę
lub na ekran
połączenia. Stron z
takowymi spamami
jest co nie miara,
jednak
najpopularniejszą z
nich jest strona Hot
Android Apps.
Teoretycznie
wchodząc na tę stronę
nie zobaczymy
reklam, jednakże na
głównej w kategorii

Sponsorowane lub
Polecane krótko
mówiąc od nich się roi!
Przejdźmy do sedna.
W prawym dolnym
rogu jest przycisk
Zainstaluj teraz.
Niestety byłem naiwny
i, jak możecie się
domyślić, kliknąłem w
niego. Natychmiast
otworzył mi się Google
Play i zainstalowałem
tę aplikację. Od razu
rzuciła się w moje

oczy średnia ocena,
która wynosiła jakieś
2,5. W każdym razie
pobrałem ją. No i
wiadomo, co się stało.
Aplikacja ta była guzik
warta. Zorientowałem
się, że takie spamy to
jedna wielka paranoja i
naciąganie. Takich
reklam oczywiście jest
o wiele, wiele więcej i
trzeba się ich
wystrzegać.
Ryszard SiejaUważaj, co ściągasz na telefon!

Klara Dąbrowska

Klara Dąbrowska

Klara Dąbrowska

Julia Banasiak



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 53 04/2017 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Express Społeczniaka

Od początku roku, raz
na dwa tygodnie  grupa
uczniów z klasy Ib
odwiedza dzieci ze
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-
Wychowawczego w
Szklarach Górnych na
zasadzie wolontariatu.
Regularnie pomagamy
w organizacji i
prowadzeniu spotkań
czytelniczych z
podopiecznymi szkoły,
które odbywają się w
ramach prowadzonej
tam akcji „Poczytaj

mi przyjacielu”. W
skład zespołu
wchodzą: Maja
Dziatkowiak, Wiktoria
Rosicka oraz Malwina
Idczak, sporadycznie
również Aleksander
Biały. Od niedawna
przyjeżdżają też Pola
Mastalska i Dominika
Paul z czwartej klasy.
Z dziećmi czytamy
bajki, rozmawiamy,
rysujemy i bawimy się.
Przychodząc na
zajęcia zapominamy,
że jest to wolontariat.

Dobrze się bawimy
traktując się na równi.
Grupa dzieci zawsze
się zmienia, ponieważ
przychodzą one
dobrowolnie. 
Te spontaniczne
spotkania przynoszą
nam wiele radości i
satysfakcji, że
możemy zachęcać do
czytania dzieci z
trudnościami.
Malwina Idczak, Maja
Dziatkowiak

1. Bazyliszek Chan
założyła kanał 26
sierpnia 2016 roku. To
stosunkowo niedawno,
jednak i tak nie robi to
żadnego wrażenia na
dacie założenia kanału
Marcina
Malczyńskiego. Na
stan obecny ma 87
tys. subskrybcji, a
liczba ta stale rośnie,
więc niedługo może
spodziewać się
małego prezentu od
YT w postaci
srebrnego przycisku.
2. Nilset, czyli
Bartosz Kondratko
założył kanał 19
października 2014
roku. 100 tys.
subskrybcji wbił dosyć
niedawno, a na stan
dzisiejszy ma ich 111
tys. Na kanał wrzuca
głównie ciekawostki,
rzadziej Q&A lub
CS:GO.
3. Generator Frajdy
utworzył kanał 30
czerwca 2016. Do dziś
wbił 148 tys. widzów, a
główna tematyka

filmów to rzeczy z
chińczyka lub z
Ukrainy. Rzadziej
wrzuca ciekawostki.
4. GargamelVlog czyli
Jakub Chuptyś jest
na YT od 7 czerwca
2010 roku. Nagrywa
filmy o przeróżnej
tematyce, których jest
obecnie 165. Liczba
widzów wynosi 428
tys., a szczególną
popularność przyniósł
mu film, w którym
udaje, że pije
rozpuszczalnik.
5. WIŚNIA czyli
Bartłomiej
Wiśniewski założył
kanał 29 września
2014. Prowadzi trzy
serie: Porcja
ciekawostek, Iluzje
optyczne i Wynalazki.
Ma 611 tys.
subskrybcji.
6. Planeta Faktów -
kanał Jacka
Makarewicza, jak
sama nazwa wskazuje
wrzuca codziennie o
15:00 filmy o faktach.
Ma także kilka

innych kanałów. Ten
założył 18 grudnia
2012 roku i ma 638
tys. widzów.
7. Nieprzygotowani
pokazują, krótko
mówiąc, życie w
nieprywatnej szkole.
Nowe filmy wrzucają w
każdą środę o 17:00.
Kanał ten jest dość
młody, istnieje od 2
listopada 2016, a
widzów na kanale
zgromadził już prawie
743 tys. widzów.
8. Data założenia
kanału Marcina
Malczyńskiego to
czasy, w których
przycisk "Subskrybuj"
był żółty. Dokładniej
data to 18 sierpnia
2007 roku! Może to ta
data spowodowała, że
na kanale ma 873 tys.
subów. Jego
najpopularniejsze serie
to Typowy Dres i
Dawniej vs Dziś.
Moje ulubione kanały
to miejsca 5, 6 i 8. A
wasze?
Ryszard Sieja

Co prawda rok 2016 mamy już dawno za pasem, jednak warto
przypomnieć sobie, jacy YTberzy stali się popularni w tymże roku.

Polscy youtuberzy, 
którzy stali się popularni w 2016

Maja i Wiktoria z podopiecznymi

Szkolny Youtuber Slitra - ponad 1100 subów

Szkolna Youtuberka Simsy z Olą - ponad 600 subów

Wolontariat w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w
Szklarach Górnych

Poczytaj mi przyjacielu…

Magda Pałasz

YT

YT
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Dumni uczestnicy wyjazdu

Matematyczne origami

Oszczędzanie jest rzeczą, bez której tej świat nie miałby prawa
istnienia.

Warto oszczędzać? 

Gdy dostajesz od
kogoś pieniądze,
połowę włóż do sejfu
lub do plastikowego
pudełka, wtedy nie
będziesz wydawać
wszystkich
otrzymanych
banknotów. Po krótkim
czasie będziesz miał
pieniądze na swój cel.
Jeżeli masz konto w
banku, to możesz tam
odłożyć pieniądze.
Jeśli do tej pory nie
oszczędzałeś, na
pewno nie zaczniesz

odkładać po 10 czy 20
zł tylko dlatego, że tak
postanowiłeś, a nawet
jeśli uda ci się
przechować kilka
banknotów, to i tak za
kilka dni po nie
sięgniesz. Dlatego
zacznij od małych
nominałów, ale rób to
regularnie. Z czasem
na pewno zaczniesz
odkładać większe
kwoty. Sposobem też
są aplikacje, takie jak
Listonic - listy
zakupów, Ceneo -

porównywarka cen,
Groupon - okazje i
przeceny oraz Qpony -
promocje w
fastfoodach i nie tylko.
Najważniejszą zasadą
jest to, żeby nie
zaciągać długów,
ponieważ w ten
sposób nie
oszczędzisz, tylko
jeszcze więcej
wydajesz. Naszym
zdaniem oszczędzanie
to krok w przyszłość! 
Milena Kaczmarek,
Kinga Stachowska

Wielu ludzi na świecie zadaje sobie pytanie: „Jak oszczędzać?”. My
mamy na to sposoby!

Czy masz świnkę – skarbonkę?

Oszczędzanie jest
potrzebne, żeby
kupować rzeczy, na
które rodzice by nam
nie pozwolili, bo są
jakieś takie niemodne i
niepotrzebne. Jednak
mimo tak nisko
postawionej
poprzeczki, niektórzy
zdają się nie posiadać

nawet tej podstawowej
umiejętności, jaką jest
zarządzanie nawet
najmniejszymi
sumami. Przejdźmy
do sedna sprawy, czyli
do pozytywów idących
z posiadania
większych sum
pieniędzy. To proste.
Mamy wtedy „większy

zasięg” i możemy
pozwolić sobie na
większego kalibru
wydatki.

Szymon Czyczerski

W jeden z marcowych piątków przedstawiciele naszej szkoły pojechali na weekendowy wyjazd
do Przesieki.

Uczyć się w weekend?

W wyprawie brali
udział wybrani
uczniowie z każdej ze
szkół w Lubinie i jego
okolicach. Podczas
wyjazdu uczestnicy...
uczyli się matematyki!
Spokojnie, nie była to
nauka taka, jak w
szkolnych ławkach.
Przecież nikt nie
powiedział, że nie
można uczyć się
podczas wolnego
czasu, prawda?

Poza tym taką naukę
to chyba prawie każdy
by polubił. Zamiast
siedzieć i
rozwiązywać nudne i
trudne zadania
bawiliśmy się. Między
innymi graliśmy w
"Kaczki". Jest to gra
polegająca na tym, że
jesteśmy podzieleni
na grupy
międzyszkolne. Są to
nasze firmy. Musimy
sprzedawać towary,

czyli kaczki, krowy i
słonie z origami. Za
pieniądze, które
otrzymamy, musimy
płacić podatki i dbać o 
inne wydatki. Gra
kończy się, gdy
zbankrutujemy.
Oprócz tej
konkurencji  było
jeszcze wiele innych,
za które najlepsi
dostawali nagrody.
Byliśmy również na
14-kilometrowej

pieszej wycieczce na
zamek Chojnik.
Mogliśmy do niego
wejść i podziwiać
piękne widoki z
wierzy. Było naprawdę
wspaniale, a najlepsze
jest to, że uczyliśmy
się podczas zabawy.

Wiktoria Janiel

Grosik do grosika...

Kasia Wróblewska

Kasia Wróblewska

Alicja Starzec
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Bilety lotnicze do
Wiecznego Miasta
kosztowały niewiele,
bo 65 złotych w
jedną stronę, co od
razu zachęciło do
podróży. Przecież
nieczęsto zdarzają
się takie cenowe
okazje. Ale nawet
przy wyższych
kosztach naprawdę
zachęcam do
odwiedzenia Rzymu.
Antyczne budowle
widnieją na każdym
kroku - nie tylko
Koloseum, Forum
Romanum czy
Termy Karakalli, ale
też dookoła
zapadające się
ceglane słupy sprzed
dwóch tysięcy lat.
Oprócz tego spacery
po dzielnicy Zatybrze
pozwalają poczuć
wyjątkowe włoskie
klimaty; wąskie
uliczki, kolorowe
kamienice czy
wysokie wzniesienia
do pokonania.

Wszędzie czuć też
zapachy włoskich
dań, słychać
ulicznych grajków...
Samo centrum
miasta jest także
niesamowite:
klucząc pomiędzy
zatłoczonymi
placami czy
obleganymi
fontannami natrafimy
na spokojne miejsca,
jak wciśnięty
pomiędzy kamienice
Piazza Farnese lub
Via Garibaldi z
zapierającymi dech
w piersiach widokami
na cały Rzym.
Jednak
najważniejsze
starożytne miejsca
też są warte
odwiedzenia. Dzięki
starożytnemu
centrum możemy
poznać antyczne
style budowli, kulturę
rzymską - historia
nie kończy się na
szkolnych
podręcznikach!

Najbardziej
niesamowite jest to,
że Rzymianie mieli
możliwość
wybudowania tak
wyniosłych
konstrukcji. Jak to
robili bez użycia
dźwigów czy innych
maszyn? A samo
Koloseum jest
dowodem na to, jak
starożytne
cywilizacje ceniły
rozrywkę. Uwielbiali
walki gladiatorów.
Już przed naszą erą
ludzie kąpali się w
basenach dla relaksu
i odpoczynku.
Zażywanie takich
kąpieli jest bardzo
przyjemne, ale i
zdrowe.
Albo Panteon - to
dopiero ciekawostka!
Udało im się wznieść
wielką kopułę bez
dobudowania filarów,
a do tego przez
wydrążoną dziurę
pośrodku tego
niesamowitego dzieła

nie pada deszcz. To
świadczy o tym, że
ludzie już wieki temu
świetnie znali się na
wielu dziedzinach.
Ale Rzym to nie tylko
starożytność. Można
zobaczyć też
fontannę Di Trevi z
marmurowymi
rzeźbami, które
idealnie odwzorowują
postacie
mitologiczne i
zwierzęta. W
połączeniu ze
spadającą turkusową
wodą wygląda to
nadzwyczaj
wyjątkowo.
Nie musimy
organizować też
długiej wycieczki z
Rzymu, by dostać
się do innego kraju -
Watykan to jedyne w
swoim rodzaju
państwo położone w
mieście innego
państwa. Bazylika
Św. Piotra wygląda
naprawdę
majestatycznie

- złote czy
marmurowe
zdobienia, wysokie
filary i kilka naw
sprawia wrażenie
wyniosłości i
pokazuje obfitość
tego miejsca.
Tak samo Muzea
Watykańskie z
niezliczoną ilością
rzeźb, obrazów czy
fresków. To tam
można podziwiać
dzieła tak wybitnych
artystów jak Michał
Anioł, Rafael Santi
albo Vincenta van
Gogha. A Kaplica
Sykstyńska
ociekająca wręcz
swoim bezcennym
wyglądem - poezja!
A po męczącym
pobycie w stolicy
Włoch ostatni dzień
wyprawy można
poświęcić na
oddaloną o
trzydzieści
kilometrów Ostię ze
swoją szeroką plażą
z czarnym piaskiem.

Nie jest to akurat
dobre miejsce na
lutowy okres, gdyż
podczas mojego
pobytu wiatr był
bardzo silny. Jednak
na lato odpoczynek
w takim miejscu
może być naprawdę
błogi. Któż by nie
chciał opalać się,
jeść lody (i jeszcze
być masowany
przez Tajkę!)?
Uważam, że Rzym
to bardzo magiczne
miasto
zachwycające
swoim urokiem.
Miasto to jest na
wyciągnięcie ręki z
Polski, a więc nie
można go pominąć
planując najbliższe
wycieczki.
Serdecznie je Wam
polecam!

Miłosz Kaczmarek

Stolica Włoch przyciąga miliony turystów swoim niesamowitym urokiem, którego pewnie nie doświadczymy w innych europejskich miastach.
Mimo harmidru panującego na ulicach: fetor z kanalizacji, leżących na chodnikach odpadów czy bardzo wzmożonego ruchu ulicznego, można
przeżyć tam wiele przygód.

Zaskakujące miasto - Rzym 

Koloseum zachwyca wyglądem.Rzym to piękne miasto. Miłosz KaczmarekMiłosz Kaczmarek
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W tym roku nasi starsi
koledzy przygotowali
prace w trzech
grupach. Pierwszy
zespół miał za zadanie
jak najlepiej
przedstawić temat
protetyki. Tytuł pracy:
"Ludzie czy cyborgi?"
zmusił widzów do
zastanowienia się nad
tym, jak będziemy
wyglądać w
przyszłości.
Prezentowane były
różne rodzaje protez,
kiedy się je stosuje i w
jakich miejscach.
Jednak nic nie jest
nigdy idealne.
Największą wadą
prezentacji było to, że
wypowiedzi czytane
były ze scenariuszów.
Czasu było dużo, więc
można było nauczyć
się na pamięć. Mimo
to praca poruszyła
bardzo interesujący
temat.
Kolejna grupa
prezentowała projekt
"Rośliny owadożerne",
czyli różnego rodzaju
rośliny, które są
mięsożerne

i mają zdolność
łapania owadów w
swoje organy.
Przedstawiono
najważniejsze
informacje o tej
wyjątkowej grupie
organizmów. Na
ekranie pojawiły się
filmy dotyczące
rozwoju muchołówki,
ich gatunków. Bardzo
ciekawym pomysłem
było także
zaprojektowanie
koszulek ze wzorem
takiej rośliny. Co
najważniejsze, tutaj
udało się opowiedzieć
z pamięci. Drobną
wadą było
niepokazanie widowni
okazów, które zostały
przyniesione przez
uczniów - obejrzało je
tylko jury. Praca
została świetnie
wykonana.
Ostatnie grono
wyruszyło w plener, by
zająć się testowaniem
lubińskich urzędów.
Sprawdzono, jakie
warunki spełnia każde
z miejsc pod kątem
przystosowania

do osób
niepełnosprawnych,
obsługi klienta,
zadowolenia
pracowników,
parkingu. Testowano
działanie Urzędu
Miejskiego, Starostwa
Powiatowego, ZUS-u,
Urzędu Skarbowego,
Urzędu Gminy i
Powiatowego Urzędu
Pracy. Widać było
duże zaangażowanie
w przygotowanie, bo
temat nie był
najprostszy do
opracowania; trzeba
było zrobić znacznie
więcej, niż pozostali.
Moim zdaniem w oczy
nie rzucały się żadne
większe wady.
Prawdopodobnie
projekt ten był właśnie
najlepszy.
Gratuluję wszystkim
Drugoklasistom za
przygotowanie bardzo
zajmujących
projektów. Udało się
Wam wygrać ze
stresem i wspaniale
przedstawić swoje
prace!
Miłosz Kaczmarek

5a na dziurawym hamaku :)

Jak co roku, w drugiej klasie gimnazjum uczniowie starają się jak
najlepiej zaprezentować podczas przedstawiania swoich prezentacji na
tematy im wyznaczone.

Projekty gimnazjalne - hit czy kit?

GOjump to największy
w Polsce park
trampolin znajdujący
się we Wrocławiu.
Cieszy się dużą
popularnością nie tylko
w stolicy Dolnego
Śląska, ale też w
dolnej części tegoż
regionu. Odległość
spod lubińskiego
Kauflanda do owego
parku to ok. 105 km.
INFORMACJE
OGÓLNE: Adres: ul.
Długosza 59, Wrocław;
Godziny otwarcia:
10:00-22:00; Średnia

ocena w Google: 4,8/5.
Naszym zdaniem
zaletami tego parku
są: duża ilość
ciekawych atrakcji,
sklepik, możliwość
urządzenia przyjęcia
urodzinowego, bar i
tanie skarpetki. Warto
wyróżnić GOninja,
możemy tu znaleźć
m.in cienką linię, przez
którą można przejść
na drugi koniec
baseniku z gąbkami.
Park ma jedną wadę,
niektórym naprawdę
może to

przeszkadzać. A
mianowicie dosyć
mała ilość zielonych
pontonów w GOslide.
Poza tym nie
znaleźliśmy więcej
wad, więc park wydaje
się całkiem ciekawym
miejscem.

Ryszard Sieja i Łukasz
Zabłotny

Prezentacja dotycząca protez.

Jak dobrze wypaść przed komisją?

21 marca klasy Va, Vb i VIa pojechały do wrocławskiego parku
trampolin GOjump.

Trampolinowy GOjump 

Agnieszka Przyszlak

Agnieszka Przyszlak

Agnieszka Przyszlak
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Wesołe zabawy z niemieckim

Zajęcia crossfit są bardzo męczące.
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W tym roku w ramach lekcji w-f co dwa tygodnie chodzimy na zajęcia
crossfit.

Co to jest crossfit? 

Crossfit to program
treningu siłowego i
kondycyjnego. Na
crossficie mamy takie
ćwiczenia jak:
wchodzenie po linie,
deska, brzuszki,
pompki, przysiady, a
najwięcej jest torów
przeszkód. Polecenia
zazwyczaj są po
angielsku, żeby więcej
osób zapamiętało
angielskie

nazwy ćwiczeń,
ponieważ crossfit jest
modny na całym
świecie. Nasi trenerzy
mają na imię Olek i
Grzesiek. Nauczyciele
nie dają nam spokoju
do końca zajęć, chodzi
mi o to, żebyśmy jak
najbardziej się
zmęczyli, oczywiście
tylko dla naszego
dobra. Na koniec
ciekawostka. W klubie

crossfit nie tylko się
ćwiczy - można także
urządzać różne
imprezy np. urodziny!
Zachęcam was do
chodzenia na crossfit.
Poprawicie swoją
kondycję i wagę.

Julia Kipiel

Pokazywała nam, jak
w różny sposób uczyć
się języka obcego i
nauczyła nas jednego
z tradycyjnych
bawarskich tańców.
Zajęcia odbywały się w
sympatycznej
atmosferze. Pani
zaprezentowała nam
wiele ciekawych
zabaw i uczyła nas
nowych wyrażeń. Te
zajęcia okazały się
być nieco inne niż
ostatnie. Mogę śmiało
powiedzieć, że były
bardziej urozmaicone.
Różne zabawy,
których było wiele

(chociaż podobne do
siebie) były
interesujące.
Dowiedzieliśmy się,
jak Niemcy
wypowiadają nazwy
znanych niemieckich
marek samochodów
(niektóre naprawdę się
różniły od tego, jak my
mówimy). Można było
się dowiedzieć również
wielu faktów na temat
Bawarii. Czemu akurat
o niej? W Monachium
znajduje się siedziba
Goethe Institut. Pani
zaprezentowała nam
najbardziej
rozpoznawalne

rzeczy z tego regionu.
Każdy miło spędził
czas - tańczyliśmy,
rozmawialiśmy i
bawiliśmy się dobrze.
Myślę, że nie było
osoby, która wyszła z
sali bez uśmiechu na
ustach. Każdy
uczestnik na koniec
dostał dmuchaną piłkę,
która okazała się być
hitem korytarza tego
dnia.

Krzysztof Jurkowski 

Odwiedziła nas pani z Goethe Institut. Poprowadziła ona zajęcia
„Schule im Wandel” z języka niemieckiego.

Niemiecki na wesoło 

Beata Petrykowska

JZ
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