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Ed jest bardzo
popularnym
artystą. Jego
piosenek słucha
młodzież i dorośli.
Utwory Eda są
puszczane w
radiu, na
imprezach i innych
wydarzeniach.
Jego trzecia
światowa trasa
koncertowa
"Divide Word Tour"
promująca ostatni,
bijący rekordy
popularności
album "Divide"
rozpoczęła się 16

marca 2017 r. W
Polsce odbyły się
dwa koncerty tego
wokalisty - w
Warszawie na
PGE Narodowym
w dniach 11 i 12
sierpnia 2018 r.
Bilety na te
koncerty szybko
zostały
wykupione. Ja
należałam do
szczęśliwców,
którzy mogli
usłyszeć
największe hity
Eda na koncercie
w Berlinie w
Niemczech.

Przed występem
Eda Sheerana
mogłam
zobaczyć  Anne-
Marie, co było dla
mnie dodatkowym
przeżyciem i
atrakcją. W końcu
sam Ed wszedł na
scenę. Piosenkarz
nie zawiódł swoich
fanów i śpiewał z
dużą energią.
Pomiędzy
utworami, które
śpiewał,
powiedział że to
jego największy
koncert w Europie

i przytoczył kilka
historii związanych
ze swoją karierą
muzyczną. Na
koniec wydarzenia
ubrał koszulkę
reprezentacji
Niemiec w piłce
nożnej. Był bardzo
sympatyczny,
otwarty na swoich
fanów i miał duże
poczucie humoru.
Największe
wrażenie zrobił na
mnie widok
zapalonych latarek
z naszych
telefonów

w trakcie kilku
piosenek, które
zaśpiewał,  kiedy
było już ciemno.
To był mój
pierwszy koncert
w życiu i nie
zapomnę tych
chwil, które na
długo zostaną w
mojej pamięci i
sercu.
Wiem, że zrobię
wszystko, żeby
być na następnej
trasie koncertowej 
Eda Sheerana.

Antonina Kubacka

Ed Sheeran to angielski piosenkarz znany na całym świecie dzięki takim hitom jak Thinking Out Loud,
Perfect czy Shape of You.

Ed Sheeran Divide World Tour
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Czy nasz ubiór świadczy o tym, jacy jesteśmy, jaki
jest nasz charakter?

Czy szata zdobi
człowieka?

Niestety od
tamtego czasu
nic się nie
zmieniło, więc
teraz piszemy
uniwersalny
temat o
wszystkich
niedoskonałościach
naszej szkoły.

1. Brak
dozowników
wody
Teoretycznie
wciąż możemy
pić na stołówce,
jednak kiedy
zajmuje ją
przedszkole, nie
mamy takiej
możliwości.
Według nas
przydałoby się
kilka takich
sprzętów w
szkole,
ponieważ
większość
uczniów
przynosi do
szkoły wodę w

butelce, a gdy
taka się opróżni,
takie dozowniki
na pewno
ułatwiłyby
napełnienie jej.

2. Brak mydła
Po pierwsze,
kiedy chcemy
umyć ręce to
musimy użyć
mydła, bo my
pobrudziliśmy
się czymś, ale
niestety mydła
nie ma. Po
drugie, niektórzy
chcą umyć ręce
przed obiadem,
bo chcą być
higieniczni. Więc
mydło powinno
zawsze być w
łazienkach na
jakiś brudny
wypadek.

3.  Brak
ręczników
papierowych
Normalnie
używamy

papieru
toaletowego lub
suszarek do
wycierania rąk,
ale udowodnione
przez
amerykańskich
naukowców jest
to, że ręczniki
papierowe
suszą ręce
najlepiej. Po
drugie są
wygodniejsze i
tańsze.
Dodatkowo jeśli
nie ma
ręczników,
szkoła płaci
więcej za prąd
zużywany przez
suszarki.

Podsumowując,
nasza szkoła
jest niezwykła,
ale z tymi
wymienionymi
rzeczami będzie
jeszcze lepsza.

J.L i Ryszard
Sieja 

Jakiś czas temu nagłaśniana była sprawa tragicznej
jakości papieru toaletowego znajdującego się w
naszej szkole…

Największe choroby
naszej szkoły 

Według mnie
nasz sposób
ubierania się i
np. sposób, w
jaki
zachowujemy
się na co dzień,
to są dwie,
całkiem
oddzielne
rzeczy. Można
ubierać się
brzydko albo
ładniej mówiąc -
niegustownie, a
charakter mieć
jak marzenie.
Albo wręcz
przeciwnie.
Jeżeli ktoś
ubiera się
modnie,
schludnie,

albo też ma
bluzkę, czy
spodnie z tzw.
prestiżowej
firmy, to nie
znaczy, że jest
dobrze
wychowany,
kulturalny itd.
Najczęściej
zdarza się tak,
że osoba
ubierająca się
całkiem
normalnie bez
żadnych
udziwnień jest
otoczona
prawdziwymi
przyjaciółmi, i to
nie dlatego, że
jest bogata,
tylko dlatego,

że ma
niezwykły
charakter, o
jakim niektórzy
mogą tylko
pomarzyć.
Według mnie nie
należy lubić
kogoś za to, jak
się ubiera, czy
jak żyje, tylko za
to, jak się
zachowuje, za
to jaki jest oraz
za to, że po
prostu jest sobą
i jest świetny,
nawet bez
bardzo drogich
ubrań.

Anna Spalińska
Czy użyłeś mydła?

Wygląd nie jest najważniejszy!

Pixabay

Pixabay
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Były wakacje.
Byłem
świadomy, że
mam wyjechać
na wyjazd z
gazetki.
Chciałem trochę
odpocząć w
domu, gdyż
zacząłem od
półtoratygodniowego
wyjazdu z
dziadkami, a
następnie
wyjechałem na
pierwszą z
dwóch kolonii.
Teraz wracałem
z drugiej. Tym
razem było
podobnie. Kiedy
wróciłem, od
razu wziąłem
się za
pakowanie.
Następnego
dnia miałem
wyjazd.
Po dwóch
godzinach drogi
w końcu
dojechaliśmy
(napisałem
„dojechaliśmy”,
gdyż Rysiek z
7b jechał ze
mną). Kiedy
weszliśmy do
recepcji,
przywitała nas
pani, która
przedstawiła się
jako kierownik
letniej szkoły.
Po krótkim
sprawdzaniu
papierków i
innych

tam rzeczy
zaczęła się
wędrówka.
Wchodziliśmy
po schodach
wyżej i wyżej,
aż w końcu
zaczęliśmy
schodzić. To w
sumie było tylko
przejście, gdyż
na końcu były
drzwi, które
prowadziły na
plac główny. Na
pierwszy rzut
oka
zobaczyliśmy
wielkie koło
młyńskie.
Jednak nasza
przygoda w celu
odnalezienia
pokoju jeszcze
nie dobiegła
końca. W
końcu 
doszliśmy do
celi (naszych
pokoi, bo tak się
nazywały). Było
już tam kilka
osób, naszych
współlokatorów
(zapomniałem
wspomnieć, że
z naszej szkoły
na wycieczce
był też Miłosz i
Milena
Kaczmarek). I
tak oto zaczął
się mój
weekend w
wesołym
miasteczku
Twin Pigs.
Niedługo

po zajęciu pokoi
zostaliśmy
zebrani na
zbiórce, a
następnie
wyszliśmy
zobaczyć cały
park.
Codziennie
mieliśmy po 3-4
godziny
chodzenia po
miasteczku.
Pierwszego i
drugiego dnia
zobaczyliśmy
kilka spektakli,
do których
należał pokaz
tańca
kowbojskiego,
pokaz
umiejętności
rzucania lassem
i przedstawienie
nazwane
"Napad na
bank". Resztę
dnia spędziliśmy
na terenie
atrakcji.
Wieczorem było
ognisko.
Następnego
dnia mieliśmy
warsztaty, na
których
tworzyliśmy
własne strony
internetowe.
Następnie
mogliśmy
pochodzić po
miasteczku, po
czym odbyło się
przedstawienie
"Napad na
bank", a potem 

poszliśmy na
obiad. Po
obiedzie
wybraliśmy się
na spacer, a po
spacerze nad
jezioro.
Trzeciego dnia
znów mieliśmy
warsztaty
dziennikarskie,
tym razem
wzbogacaliśmy
nasze strony
internetowe.
Potem znów
zwiedzaliśmy
park, a po
obiedzie
poszliśmy na
basen. Pod
koniec dnia
graliśmy w gry
planszowe.

Przedostatniego
dnia również
mieliśmy zajęcia
dotyczące
gazety, lecz tym
razem
tworzyliśmy coś
na styl wpisów
na Facebooku.
Następnie znów
mieliśmy
przejście po
miasteczku.
Potem była
sesja zdjęciowa,
a następnie
wieczorna
dyskoteka.
Następnego
dnia wróciliśmy
do domu.
I to by było na
tyle z mojego
wakacyjnego

wyjazdu w
Żorach. Bardzo
mi się podobało,
dlatego
uważam, że
warto
uczęszczać na
gazetkę, gdyż
można miło
spędzić czas i
na kółku, i na
wakacjach z
gazetką.

Mikołaj  Szajna

Zaczyna się mój drugi rok w gazetce, a już pierwszego udało mi się wyjechać na szkołę dziennikarską
Junior Media. Była to dla mnie świetna przygoda i w tym artykule zamierzam opowiedzieć o tym, dlaczego
warto starać się cały rok na gazetce.

Letnia szkoła Junior Media

Miasteczko Twinpigs MSz
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Coraz poważniej mówi się o montażu klimatyzacji w naszej szkole. To prawda, wszystkie klasy w nowej
części szkoły oraz niektóre sale w starej części są bardzo duszne, szczególnie w sezonie letnim. Niestety,
obecne plany zakładają, że urządzenia mają być zainstalowane tylko w niektórych salach. Ale
klimatyzatorami nie pogardzilibyśmy także w pozostałych pomieszczeniach.

Ochłodzenie w szkole? 

Klimatyzacja
pozwoliłaby
uczniom na
bardziej
efektywną pracę
podczas lekcji, a
nauczycielom
na lepszą
koncentrację, a
co za tym idzie -
na przekazanie
tematu w jak
najjaśniejszy
sposób. Nikomu
nie byłoby też
gorąco. W ciepłe
dni nasza chęć
do pracy jest
mniejsza,
jesteśmy
skupieni na tym,
że doskwiera
nam upał i
naszym
jedynym
pragnieniem jest
szybkie
zakończenie
lekcji. Po takiej
godzinie
organizm jest
znacznie
osłabiony.
Oczywiście,
niczego też z
lekcji nie
wynosimy.

Dlatego też
warto byłoby
zainwestować w
klimatyzację w
jak największej
ilości klas.
Głównie sale w
nowej części są
duszne,
prawdopodobnie
przez to, że
słońce przez
większość dnia
świeci właśnie w
szyby tych
pomieszczeń.
Istotne jest też
to, że znajduje
się tam
pracownia
matematyczna i
biologiczno-
chemiczna.
Nauka tych
przedmiotów nie
należy do
najłatwiejszych,
a odpowiednia
temperatura
ułatwiłaby
przyswajanie
materiału.
Niestety,
nienaturalne
chłodzenie
może też

niekorzystnie
wpływać na
nasze zdrowie.
Klimatyzacja
powoduje, że
powietrze staje
się suche, a
przez to
dostajemy
kataru i kaszlu.
Może też
doprowadzić do
szoku
termicznego w
momencie,
kiedy z
gorącego
korytarza
wejdziemy do
zimnej klasy.
Aby uniknąć
dużych zmian
ciepła,
wystarczy
zastosować się
do
powszechnie przyjętego
zwyczaju -
ustawiona
temperatura
powinna być
niższa o 3
stopnie od tej
panującej na
dworze.
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Czekamy na
ostateczną
decyzję
dotyczącą
zamontowania
klimatyzacji.
Mamy nadzieję,
że chłodniej
będzie we
wszystkich
salach

i na korytarzu,
który w ciepłych
miesiącach też
staje się
duszny. Z
pewnością
będzie to
wygoda
zarówno dla
uczniów, jak i
nauczycieli.

Nie chcemy, by
nasze mózgi
parowały!

Miłosz
Kaczmarek

Nasze marzenie Pixabay
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