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Społeczna Szkoła
Podstawowa im. Rady
Europy w Lubinie
Pawia 41
59-300, Lubin
Numer 70 11/17

Turyści nie mogą
znudzić się wizytą:
oferta dla
podróżników jest
bardzo bogata w
wiele punktów
historycznych, ale
też tych bardziej
nowoczesnych. I
właśnie takie
modernistyczne
miejsca są dla nas
najbardziej
interesujące i z
chęcią takie
podziwiamy.

Tym razem wybór
padł na Muzeum
Neonów
mieszczące się na
warszawskiej

Pradze, w okolicy
futurystycznych
bloków osiedla
Soho. Miejsce to
jest nadzwyczaj
ciekawe, gdyż
łączy historię z
obecną,
modernistyczną
sztuką i posiada
wspaniałą kolekcję
oświetlenia, które
coraz szybciej
znika z naszych
oczu. Możemy
tam bowiem
podziwiać gazowe
banery z czasów
PRL-u. Pięknie
świecące neony
przedstawiają
symbole wielu
firm, restauracji

czy warszawskich
kafejek. Obecnie
ten typ reklamy
został właściwie
wyparty przez
nowoczesne
tablice w
technologii LED,
ale zdecydowanie
bardziej ciekawe
są starsze rodzaje
sprzed lat. Dlatego
chcielibyśmy się
tam wybrać, aby
poczuć klimat nie
tak odległych
czasów i
zobaczyć coś
oryginalnego, coś,
co obecnie króluje
wśród artystów.
Spacer pomiędzy
kolorowymi

neonami jest
wyjątkowo
pasjonujący.
Równie ciekawe
jest to, że
muzeum cały
czas się rozwija –
o znalezionych,
nieużywanych
banerach można
poinformować
przy kasie, a
właściciele
zajmują się
znaleziskiem i
zawsze jest
nadzieja, że być
może któreś z
nich znajdzie się
na wystawie.

Tak oryginalne

miejsce jest warte
odwiedzenia.
Koniecznie
chcemy zobaczyć
urządzenia, które
już niedługo mogą
całkiem zniknąć z
fasad różnych
budynków. Warto
poznawać historię
także w tak
kreatywny sposób!

Miłosz Kaczmarek

Warszawa to miasto bardzo różnorodne – zaczynając od bloków mieszkalnych, przez kamienice, kończąc
na wysokich drapaczach chmur.

Warszawskie marzenie…

Neony, neony, neony...
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Czy dorośli rozumieją nowoczesną mowę dzieci? 

Elo xD   

10 uczestników
ze Społecznej
wybrało się na
mecz. Drużyna
pod nadzorem
pani Kasi
wkroczyła na
teren
nieprzyjaciela.
Zaprowadzono
nas do sali, w
której odbył się
mecz.
Wytłumaczono
nam zasady, a
następnie
przeniesiono do
innej sali. Tam
mieliśmy przez
godzinę
rozwiązywać
zadania z
kartek. W
pokoju było
gorąco, za to
mieliśmy do
dyspozycji sok,
pierniczki i
drożdżówki.
Każdy
rozwiązywał
inne zadanie.
Godzinę potem
rozpoczęła się
walka. Troje

sędziów
oceniało
występy
zawodników.
Rozpoczynał
Salezjan. Zadał
pytanie
Januszowi,
który zdobył dla
drużyny 2
punkty. Dalej
my graliśmy.
Zadaliśmy
pytanie, a
Salezjan nie
uzyskał
punktów.
Najciekawiej
było w rundzie
trzeciej.
Społeczna użyła
odzewu, który
polegał na tym,
że przeciwnicy
musieli
odpowiedzieć na
pytanie, które
zadali, a
następnie
otrzymywali
wynik, od
którego zostało
odjęte 10
punktów. Kiedy
walka dobiegała
już końca,

a Salezjan
musiał
odpowiedzieć na
ostatnie pytanie,
napięcie
wzrosło. Aby
przegrać,
musieli
otrzymać od 0
do 4 punktów,
aby zremisować
5, a żeby
wygrać, od 6 do
10 punktów. I
wtedy...
WYGRALIŚMY!
Cała nasza
drużyna
podskoczyła z
radości.
Salezjan
otrzymał 3
punkty.
Wszyscy
przeciwnicy byli
zdziwieni
zwycięstwem
Społecznej, a
nasza drużyna
uradowana.
Przy powrocie
do szkoły
wszyscy
świętowali.

Mikołaj Szajna

30 listopada obyły się mecze matematyczne.
Pojedynek stoczyła Społeczna Szkoła Podstawowa
z Salezjańską Szkołą Podstawową. Kto wygrał?

1:0 dla Społecznej?

Chwile stresu przed meczem

Większość
dzieci używa
teraz
przeróżnych
skrótów lub
kompletnie
niezrozumiałych
słów, a młodzież
siedzi z nosami
w telefonach i
gra w gry,
ogląda filmiki na
YouTube, a tam
często używa
się skrótów.
Rodzice
czasem
odczytują to
jako
zaszyfrowaną
wiadomość. Oto
słowniczek kilku
słówek i ich

tłumaczenia,
gdyby ktoś nie
wiedział, co
oznaczają:

Nwm- nie wiem
Cr?- co robisz?
Thx- dzięki
Spk- spoko
OK- okej
Kc- kocham cię
Pozdro-
pozdrowienia
Elo- cześć,
hejka
xD- emotka
oznaczająca
ogromny
śmiech
Zw- zaraz
wracam

To podstawowe
skróty, które
każdy powinien
kiedyś słyszeć
lub pisać na
dobrze nam
znanym
Messengerze
lub w
normalnych
SMS-ach. Moim
zdaniem takie
skróty są często
przydatne.
Polecam je
pisać.

Amelia Ekiert

Alfabet komórkowy ;)

Kasia Wróblewska

JZ
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W planach mieli
najpierw
kręgielnię,
jednak nie tą, o
której myślicie.
Stosunkowo
niedawno
otworzył się
Bowling Club
Lubin przy ulicy
1 Maja. Wystrój
oraz organizacja
naprawdę
zachwyciły
uczniów. Był
losowy,
komputerowy
podział na
grupy. Za każde
trzy strike’i
można było
dostać darmowy
napój. Kule były
dostosowane do
wielkości
palców
względem ich
ciężaru.
Otoczenie
czyste,
eleganckie, jak
na klub
przystało.
Młodzież
korzystała z
torów przez

dwie godziny,
następnie
ruszyliśmy w
stronę galerii.
Następną
atrakcją było
kino. Seans
bazował na
książce Agathy
Christie.
„Morderstwo w 
Orient Expresie”
– to tytuł
naszego filmu
oraz lektury.
Produkcja miała
naprawdę dobrą
obsadę, m.in.
Judi Dench lub
Johnny Deep.
Główną rolę
znanego
detektywa
Herkulesa
Poirot’a zagrał
Kenneth
Branagh. Seans
opowiadał o
morderstwie w
nowoczesnym i
luksusowym
pociągu, jak
sama nazwa
filmu wskazuje.
Pasażerowie
mieli jednak

szczęście, że
jechał z nimi
niejaki Poirot.
Jak to się
wszystko
potoczyło?
Jeżeli jesteście
zainteresowani
historią, gorąco
polecam wybrać
się na film. Po
zakończeniu
filmu uczniowie
wraz z
wychowawczyniami
poszli coś zjeść.
Większość
jednak miała
zwolnienia od
rodziców i
postanowiła
wykorzystać ten
czas na zakupy
lub zwykłe
spędzanie
czasu ze
znajomymi.
Pierwsza
przerwa była i
będzie dobrym
wspomnieniem
dla kasy VIIb
oraz VIIa.

Aleksandra
Wiesiołek

W obecnym roku klasy siódme spędziły razem
pierwszą przerwę trymestralną. 

Kula i kryminał

5b robiła fit sałatki

5a i trymestralne gotowanie

Ania przygotowała zdrowe tortille

Nie ma to jak sałatka owocowa!

JZ

JZ

JZ

JZ
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  Większość
ludzi wie, że psy
i koty widzą
inaczej, ale co z
pozostałymi? U
psów przede
wszystkim
skala barw,
którą widzą, jest
o wiele węższa,
gdyż mają dwa
rodzaje
czopków
odpowiedzialnych
za widzenie
barwne. Psi
świat wygląda
jakby ktoś
nałożył na niego
filtr retro z
przewagą
żółtego i
niebieskiego.
Pies przebija
ludzi szerszym
polem widzenia.
Psy widzą lepiej
w nocy,
ponieważ mają
w oku makatę
zwiększającą
wrażliwość na
światło. Psy są
również
wrażliwe na
migające
światło. Czy
tobie zdarzyło
się widzieć

psa
wpatrującego
się w telewizor?
To właśnie
dlatego! Po
prostu interesuje
go migoczący
obraz.
Przejdźmy do
kotów. Koty
również mają
szerokie pole
widzenia, bo aż
200 stopni,
jednak obszar
widzenia
stereoskopowego,
czyli ten, w
którym
posługujemy się
obojgiem oczu
naraz, jest
węższy. Koty
mają
umiejętność
widzenia
kolorów, ale są
mniej subtelne w
jej rozróżnianiu.
Powszechnie
uważa się, że
kot doskonale
widzi w
ciemności, co
jest nie do
końca prawdą.
Kocie oko
posiada makatę,
czyli

odblaskową
membranę
wewnątrz oka,
dlatego też koty 
mają w nocy
"laserowy"
wzrok. U kota
nie ma
możliwości, by
w nocy umknął
mu ruch. Do
tego pomagają
mu jeszcze jego
wspaniałe wąsy,
które działają jak
małe antenki.
Czy wiesz, że
kocie oko nie
musi być stale
nawilżane?
Dlatego też koty
prawie wcale nie
mrugają, jednak
jeśli już to robią,
to przekazują w
ten sposób
swoją sympatię.
Oprócz
rozbudowanego
wzroku koty
dostały od
natury jeszcze
jedną
niespodziankę.Są
wyposażone w
mechanizm  

podobny do
tego, który
występuje
również u
ptaków. Jest to
naturalny GPS,
który pozwala
im znaleźć
najczęściej
drogę powrotną
do domu. Koty,
podobnie jak
migrujące ptaki i
żółwie, są
wrażliwe na
ziemskie pole
magnetyczne i
kierują się nim
jak kompasem.
Jednak czasami

koci GPS bywa
mylący. Teraz
przejdźmy do
ptaków,
ponieważ ich
umiejętnością
nie jest jedynie
latanie,
ponieważ mają
również
bezkonkurencyjny
wzrok. Przede
wszystkim ptaki
widzą
tetrachromatycznie.
Mają cztery
rodzaje
czopków
odpowiedzialnych
za widzenie

barwne.
Przeciętna
sikorka widzi
więcej niż my.
Wzrok
niektórych
ptaków jest
nawet
ośmiokrotnie
lepszy do
ludzkiego.
Według mnie
ciekawie byłoby
spróbować być
na jeden dzień
jakimś innym
zwierzęciem. A
ty chciałbyś?

Amelia Spieć
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Widziane oczami psa

Logiczne jest, że widzimy świat ma kolorowo, jednak jak widzą go zwierzęta? 

Jak zwierzęta widzą świat?

Amelia Spieć
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