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Mają rok na spełnienie swoich obietnic. 
Podołają?

.

Nasza Rada Młodzieżowa

Wybrana przez Was Rada Młodzieżowa w
składzie: Dawid Motyka z kl. 3c, Martyna
Richter z kl. 3c i Piotr Zatwarnicki z kl. 3a
obiecuje: kontynuować "szczęśliwy
numerek", organizować ciekawe konkursy,
założyć "skrzynkę życzeń", zorganizować
kiermasz świąteczny i brać udział w innych
akcjach charytatywnych, wprowadzić "dni
tematyczne", urządzać obchody świąt i
rocznic, organizować (w miarę możliwości)
dyskoteki szkolne, pamiętać o młodszych i
zorganizować pomoc koleżeńską,
doradzać w trudnych sytuacjach,
reprezentować Was przed
Dyrekcją Szkoły, a nawet udzielać porad i
szkolić w grach. 
Trzymamy ich za słowo i życzymy
powodzenia:)) 

google.pl

. M.S.
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Sianożęty latem – odsłona czwarta!

i  24  sierpnia. Pogoda cały czas piękna i słoneczna.
Powoli trzeba myśleć o powrocie do szkoły. Według
nas idealna pora, żeby….. pojechać na kolonie do
Sianożęt. Miejsce doskonale nam znane.  Świetny
ośrodek. Przesympatyczni właściciele, czyli pan
Andrzej i pani Magda już na nas czekają. Przygodę
czas więc zacząć. Są też pewne zmiany. Oprócz
naszej silnej grupy z SP 35 nad morze wyjeżdżają
gimnazjaliści z Rudy Śląskiej. To obecni uczniowie
księdza Tomka.
Już w pociągu wiadomo, że zabawa będzie
pierwszorzędna. Po przyjeździe na miejsce odrobinę
odpoczynku i zaczynamy  się integrować z nowymi
kolegami i koleżankami.
Tak, jak się spodziewaliśmy, atmosfera podczas
całego pobytu- doskonała. Nic nie zakłóca naszego
błogiego odpoczynku. Nasi opiekunowie dbają
oczywiście o to, abyśmy się nie nudzili i żadne głupoty
nie przychodziły nam do głowy. Organizują nam w
zawiązku z tym mnóstwo wyjść i wycieczek. Oprócz
korzystania z kąpieli słonecznych i morskich,
wspinaczka się w parku linowym w Ustroniu Morskim,
spacer po Kołobrzegu, gdzie rzecz jasna płyniemy
statkiem. Koniecznie  odwiedzamy Międzyzdroje a tam
słynne molo i Aleję Gwiazd. W chłodniejsze dni, gdy
nie można się  kąpać w morzu, doskonale się bawimy
w  Aquaparkach. Nasi drodzy opiekunowie są
niestrudzeni i organizują nam również konkursy. Z
nagrodami oczywiście. Jeden z nich polega na tym, że
chłopcy losują imiona dziewcząt, a następnie idziemy
parami na godzinną jazdę na gokartach.  Naszym
zadaniem jest poznanie się jak najlepiej. Para, która
najwięcej dowie się o sobie nawzajem, wygrywa
romantyczną kolację przy świecach przy
akompaniamencie muzyki na żywo wykonywanej
przez samego gospodarza – pana Andrzeja!
Na terenie ośrodka atrakcji także nie brakuje.
Trampolina, grill, tańce, gra w siatkówkę, długie
rozmowy z przyjaciółmi.
Ten tydzień minął oczywiście niesamowicie szybko.
Tamta atmosfera jednak i spędzone w doskonałym
towarzystwie chwile zostanie w naszej pamięci na
pewno na długo. To były wspaniałe kolonie!

                     Ania Pożoga i Oliwia Smółka  kl. 3c

Prawdziwe gwiazdy

W tunelu zakochanych

Piękna polska plaża

ks. T.Mandrysz

ks. T. Mandrysz

ks. T. Mandrysz
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Nie ma już Musical.ly!

Bardzo popularna wśród młodzieży aplikacja przestała
istnieć. Jej fani byli przerażeni tą wiadomością. Na
szczęście okazało się, że program połączył się z
innym i zmienił nazwę na „Tik Tok”.
Jak działa nowa aplikacja?
Oto krótka instrukcja korzystania z niej:
1)  Zainstaluj aplikację z ikonką nuty muzycznej,           
   podpisaną „Tik Tok”;
2)  Załóż swój profil;
3)  Naucz się obsługiwać aplikację. (możesz                 
   skorzystać z dostępnych poradników);
4)  Wybierz utwór, który Ci się podoba;
5)  Nagrywaj swoje teledyski i baw się dobrze!

W aplikacji możemy także obserwować innych
użytkowników, czerpiąc z ich postów inspiracje.
Obecna wersja daje nam więcej możliwości niż
poprzednia. Zasada obsługi jest niemalże identyczna.
W Tik Tok dostępna jest funkcja „For You”, pokazująca
dopasowane pod użytkownika filmiki. Możemy też
korzystać z filtru VR, specjalnych efektów i wszystkich
dostępnych hitów. Możemy też oceniać działania
innych. Od użytkowników zależy, która wersja aplikacji
jest lepsza.
 
Julka Zagórna, Milena Karcz, Zuza Paszek kl. 5a,
Martyna Richter  kl. 3c.

.

W dniu 26
września w
naszej szkole
odbyło się
ciekawe
spotkanie.
Odwiedzili nas
pracownicy
KZKGOP oraz
przedstawicielka
Policji. Pani
policjant
opowiadała nam
między innymi o
tym, jak bronić
się przed
kieszonkowcami
i innymi
zagrożeniami
codzienności.
Rozmawialiśmy
także o
odpowiedzialności
karnej nieletnich,
o tym, w jaki
sposób unikać
konfliktów i jak
je szybko
zażegnywać.
Wszyscy

byliśmy zgodni
co do tego, że
przemoc,
nękanie i inne
formy agresji to
najgorsze
sposoby
rozwiązywania
problemów.
Pracownicy
KZKGOP, a
wśród nich tata
naszego kolegi,
Igora opowiadali
o akcji
„Bezpieczny
Pasażer.
Zapuść
Żurawia”.
Podczas tej
części
spotkania
dowiedzieliśmy
się, jakich zasad
bezpieczeństwa
należy
przestrzegać w
środkach
komunikacji
miejskiej

i na
przystankach.
Poruszany
także był temat
kultury
zachowania w
tych miejscach.
Bardzo ważną
informacją dla
nas była ta, iż
od 1.102018r.
każdy z nas,
aby nie płacić w
autobusie lub
tramwaju za
bilet, powinien
mieć kartę
ŚKUP oraz
ważną
legitymację
szkolną.
Uważam, że to
spotkanie było
bardzo ważne i
potrzebne.
Sz. Jesionek 5a

.

Z przedstawicielami Policji 
i KZKGOP o bezpieczeństwie 

w podróży  i nie tylko.

google

http://www.katowice.slaska.policja.gov.pl
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Kamikadze – śmierć w imię Cesarza

W dzisiejszych czasach często słyszymy o różnych
zamachach. Jeden z najstraszniejszych w ostatnich
czasach to  samobójczy zamach na wieże  Word
Trade Center  Nowym Jorku.Samobójcami byli
również kamikadze. Często również używamy tego
określenia, mając na myśli coś niebezpiecznego.
Poznajcie  historie ludzi, którzy nie bali się śmierci w
imię władcy.
 W dniach  19–20 czerwca 1944 roku doszło do bitwy
między flotami USA i Japonii, w której państwo
kwitnącej wiśni poniosło ogromne straty. Wtedy to też
w głowie japońskiego dowódcy narodził się pomysł,
aby wypełniać samoloty materiałami wybuchowymi i
wysyłać na front, jednak ten pomysł musiał
jeszcze trochę poczekać. Sama idea ataku
samobójczego w celu zniszczenia wrogich jednostek
nie była nowa. Przykłady poświęcania się żołnierzy w
atakach pozbawionych szansy na przeżycie są znane
od początku historii wojen. Postęp techniczny w XX
wieku spowodował powstanie nowych środków
bojowych, za pomocą których można było dokonywać
takich ataków, szczególnie za pomącą samolotu, który
gwarantował łatwość i szybkość dotarcia do wrogich
celów. Pierwszą jednostkę kamikadze utworzono w
październiku 1944 a jej popularność była... ogromna.
Wielu młodych mężczyzn zawsze znajdowało się w
gotowości, aby oddać swe życie za ojczyznę. 

Jednostka ta miała wiele sukcesów min.  zatopienie
lotniskowca USS Sant Luis. Piloci przed każdym
startem wypijali jeden kieliszek mocnego alkoholu oraz
robili sobie pamiątkowe zdjęcie z całym odziałem [w
większości przypadków ostatnie]. Często zakładali na
głowę opaski z flagą Japonii. Każdy pilot przed
zostaniem kamikadze musiał brać udział w  wykładach
m.in. z taktyki.  Żołnierze musieli wiedzieć np. w którą
część statku uderzyć samolotem, aby zadać
przeciwnikowi największe straty. Jeśli lotnik przeżył
misję, okrywał hańbą nie tylko siebie, ale też całą
swoją rodzinę.  „Wybuchowi lotnicy” nie byli  jedynym z
chorych pomysłów wojskowych. Popularne W
pierwszej połowie XX w, w wielu państwach [ w Polsce
również ] popularne  były torpedy sterowane przez
pilotów.
                                  Marcin Winkler kl 3cKamikadze przed startem

Skutki ataku kamikadze

Polska pilotowana torpeda muzeum w Gdyni

zpravy.idnes.cz

wikipedia.pl

wikipedia.pl
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Lekcja historii i historie polskich lotników 
w jednym

JESIENNE KRUCHE CIASTECZKA DYNIOWE

Moim zdaniem film ,,Dywizjon 303 historia prawdziwa”
jest piękną adaptacją książki pod tym samym tytułem.
Przedstawione są w niej losy polskiego oddziału
lotniczego w Anglii podczas drugiej wojny światowej. 
Ekranizacja tych wydarzeń wzbudziła we mnie bardzo
pozytywne emocje szczególnie zachwyt i szacunek
dla odwagi żołnierzy w obliczu zagrożenia. Kolejny
aspekt, który wzbudził we mnie uznanie to ukazanie
Polaków nie tylko jako walecznych i oddanych w walce
lotników ale też jako czułych i wrażliwych mężczyzn,
którzy martwią się przede wszystkim o swoje rodziny
ale nie znaczy to, że towarzysze broni, nie są dla nich
ważni. Cały film jest oprawiony piękną muzyką, a
stroje aktorów są dopracowane, co również przypadło
mi do gustu.
W mojej opinii produkcja jest godna polecania pod
każdym względem, ponieważ jest nie tylko bardzo
dobrze wykonana ale daje także  wiele okazji refleksji o
przeszłości naszego kraju Uważam, że Denis Delić
jako reżyser i plejada młodych, zdolnych  polskich
aktorów spisali się na medal.
                                  Aleksandra Dziurowicz kl. 7a

Warto zobaczyć

Składniki: 
40 dag mąki pszennej,
3 żółtka,
1/2 szklanka cukru pudru,
1/2 kostki  margaryny,
szklanka puree z dyni,
łyżeczka przypraw korzennych,
1 cukier waniliowy,
płaska łyżeczka proszku do pieczenia
Wykonanie:
Puree : dynię gotujemy około 20 minut i studzimy.
Ugotowaną i wystudzoną dynię przekładamy do
blendera i miksujemy na puree.
Na stolnicę wsypujemy mąkę, dodajemy żółtka, cukier,
margarynę, cukier waniliowy, proszek do pieczenia,
przyprawy, i puree z dyni. Wyglądają smakowicie:)

Wyrabiamy z tego ciasto, wałkujemy na średnią
grubość i wykrawamy foremkami różne kształty. 
Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni, ok
15-20min.

google

kuchniabreni.pl
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Nie przypuszczaliśmy, że styl z lat 80. w modzie, w
takim stopniu podbije kolejny sezon w damskich
szafach. Powrót lat 80. królował już w poprzednie
dwóch sezonach i kiedy naturalnie powinien
ustępować, projektanci postanowili jeszcze bardziej
zaakcentować swoje przywiązanie do epoki disco
projektując m.in.:
·marynarki z szerokimi ramionami;
· sukienki w stylu lat 80- czyli podkreślona talia;           
długości mini,  midi lub maxi czy zarysowana linia       
ramion;
- szerokie pionowe paski- mające na celu                     
podkreślać walory sylwetki;
- błysk, efekt holoraficzny;
- zwierzęce printy;
- eksponowanie logo;
- falbany;
- pełen ciepła Russet Orange
- kraty małe i duże;
- jaskrawe kolory-które bardziej charakterystyczne są 
dla sezonu wiosenno-letniego, jednak doskonale
rozjaśnią także chłodny i ponury okres jesienno-
zimowy oraz sprawią, że ani na chwilę nie stracimy
energii z wakacyjnego urlopu.;

                                           Martyna Richter kl. 3c

Kraty też są modne

Konieczne nakrycie głowy:)

Humor z naszych zeszytów
szkolnych:) :)

"Ciało Winicjusza pokryte było silnymi mięśniami."

"Filon znalazł nieżywe ciało swojej kochanki."

"w ostatnim czasie niedaleko jeziora Gopło do
niewyjaśnionych do teraz zabójstw na Pani Alinie.."

TRENDY MODOWE NA SEZON  JESIEŃ/ZIMA 2018/2019, 
CZYLI WIELI POWRÓT LAT 80.

Humor z naszych zeszytów szkolnych:):)

"Ciało Winicjusza pokryte było mięśniami."

"Filon znalazł nieżywe ciało swojej kochanki."

" W ostatnim czasie, niedaleko jeziora Gopło doszło do
niewyjaśnionych zabójstw na pani Alinie."

Numer stworzyli:
Martyna Richter, Julka Zagórna, Milena Karcz, Zuza
Paszek, Marcin Winkler, Ola Dziurowicz, Ania Pożoga,
Oliwia Smółka, Szymon Jesionek.

google.pl

google.pl
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