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Pewnie każdy słyszał o koniach z rogiem na głowie...

Czy jednorożce istnieją?

Każda klasa spędzała ten
czas inaczej. Jednym ze
sposobów była akcja
rozdawania żonkili
upamiętniających 74.
rocznicę powstania w getcie
warszawskim. Do tej misji
przygotowywaliśmy się już
od miesiąca, bo tak długo
wycinaliśmy i składaliśmy w
wolnych chwilach papierowe
żonkile. W środę rano
uczniowie klas piątych i
szóstej spotkali się w holu
szkoły, gdzie dostali żółte
kwiatki. Później wszyscy
wyruszyli w drogę. My,
klasa szósta, najpierw
staliśmy w Kauflandzie przy
kasach. Mimo tego, że
rozdając kwiatki kulturalnie
się zachowywaliśmy, nie
zawsze dana osoba brała
żonkila, a nawet niektórzy

nas ignorowali. Wiele osób
jednak przyjęło je od  nas.
Niestety, w galerii, w której
byliśmy później, znalazłem
kwiatki leżące na ziemi.
Mam jednak nadzieję, że te
żonkile chociaż przez
chwilę przypomniały komuś
o osobach poległych w
walce. Myślę, że takimi
symbolicznymi upominkami
łatwiej sprawić, aby dana
osoba pamiętała o tym
wydarzeniu. Promowanie
historii Polski w taki sposób
na pewno zostawi ślad w
mózgu odbiorcy. Mam
nadzieję, że w przyszłości
będzie więcej takich akcji.

Krzysztof Jurkowski

Po świętach zaczęły się testy gimnazjalne, które dla
gimnazjalistów były czasem sprawdzenia swojej wiedzy,
a dla innych czasem wolnym.

Lubińskie żonkile

Dlaczego nikt ich nie
widział? Wszyscy ludzie
wyobrażają sobie te
niesamowite zwierzęta jako
kolorowe, błyszczące konie,
które swoimi długimi rogami
potrafią czarować. Ich
skrzydła są białe i dzięki
nim te zwierzęta unoszą się
w powietrzu. Są osoby,
które uważają, że
jednorożce naprawdę
istnieją, ale inne mówią, iż to
tylko bajki. Niektórzy
nagrywają filmiki, którymi
chcą udowodnić,

że jednorożce istnieją.
Jednak te nagrania są
niewyraźne i „jednorożce’’
mogą wyglądać jak zwykłe,
dzikie, spłoszone konie ze
stojącymi uszami, które
przypominają róg. A Ty jak
sądzisz, jednorożce
istnieją?

Alicja Starzec

Żonkile opanowały całe miasto!

Udomowiony jednorożec

Szymon Czyczerski

Julia Kipiel
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A właściwie od czego
nasza cywilizacja
mogłaby wyginąć?
Tak, mamy na myśli
choroby. Od wielu lat
ludzkość dotykają
różne epidemie, m.in
Tyfus i Ebola i od lat
ludzie starają się im
zapobiec. Które z nich
są najbardziej
śmiertelne, a które
najbardziej
drastyczne? Zaraz się
przekonasz.

Dżuma (czarna
śmierć) - jedna  z
największych epidemii
w dziejach ludzkości.
Była w XIV-wiecznej
Europie. Liczba ofiar to
od 75 do 200 mln

ludzi. Objawy dżumy
to m.in zgorzele na
palcach i powiększenie
węzłów chłonnych
oraz gorączka i
wymioty krwią. Była
przenoszona przez
szczury i pchły. W
leczeniu dżumy
stosuje się antybiotyki i
zwalcza się inne
rzeczy spowodowane
przez nią, m.in
odwodnienie.

Grypa „hiszpanka” -
pandemia grypy w
latach 1918-1919
nazwana „hiszpanką”.
Zabiła ok. 75 mln ludzi
(jedna trzecia populacji
w tamtych czasach).
Objawy to:

wysoka gorączka,
dreszcze, ból gardła i
suchy kaszel, uczucie
wyczerpania i ból
głowy. Przenoszona
przez ludzi. W leczeniu
grypy stosuje się leki
przeciwbólowe i
przeciwgorączkowe.

Choroby są wokół nas
i musimy być tego
świadomi. Ostatnie
epidemie Zika, Ebola
uświadamiają nas, że
medycyna nie zawsze
jest w stanie nam
pomóc.

Krzysztof Jurkowski,
Maciej Czuper

Świat może zakończyć się na wiele sposobów. Jednym z nich jest
wyginięcie całej cywilizacji.

Epidemie – czy przetrwamy?

Co to za wysypka?

Jest popularnym
miejscem nie tylko do
robienia zakupów, lecz
częstym miejscem
spotkań i obiadów.
Jednak czy galeria jest
warta dłuższych
pobytów? Zacznijmy
od tego, że mimo
wielkiej gamy sklepów,
po paru godzinach
zacznie nam się
nudzić, a niektóre
atrakcje takie jak
siłownia „Pure”, nie
zawsze wchodzą w
grę. Co innego można
powiedzieć o
przyjazności wobec
klienta. Na wyższych
piętrach znajdują się
szatnia i bawialnia dla
dzieci. Jeżeli
zgłodniejemy,
możemy wybrać

się do restauracji na
drugim piętrze, jednak
jeśli masz ochotę
zobaczyć najnowsze
filmy, możesz się
wybrać do kina
„Helios”.
Cuprum Arena to
dosyć przeciętna
galeria, bo mimo tylu
atrakcji i tak prędzej
czy później się
znudzisz. Wyjdźmy
więc na zewnątrz.
Galeria wygląda
nowocześnie i
zaskakuje swoją
wielkością. Otaczają ją
nowoczesne ławki, jest
też fontanna. Z przodu
wejścia do galerii jest
wielki ekran
wyświetlający oferty
sklepów. Uważam, że
lubińska galeria

jest miejscem dobrym
na zakupy, jedzenie,
ale nie na
wielogodzinne
wycieczki.

Krzysztof Jurkowski

Galeria - widok z góry

W Lubinie jedną z największych atrakcji jest centrum handlowe Cuprum
Arena.

Recenzja galerii Cuprum Arena 
Maciej Czuper

Filip Andreiszyn
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Od niedawna w naszej szkole wiele osób nosi buty na kółkach.

Buty na kółkach - hit czy kit?

Klasy 4a i 4b
wyjechały na 3 dni do
miast - Jedliny Zdrój,
Ząbkowic Śląskich,
Złotego Stoku, a w
Lewinie Kłodzkim
zapewniono nam
nocleg. Pierwszego
dnia odwiedziliśmy
Jedlinę. Pogoda nam
niezbyt dopisywała, bo
padał śnieg i było około
0 stopni Celsjusza.
Bardzo zaciekawiła
nas pijalnia wód
mineralnych. Według
mnie nie smakowały
tak dobrze. Potem
byliśmy w Pałacu
Jedlinka i
dekorowaliśmy

kubki porcelanowe.
Następnego dnia
pojechaliśmy do
Ząbkowic Śląskich,
które kiedyś nazywały
się „Frankenstein”. Ta
nazwa wzięła się od
słynnej pisarki, która
napisała książkę o
potworze o właśnie
takim imieniu.
Zwiedziliśmy jeszcze
krzywą wieżę, a w niej
salę tortur, izbę
pamiątek regionalnych
i zjedliśmy obiad w
pysznej pierogarni.
Później był to już
ostatni dzień wyprawy.
Niestety, trzeba było
już się pakować.

Na zakończenie
powitała nas Kopalnia
Złota w Złotym Stoku,
która mi się najbardziej
podobała pod
względem zwiedzania
jak i pogody, gdyż był
to najcieplejszy dzień.
Następnie każdy kupił
sobie pamiątki.
Nieoczekiwanie
nauczyciele odwołali
park linowy, który był
w planach, ponieważ
nie było aż tak ciepło,
aby pozwolić uczniom
na wspinanie.
Wróciliśmy do domu.
Jestem bardzo
zadowolona z tej
wycieczki.
Emilia Łagun

W kwietniu odbyły się znane od lat testy gimnazjalne. W tych dniach
wszystkie klasy opuściły szkołę.

Wesołe Zdrojaki

Wyglądają one tak:
podeszwy mają
świecące, a na górze
buta jest wzór do
wyboru przy kupnie
przedmiotu. Na
spodzie znajduje się
jedno kółko lub dwa.
Tylne kółko wysuwa
się i chowa za pomocą
przycisku. Przednie
kółko (które jest w nie
wszystkich butach)
wyciąga się za
pomocą specjalnego
patyka. Jeździ się na
nich następująco:

rozpędzasz się i
stajesz na piętach, a
później jedziesz w
świat. Opinie na temat
tych butów są bardzo
dobre, lecz gdy nie
umiesz na nich
jeździć, możesz upaść
i zrobić sobie krzywdę.
Okazało się, że te buty
bardzo wykrzywiają
kręgosłup, więc nie są
polecane dla małych
dzieci, ponieważ na
starość mogą mieć
one problemy z
chodzeniem, a również

mogą mieć garb.
Naszym zdaniem
buto-rolki są i hitem i
kitem i nie da się
stwierdzić jednej
zgodnej ze sobą opinii.
Jedni twierdzą, że są
świetne, a inni, że są
do kitu.

Milena Kaczmarek i
Kinga Stachowska

Buty na kółkach - nowa moda!

No to jeździmy!

Wesoło-klasowo

Było zimno, ale ciekawie.

Kinga Stachowska

Kinga Stachowska

Magda Kunz

Justyna Olejnik
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Urząd Miasta to
budynek, w którym
pracują radni,
urzędnicy i prezydent
miasta. Najważniejszy
w Urzędzie jest
prezydent. Człowiek
ten nazywa się Robert
Raczyński, to on
wprowadza uchwały w
życie. Uchwały ustala
23 radnych. Władzę
sprawuje nie tylko
prezydent,

ale również radni.
Urzędnicy to ludzie,
którzy doradzają
prezydentowi.
Prezydent miasta jest
wtedy, gdy miasto jest
typowo miejskie, czyli
powyżej 40 tysięcy
mieszkańców,
burmistrz wtedy, kiedy
gmina jest miejsko-
wiejska, wójt gdy
obszar jest wiejski, a
sołtys gdy jest to mała

wieś. Dowiedziałam
się również, że w
Polsce jest 380
powiatów, 16
województw, np.
dolnośląskie i
wielkopolskie, gmin
jest 2478. W urzędzie
są gwiazdki. Trzy
gwiazdki oznaczają,
że pracownik jest
najważniejszy, dwie
gwiazdki - jest średnio
ważny, a

jedna gwiazdka to
pracownik najmniej
ważny. Państwo,
którzy opowiadali nam
o tym wszystkim,
przyszli do nas z
wydziału organizacji
Kadr OR. Zajęcia
bardzo mi się
podobały i według
mnie były bardzo
ciekawe.

Kinga Stachowska

Dowiedziałam się różnych ciekawych rzeczy o Urzędzie Miasta, ponieważ z klasą byliśmy
właśnie w tym budynku.

Wizyta w Urzędzie Miasta 

Przed drzwiami Urzędu Miasta

Obradujemy...

W tej gierce nie ma
danego celu, choć
gracze uznają
zakończeniem
pokonanie
najsilniejszych
potworów nazywanych
"Bossami". W "Terrarii"
można robić
wszystko, na ile gra
pozwala. Podoba mi
się w tej grze to, że
jest przeznaczona na
wiele systemów,
między innymi:
Nintendo 3DS,
Playstation Vita/3,
Xbox 360, PC, Android

i IOS. Drugą rzeczą,
którą lubię w "Terrarii"
jest to, że w grze jest
dużo przedmiotów i
przeciwników.
Uwielbiam w niej to, że
czasami gra potrafi
być trudna, bo lubię
wyzwania. Jedną z
zalet gry jest też
możliwość budowania
w niej tego, co dusza
zapragnie. Grę
polecam wszystkim,
gdyż można zrobić
postać chłopaka i
dziewczyny, a jeśli
ktoś ma słabe nerwy,

może włączyć łatwy
poziom trudności.
Moim zdaniem
"Terraria" nie ma wad i
polecam ją wszystkim
graczom
wymienionych
platform.

Mikołaj Uszko

Czerwony pasek na
świadectwie, po co on
nam naprawdę jest?
Zawsze jest z niego
jakaś satysfakcja ale
czy jest uzasadniona?
Czerwony pasek na
świadectwie to dowód
naszej ciężkiej pracy
w szkole. Satysfakcja
przy otrzymaniu go
jest duża. Za
czerwony pasek
niektórzy dostają
upominki, bo ciężko
się napracowali,
ponieważ nie byle kto
dostaje ten pasek. Na
czerwony pasek
trzeba sobie zasłużyć
ciężką pracą, on nie
jest dla pierwszej
lepszej osoby.
Moment, w którym się
go dostaje, jest
motywacją, żeby
zdobyć go po raz
kolejny. Czerwony
pasek to też oznaka
naszej dobrej
inteligencji, oznacza to,
że w przyszłości
możemy dostać dobrą
pracę. Tutaj nie

chodzi o to, że
będziemy policjantem
o wysokiej randze, tu
chodzi o to, że z takim
wykształceniem
możemy być szefem
firm
programistycznych i
pracować w domu i to
tylko chwilę, bo resztę
zrobią pracownicy tej
firmy. Podsumowując,
czasem nie wiemy,
jakie znaczenie ma
czerwony pasek dla
reszty naszego życia.
Chcę was serdecznie
zachęcić, żeby
zdecydować się na
trochę więcej nauki,
żeby zdobyć ten
pasek, bo możecie nie
wiedzieć, jakie on
może mieć później
znaczenie w reszcie
życia.

Maciej Makowski

Sam w sobie nic nie
dodaje, tylko ozdabia
nasze świadectwo.
Przede wszystkim dla
mnie jest on

dla nauczycieli
odzwierciedleniem
tego, jak interesuje nas
szkoła i jak jesteśmy
w nią zaangażowani, a
to pozwoli nam na to,
że nauczyciel będzie
miał o nas lepsze
zdanie i czasem jak
będzie się nam wahała
ocena, to da nam tę
wyższą. Nie można
też zapomnieć o tym,
że dostaniemy do
świadectwa różne
dodatki, np. czekoladę,
truflę albo złoty medal,
który tak naprawdę
jest metalowy. Warto
jest mieć też pasek,
żeby nam rodzice nie
zrobili czerwonego
paska na skórze. Tyle
mam do powiedzenia
w tej sprawie.

Maciej Czuper

Wielu uczniów przez cały rok ciężkiej pracy w szkole próbuje zasłużyć
na czerwony pasek. Jednak nie zawsze wiedzą, po co on właściwie jest.

Kolorowy pasek

Grą, którą chciałbym dziś zrecenzować jest "Terraria". Jest ona grą
typu survivalowego.

"Terraria"

Justyna Olejnik

Justyna Olejnik
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Moja pasja to ścianka
wspinaczkowa.
Często jeżdżę na
ściankę z rodzicami i
mam wtedy okazję
wspiąć się na sam
szczyt! Wspinaczka
jest trudna dla tych,
którzy nie uprawiali
tego sportu bardzo
dawno lub też nigdy.
Istnieją różne style
wchodzenia na ścianki
o różnych
trudnościach oraz
dostosowanych do
wieku osoby
wspinającej się. Na
przykład:
dziewczynka, która
miała 6 lat, weszła na
ściankę dla
początkujących w
wieku 10 lat,

a ja uczyłam się na
trasie dla osób
dorosłych. W wielu
centrach sportowych
jest trasa typu
„chomik”, na którą
wchodzi się będąc
pomiędzy dwoma
ściankami, a na
„motyla” można
chodzić po ściankach
znajdujących się na
suficie (jedynym
minusem wchodzenia
stylem motyl jest
schodzenie na ziemię
głową w dół).
„Kangurem” zaś
schodzi się z tras
płaskich odbijając się
nogami. Na ogół po
ściankach chodzi się
trudno, w zależności
od trasy i umiejętności

uczestnika. Niektórzy
myślą, że na samej
górze da się być po
kilku sekundach, ale to
nie takie proste.
Znalezienie się na
samej górze wymaga
czasu. Po naprawdę
trudnej trasie nawet
najlepszego w świecie
sportowca mogą boleć
ręce i nogi. Moim
zdaniem wspinaczka
nie jest zbyt łatwa dla
osób, które nie są do
niej przyzwyczajone.
Polecam centrum
FALA PARK w
Wolsztynie wszystkim,
którzy są ciekawi tego
sportu.

Ania Spalińska

Czym jest moja pasja? To wspinaczka, czyli niby niepozorne wspinanie
się po ścianie.

Dla oka sekunda, dla mięśni wieczność 

Każda ścianka to wyzwanie.

Proces powstawania bluzy

Niektórzy robią na
drutach, uprawiają
gimnastykę
artystyczną czy piszą
wiersze. Ja szyję na
maszynie. Kiedyś było
to bardzo popularne
zajęcie, lecz dziś
prawie żaden
nastolatek tego nie
potrafi. Chodzę na
zajęcia, które prowadzi
prawdziwa krawcowa.
Szyję bardzo
różnorodne rzeczy. Od
poduszek, przez
ozdobnego tulipana
czy maskotki, po bluzę
i worek na W-F. Jest to
czynność bardzo
czasochłonna, lecz
przyjemna i
wciągająca. Na zajęcia
chodzi ze mną nawet
moja mama.

Wbrew pozorom,
nawet najprostsze
rzeczy sprawiają
czasem duże kłopoty.
Szyjąc bluzkę dla
siebie wystarczy
zjechać z linii o
centymetr i od razu
trzeba pruć, bo
wszystko będzie
potem widać. Oprócz
tego, zanim zacznie
się szyć, trzeba zrobić
dokładne wymiary i
wyciąć części z
materiału. Po pewnym
czasie nabiera się
jednak wprawy.
Najlepszy z tego
wszystkiego jest efekt.
Pomyślcie. Nie
bylibyście dumni
nosząc bluzę, którą
sami uszyliście, a nie
kupiliście w centrum

handlowym? Zresztą
możecie sobie zrobić
taką, jaka wam się
wymarzyła. Będzie w
waszym guście i stylu.
Z rolki materiału
naprawdę można
zrobić cuda! W
dodatku taka bluza
byłaby jedyna w
swoim rodzaju, bo to
wasz pomysł i wy
jedyni na całym
świecie będziecie taką
nosić. Ta pasja
naprawdę mi się
podoba i mam zamiar
kontynuować tę naukę.

Wiktoria Janiel

Jest dużo zainteresowań; różne sporty, malowanie, lepienie z gliny, gry
na instrumencie - to te najczęściej występujące. Są też inne.

Nietypowa pasja?

JZ

Wiktoria Janiel
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1. Myspace powstał
1 sierpnia 2003 roku.
Jego autorami są
Tom Anderson i
Chris DeWolfe. W
2006 roku został
nazwany przez
amerykański
tygodnik Time
"metropolią online",
warto także dodać,
że do 15 czerwca
2009 był jedenastą
najpopularniejszą
stroną WWW, a 11
lutego 2016 portal
został wykupiony
przez Time Inc.
2. FB został
założony 4 lutego

2004 roku przez
Amerykanina Marka
Zuckerberga,
zwanego w Polsce
Cukierbergiem
(Zucker z niem.
znaczy cukier).
Dzisiaj FB mają
miliardy ludzi na
całym świecie, a
Zuckerberg stworzył
go pod wpływem
alkoholu. W 2008
roku, w wieku 23 lat
został on ogłoszony
najmłodszym
miliarderem świata.
3. Twitter został
utworzony 21 marca
2006 roku przez trzy

osoby: Jacka
Dorseya, Evana
Williamsa i
Christophera
Stone'a. Obsługuje
40 języków (w tym
polski). Ciekawostką
jest to, że od lipca do
grudnia 2009 roku
został zhakowany aż
trzykrotnie! Kolejna
ciekawostka to fakt,
iż niebieski ptak w
logu nazywa się
Larry the Bird -
nazwa została
nadana na cześć
koszykarza z USA,
Larry'ego Birda.
4. Data powstania

serwisu Tumblr to
19 lutego 2007.
Autorem jest
człowiek o imieniu
David, a jego
nazwisko nie jest
typowo
amerykańskie,
bardziej - jeśli można
to tak nazwać "rybie"
a mianowicie brzmi
ono Karp. Z danych z
30 stycznia 2011
roku na Tumblr było
zarejestrowanych 19
milionów
użytkowników. Jego
właścicielem jest
firma Yahoo, więc
żeby założyć

na opisywanym
portalu konto,
musimy je także
posiadać na Yahoo.
5. 9GAG nie jest
jakimś bardzo
znanym serwisem,
jednak warto o nim
wspomnieć, a data
jego powstania to 12
kwietnia 2008.
Autorami są 4 osoby:
Chris, Derek i Ray
Chanowie oraz
Marco Funga.
Główną tematyką
strony są memy i
internetowe żarty.
6. Ask.fm również
nie należy

do popularniejszych.
Został utworzony w
Łotwie 16 czerwca
2010 roku przez
Marka Terebina.
Użytkownicy mogą
pisać tam pytania
oraz na nie
odpowiadać. O jego
funkcjach nie wiem
dużo, ponieważ nie
posiadam go i nie
zamierzam się
rejestrować.
Ja posiadam konta
na numerach 2, 3 i
planuję założyć na 4.
A Wy?

Ryszard Sieja

Portale społecznościowe są wokół nas, jest ich wiele, wiele... A oto kilka z nich.
Krótko o portalach społecznościowych

Kostur Ducha Gór
został wydobyty
podczas prac
budowlanych w
Karpaczu. W miejscu,
w którym został
wykopany, znajdują
się obecnie
„Karkonoskie
Tajemnice”.
Większość budynku
znajduje się pod
powierzchnią ziemi.
„Karkonoskich
Tajemnic” pilnuje i w
dzień, i w nocy, liczący
aż 7 metrów
wysokości Duch Gór
wyrzeźbiony z kłody
drewna. Nazywano

go niegdyś Liczyrzepą,
bo został wrobiony w
liczenie rzep na całej
powierzchni
wszystkich pól
rzepowych, które
obejmują Karkonosze.
Kilka atrakcji to:
łączenie żywiołów
górskich na ekranie
dotykowym,
własnoręczne
zrobienie burzy na
bębnie imitującym
pioruny czy odkrycie
korzenia Mandragory
w wehikule do
wyciągania śmiertelnie
niebezpiecznych
korzeni spróchniałych
drzew górskich.

Wydana została
również książka pt.
„Karkonoskie
Tajemnice, czyli o
Duchu Gór wieści
zasłyszane”. W tej
powieści opisane są
wszystkie przygody
Władcy Karkonoszy.
Wszystkich
miłośników
nietypowych przygód
serdecznie zachęcam
do odwiedzenia
siedziby Władcy
Karkonoszy.

Anna Spalińska 

„Karkonoskie Tajemnice” to nowoczesna atrakcja turystyczna
znajdująca się u podnóża Śnieżki w Karpaczu.

„Karkonoskie Tajemnice”

Każdy może stworzyć swojego Ducha Gór!
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