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Społeczna Szkoła
Podstawowa im. Rady
Europy w Lubinie
Pawia 41
59-300, Lubin
Numer 64 10/17

Podczas dwóch
dni można było się
dowiedzieć
nowych oraz
fascynujących
rzeczy, o których
do tej pory nie
miało się pojęcia.
Dzięki tej
inicjatywie również
nasza szkoła
miała okazję
skorzystać z
wiedzy
przekazywanej
przez profesorów.
Klasy IIA oraz IIB
uczestniczyły w
Festiwalu przez
dwa dni.
Pierwszego dnia
odbyły się dwa
interesujące

wykłady. Pierwszy
z nich prowadził
Pan Krzysztof
Tkaczyk,
terapeuta od
uzależnień, na co
dzień zajmujący
się pomocą
psychologiczną.
Opowiadał
uczniom o tym,
czym są złe
nawyki, w jaki
sposób można je
złapać oraz podał
metody, dzięki
którym
uzależnienia
mogłyby
przynajmniej
złagodnieć. Na
koniec wykładu
można było zadać

dodatkowe
pytania, na które
uzyskiwało się
odpowiedzi w
postaci porad,
przestrogi czy
uwag.
Kolejne
seminarium
dotyczyło chemii,
jej rodzajów oraz
specjalizacji.
Prowadzącym
była Profesor
Jadwiga
Sołoducho z
Politechniki
Wrocławskiej.
Wykład
przedstawiał
chemię w sposób
przyjemny,
interesujący;

miał przekonać
uczniów, że ta
nauka
przyrodnicza
może być
naprawdę
ciekawa. I tak
zapewne było -
prezentacja była
ładnie
przygotowana, a
poruszany temat
został
wyczerpany.
Dodatkowo co
któryś slajd
pojawiały się
przerywniki w
postaci memów
chemicznych,
które rozbawiały
uczestników do
łez.

Następnego dnia
obie klasy wzięły
udział w wykładzie
pod tytułem:
"Żelazne zdrowie,
czyli do czego
nasz organizm
potrzebuje
żelaza?"
prowadzonym
przez Doktor
Jolantę Artym.
Prelegentka
zaciekawiła
uczniów historią
powstania
Wszechświata,
zaskoczyła też
zastosowaniami
żelaza w
organizmie. (cd.
str. 2.)

Dolnośląski Festiwal Nauki 2017 po raz kolejny zawitał do Lubina, oferując uczniom wiele ciekawych
warsztatów, wykładów i innych interesujących zajęć.

Naukowo-festiwalowo w Lubinie

Dni zdobywania wiedzy i nowych umiejętności

W tym numerze
opisujemy nasze

przeżycia związane
z Dolnośląskim

Festiwalem Nauki w
Centrum Kultury

„Muza” w Lubinie.
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(cd. ze str. 1.)
Przekazała też
niezbędną
wiedzę, która
pomoże nam
lepiej
funkcjonować
dzięki
przyjmowaniu
składników do
naszego ciała.
Prezentacja
zawierała dużo
barwnych
ilustracji i
schematów,
które pozwoliły
na lepsze
wchłonięcie
wiedzy.
Ostatnie zajęcia
dotyczyły
Wojska
Polskiego w
okresie II wojny
światowej.
Podpułkownik

Doktor
Krzysztof
Nowacki
zaprezentował
nam, jak polscy
żołnierze radzili
sobie podczas
ataków ze
strony państwa
Hitlera oraz
Stalina.
Zaskakiwały
ilości
walczących na
froncie, sposób
toczenia wojny
oraz broń użyta
podczas próby
wygrania tego
ważnego
wydarzenia.
Cały wykład
pobudził w
uczniach ducha
patriotyzmu.
Tegoroczny
Festiwal

był bardzo
udany. Tematy
były bardzo
interesujące i
przedstawione
w jasny sposób.
Wykładowcy
wypadli
naprawdę
dobrze i dzięki
temu uczniowie
bardzo szybko
wchłonęli
wiedzę. Warto
było przyjść i
dowiedzieć się
czegoś nowego.
W końcu
"Nauka to potęgi
klucz"! 

Miłosz
Kaczmarek

Maluch to małe
auto, które ma
tylko 24 konie
mechaniczne.
Pan Arkady w
rodzinie miał
kilka takich aut.
W wieku 17 lat
uzyskał prawo
jazdy i wyjechał
do Ameryki,
gdzie pracował
w dużej
korporacji. Po
kilku latach
spełniło się jego
marzenie i
wyruszył w
swoją pierwszą
podróż
maluchem do
Afryki. Podróż
trwała trzy i pół
miesiąca,
temperatura
często

przekraczała 50
stopni
Celsjusza. Pan
Arkady jechał
drogą obok Nilu,
przez pustynię.
W Afryce
znajduje się kraj
o nazwie Sudan,
gdzie jest więcej
piramid niż w
Egipcie.
Podczas
przejazdu przez
niewielkie wioski
ludzie, a
zwłaszcza
dzieci, były
zaciekawione
jego autem. W
Etiopii pomimo
asfaltowych
dróg było
niewiele aut. Z
dróg korzystali
głównie ludzie.

W Etiopii
większość ludzi
zajmuje się
pasterstwem.
Krowa kosztuje
tam 400
dolarów. Podróż
zakończyła się
na Przylądku
Dobrej Nadziei.
To jeszcze nie
koniec podróży
pana Arkadego,
bo w przyszłym
roku wyrusza w
kolejną podróż
do
Afryki.Życzymy
mu wielu
przygód!

Monika Żołud i
Amelia Ekiert

W Centrum Kultury "Muza" odbył się wykład na
temat podróży maluchem przez Afrykę, który
przygotował Arkady Paweł Fiedler.

Maluchem przez Afrykę

Plemiona afrykańskie

Niezwykły pojazd naszego podróżnika

Makijaż w różnych częściach świata!
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W Centrum Kultury "Muza" z okazji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki odbywały się różne prezentacje.
Jedną z nich był wykład o Indiach. Autorem był Robb Maciąg, który wybrał się rowerem z Krakowa do
Indii. Zajęło mu to 15 miesięcy.

 Indie wszystkimi zmysłami
Dowiedzieliśmy
się, że tak
naprawdę flaga
Indii ma kolory:
szafranowy,
biały i zielony.
Hindusi
posługują się 22
językami. W
Indiach jest
około miliard
dwieście
milionów
mieszkańców!
Hindusi wierzą,
że nie ma piekła
ani czyśćca,
jest tylko niebo.
Przez Indie
płynie rzeka
Ganges.
Mieszkańcy
tego kraju
marzą o tym,
aby po śmierci
ich ciała były
skremowane i
wrzucone do tej
rzeki. W
indyjskich
metrach
wywieszane są
tabliczki z
napisami typu
"Nie wchodzić
na dach" jest to

spowodowane
tym, że
biedniejsze
osoby podróżują
na dachu.
Nietypowym
środkiem
transportu są
autoriksze. Są
to małe
samochody z
trzema kołami.
Niektóre
produkty w
Indiach
nazywają się
inaczej niż w
Polsce, między
innymi 7up
nazywa się 1up.
Znany nam
wszystkim
symbol zwany
swastyka w
Indiach jest
uważany za
symbol
szczęścia i
mieszkańcy
omawianego
kraju rysują go
na domach.
Uczniowie
tamtejszych
szkół do szkoły
dojeżdżają

metalowymi
wózkami
zamykanymi na
kłódkę. W
szkołach w 
dzień  sportu
uczniowie
ubierają się
klasami na
poszczególne
kolory. Pan
Robb w Indiach
miał przyjaciół,
którzy byli biedni
i pochodzili z
plemienia, które
charakteryzowało
się bardzo
chudymi i
krzywymi
nogami. Miał też
kolegów z
bogatych rodzin,
dlatego poznał
ten kraj w wielu
perspektyw.
Wykład bardzo
nam się podobał
i z innej strony
poznaliśmy
Indie.

Emilia Łagun i
Julia Banasiak

Pocztówka z Indii

Wszyscy słuchali wykładu z wielką uwagą. Obejrzeliśmy też wystawę na temat hejtu.

Stop przemocy słownej!
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Chiny
Na początku
pani Maciąg
przedstawiła
nam Chiny.
Większość osób
ma tam ciemne
włosy, skośne
oczy i jasny
odcień skóry,
zresztą chyba
jak każdy wie.
Herbatę uprawia
się na
wschodzie,
ponieważ tam
jest
najżyźniejsza
gleba. Roślina ta
nie lubi żyć na
płaskich
terenach.
Legenda mówi,
że stary cesarz
pił gorącą wodę
w swoim
ogrodzie, a
nagle z krzewu
herbacianego
spadł liść do
jego
zagotowanej
wody, następnie
cesarz napił się
herbacianego
napoju. Podobno
zakochał się w
nim i kazał
zasadzić
plantację tej
wspaniałej
zieleniny w
całym kraju.
Herbata chińska
to po prostu
zwykła znana
wszystkim
czarna herbata.

Może i jest
troszeczkę
gorzka, ale
bardzo lubię jej
smak.

Tybet
W Tybecie
herbata również
jest bardzo
popularna.
Miejscowi lubią
ją pić bardzo
słoną, ponieważ
dodają do niej
masło, sól i
mleko.
Osobiście nie
uważam, że
herbata ta jest
zadziwiająco
wybitna, ale
zawsze to jakaś
inna forma
znanego
wszystkim
napoju.
A teraz trochę o
samym kraju i
jego
mieszkańcach.
Bardzo
popularnym
zwierzęciem
jest jak. Jest to
w tym kraju
bardzo licznie
występujące
zwierzę.
Mieszkańcy
kraju w
większości są
buddystami i
uważają, że jeśli
w życiu komuś
się zrobi jakąś
przykrość,
osoba

odpowiedzialna
za ten czy jest
ukarana karą
drugiego życia,
nie zawsze pod
postacią
człowieka.

Japonia
W Japonii parzą
pyszną herbatę,
jednak zanim
można napić się
wyśmienitego
napoju, trzeba
odbyć specjalną
ceremonię, za
którą są
odpowiedzialne
pewne panie
zwane również
gejszami.
Gejsze oprócz
parzenia naparu
tańczą, śpiewają
i zabawiają
gości zanim
napiją się. Taka
ceremonia
może trwać
nawet całą
godzinę. Jednak
takie rzeczy
dzieją się tylko
na imprezach.
W domach
parzy się
herbatę
normalnie.
Napój jest tu
bardzo
smaczny,
ciekawego
smaku nadaje
mu ryż
dodawany do
niego. (cd. str.
5)

W „Muzie” odbyły się warsztaty o herbacie. Były
naprawdę fascynujące. Czego się dowiedziałem?

Herbata wszystkich smaków

Degustacja herbatki

Nowa porcja napoju

Słoiczek pysznej herbatki

JM
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JM
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Indie
W Indiach dużo
miejscowych
również pije
zagotowaną
wodę z
dodatkami.
Napój ten
przygotowują
tutaj na bazie
czarnej herbaty

z kardamonem,
mlekiem i
imbirem. Moim
zdaniem jest to
najlepsza ze
wszystkich
herbat, które
poznałem,
ponieważ nie
jest ani za
słodka,

ani za gorzka.
Region kraju, w
którym
najpopularniejsza
jest herbata,
nazywa się
Dardżelin.

Mikołaj Szajna

Przepisy na herbatę z
różnych stron świata:
Japońska - zielona herbata oraz ryż.

Tybetańska - zielona herbata, masło, sól i
mleko.

Indyjska - czarna herbata, cynamon,
kardamon, gałka muszkatowa, imbir i
mleko.

Chińska - zielona herbata

Smacznych eksperymentów życzy 
Mikołaj Szajna

Pamiątkowe wiatraczki umilały nam drogę powrotną do szkoły.

Herbatka prosto z imbryczka

JZ

JM



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 64 10/2017 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLExpress Społeczniaka

„Dzień dobry”
po Chińsku to:
„MI CHAO”.
Każdy
Chińczyk ma
tylko mamę,
tatę, babcię i
dziadka. Nie
mają wujka,
cioci, kuzynki
ani kuzyna.
Można tam
mieć tylko
jedno dziecko.
Gdy będzie się
miało drugie, to
nie chodzi ono
do szkoły i nie
ma peselu.
Wyjątki

są wtedy, gdy
będą to
bliźniaki lub
dziecko
niepełnosprawne.
Jest tak,
ponieważ
Chińczyków
jest tam tak
dużo, że
niedługo się
tam nie
pomieszczą! 
Pan Robert
opowiedział
nam o swojej
przygodzie w
restauracji.
Było to tak... 
W restauracji

zamówił zupę.
Zaraz potem
kelner
przyniósł cały
garnek zupy.
Zaczął ją jeść,
wszyscy
dziwnie się na
niego patrzyli.
Kelner
powiedział mu,
że tej zupy się
nie je, tylko
patyczkami
macza się w
niej różne
rzeczy, a
potem je.
Wszyscy się
uśmialiśmy!

W Chinach w
restauracji nie
ma menu,
tylko na całej
ścianie są
zawieszone
plakaty, z
których
zamawia się
jedzenie.
Pokazuje się
palcem, co
chcemy
zamówić. Gdy
przychodzimy
do restauracji,
np. w cztery
osoby lub w
pięć czy sześć
osób, zamawia

się tyle dań, w
ile osób
przyszliśmy. I
np. ja zamówię
groszek, moja
znajoma
marchewki z
kukurydzą a
moi koledzy
np. omlet i
szpinak, wtedy
kładziemy
wszystkie
cztery dania na
środek stołu i
każdy częstuje
się czym chce.
Nie ma tak, że
są cztery
omlety i jeden

dla każdego.
Mogłybyśmy
opowiadać
Wam o
Chinach
jeszcze wiele,
wiele, wiele
rzeczy, ale nie
starczyłoby
nam miejsca.
Wykład był
fantastyczny!

Paula Pyda,
Natasza
Kachel

11 października 2017 cała klasa 4a odwiedziła Muzę. Okazało się, że mamy lekcję o Chinach. Pan Robert
Maciąg (prowadzący) opowiedział nam parę, a nawet więcej niż „parę” informacji o Chinach.

Chińskie zwyczaje

Wykład rozpoczyna się... Rozmowa po prelekcji
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