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Folwark Szyfrów Spływ pontonowy

   28 września klasa 8b i 6a wybrały się na wycieczkę do Folwarku Szyfrów w Ławicy, gdzie było wiele atrakcji.
  Najpierw uczniowie ubrani w  przygotowane stroje wzięli udział w paintballu. Wiele osób było przestraszonych,
lecz okazało się, że to wspaniała i bardzo emocjonująca zabawa.
  Następnie młodzież udała się do wybranych escape roomów. W tym roku do dyspozycji uczniowie mieli nowe
pokoje m.in. Depozyt, Wagon, Grobowiec oraz starsze pozycje, czyli Zarazę, Kazamaty i Riese. We wszystkich
pomieszczeniach były przygotowane bardzo ciekawe i trudne do rozwiązania zagadki,  jednak dwóm grupom
udało się wyjść na czas. Jest to bardzo dobra propozycja dla osób w każdym wieku, ponieważ nie tylko
doskonale się przy tym bawi, lecz także uczy się nowych rzeczy i wytęża umysł. 
  Po zjedzeniu kiełbasek uczniowie wzięli udział w ostatniej atrakcji, a mianowicie spływie pontonowym. Płynąc
Nysą Kłodzką, dzieci świetnie się bawiły - było dużo śmiechu, rozmów i śpiewania piosenek, a także nauki
kierowania pontonem. 
  Wszystkim uczestnikom wycieczka bardzo się podobała. Wspaniale spędzili czas i przeżyli chwile, których
długo nie zapomną. NICOLL
Ciąg dalszy wspomnień z wycieczki na stronie 2.
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O ZAMKNIĘTYCH POKOJACH,
PAINTBALLU I PONTONOWYCH
OBROTACH...

   Gdy przybyliśmy do Ławicy od razu był drużynowy paintball. To
było coś fajnego! Ale to nie koniec.
  Po paintballu był poczęstunek - kiełbaski i napoje. Potem były
escape roomy - godzina na to, by wydostać się z pokoju. Niewielu się
to udało.
  Nareszcie dochodzimy do najlepszej rzeczy, czyli spływu
pontonowego. Ponton był na 6/7 osób. Były dość zabawne sytuacje,
np. ponton Pani Krenz zrobił ponad 50 obrotów o 360 stopni.  Nasza
grupa, która musiała być ostatnia, cały czas czekała na nich. Na tym
pontonie tylko opiekun i jeden chłopak wiosłowali, a dziewczyny coś
nagrywały, a nawet tańczyły. Potem pojechaliśmy ciuchcią z
powrotem do folwarku. Chcemy wrócić tu za rok albo wcześniej!
KUBA 

28 września grupa uczniów z naszej szkoły pojechała no wycieczkę do
Ławicy. Pierwszą atrakcją okazała się gra w paintball. Wszyscy ubrani
byli w kostiumy z motywem moro oraz kaski.
,,Podobała mi się gra. Mimo iż broń, którą mieliśmy, była dla mnie trochę
za ciężka. Udało mi się trafić jednego z przeciwników. Jestem z siebie
niesamowicie dumna" - odpowiada uczennica 8b. 
,,Byłam strasznie podekscytowana. Kiedy usłyszałam pierwsze strzały,
serce zaczęło mi bić szybciej. Gdy próbowałam przebiec z jednej bazy do
drugiej, kulka przeleciała dosłownie kilka centymetrów obok mojej głowy.
Na szczęście do końca gry nikt mnie nie postrzelił". Opowiada
uczestniczka.
Później uczniowie musieli dobrać się w grupy, aby wspólnie stawić czoła
escape roomom. Wszystkie zespoły miały ograniczony czas, aby się
uwolnić.
,,Gdyby nie presja czasu, na pewno udałoby nam się uwolnić z pokoju
szybciej. Podczas gry nie obeszło się bez krótkich sprzeczek, lecz gdy
się wzięliśmy w garść, udało nam się wyjść z pokoju" – wspominają.
Następną atrakcją był spływ pontonem.  Pogoda była słoneczna, dzięki
czemu wszyscy mogli cieszyć się przyjemną atmosferą. Oto wypowiedzi
na temat spływu:
,,Podczas spływu śmialiśmy się, opowiadaliśmy żarty, a nawet
śpiewaliśmy piosenki. Bardzo mi się podobało i chciałabym słynąć takim
pontonem jeszcze raz."
,,To był mój pierwszy spływ pontonem. Nasza grupa nie radziła sobie za
dobrze, gdyż co chwilę nas gdzieś zarzucało. Mimo tego atmosfera była
wesoła i przyjemna, przez co cały spływ pontonem uważam za udany".
Na koniec zostaliśmy przewiezieni kolejką turystyczną. Wszyscy na
pewno uważają całą wycieczkę za udaną. WIKTORIA

Paintball

Spływ Paintball

J. Okoński

J. Okoński J. Szpak
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SPOTKANIE Z "PRZEDWIECZNYM"

    W październiku naszą szkołę odwiedził jej były uczeń - Oskar
Wiaderny. Było to niezwykłe spotkanie, ponieważ w wieku 19 lat wydał on
swoją własną książkę! Nosi ona tytuł: "Przedwieczny", jest z gatunku
fantasy i opowiada walkę dobra ze złem w teraźniejszości. Opowiedział
nam on o kulisach powstania i wydania tej książki - ile trwa napisanie
danego fragmentu oraz  całości, skąd wziął pomysł na tą fabułę, jak
stworzył i na kim wzorował postacie, kto jest jego inspiracją oraz jak
wydać własne dzieło. 
    Oskar studiuje także bezpieczeństwo narodowe, lecz bardzo chciałby
napisać następne części powieści.
  Gratulujemy napisania tej książki, ponieważ nie jest to łatwe, szczególnie
w tak młodym wieku. Życzymy także dużej wytrwałości i kreatywności
oraz sukcesów w dalszym życiu. NICOLL 

DZIEŃ CHŁOPAKA W 8B

W tym roku będę pisał o najlepszych grach na telefon w
danym miesiącu. Czemu na telefon a nie na komputer?
Dlatego, że najlepszą grą na komputer niezmiennie jest
„Fortnite”. Dopóki się to nie zmieni, to będę pisał o
aplikacjach tylko na telefon. Złoty medal dla gry
września trafia do ,,Helix Jump’’. Jest to gra
zręcznościowa, w której wcielamy się w kulkę i spadamy
na dół, dotykając odpowiednich kolorów. Jeżeli nie
trafimy w dobry kolor, to przegrywany i zaczynamy od
nowa poziom. Grę pobrało ponad 200 mln ludzi i
większość opinii jest raczej dobra.
Źródła:
-https://www.google.pl
-https://play.google.com/store

 KUBA 

.

.

   Z okazji Dnia Chłopaka w klasie 8b 5.10.2018 miały miejsce różne
zabawy.
  Pierwszym zadaniem przygotowanym dla chłopców było rozpoznanie
zapachów z zawiązanymi oczami m.in. oregano, lubczyku, papryki,
pieprzu, curry, kurkumy, zielonej herbaty i świeczek zapachowych.
  Następna zabawa to 7 Seconds Challenge. Chłopcy mieli takie zadania
jak: zjedz ząbek czosnku, wybiegnij przed szkołę i zrób trzy pajacyki,
wypij szklankę wody, zaśpiewaj refren ulubionej piosenki, zjedz łyżeczkę
chrzanu, a to wszystko w jedyne siedem sekund.
  Podczas wszystkich było bardzo dużo śmiechu, a uczniom bardzo
podobał się ostatni Dzień Chłopaka spędzony w takiej grupie.
  Z okazji tego święta dużo zdrowia, szczęścia, radości i spełnienia
marzeń życzą dziewczęta. NICOLL 

Najlepsza gra na telefon 
Wrzesień 2018 r.

Nicoll

pixabay.com

pixabay.com.
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WYDARZENIA WE WRZEŚNIU SŁODKIE JEŻYKI
Takie urocze jeże są typowo jesiennym deserem.
Kruche, słodkie i wręcz idealne do kawy lub herbaty,
praktycznie same rozpływają się w ustach. 

Potrzebne będą: 
120 g masła w temperaturze pokojowej, 
150 g mąki pszennej,
 3 łyżki cukru waniliowego 
 kilka kropel aromatu migdałowego, szklanka orzechów
włoskich lub migdałów, 
czekolada gorzka, deserowa lub mleczna (w zależności
od upodobań)

Wszystkie składniki wymieszaj i dobrze zagnieć ciasto.
Rozgrzej piekarnik do 180 stopni C. Z ciasta uformuj
kuleczki o wielkości śliwek i połóż na blachę wyłożoną
papierem do pieczenia. Uformuj kuleczki w łezki -
szpiczasta strona będzie główką jeża. Włóż ciastka do
piekarnika i piecz przez 15-20 minut. W międzyczasie
rozdrobnij orzechy włoskie lub migdały. Możesz to
zrobić za pomocą blendera lub przełożyć do
plastikowego woreczka, przykryć ściereczką i
rozdrobnić je tłuczkiem do mięsa. Czekoladę pokrój na
mniejsze kawałki i roztop w kąpieli wodnej lub w
mikrofalówce (serie po 30 sekund, po każdej mieszając).
Wyciągnij z piekarnika ciastka i odłóż na kratkę.
Poczekaj aż ostygną i posmaruj je roztopioną
czekoladą. Pozostaw główki jeży czyste, bez czekolady.
Przesyp rozdrobnione orzechy do miseczki i "panieruj"
w nich jeże. Aby orzechy się dobrze trzymały to
czekolada nie może być zastygnięta. Przełóż jeże na blat
wyłożony papierem pergaminowym. Resztę roztopionej
czekolady przełóż do małego, plastikowego woreczka.
Zwiąż go gumką recepturką i zrób w jednym z rogów
małą dziurkę. Wyciskaj przez nią czekoladę wprost na
jeże robiąc im oczy i okrągłe noski.
Smacznego! WIKTORIA 

   Początek roku szkolnego

3 września w całej Polsce dzieci rozpoczęły nowy rok szkolny. Po raz
pierwszy po reformie w szkole pojawili się uczniowie klas ósmych i po raz
ostatni gimnazjaliści.
  Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy
miłego i pełnego sukcesów roku szkolnego. NICOLL

                                  Filmy

Horror ,,Zakonnica” miał premierę 7 września 2018 roku. Zapewne wiele
młodych osób wybrało się na niego z nadzieją, że obejrzą film
wprawiający ich o gęsią skórkę. Film inspirowany horrorami ,,Obecność”
oraz ,,Annabelle” według koneserów horrorów wypada dużo słabiej. Dla
osób, które nie preferują bardzo strasznych horrorów, powinien być warty
uwagi. Sceny w ciemnych i opuszczonych kościołach mogą lekko
przestraszyć! OLIWIA

                                        Sport

We wrześniu można było obejrzeć początki Ligi
Narodów w piłce możnej. Siódmego września mecz
Polska – Włochy, który zakończył się wynikiem 1-1.
Według koneserów piłki nożnej drużyna Włoch wyraźnie
lepiej sobie radziła, miała więcej sytuacji za strzelenie
gola, który dałby im zwycięstwo. Więcej o Lidze
Narodów oraz poczynaniach naszej reprezentacji w
następnym miesiącu. OLIWIA

                                     Moda

Wrzesień zaczął się bardzo ciepło, co najwyraźniej zaskoczyło wielu
znanych projektantów mody. Na szczęście ich obawy rozwiał (dosłownie)
wiatr wiejący w drugiej połowie września i przymrozki. Już podczas
wiosny na wybiegach pojawiały się: futra i ubrania w odcieniach fioletu
oraz butelkowej zieleni. Od sierpnia właśnie takie ubrania zaczęły
zapełniać sklepowe półki. Blogerki modowe od razu je pokochały. Myślę,
że nie tylko one. OLIWIA 

                                    Wybory

  26 września w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu
Uczniowskiego. Przewodniczącym został Darek z kl. III gimnazjum, a
zastępcą Wiktoria z kl. VI. NICOLL

REDAKCJA GAZETY:
NICOLL BERDYN

WIKTORIA JUSZCZAK
OLIWIA PIOTROWSKA

KUBA CHWALCZUK
SYLWIA KRENZ

foto: JOANNA SZPAK, JAN OKOŃSKI
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