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"STRASZNA" WYCIECZKA;)
28 września kl. 7b i 5a oraz kilka osób z 7a i 5c wybrało się na
wycieczkę do Folwarku Szyfrów w Ławicy.

Podzieliliśmy się na grupy, a następnie zaczęliśmy odkrywać
tajemnicę w wybranym Escape Roomie. Mieliśmy do dyspozycji trzy
pokoje:
1.Tajemnica Riese - rok 1945, koniec II wojny światowej, skradzione
złoto Dolnego Śląska, podziemia kompleksu Riese.
2. Kazamaty - rok 1807, wojska Napoleona zdobywają Twierdzę
Kłodzką, jesteś ostatnim Pruskim jeńcem.
3. Zaraza - rok 1606, epidemia Dżumy pustoszy miasto Frankenstein
(Ząbkowice Śląskie), zagadka grabarzy i ich trującego proszku. *

Wszyscy świetnie się bawiliśmy, wysilając swoje umysły, szukając
wskazówek, łącząc fakty i rozwiązując zagadki, ale niestety żadnej
grupie nie udało się wydostać w określonym czasie.

Potem  przyszedł czas na jeszcze większy „stres”, ponieważ
wybraliśmy się do Horror House. Niektórzy zrezygnowali,
usłyszawszy straszne jęki i zawodzenia dochodzące z podziemi.
Byliśmy przestraszeni jeszcze przed wejściem i mieliśmy czego się
bać. Po wejściu metalowe drzwi zatrzaskiwały się i nie było
odwrotu. W pomieszczeniu było tak ciemno, że nie było widać nawet
własnej ręki, dlatego wszyscy musieli sobie pomagać i trzymać się
razem, bo przecież nikt nie chciał się zgubić... Uczniowie musieli
także przeciskać się w ciasnych wejściach i tunelach, a przecież
razem z nimi w pomieszczeniu znajdował się jeszcze ktoś...

Grupy wyszły z tego cało i nie dały się schwytać duchowi. Wszyscy
byli bardzo zdenerwowani, rozemocjonowani, a serce biło nam
bardzo mocno.
Po wielu wysiłkach przyszedł czas na wspólne ognisko i zabawy.
Wzięliśmy udział w zawodach sumo, przeciąganiu liny, biegach w
wieloosobowych spodniach i przewracaniu maty.
Podczas wycieczki uśmiech cały czas gościł na naszych twarzach.
Po skończonych zabawach niechętnie opuściliśmy miejsce, w
którym bardzo miło spędziliśmy czas.

*Informacje o pokojach pochodzą ze stronywww.ski-raft.pl (http://www.ski-
raft.pl/oferta/folwark-szyfrow.html) 

                                                                                                       NICOLL BERDYN
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KLASA IIc POZNAJE PRZYRODĘ
15 września klasa 2 „c” razem z wych. panią Martą
Holinaty wybrała się na wycieczkę edukacyjną do
Uniemyśla, podczas której wychowankowie
uczestniczyli w warsztatach Klubu Przyrodniczego.   

Najpierw uczniowie w skupieniu oglądali prezentację o
chrząszczach, po której przyszedł czas na poszukiwania
w terenie tych owadów przy użyciu specjalistycznego
sprzętu. Następnie dzieci brały udział w pracach
zespołowych razem z entomologami. Później było
ognisko. Na koniec uczniowie dostali upominki w
postaci książek o chrząszczach za zaangażowanie
podczas warsztatów.

Dzięki zajęciom dzieci uzyskały odpowiedzi na pytania
od doświadczonych entomologów i mogły wcielić się w
rolę małych przyrodników.

                                                                NICOLL BERDYN

28 września klasa 2 „c” wybrała się na wycieczkę do
lasu. Najpierw dzieci szukały paśnika, do którego
włożyły jedzonko dla leśnych zwierzątek, a następnie
wysłuchały ciekawostek na temat miejsca, w którym się
znajdują.

Później mali przyrodnicy udali się do domku leśniczego,
obok którego rozpalono ognisko. Po posiłku
drugoklasiści pobawili się na świeżym powietrzu.
Uczniowie podziękowali panom leśniczym i w wesołym
nastroju wrócili do szkoły.

                                                              NICOLL BERDYN
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WYBORY Szkolne różności

Wybory do Rady Samorządu Szkolnego,
Młodzieżowej Rady Miejskiej i Rzecznika Praw
Ucznia odbyły się 27 września 2017 roku.
Rzecznikiem Praw Ucznia została pani Agnieszka
Siuchnińska.
W wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej najwięcej
głosów zdobyli:
Amelia Nikodem kl. 7a, Dariusz Redlicki kl. 2d, Igor
Jaworski kl. 2b
W wyborach do Rady Samorządu Szkolnego klas V- VII i
II, III gimnazjum najwięcej głosów otrzymali:
kl.5: Wiktoria Olejniczak, Marta Kubas
kl.6: Karolina Kulba, Amelia Druciak
kl.7: Amelia Nikodem, Jagoda Pelis
kl.2: Igor Jaworski, Dariusz Redlicki
kl.3: Stanisław Lichwa, Wiktoria Szponder
Wkrótce II tura!
                                                                     AMELIA NIKODEM

Nowa szkoła
W tym roku uczymy się w „nowej” szkole. Większość z
nas z pewnością bała się nowego miejsca do nauki.
Szkoła jest bardzo ładna. Długie, proste korytarze
ułatwiają znalezienie klasy do zajęć. Jednak wydaje mi
się, że pomieszczenia są mniejsze niż w budynku A.
Prawie wszystkie klasy przedmiotowe są doskonale
urządzone. Mi osobiście najbardziej podoba się
pracownia chemiczna. Nowi nauczyciele są bardzo mili.
Idealnie potrafią wytłumaczyć nawet najtrudniejsze
wiadomości. Mimo wielu obaw nowa szkoła jest
rewelacyjna.
                                                             WIKTORIA JUSZCZAK

DZIEŃ CHŁOPAKA

Dzień chłopaka – to dzień wszystkich osób płci męskiej, zarówno tych
młodszych, jak i starszych. To święto, gdy kobiety składają panom
życzenia i często wręczają im prezenty.
Chociaż w Polsce obchodzimy je 30 września, to nie we wszystkich
krajach jest ono obchodzone właśnie tego dnia.
7 lutego jest ono obchodzone na Malcie, a 16 dni później jest ono
obchodzone na w Rosji i Ukrainie. 5 kwietnia świętują mieszkańcy Irlandii
i Wielkiej Brytanii, a dokładnie miesiąc później w Japonii. Data tego święta
w Brazylii to 15 lipca, a w Norwegii jest to 7 października. W tym samym
miesiącu, czyli listopadzie to święto obchodzą mieszkańcy Indii i
Meksyku – 19 listopada oraz Kanady – 25 listopada.
Choć w każdym kraju jest ono obchodzone kiedy indziej, to w każdym z
tych dni chodzi o to samo, czyli o to, żeby chłopcy miło spędzili ten dzień.
                                                                                          NICOLL BERDYN

Amelka kandyduje!

Chłopcy z Va

Gratulujemy naszej redakcyjnej koleżance Amelce i
życzymy powodzenia w II turze wyborów! Redakcja

Nicoll Berdyn

Sylwia Krenz
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Krytycznym okiem
Amelki;)

„Życie Pi”
Jest to historia opowiadająca o losach szesnastoletniego
Hindusa Piscine’a Molitora Patela, znanego wszystkim jako
Pi. Jest on wyznawcą trzech religii. Po awarii frachtowca Pi
trafia na szalupę ratunkową, w której jak okazuje się w
poszczególnych miejscach książki, znajdują się również
ocalałe z katastrofy morskiej zwierzęta: orangutan, hiena,
zebra i potężny tygrys bengalski, nazywany Richardem
Parkerem. Książka należy do gatunku książek
przygodowych, jest bardzo ciekawa, ma wiele
interesujących wątków. Co się wydarzy? Kto przeżyje 227
dni na morzu, a kto zginie? Tego dowiecie się czytając
książkę Yanna Martela „Życie Pi”.

                                                      AMELIA NIKODEM

Słodkości Zuzi

Przepyszny koktajl z
mango 

i pomarańczy

Witamy po wakacjach!
Gazetkę przygotowały:
Nicoll Berdyn, Amelka Nikodem,
Zuzia Boroń, Wiktoria Juszczak, p.
Sylwia Krenz

JESIEŃ

22 września nadszedł pierwszy dzień jesieni astronomicznej, który potrwa
aż do 22 grudnia. Zaczął się czas kiedy dni są coraz krótsze i zimniejsze.
Jesień to jedna z czterech podstawowych pór roku. Zwierzęta zaczynają
gromadzić  jedzenie na zimę, a w ogrodach kwitnie wiele roślin np.:
wrzos, zawilec japoński, zimowity.

                                                                               ZUZIA BOROŃ

.

Składniki:
1 mango
2 pomarańcze
½ limonki

Przygotowanie: Wyciskamy sok z pomarańczy i limonki, mango
obieramy, odkrawamy miąższ i pestki. Kroimy na duże kawałki.
Miksujemy wyciśnięty sok i pokrojone mango.
  Smacznego !!!
                                                                                      ZUZIA BOROŃ

POCZTA REDAKCYJNA:

redakcjadzwoneksp7@onet.pl

Piszcie o ciekawych wydarzeniach. 

Wiktoria Juszczak sekretarz redakcji

chomikuj.pl/sorelkaa
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