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Drodzy Czytelni!
Witamy po wakacyjnej przerwie i życzymy licznych sukcesów w nauce.
Redakcja

Nasi Redaktorzy

NASZ PATRON
Nie wiem, czy pamiętacie, że w tym roku będzie dokonana zmiana patrona  naszej szkoły. Uroczystości odbędą się w tym roku szkolnym. Naszą  nową
patronką zostanie Pani Wanda Chotomska, która została wybrana przez nas spośród trzech kandydatów{Stanisław Lem, Joanna Kulmowa}.Dokonując
wyboru, podczas głosowania doceniliśmy bogatą twórczość pisarki i poetki - ponad 200 utworów dla dzieci. Pani Wanda Chotomska miała
uczestniczyć w święcie zmiany patrona naszej szkoły, niestety zmarła w dniu 2 sierpnia tego roku. Jest nam bardzo przykro, że nie będziemy gościć
Pani Wandy w naszej szkole.
Ania Lewandowska

Wanda Chotomska "Literki"
Raz literki w abecadle chciały się zabawić
i kłóciły się zajadle,
jak by się ustawić.
A krzyczało: - Chcę być pierwsze!
ale B nie chciało,
C i D zgubiły wiersze,
E pod stół wleciało.
O toczyło się, toczyło, aż w kałamarz wpadło.
tak o miejsce się kłóciło całe abecadło.
Nagle słychać głosik Anki:
"Cicho mi w tej chwili!
Marsz literki do czytanki jak was ustawili.!" Wanda Chotomska

Jan Owsiak

.
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WYWIADY Julii Rogowskiej
Wywiad z Panią Barbarą Braun – nauczycielką geografii
- Czy podoba się Pani w naszej szkole?
- Podoba mi się. Teraz, gdy została odnowiona, wygląda czysto i miło się wchodzi w jej mury.
Szkoła jest mi znana już od kilku lat i widzę jak się zmienia.
- Skąd pojawiło się u Pani zainteresowanie geografią?
- Geografią zainteresowała mnie moja nauczycielka w szkole podstawowej. Dużo wychodziła z nami
w teren i tam nam pokazywała procesy oraz zjawiska geograficzne. Bardzo zainteresowała mnie
geografią fizyczną. Uważam, że aby widzieć zjawiska geograficzne i przyrodnicze, trzeba wyjść na
łono natury. Zzauważa się różne problemy społeczne, a to też jest geografia.
- Którą dziedzinę geografii lubi ani najbardziej i dlaczego?
- Najbardziej lubię geografię fizyczną, a konkretne dziedziny to gleboznawstwo i geologia. Geografia
fizyczna pozwala zrozumieć procesy, jakie zachodzą w środowisku, a jednocześnie uczy
obserwacji przyrody. Wiele procesów geografii ekonomicznej i społecznej jest zależny od geografii
fizycznej. Chociażby od warunków klimatycznych, wodnych i glebowych będzie zależeć wielkość
plonów roślin jadalnych, co pozwala zapewnić wyżywienie ludziom.
- Co poza geografią Panią interesuje i co robi Pani w wolnym czasie?
- Wiele rzeczy mnie interesuje, ale niestety moje zainteresowania związane są z geografią. Bardzo
lubię podróżować i zwiedzać różne miejsca. Najbardziej te, które są mniej znane, a tym samym
ciche i niezatłoczone. Kiedy mam (a raczej mamy) kilka dni wolnych, to całą rodziną wyjeżdżamy z
Warszawy. Bardzo polubiliśmy województwo świętokrzyskie. Moim ulubionym miejscem są góry
Stołowe i Podlasie. Poza tym uwielbiam czytać i każdą wolną minutę poświęcam na czytanie. To
hobby nie jest związane z geografią, bo czytam prawie wszystko, co wpadnie mi w ręce, nie lubię
tylko fantastyki. Uwielbiam sadzić kwiaty i zajmować się nimi. Podczas pracy przy roślinach
odpoczywam.
- Czy według Pani znajomość geografii jest potrzebna w życiu?
- Na pewno podstawowa wiedza z geografii przydaje się w życiu, chociażby umiejętność
posługiwania się mapą, gdy jedziemy samochodem, czy podczas zwiedzania różnych miejsc.
Geografia jest nauką wielodyscyplinarną i czasami trudno oddzielić geografię od biologii, chemii,
ekonomii czy socjologii, a wszystkie są nam potrzebne w życiu.
- Co oprócz nauki w szkole można robić po studiach geograficznych?
- Wasze pytanie przypomina mi pytanie ministra nauki. Absolwenci geografii mogą pracować w
urzędzie statystycznym, w biurach planowania przestrzennego, w urzędzie gmin i miast w
wydziałach  związanych ze środowiskiem. Moja koleżanka jest doradcą  w urzędzie Unii
Europejskiej w Brukseli do spraw ochrony środowiska, gdzie pracują geografowie. Jak już mówiłam
geografia jest nauką wielodyscyplinarną i dzięki temu można zdobyć wiele umiejętności przydatnych
później w życiu.

Dzień Nauczyciela 
Jak wyrazić wdzięczność za lata nauki? 
Jak Wam podziękować za trud wychowania? 
Jak Wam oddać dobro, które dostajemy?
I czymże odpłacić za Wasze starania? 
Obietnicę wszyscy złożyć dzisiaj chcemy,
I zapewnienie o tym, 
że na dobrych ludzi wkrótce wyrośniemy.
A skromnym wyrazem olbrzymiej
wdzięczności, 
za pokłady Waszej świętej cierpliwości, 
niechaj będzie  dzisiaj zapewnienie,
że w naszych sercach zawsze
będzie miłe Was wspomnienie.
Oliwia Szlama

Koniec wakacji

Pierwszy września, dzień niezbyt wesoły,
wszyscy uczniowie muszą wrócić do szkoły.
Ale nie musisz już się smucić,
do Swoich Przyjaciół możesz wrócić.
Długo przecież ich nie widziałeś,
całe wakacje z nimi nie rozmawiałeś.
Od teraz testy, kartkówki i prace domowe,
będą siedziały na Twojej głowie.
Musisz się starać o dobre stopnie,
Ale nie musisz czuć się samotnie.
Nauczyciele też pracować muszą,
chociaż nasze oceny wcale Ich nie kuszą.
Więc do nauki się przyłóż,
do każdego testu dobrze się naucz.
Wtedy Ty i Twoi Nauczyciele,
radości będziecie mieć wiele.
 Maja Jędrzejewska

KĄCIK SPORTOWCA
Maraton
Dzisiejszy artykułu będzie o bieganiu maratonów i półmaratonów. Na ten temat wpadłem w związku
z Maratonem Warszawskim odbywającym się w drugiej połowie września.
Jak dobrze przygotować się do maratonu? Trzeba zacząć trenować już wiele tygodni wcześniej,
lecz ostatni tydzień przed startem powinien być przeznaczony na odpoczynek. Podczas biegania
bardzo ważny jest także ubiór, najlepszy strój dla maratończyka powinien być wygodny,obuwie
należy wcześniej przetestować, ale też nie powinny być totalnie wybiegane. Buty, które obcierają
stopę nie nadają się do maratonów. Powinny mieć odpowiednią amortyzację. Strój musi być z
materiału odprowadzającego pot. Nie można przesadzać z ilością ubrań, trzeba pamiętać, by ubrać
się, jakby było kilka stopni więcej. Przed startem powinno się porządnie wyspać, co najmniej 8
godzin snu. Rano zalecane jest zjedzenie lekkiego śniadania. Warto wyposażyć się w różnego
rodzaju żele i batony energetyczne, które dodadzą energii podczas biegu. W trakcie
maratonu bardzo ważna jest  taktyka, jeżeli chce się przebiec maraton w ciągu 4 godzin to nie
można przeceniać swoich możliwości i powinno się przebiec go w założonym czasie. Podczas
biegu można zapomnieć o wszystkich smutkach i nieszczęściach, po prostu biec. Poza tym
bieganie bardzo dobrze wpływa na kondycję i jest tanie, nie potrzeba drogiego sprzętu. Dzięki
bieganiu można także szybko schudnąć. W maratonach nie chodzi oto, by przybiec do mety jako
pierwszy, lecz o to by po prostu przebiec. Mateusz Laskowski



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 16 11/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Cool 77

Z ŻYCIA SZKOŁY
Piknik
Dnia 17 września o godzinie 14, w naszej szkole miał miejsce piknik dla uczniów, rodziców oraz mieszkańców Młocin.
Uczniowie przynosili własnoręcznie wykonane ciasta, różnorodne napoje, babeczki i inne pyszne smakołyki. Zachęcali zgromadzone osoby do
skosztowania  jedzenia.
Ponadto w czasie trwania pikniku odbywały się różnego rodzaju atrakcje:
-trampoliny, na których można było poskakać,
-różne zawody sportowe, konkurencjami były między innymi biegi na czas oraz zabawa hula-hop,
-punkt, w którym można było pomalować sobie twarz,
-miejsce robienia własnych wzorów na torebki,
-szkoła języka angielskiego EARLY STAGE przygotowała stoisko, gdzie każdy mógł sobie zrobić zabawne zdjęcie np. z przyjaciółmi.
Jednakże najlepszą atrakcją według zgromadzonych osób były balony napełnione helem. Wszyscy chcieli mieć przynajmniej jednego, aby następnie
wciągnąć hel i mówić śmiesznym tonem
Pomimo deszczu, który niestety napotkał nas w czasie pikniku, każdy świetnie się bawił. Dziękujemy za świetną atmosferę oraz organizację imprezy.
 Zuzanna Krzyszczuk

Pyszności Rodzinne rozgrywki

Przemówienie Burmistrza T. Menciny

Nasze stoiska

Aleksandra Pawlik Aleksandra Pawlik

A. Pawlik

Aleksandra Pawlik
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KĄCIK LITERACKI

Karuzela Emilia Ocalewicz
Gdybym miała określić swoje życie jednym słowem, to właśnie tym powyżej. Od lat próbując wpasować się w jakiekolwiek towarzystwo, usilnie
zmieniałam swoją osobowość. Aż pewnego dnia obudziłam się, nie wiedząc, jaka jestem tak naprawdę.  To była sobota. Tak, wiem, że to okropne myśleć
cały dzień o sobie, ale raz na jakiś czas można nadrobić zaległości w tym temacie. Z głębokich przemyśleń wyrwało mnie zawołanie mamy.
-Blair! Mamy gości! – nienawidziłam, kiedy tak mówiła. Miło jest, kiedy goście przychodzą, ale bądźmy szczerzy – co za dużo to niezdrowo, a w moim
domu przynajmniej raz w tygodniu takowi przychodzili. Z wielką niechęcią wyszłam ze swojego pokoju i powłóczyłam nogami do salonu. Nigdy w życiu
nie widziałam tych ludzi. „Może to nowi sąsiedzi?” - pomyślałam, ale przecież, żeby mogli się wprowadzić, to starzy musieliby się wyprowadzić, co się nie
zdarzyło. 
- To są nasi nowi sąsiedzi - rzekła mama. W takim razie chyba bardzo dalecy, skoro wszystkie otaczające nas domy w dalszym ciągu są zamieszkane
przez tych samych ludzi.
-Dzień dobry – powiedziałam przybierając swój najlepszy uśmiech. Zmierzyłam ich wszystkich wzrokiem, każdego po kolei, ale mój wzrok najdłużej
zatrzymał się na chłopcu. Był mniej więcej w moim wieku. Wtedy już postanowiłam, że zostaniemy przyjaciółmi. I tym razem będę sobą. W mgnieniu oka
zmieniłam swój sztuczny uśmiech na całkowicie szczery. Podeszłam do niego i przedstawiłam się.
- Cześć. Jestem Blair.
- Colin. Miło cię poznać – on również obdarzył mnie uśmiechem. I myślę, że był to raczej szczery uśmiech, chociaż nigdy nic nie wiadomo.

 Pupil Marysia Królikowska
Ala siedziała spokojnie na kanapie i oglądała telewizję, kiedy nagle zadzwonił telefon. To była Basia. 
- Cześć, Alu! Chciałabyś zobaczyć mojego psa, Kręgla?- wydobyło się ze słuchawki.
- Od kiedy masz psa? – Ala poczerwieniała z zazdrości. Dziewczynki przyjaźniły się, ale Basia nic nie mówiła o psie. 
- Rodzice kupili mi go na urodziny. Jest rasowy. To mops. W hodowli dostaliśmy dla niego akcesoria- przechwalała się koleżanka. Ala nie chciała robić jej
przykrości, więc obiecała, że ją odwiedzi. Kwadrans później dziewczynki rozmawiały w pokoju Basi o Kręglu. Basia przytulała go i bawiła się z nim a jej
koleżanka nie mogła tego znieść. Na całe szczęście mama zawołała Alę na obiad. Wpadła zdyszana do domu. 
- Co się stało? Dobrze się bawiłyście?- zapytała mama.
- Mamo nie jestem małym dzieckiem, więc nie bawimy się już. Poza tym źle się b a w i ł y ś m y- niegrzecznie odpowiedziała jej córka.
- Dlaczego?- zdziwiła się mama.
- Basia ma psa! Ja też chcę!- wydusiła Ala.
Mama bezradnie popatrzyła na tatę.
- Myślałem, że już o tym zapomniała- mruknął. – Wiesz, że nie mamy czasu na opiekę nad psem. My pracujemy, a ty masz dużo nauki. 
- Ale tato! Proszę! Zastanówcie się nad tym- błagała dziewczynka.
- Zastanowimy się. A teraz idź spać- zakończył rozmowę tata.
Jeśli chcesz dowiedzieć się, co wydarzyło się Ali, czytaj następne wydanie gazetki ,,Cool 77’’. 

RECENZJA KSIĄŻKI Paweł Niedziela
Ostatnio przeczytałem książkę pt. „Mały Książę”. To niezwykła historia małego chłopca,
pochodzącego z dalekiej i niewielkiej asteroidy, który odwiedzając kolejne planety, w końcu dociera
na Ziemię. Tutaj spotyka człowieka będącego pilotem, który pewnego dnia rozbił swój samolot na
Saharze. Obydwaj bohaterowie szybko zaprzyjaźniają się ze sobą, wzajemnie poznają swoje
uczucia i pragnienia, w efekcie stając się sobie niezwykle bliscy. 
,,Mały Książę’’ to tylko z pozoru lektura dla dzieci. W rzeczywistości bowiem, Antoine de Saint-
Exupéry w swojej książce dotyka rzeczy dla ludzi najważniejszych, a mianowicie miłości, przyjaźni
oraz międzyludzkich relacji i pragnień. Podróżując pomiędzy kolejnymi planetami, bohater poznaje i
demaskuje ludzkie wady takie jak: chciwość, pycha czy pragnienie władzy. Dopiero po przybyciu na
Ziemię, spotykając zwykłego lisa, dowiaduje się, czym jest prawdziwa przyjaźń i przywiązanie. Nasz
bohater dowiaduje się także, czym jest miłość i odpowiedzialność, tęskniąc za pozostawioną na
swojej planecie Różą. ,,Mały Książę’’ jest jednym z najwybitniejszym utworów w dorobku Antoine de
Saint-Exupéry. Utwór opowiadający o przyjaźni, miłości, a także świecie magicznym, niezwykłym i
tajemniczym powstał w 1943, a zatem w czasie II wojny światowej, kiedy rzeczywistość
okrucieństw tak bardzo kontrastowała z tymi wartościami, o których pisze w swojej książce autor. Pupil M. A.
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RECENZJA FILMOWA Julian Dołgało
„Moje wakacje z Rudym” reż. Kriv Stenders
Koniec sierpnia był bardzo deszczowy. Postanowiłem więc pojechać ze
swoją młodszą siostrą do kina na film dla dzieci i młodzieży pt. „Moje
wakacje z Rudym”. Jest to typowy film rodzinny, którego akcja dzieje się
w Australii. „Wakacje z Rudym" rozpoczynają się sprytnym
wprowadzeniem, w którym poznajemy pewnego zapracowanego pana
domu o imieniu Michael (Jason Isaacs) i dowiadujemy się, że aktualnie
negocjuje on ze swoim starszym synem możliwość adoptowania psa.
Mężczyzna jest oczywiście przeciwny tej decyzji. Jego nastawienie
zmieni wizyta w kinie i obejrzenie filmu... O jego własnym czworonogu
sprzed lat. Dzięki filmowi w Michaelu budzą się wzruszające
wspomnienia. Zaczyna snuć opowieść o tym, jak znalazł czerwonego,
niezwykłego psa i o cudownych wakacjach, które z nim spędził, i
odmieniły jego życie. Moim zdaniem warto wybrać się na ten film z kilku
względów. Przede wszystkim historia jest wciągająca i poruszająca
zarazem. Poza tym oglądając film, można podziwiać piękne krajobrazy
Australii. W filmie pojawia się nawet wątek miłosny. Zakończenie
natomiast jest tak wzruszające, że nawet dorosłym, którzy pójdą z
dziećmi do kina na ten seans, może się zakręcić łezka w oku. Naprawdę
polecam ten film. Humor, wzruszenia i emocje dla całej rodziny
gwarantowane!

"Moje wakacje z Rudym"

PRZYJEMNE SPĘDZANIE CZASU
W celu miłego spędzenia czasu można wybrać się do Hangaru 646. Jest
to park trampolin znajdujący się na Gocławiu na Wale Miedzeszyńskim
646 oraz na Mokotowie na Domaniewskiej 37A. Na Gocławiu znajduje
się: 
·  ponad 60 trampolin różnego rodzaju, od rekreacyjnych po sportowe
·  basen z gąbkami i poducha powietrzna do bezpiecznej nauki akrobacji
·  rampa do skoków na deskorolkach, rolkach, rowerach i specjalnych
deskach snowboardowych
·  kosze do koszykówki
·  strefa do zbijaka
·  strefa z parkourowymi przeszkodami
·  ścieżka i podłoga akrobatyczna
Na Mokotowie spotkamy:
·  prawie 80 trampolin różnego rodzaju, od rekreacyjnych po sportowe
w tym ogromna arena składająca się z ponad 50 trampolin!
·  poducha powietrzna do bezpiecznej nauki akrobacji
·  kosze do koszykówki
·  strefa do zbijaka
·  strefa z parkourowymi przeszkodami
·  ścieżka akrobatyczna
Martyna Korycka

Hangar 646

KĄCIK MŁODEGO INFORMATYKA
Nintendo Switch
„Nintendo switch” to najnowsza konsola od „Nintendo”. Jest ona jedyna w
swoim rodzaju ze względu na jej unikalny wygląd oraz jest to konsola
zarazem mobilna jak i stacjonarna. Najnowsza odsłona „ZeldyBreath of
the wild” („Zew dziczy”) jest najlepszą jak dotychczas grą na
„Nintedoswitch”, lecz nadchodzi jej przeciwnik, który może nawet ją
prześcignąć „POKEMON TOURNAMENT”. „Pokemon Tournament” to
pierwsza tego typu gra ze względu na jej odmienną rozgrywkę. Jest dla
fanów pokemonów jak i „Tekkena”. Różni się od „Mortalcombat”  brakiem
brutalności. „Nintendo switch” możemy zabrać ze sobą wszędzie: nad
morze, w góry, do samolotu, gdzie chcemy.  Niektóre gry jak „Zelda” są
bateriożerne, więc pogramy w nią maksymalnie 3 godziny. Ludzie
narzekają na ubogi interface „Nintendo switch”, lecz mi on nie
przeszkadza. Reasumując, „Nintendo” jest bardzo dobra, niestety droga,
bo za konsole wielkości tabletu musimy wyłożyć sumę aż 1500 zł. Za
jakość się płaci, lecz w tym przypadku zdecydowanie warto.
Tomasz Strojnowski

KĄCIK MELOMANA Antek Bulenda
Największe wrześniowe hity
- Imagine Dragons – Thunder
- Luis Fonsy – Despacito
- Katy Parry ft. Rihanna – Swish Swish
- DJ khaled ft. Rihanna – Wild Thoughts
- Jason Derulo – If I’m lucky
- David Guetta ft. Justin Bieber – 2u
- Dua Lipa – New rules
- Maroon 5 ft. SZA – What lovers do
- Fifth Harmony – Deliver
- ZAYN ft. Sia – Dusk Till Dawn
Utwór Despacito pobił rekord wyświetleń na Youtube, przez co stał się
najczęściej odsłuchiwanym utworem na świecie.

reż. Kriv Stenders

Mokotów
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CIEKAWA POLSKA
Urwitałt - mała osada położona nad Jeziorem Łuknajno, na Pojezierzu Mrągowskim (Pojezierze Mazurskie). Miejscowość obecnie nie jest zamieszkana.
Teraz znajduje się tam jedynie stacja terenowa im. prof. Kazimierza Dobrowolskiego Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, w której można się
zatrzymać, jeśli nie odbywają się tam żadne zajęcia ze studentami.
W XVIII w. Jerzy Hałecki założył w Urwitałcie i Osiu folwark, który przetrwał do XX wieku. Po wojnie w miejscu folwarku istniało Państwowe
Gospodarstwo Rolne. Dawne pola uprawne dzisiaj są nieużytkami i teraz można podziwiać tam piękne, polodowcowe krajobrazy, które jesienią
zachwycają swoim urokiem. W obszarach rolniczo-leśnych można spotkać ślady działalności borsuków, wiewiórek, tropy jeleni i dzików, a w obszarach
wodnych też bobrów. W zagłębieniach terenu powstają torfowiska, gdzie można poczuć, jak pachnie torf. Pozostałością po folwarku jest piękna aleja
klonowo-lipowa.
Około 2 km od Urwitałtu położona jest miejscowość Łuknajno, gdzie są punkty widokowe na Jeziora Łuknajno i Śniardwy. Jezioro Łuknajno jest
rezerwatem, wpisanym na listę rezerwatu biosfery, ponieważ występuje tam jedna z największych kolonii łabędzia niemego oraz gniazdują tam inne
gatunki ptactwa wodnego, będącego pod ochroną.
Artur Braun

Krajobraz polodowcowy Urwitałt

Jezioro Łuknajno
Osa aleja lipowa

Uwaga!
Konkurs „Mój
pupil”
Napisz kilka
zdań o swoim
zwierzątku i
załącz 2 jego
zdjęcia. Wyślij
mailem na adres
szkoły do 20
października.
Nagrodzone
prace wraz ze
zdjęciami
zostaną
zamieszczone w
kolejnym
numerze
gazetki.
Małgorzata
Alinowska
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