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Nowy rok, nowe
wyzwania! Co się
zmieniło? Co Ty
planujesz w nowym
roku szkolnym? Czym
zaskoczysz siebie i
innych? Wierzymy w
Twój sukces!!!

pasowanie

Amelia z autorką "Detektywów z Tajemniczej 5"

22 września roku w sobotę
wyruszyliśmy na wycieczkę
na Festiwal Granda. Były
tam różne zagadki, czasem
musieliśmy wznieść się na
wyżyny naszego intelektu,
by odgadnąć zaszyfrowane 
wiadomości. Spotkaliśmy
się również z pisarką Martą
Guzowską, która
opowiedziała o swojej pracy.
Zdradziła nam także, o
czym będzie 4 tom
"Detektywów z Tajemniczej
5". Polecam jej książki.
Amelia Wojtasińska

Wracamy z nowymi pomysłami, nowymi redaktorami oraz nowymi artykułami!
W Waszych rękach pierwsze tegoroczne wydanie gazetki szkolnej "Sensacje i
Wariacje". Do naszego zespołu dołączyli: Ada z 5a i Krystian z 4b.  Wierzymy,
że będzie ciekawie. Miłej lektury!                  Piotr Wytykowski i cała redakcja

Nie da się nie zauważyć, że
szkoła wypiękniała. Od
strony ulicy czaruje nie tylko
uczniów, zatrzymują się, by
podziwiać także
mieszkańcy Jeżyc i goście.
Prace wciąż trwają, co bywa
uciążliwe, ale jeśli efekt
będzie tak samo piękny,
damy radę:)

 Ale granda na Festiwalu "Granda"!     
       Warto czytać kryminały.

W szkole po raz pierwszy
jest klasa ósma, a nawet
dwie:) Są też dwie klasy
pierwszaków, które po
pasowaniu stały się
pełnoprawnymi uczniami.
Przerwy wydłużyły się do 10
minut. Chyba trzeba nosić
większe śniadanie:)) Mamy
kilkoro nowych nauczycieli,
już się chyba u nas
zadomowili. We wrześniu
wybraliśmy nowych
członków samorządu
uczniowskiego. Oby mieli 
duży zapał do pracy. A TY?
Co postanowiłeś w tym
roku? Zaangażuj się i
zaskocz swoimi pomysłami!

Już dziś zapraszamy
wszystkich na paradę z
okazji imienin ulicy Św.
Marcin, która odbędzie się
11 listopada. Imieniny Ulicy
2018 są częścią
całorocznego programu
"Pochwała Wolności"
w Centrum Kultury ZAMEK.
Jak mówią organizatorzy
"jego istotą jest refleksja nad
ideą wolności oraz
budowanie świadomej,
aktywnej i odpowiedzialnej
wspólnoty". Barwny
korowód ruszy o godz.

13.30 z ulicy Bukowskiej i
przejdzie na Plac Adama
Mickiewicza. Będzie w nim
szła grupa uczniów z naszej
szkoły, która reprezentować
ma dzielnicę Jeżyce.
Przygotowujemy się do tego
dnia niezwykle aktywnie, co
możecie śledzić na stronie
szkoły. Mamy nadzieję, że
przyjdziecie świętować i
pomachacie nam, gdy
będziemy Was mijać:)
Zapraszamy serdecznie. 

fot.p. Justyna Szkudlarz

.
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   Tajemniczy gość z rudą kitką

Kręgle są jedną z najstarszych dziedzin sportu. Podobno już jaskiniowcy
grali w kręgle, posługując się kamieniami. W grobowcu egipskiego faraona
znaleziono kule i kręgle sprzed 5300 lat. Od XII do XIV wieku kręgle miały
wyłącznie charakter rozrywkowy. Grano w nie głównie na jarmarkach,
weselach, zabawach. Później  kręgielnie były w większości europejskich
miast. Wtedy też ustalono pierwsze zasady tej gry. Liczbę kręgli określono
na 9. W Anglii w XIV wieku kręgle były tak popularne, że król zabronił tej gry,
ponieważ bał się, że ludzie stracą całe zainteresowanie łucznictwem. Jednak
gra dalej pozostała popularna. Od XVIII wieku zaczęły powstawać kryte
kręgielnie. Wtedy kręgle stały się nie tylko rozrywką, lecz także źródłem
dochodu. W 1875 roku w Nowym Jorku powstał pierwszy na świecie
Narodowy Związek Kręglarstwa. Niestety, do tej pory kręglarstwo nie stało
się dyscypliną olimpijską. Obecnie w kręgle gra ponad 100 milionów ludzi w
90 krajach.                                   Adrianna Biesiadka 5a5a i jej zmagania z kręglami

WAKACYJNE
RELACJE

Każdy wie, że
wakacje to najlepszy
czas, żeby nawiązać
nowe znajomości.
Najlepiej zrobić to
w Gąskach nad
morzem. Można tam
zwiedzić również
ciekawe miejsca
takie jak: latarnię
morską, niezwykłe
place zabaw. Ja 
spędzałem najwięcej
czasu na plaży i

w restauracji, gdzie
podawali
pyyyyyyszne ryby.
Nie trzeba jechać
daleko, by szukać
nowych znajomości.
Można także
odwiedzić, jak ja,
pobliski Międzychód. 
Zachwyca on
pięknym jeziorem i
niezwykłymi
uliczkami.
Polecam wszystkim,
żeby tam pojechali.
Krystian
Kobrzeniecki  klasa
4B

Gąski

.

.

Moje ulubione zwierzę
to kot. Zwierzętami
tymi interesować
zaczęłam się już
dawno temu. Posiadam
wiele figurek kotów
oraz książek o nich.
Mam również swojego
żywego kotka, tak jak
mój brat, są
rodzeństwem i mają
aktualnie sześć
miesięcy. Mój pupil ma
na imię Gustaw, a jego
brat to Stefan. Mój
kotek zawsze był
spokojny i cichy, lecz
kot mojego brata już
kiedy miał jeden dzień,
strasznie głośno
miauczał i zostało mu
to do dziś. Kiedy nasze
kotki były jeszcze
bardzo malutkie,

nikt nie chciał brać
Stefanka na ręce, bo
strasznie drapał i
bardzo głośno
miauczał. Obydwa
kotki są bardzo
kochane i codziennie
rano przychodzą do
łóżka moich rodziców,
a jeżeli drzwi od pokoju
mojego brata i mojego
są otwarte, przychodzą
do nas. Bardzo lubią
spać w torbach i na
parapecie. Zwykle w
dzień śpią, a w nocy
zaczynają biegać i się
bawić. Mimo, że są ze
mną dopiero pół roku
nie wyobrażam sobie
życia bez nich.

Kiedy pewnego dnia dojechaliśmy z moimi rodzicami oraz bratem na działkę,
było jeszcze bardzo wcześnie, więc od razu po zamknięciu bramy
wypuściliśmy koty na dwór, aby sobie trochę pobiegały. Siedziałam z moim
bratem w domu, lecz po dłuższej chwili postanowiłam, że wyjdę na dwór i
zobaczę, jak mają się nasze kotki. Usłyszałam dziwny szelest za altanką.
Pobiegłam szybko zobaczyć co to. Niestety, nie zdążyłam zobaczyć
tajemniczego gościa za altanką, lecz udało mi się zobaczyć go pod tarasem.
Był to młody lisek! 

Wystraszyłam się bardzo i od razu pobiegłam powiedzieć to moim
rodzicom. Mój tata wyszedł z domu, aby znaleźć kotki, żeby nic im się nie
stało. Kiedy przyniósł obydwa kotki do domu, zamknęliśmy je w pokoju na
chwilę, aby rozejrzeć się, czy lis nigdzie nie grasuje. Teren wydawał się być
czysty, dlatego po chwili ponownie wypuściliśmy koty na dwór. Wieczorem,
gdy zaczęło robić się już ciemno, byłam z moimi rodzicami i bratem na
dworze i jedliśmy orzechy. Moi rodzice poszli do ogródka zobaczyć, czy nic
się tam nie dzieje i zobaczyli tego samego liska, którego widzieliśmy
wcześniej. Nie bał się on nas, tylko spokojnie sobie siedział jak gdyby nigdy
nic. Kiedy nasz tata już długo nie wracał, postanowiliśmy, że razem z moim
bratem pobiegniemy i zobaczymy, co się dzieje. Dostrzegliśmy naszego
tatę, który próbował odstraszyć liska. Razem z moim bratem zaczęliśmy się
śmiać, dopiero wtedy lis zląkł się naszego śmiechu i uciekł. Ciekawe, czy go
jeszcze spotkamy...

Adrianna Biesiadka 5a

Koty też mogą być najlepszym  przyjacielem
człowieka...                       Adrianna Biesiadka

.

fot. Wikipedia

fot. Ada Biesiadka

fot.AB
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Po klasówce z
matematyki
rozmawiają dwaj
koledzy:
- Ile zrobiłeś zadań?
- Ani jednego.
- Ja też. Pani znowu
powie, że ściągaliśmy
od siebie.

Wrzesień kojarzy się z
powrotem do szkoły,
dla niektórych to
przykre. Jednak 30
dzień tego miesiąca
jest szczególnie
radosny dla każdego
chłopaka. Dlaczego?
Ponieważ wtedy jest
ich dzień! Nie
byłybyśmy jednak
sobą, gdybyśmy
trochę z Was,
chłopaków, nie
pośmieszkowały. 

Właśnie dlatego
piszemy ten artykuł.  
Plusy życia bez
chłopców to
oczywiście cisza na
lekcjach i spokój na
korytarzach
szkolnych. Gdyby ich
nie było, na pewno w
szkole byłoby mniej
wypadków.  Myślę, że
super by było nie
słyszeć codziennie o
Fifie18, piłce nożnej,
meczach i wściekłych

jaszczurach. 
Wyobrażacie sobie na
przykład wuef bez tej
bandy dzikusów? My
nie! Chociaż myślimy,
że czasami to byłoby
ekstra.  Jednak wiecie
co? Pomimo tego
wszystkiego, nie
wyobrażamy sobie
dnia bez tej bandy
niesfornych
facetów. Chyba ich
nawet lubimy, ale to
tajemnica:))) Więc
ciiiiiiiiii....

                                             Szkoła bez… chłopaków!
                  Czyli marzenia Amelii Wojtasińskiej i Anastazji Sobczak z 6a

.

Pewnie
zauważyliście, że na
korytarzach pojawiło
się kilka nowych
twarzy. Jedną z nich
jest studentka filologii
polskiej, która
realizuje  u nas
praktyki.
Postanowiłem
przeprowadzić z nią
krótki wywiad.
-Dzień dobry, pani
Olu. Od kiedy pani studiuje?

- To już mój trzeci rok
na studiach.
-Dlaczego ta szkoła, 
a nie inna?
-Właściwie trafiłam tu
przypadkiem.

Potrzebowałam
wybrać jakąś szkołę
na praktyki i
szukałam takiej, która
jest najbliżej mojego
miejsca
zamieszkania. Szłam
w ciemno, ale
okazało się, że to był
mój najlepszy wybór!
-Bardzo
interesujące.
Dlaczego polski a
nie np. chemia,
fizyka, lub
geografia?
- Już w czwartej
klasie podstawówki
bardzo kochałam
język polski i zawsze

powtarzałam, ze
zostanę
nauczycielką. Miałam
w moim życiu
cudowne polonistki i
też chciałam taka
być. Cóż, marzenia
trzeba spełniać!
-Dużo Pani pisze?
Bo rozumiem, że
Pani studia są
wymagające?
- Oj, to prawda.
Podczas roku
akademickiego
muszę napisać około
dziesięć prac,
zazwyczaj po 5-10
stron. Nieraz nie
przespałam nocy z
tego powodu.

- O kurczę, tak
dużo?! Jak pani
ocenia naszą
szkołę?
-  Poczułam się tu,
jak u siebie. Tęsknię
za czasami
szkolnymi i tutaj
mogłam do tych chwil
wrócić. Dodatkowo
mogę zobaczyć
szkołę nie tylko z
perspektywy ucznia,
ale także
nauczyciela. To
bardzo ciekawe.
Poznałam też
wspaniałych uczniów,
którzy zdobyli moją
ogromną sympatię!

- Czy jeżeli pani by
mogła, zostałaby
dłużej w naszej
szkole?
- Pewnie. Z żalem
kończę te praktyki.
Niestety muszę
wracać na uczelnię…
- Jedno pytanie,
które trzymam w
myślach: czy Pani
wróci do tej szkoły?
- Myślę, ze będę
wracać, pojawiać się
z nowymi pomysłami
na lekcjach i na kółku.
Już nie mogę się
doczekać!
-Dziękuję za
wywiad. Do
zobaczenia! 

- Również dziękuję i
do rychłego
zobaczenia!

                 Wywiad z pewną miłą i interesującą Panią...                  
               Zapraszam do lektury - Oktawian Kryszak z 6b

.

                    Mniam, mniam… Potrawy z różnych krańców świata
                                                    sezon 2 cz. 1
W tym roku znów  postaram się pokazać Wam "przysmaki" z różnych
rejonów świata. Dziś przenosimy się do Południowej Afryki. Doskonała
potrawa stamtąd  nazywa się  Robaczki Mopane z sosem słodko –
obrzydliwym;) Są to jadalne gąsienice, bardzo bogate w białko. Duże, tłuste,
szarożółte. Najczęściej spożywa się je jako suszone „chipsy” oraz dodatki
do zupek afrykańskich. 
To co, pakujemy walizki i lecimy do Afryki zajadać się tymi chipsami? 

Oktawian Kryszak 6b
Smacznego!

Nauczyciel na lekcji
matematyki:
- Jasiu, skoro w jednej
dłoni mam 9 jabłek, a w
drugiej mam 7 jabłek to
znaczy, że...?
Jasiu odpowiada:
- To znaczy, że ma
pan bardzo duże
dłonie, proszę pana.

projekt Amelia i Nastka

fot. red. .
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Dnia 28 września odbyła się ,,Noc Naukowców’’. Razem z
mamą i młodszym bratem Frankiem uczestniczyliśmy w tym
wydarzeniu na Uniwersytecie Przyrodniczym. Doświadczenia,
na które zapisała nas mama, odbywały się w budynku WTŻ
(Wydział Teologii Żywienia). 

Pierwsze doświadczenie nazywało się ,,Chrup, Chrup, czyli jak powstają chrupki’’. Chrupki robi się
w maszynie, która się nazywa ekstruder z kaszki kukurydzianej. Każdy dostał po paczce. Ja dostałam
aż CZTERY paczki. Wiem, jestem łakomczuchem:)
 
Następne doświadczenie wydawało się równie smaczne. Co chwilę się pytałam mamy, czy to da się
zjeść. A były to lody czekoladowe, przepyszne. Pewnie sobie pomyślicie: "Ja przecież mogę sobie
zrobić te lody w domu". Ale jesteście pewni? Macie w domu ciekły azot? Dobrze usłyszeliście, ciekły
azot. Większość z was powie: "Co to jest?" Ciekły azot w otwartym naczyniu w warunkach normalnych
wrze w temperaturze −195,8 °C. Współcześnie ciekły azot otrzymywany jest na wielką skalę przez
skraplanie i parowanie frakcjonujące powietrza atmosferycznego. Używany jest w laboratoriach
naukowych, jako czynnik termostatyczny i chłodzący, a także źródło azotu gazowego do atmosfery
ochronnej, syntezy amoniaku w procesie Habera. Przechowywany jest w naczyniach
termostatycznych zwanych naczyniami Dewara i takie naczynie musieliśmy znaleźć przez
zrobieniem lodów.

Były jeszcze inne doświadczenia z ciekłym azotem, których nie zabrakło w Maksie (Colegium
Maksimum). Mogliśmy zobaczyć, jak wygląda komórka roślinna. Jak zachowuje się balon i róża
poddana działaniu własnie ciekłego azotu. Wśród licznych doświadczeń prezentowanych przez koła
naukowe, mogłam zobaczyć doświadczenia chemiczne takie jak: ,,Kameleon’’, ,,Ciuchcia’’, jak
powstaje lampa olejowa, czy ,,Duch’’. 

Koło naukowe Operon pokazało nam i pomogło w stworzeniu specjalnych
kapsułek, był to zapach zamknięty w żelu. 

Kiedy byliśmy już w budynku Cieszkowskich na Wojska Polskiego 71 wraz
bratem Frankiem udałam się na zajęcia zorganizowane przez koło naukowe
leśników - Picasso. Spytacie, co Picasso ma do przyrody? Absolutnie nie
mam pojęcia. Tam wspólnie z bratem malowaliśmy farbami po drewnie.

Następny wyzwaniem naukowym było odnalezienie na mikroskopie
elektronowym i na komputerze tego samego preparatu z komórkami
zwierzęcymi. Odnalezienie pierwszego ujęcia było trochę trudne, ale zadaniu
podołałam i nawet w około minutę odnalazłam drugie takie same ujęcie. W
katedrze anatomii i histologii zwierząt mogłam podziwiać prawdziwe
eksponaty różnych zwierząt i organów zwierzęcych. W końcu Uniwersytet
Przyrodniczy kształci również przyszłych weterynarzy.  Mama mówi, że
panią profesor bardzo zadowoliłam i chyba nawet trochę zdziwiłam wiedzą.
No bo jedenastolatka kontra mikroskop? Dziecko i laboratorium? Dla
niektórych to masakra, ale ja nieco się interesuję nauką i nieraz miałam do
czynieni z tym urządzeniem. 

Do domu wróciłam po 21.00. To był długi wieczór. Przebywałem wśród
naukowców i tych prawdziwych z tytułem naukowym, jak również tych
przyszłych, którzy za kilkanaście lat nimi będą, o ile złapią bakcyla do nauki.
Byłam zmęczona, mój mózg był przepełniony wiedzą, ale było warto.

Więc serdecznie Was zapraszam na kolejną taką noc. Odbędzie się
dopiero za rok, ale warto czekać i upolować coś dla siebie.

Jadwiga Kochańska klasa 6b 

fot. Jadzia Kochańska

fot. JK

fot. JK
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