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Na tym właśnie to
polega. Nie
umiemy sobie
wyobrazić nas w
takiej sytuacji.
Zwykle jak taka
starsza osoba
niosąca zakupy
zapyta się nas o
pomoc, to
wymyślamy, że
się spieszymy
albo mamy jakieś
ważne spotkanie i
nie możemy się
spóźnić. W takim
razie jeśli to
czytasz, to spróbuj
pomyśleć,

że idziesz sobie
spokojnie ulicą i
nagle spadają Ci
wszystkie torby z
zakupami i
rozsypały się po
całym chodniku.
Co robisz? Jeśli
byłbyś odważny,
to poprosiłbyś o
pomoc jakiegoś
przechodniego.
Załóżmy, że tak
się stało, ale
przechodzień
udaje, że nie
słyszy i całkowicie
cię ignoruje.
Kończy się na

tym, że i tak sam
wszystko
zbierasz. W takim
razie jak zachęcić
ludzi, żeby
otworzyli się na
świat i byli
odważniejsi? No
właśnie... W tych
czasach to jest
bardzo trudne, bo
ludziom nic się nie
chce. Dobrze,
teraz wyobraź
sobie, że koło
Ciebie stoi
niewidomy i chce
przejść przez
pasy, ale nie

wie, gdzie są.
Odważysz się mu
pomóc? Któregoś
dnia zrobiono
eksperyment
społeczny właśnie
z powyższym
przykładem,
jednak
niewidomym był
zwykły człowiek,
który go udawał.
W tym
eksperymencie
dużo ludzi
pomogło. Zrobiono
inny. Człowiek
przebrany i
udający

niewidomego
poprosił
przypadkową
osobę na ulicy o
rozmienienie 20
złotych, jednak
niewidomy celowo
wyciągnął 50. Jak
myślisz, czy
ludzie odważyli się
powiedzieć mu, że
podaje zły
banknot? Więcej
ludzi zdecydowało
się ukraść
pieniądze, niż
pomóc. A Ty, co
byś zrobił?
Amelia Spieć

Dlaczego kiedy idziemy ulicą i widzimy, że upadła na przykład starsza osoba, to boimy się podejść i
czekamy aż zrobi to ktoś inny?

Odwaga na co dzień

Wyciągnij pomocną dłoń

W tym
numerze:

Czy potrzebny
nam dzwonek?
(str. 2.)

Czy znasz Bilbo
Bagginsa? (str. 2.)

Projekt odnowy
sali od
niemieckiego (str.
3.)

Strzeż się
laserów! (str. 4.)

Amelia Spieć
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Niektórzy chcą,
aby był,
niektórzy są
jego
przeciwnikami.
A co o nim
sądzę ja?
Pierwszy
trymestr za
pasem. Zaczęło
się
przedświąteczne
zamieszanie.
Samorząd
planuje zmiany,
a jedną z nich
jest dzwonek
szkolny. Nie
wiemy, czy
zmiana ta
zostanie
wprowadzona,
ponieważ ma
wiele
przeciwników.
Jednak
przejdźmy

do mojego
zdania. Moją
wypowiedź
podzielę na
wady i zalety.
Zacznijmy
zatem od zalet.
Przede
wszystkim
bylibyśmy
informowani, o
której zaczyna
się lekcja. Nie
byłoby już
sytuacji, w
których
nauczyciel
dawałby
spóźnienie
pomimo tego, że
nie zaczęła się
lekcja.
Prawdopodobnie
nie byłoby już
tyle spóźnień i
uczniowie
nauczyliby

się
punktualności.
Teraz przyszła
pora na wady.
Dzwonek
mógłby
spowodować
problemy ze
słuchem, gdyż
głośny dźwięk
słyszany kilka
razy dziennie
doprowadzałby
do tego.
Niektórzy
wpadaliby w
szał, ponieważ
nie mogliby
znieść głośnego
dźwięku. Myślę,
że najbardziej
natrętnym
problemem
byłby ból głowy,
szczególnie pod
koniec dnia.
Mikołaj Szajna

Dziś poruszę bardzo kontrowersyjną sprawę,
mianowicie dzwonek szkolny.

Dzwonek szkolny, 
czyli sygnał na lekcję

Książka bardzo
mi przypadła do
gustu. Bardzo
dobrze łączy
elementy
fantasy i
mitologię
(szczególnie
nordycką),
pokazuje bardzo
ciekawy  Świat
Śródziemia. Są
w tej książce
mile dla oka
dobrane wyrazy,
pokazujące
przygody Bilba i
Krasnoludów
(imiona

Krasnoludów to:
Dwalin i Balin,
Kíli i Fíli, Dori,
Nori, Ori, Óin,
Glóin Bifur,
Bofur i Bombur i
najważniejszy:
Thorin
nazywany
„Dębową
Tarczą”.
Książka jest
pełna zwrotów
akcji i
niespodziewanych
zakończeń.
Ogólnie książka
nie jest dla
każdego,

ale jeżeli tak jak
ja lubicie
mieszankę
fantasy i
mitologii, to jest
to książka dla
was, jak lubicie
tylko fantasy,
radziłbym się
bardziej
zastanowić nad
jej kupnem.

Łukasz Zabłotny

Niedawno przeczytałem książkę pod tytułem
„Hobbit, czyli tam i z powrotem” J. R. R. Tolkiena.

Czy znasz Bilbo Bagginsa?

Z dzwonkiem...

Bez dzwonka!

"Hobbit" to nie tylko Hobbit!

JZ

JZ

JZ
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Tym razem z
inicjatywy Pani
Beaty
Petrykowskiej
zebrała się
grupa uczniów,
zarówno
drugoklasistów
zaliczających
projekt, jak i
trzecioklasistów,
którzy mają
chęć zrobienia
czegoś
kreatywnego.
Ogólnopolski
konkurs
„Deutsch hat
Klasse”
zainicjowany
przez Instytut
Goethego ma na
celu nadanie
klasom języka
niemieckiego
nowego
tchnienia.
Łącznie 113
polskich szkół
renowuje sale w
taki sposób, aby
nauka w nich
była przyjemna,
jak i skuteczna.
Dlatego też
sami uczniowie
muszą wybrać
kolory ścian,
wyposażenie,
dekoracje i inne
elementy.
Wszystkie
aspekty muszą
być idealnie
dopasowane do
potrzeb, a więc
zadanie należy
do nich. Grupa

uczniów z
naszej szkoły
już mierzy się z
zadaniem
aranżacji klasy
numer 12.
Projekty zostały
już
zatwierdzone,
kolory dobrane,
powstają też
pierwsze
protokoły
pozwalające na
zaliczenie
projektu
gimnazjalnego.
Wszystko
wykonywane
jest na
spotkaniach,
podczas których
odbywają się
burze mózgów i
różne dyskusje.
Obecnie
największy
problem stanowi
sposób
finansowania
inwestycji. Aby
ułatwić zbiórki
pieniędzy,
uczestnicy
przygotowują
niemieckie i
austriackie
potrawy, które
sprzedawane są
raz w tygodniu.
Największym
sukcesem
cieszył się
„Kalter Hund”,
czyli blok
czekoladowy
przekładany
herbatnikami.

Oprócz tego
przygotowana
była też sałatka
ziemniaczana
czy kiełbaska
„Currywurst”.
Pisane są też
listy do
sponsorów,
takich jak
KGHM lub
Volkswagen.
Ostateczny
termin oddania
odświeżonej
klasy to 8 marca
2018 roku. Do
tego czasu
zostało jeszcze
dużo pracy.
Wszyscy liczą
jednak, że sala
będzie wtedy
wyglądała jak
nowa. Cała
grupa ma
nadzieję, że
pozostałym
uczniom szkoły
wystrój klasy
przypadnie do
gustu i nauka w
niej to będzie
sama
przyjemność.

Miłosz
Kaczmarek 

Co roku gimnazjalne klasy drugie mają za zadanie
przygotować projekt edukacyjny na dowolnie
wybrany temat.

„Deutsch hat Klasse” ma klasę!

Reklama niemieckiego przysmaku

Nauka i zabawa

Dumni uczestnicy projektu

BP

BP

BP
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Na początku
odbywały się
rozmowy na
temat zdrowego
żywienia.
Następnie klasy
4-6 wybrały się
do Mrowiska na
Lasery. Całe
nasze wyjście
polegało na
promowaniu
różnych form
ćwiczeń.
Zaczęło się od
przygotowań do
prawdziwej
walki. Po cztery
osoby
wchodziliśmy
do małej
strzelnicy.
Byliśmy
podzieleni na
dwie grupy,
każda miała
przydzielony
kolor. Na
ścianie były
punkty, które
świeciły się na
dany kolor. Jeśli
gracz trafił w
swój kolor,
dostawał punkty
dodatnie, a jeśli
w kolor
przeciwnika,
otrzymywał

punkty ujemne.
Po
przygotowaniu
wszyscy
przechodzili do
sali
szkoleniowej. W
tym miejscu
zapoznawaliśmy
się z
regulaminem.
Każda osoba
musiała założyć
specjalną
kamizelkę.
Następnie
byliśmy
przydzielani do
danej drużyny,
każda miała
swój kolor. Na
samym
początku
rozgrywki
mieliśmy kilka
minut, aby
znaleźć bazę
swojej drużyny.
Panie
poinformowały
nas o
zagrożeniach w
grze. Jednym z
nich była mina,
jeśli grach
usłyszy głośny
dźwięk musi jak
najszybciej
oddalić się z

tego miejsca, w
innym
przypadku
bomba
wybucha, a
kamizelka oraz
strzelba gracza
wygasa. Osoba
musi wrócić do
swojej bazy,
gdzie po bardzo
szybkim
naładowaniu
może wrócić do
gry. Po takim
przygotowaniu
mogliśmy
przejść do
rozgrywki. W
pierwszej chwili
byłam
przerażona jak
ciemno jest w
tej sali, lecz po
krótkiej chwili
zaczęłam celnie
strzelać. Ta
bitwa trwała 25
minut. Na
koniec pani
przyniosła
wielką teczkę,
była to bomba.
Miała ona wiele
przycisków,
pokręteł, kabli
itp. Naszym
zadaniem było
rozbrojenie tego

ładunku.
Polegało to na
tym, że pani
czytała pytanie,
a my
oczywiście na
nie
odpowiadaliśmy.
Każda
odpowiedź
miała
przypisany
numerek i
zadaniem danej
osoby było np.
wyciągnięcie
odpowiedniego
kabelka lub
przekręcenie
poprawnego
pokrętła. Nasza
pierwsza
bomba
dotyczyła
„Piratów z
Karaibów”, a
druga Zagłębia
Lubin. Całe
nasze wyjście
bardzo mi się
podobało i z
pewnością
wrócę do
Mrowiska.

Julia Banasiak

Ostatnio w naszej szkole była pierwsza przerwa trymestralna.
Zawsze ten dzień jest tematyczny, tym razem mieliśmy „fit dzień”.

Pole laserowej bitwy
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Zaangażowani kibice

Klasa 4a i 4m

Klasa 4a

Klasa 5b

JO

JO

JO

JO


	W tym numerze:
	Czy potrzebny nam dzwonek? (str. 2.)
	Czy znasz Bilbo Bagginsa? (str. 2.)
	Projekt odnowy sali od niemieckiego (str. 3.)
	Strzeż się laserów! (str. 4.)
	Dlaczego kiedy idziemy ulicą i widzimy, że upadła na przykład starsza osoba, to boimy się podejść i czekamy aż zrobi to ktoś inny?

	Odwaga na co dzień
	Dziś poruszę bardzo kontrowersyjną sprawę, mianowicie dzwonek szkolny.
	Dzwonek szkolny,
	czyli sygnał na lekcję
	Niedawno przeczytałem książkę pod tytułem „Hobbit, czyli tam i z powrotem” J. R. R. Tolkiena.

	Czy znasz Bilbo Bagginsa?
	Co roku gimnazjalne klasy drugie mają za zadanie przygotować projekt edukacyjny na dowolnie wybrany temat.

	„Deutsch hat Klasse” ma klasę!
	Ostatnio w naszej szkole była pierwsza przerwa trymestralna. Zawsze ten dzień jest tematyczny, tym razem mieliśmy „fit dzień”.


	Pole laserowej bitwy

