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Wielu z Was na
początku
pomyślało, że ten
artykuł będzie o
przekleństwach.
Lecz, NIE! Ludzie
nie rzucają
mięsem… bo to
marnotrawstwo
jedzenia! Dzisiaj
napiszę dla Was o
mięsie.
Ludzie jedzą
mięso od samego
początku
ludzkości. Nie
tylko ludzie jedli
wtedy mięsko, bo
również inne
zwierzęta. Mięso
jest aktualnie
atakowane,
ponieważ wielu

ludzi jest
wegetarianami
bądź weganami i
oni mówią, że
mięso jest
niezdrowe albo
szkoda mi żywych
zwierząt. Jestem
w stanie ich
zrozumieć, ale
fakt, że mięsiwo
jest niezdrowe,
jest dla mnie
niezrozumiałe. Na
przykład gdy
mięsna potrawa
jest zrobiona na
parze, nie jest
niezdrowa, ale
McNuggets z
McDonald's są już
niezdrowe. Ludzie
przygotowują

pieczenie na
przeróżne
sposoby. Jest ich
tak dużo, że
jakbym chciała je
wszystkie
wymieniać,
zajęłyby całą
gazetkę. Ale i tak
kilka przykładów
wymienię. A więc
tak: kotlet
schabowy, pierś z
kurczaka,
spaghetti
Bolognese,
kurczak na parze,
stek, gyros,
wędlina, pierogi z
mięsem, pyzy z
mięsem, schab
pieczony,
polędwica, pulpet,

serduszka, gulasz,
parówki, salami,
pasztet, golonka,
lazania,
hamburger, kebab,
karkówka, bekon,
spaghetti
Carbonara, nóżki z
kurczaka, indyk,
nugetsy…
Mięsko robi się z
wielu zwierząt, jest
to np. drób
(kurczak),
wieprzowina
(świnka), wołowina
(krowa), baranina
(baran) i konina
(koń). Mogłabym
wymieniać tak bez
końca. W innych
krajach ludzie
jedzą również

inne zwierzęta niż
u nas w Polsce.
Na przykład w
Peru jedzą świnki
morskie albo w
Indiach człowiek
nie zje krowy, bo
są nazywane
Świętymi. Dla nas
to wydaje się
dziwne, ale dla
innych to
normalne. To już
wszystko, co
chciałam napisać
na temat mięsa.

Milena Kaczmarek

Zastanawialiście się kiedyś…

Czy rzucamy mięsem?

Szaszłyki z mięsem i warzywami
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Weganizm - jedni uważają, że jest to jakaś szalona religia, inni sądzą, że stworzyli to kosmici, a jeszcze
inni mówią, że jest to idealny sposób odżywiania. Ale ile jest w tym prawdy?

O weganizmie dobrze i źle 

W tym artykule
powiem wam
jakie są zalety i
wady
weganizmu.
Czy sama w
ogóle jestem
weganką i o
tym, jak krok po
kroku odstawić
produkty
zwierzęce.
Zaczynamy!
Nie wiem, czy
każdy z was to
wie, ale
zwierzęta, które
trafiają na nasz
talerz, są
naładowane
chemią.
Zacznijmy od
kurczaków.
Normalnie, żeby
z małego
kurczaczka
powstała duża
kura, potrzeba
od 3-5 miesięcy.
Na przykładowej
fermie
kurczaków
skraca się ten

czas do 3
tygodni. No, to
nie jest
normalne! 3
miesiące, a 3
tygodnie, no to
jest jednak
różnica! Ale
czemu on tak
szybko rośnie?
Karmi się go
hormonami
wzrostu, tak aby
szybciej urósł. I
kiedy jemy tego
kurczaka, to
wprowadzamy
do swojego ciała
hormon. Kiedyś
w Stanach
Zjednoczonych
nagłośniono
sprawę, jak to
kilkuletnie
dziewczynki,
które jadły
naładowane
hormonami
kurczaki z
McDonald's,
zaczęły
dojrzewać! Po
prostu kilkuletnie

dziewczynki
zaczęły
dojrzewać, bo
tyle się tego
hormonu
najadły. Kurę
karmi się też
antybiotykami,
zapytacie
pewnie
dlaczego. Otóż
wszystkie
kurczaki na
fermie żyją w
ogromnym
ścisku i nie
mogą się w
ogóle ruszyć.
Jest ryzyko, że
te kurczaki się
po prostu
pochorują.
Dlatego podaje
im się
antybiotyki.
Oczywiście,
kiedy zjemy
kurczaka, który
zjadł ten
antybiotyk, to
wprowadzamy
do naszego
organizmu 

antybiotyk. A jak
wiemy,
antybiotyki
niszczą całe
ciało. Poza tym
jedzenie mięsa
zwiększa
prawdopodobieństwo,
że zachorujemy
na raka! A
chyba tego nie
chcemy. Więc
kurczakom
mówimy „pa
pa”, a zamiast
tego proponuję
zjeść ryby.
Ryby są
zdrowe, bo
zawierają kwasy
omega 3, ale
pamiętajcie o
tym, aby
kupować
najświeższe
ryby, czyli takie
które mają
błyszczące
oczy. Wtedy

mamy pewność,
ze rybka jest
najświeższa,
dopiero co
wyłowiona
morza.
Skoro
odstawiliśmy już
wszelkie
produkty
mięsne, czas
przejść dalej.
Teraz pora
odstawić mleko
krowie.
Pomyślmy,
abyśmy mogli
otrzymać to
mleko, to co
trzeba zrobić z
krową? Najpierw
krowa rodzi
cielaka, który
natychmiastowo
zostaje jej
odebrany.
Następnie ta
krowa cierpi w
męczarniach,

bo cały czas się
ją doi, tak aby
móc uzyskać
jak najwięcej
tego mleka. No
pomyślcie, jak
można tak
okropnie
traktować
zwierzęta! Mam
nadzieję, że was
nie przeraziłam,
ale ta wiedza
może
zmotywuje was
do przejścia na
weganizm.
Wiem, że jest to
trudne, bo
jesteśmy wręcz
uzależnieni od
produktów
zwierzęcych.
Nie jest nam
łatwo wszystko
rzucić. 
(cd. str. 3.)

Wegańskie soki

Wegański piknik
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(cd. ze str. 2.) 
No, to jest
najlepszy
sposób, rzucić
wszystko i nie
oglądać się za
siebie. Jednak
nie jest to proste
zadanie. Na
początku
proponuję
eliminować 
po jednym
produkcie. Na
przykład jedzcie
kanapkę z
samym serem.
Każdy krok w
stronę
weganizmu jest
dobry. Należy
tylko próbować,
próbować,
próbować, bo
gdy nie
będziecie
próbować, to nic
z tego nie
wyjdzie.
Kolejna sprawa
to wszelkiego
rodzaju
słodycze,
ponieważ
niestety weganie
nie mogą sobie
na nie pozwolić.
Polecam wam
wszelkie
czekolady,
ciastka,
cukierki, lody
zamienić na
owoce. Pyszne,
soczyste
owoce, które są
równie słodkie, a
jednocześnie
zdrowe. Tak
wiem,
powiedzieć a
zrobić to co
innego. Najlepiej
wyrzućcie

wszystkie
słodycze ze
swojego domu!
Dzięki temu nie
będą was aż tak
kusić. A jeżeli
chodzi o lody, to
polecam zrobić
swoje własne.
Po prostu
blendujecie
swoje ulubione
owoce, mrozicie
i tyle! Macie
ochładzającą,
pyszną
przekąskę. A
jeżeli nie
przepadacie za
gotowaniem
albo jesteście w
gronie
znajomych,
którzy jedzą
lody, a też
macie na nie
ochotę, to
polecam wybrać
się do Kopalni
Lodów w
Lubinie.
Niedawno
pojawiły się tam
wegańskie
smaki, więc
możecie
zajadać swoje
ulubione lody
bez łamania
swojego
postanowienia.
Weganizm ma
mnóstwo zalet!
Zdrowo się
odżywiamy,
będziemy długo
żyli, produkty
przez ciebie
kupowane są
tanie i smaczne
i wiele, wiele
więcej... Jedyna
wada to to, że
początkowi

weganie nie
wiedzą za
bardzo co
gotować. Nie
mają pomysłu,
bo kuchnia
wegańska jest
ograniczona.
Jeżeli
poszukujecie
inspiracji do
wegańskiej
kuchni, to
polecam wam
książkę
kucharską od
Lidla, gdzie
znajdziecie
wiele
wspaniałych,
zdrowych
przepisów. A
jeżeli nie lubicie
książek
kucharskich, to
zachęcam do
pobrania e-
booka pod
tytułem
„Zwariowane
Przepisy”, gdzie
opisane są łatwe
wegańskie
dania.
Mam nadzieję,
że choć trochę
zachęciłam was
do zmienienia
swojej diety.
Sama nie
jestem
weganką, ale
niedługo
zamierzam to
zmienić!

Emilia Łagun

Można na nich
pisać, ale też
grać w gry
naukowe. Grą,
w którą
najczęściej
gramy, jest
Kahoot. Ta gra
polega na tym,
że nauczyciel
na tablicy
wyświetla
pytanie i cztery
odpowiedzi,
każde pole
odpowiedzi ma
inny kolor.

Uczniowie
odpowiadają za
pomocą
telefonów. Poza
tym jest wiele
innych
ciekawych gier.
Nauczyciele
również mogą
pisać na takiej
tablicy na dwa
sposoby - albo
przez komputer,
który jest
podłączony do
tablicy, albo jak
na zwykłej

tablicy poprzez
specjalny
program. Moim
zdaniem dzięki
tym tablicom
lekcje są
ciekawsze. Jeśli
natomiast
nauczycielowi
się to nie
podoba, to
zawsze obok
wisi zwykła
tablica.:)

Ala Starzec

W marcu do dwóch klas dostarczono tablice
interaktywne...

Kilka słów 
o tablicach interaktywnych

Wegańskie śniadanie

Zadowoleni użytkownicy tablicy
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Możliwy jest
wypoczynek
od szkolnych
zajęć.
Niektórzy
jednak nie
zgadzają się z
podawanymi
przez
nauczycieli
propozycjami
spędzenia tego
czasu. Są też
osoby, które

wolałyby
spędzić ten
czas w domu i
zająć się
własnymi
sprawami.
Osoby
pasjonujące
się sportem
wolą spędzać
ten czas
aktywnie, np.
na wycieczce
rowerowej.

Niektórzy
preferują
wypoczynek w
formie np.
czytania
książek lub gry
na telefonie.
Uczniowie
mają własne
pomysły na
spędzenie tego
czasu, które
nie zawsze da
się

zrealizować. W
ich głowach
pojawiają się
takie pomysły,
jak np. wyjazd
do parku
trampolin we
Wrocławiu lub
wycieczka do
Warszawy.
Sądzę, że to,
w jaki sposób
uczniowie
chcą

spędzić
przerwę
trymestralną,
zależy od ich
zainteresowań
i upodobań.
Moim zdaniem
idealna
przerwa
trymestralna
powinna być
spędzona na
wycieczce
jednodniowej

w mieście
takim jak na
przykład
Wrocław,
ponieważ jest
tam wiele
atrakcji, które
na pewno 
zainteresują
każdego.

Monika Żołud

Ankieta

W naszej szkole co trzy miesiące mamy dzień bez lekcji. Raczej wszyscy uważają, że przerwy
trymestralne są potrzebne, bo dzięki nim można spędzić czas z przyjaciółmi z klasy.

Przerwy trymestralne - co o nich sądzimy?
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