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Kolejny temat, który czuje wiele osób...

Rybny aromat

Zawsze, kiedy na
obiad w naszej
szkolnej stołówce
jest łosoś,
sandacz lub inna
ryba,  które są
smażone, a nie
pieczone, zawsze
na nasze ubrania
przenosi się
nieprzyjemny
rybny zapach i
nawet jeśli mamy
świeżo wyprane
jeansy, to i tak po
takim dniu znowu
muszą iść do
prania. Ten fakt
zauważył już
każdy. W naszej
szkole mamy tak
już od kilku lat i

jest to
problematyczne,
bo pomimo tego,
że nie wszyscy
jedzą rybę, a
niektórzy nawet
nie wchodzą na
stołówkę, to i tak
ich ubrania są
przesiąknięte
nieprzyjemną
rybną wonią. Ten
problem pojawia
się już po przerwie
śniadaniowej i z
każdą lekcją się
nasila. Niestety,
prowadzi to do
sytuacji, kiedy
moja własna
siostra, która jest
w liceum, nie chce
się ze

mną przywitać i
przytulić, kiedy
wracam do domu
po „rybnym” dniu
(mówię serio).  Z
racji tego, że moja
siostra, jak już
wspomniałam,
chodzi do liceum,
nie ma obiadu w
szkole i musi iść
zjeść na miasto a
potem wrócić na
lekcje. Druga
przerwa
(śniadaniowa) w
liceum wygląda
prawie jak u nas w
podstawówce - 20
minut na zjedzenie
drugiego śniadania
i lekcja, natomiast
przerwa obiadowa

trwa aż 2 godziny!
Wszystko po to,
aby uczniowie
mieli czas pójść
gdzieś coś zjeść.
Rozmawiałam na
ten temat z moim
tatą i mówił mi, że
kiedy on był w
liceum, mieli
obiady, a ryba była
bardzo często, ale
kuchnia i stołówka
były w budynku
obok, który nie był
w żaden sposób
połączony ze
szkołą, więc
uczniowie nie byli
przesiąknięci rybą.
Czy osobny
budynek ze
stołówką

lub bardzo długa
przerwa, aby pójść
np. z rodzicami na
obiad jest lepszym
rozwiązaniem?
Nie sądzę, bo
pomimo bardzo
nieprzyjemnego
zapachu, lepiej jest
zostać w szkole i
nie przemierzać
długiej drogi tylko
po to, żeby zjeść
sobie obiad...
Jaki z tego morał?
Uwielbiamy rybę...
pieczoną!

Ania Pelak

Pyszna i pachnąca rybka z pieca :)

W tym
numerze:

Warsztaty
ceramiczne (str.
2.)

Obejrzymy film?
(str. 2.)

„Dbaj i
pamiętaj”(str. 3.)

Polecam film! (str.
4.)JZ
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Trudny wybór…

Kino vs kino domowe

Wiele osób
chodzi do kina,
a część z nich
ogląda filmy w
domu, np. na
komputerze,
laptopie czy
telefonie.
Czym się różni
kino od kina
domowego?
Multikino różni
się tym, że płaci
się za
jednorazowe
obejrzenie filmu.
Plusy tego są
takie, że film jest
puszczony na
dużym ekranie a
widzowie siedzą
na miękkich
kanapach. Lecz
są też tego

minusy, np. gdy
chce się
obejrzeć film,
ale nie jest on
już puszczany
w kinie, można
o nim tylko
pomarzyć. Kino
domowe też ma
swoje wady,
takie jak: nie
wszystkie filmy
są dostępne,
mały ekran,
słaba jakość
filmu, nie ma też
takiej atmosfery
jak w kinie.
Oglądanie filmu
w domu ma też
swoje plusy: w
każdym
momencie

można
zatrzymać
ekranizację, a
jedzenie w
domu jest
darmowe.
Każdy woli coś
innego. Naszym
zdaniem lepiej
jest oglądać
filmy w kinie,
ponieważ kino
jest legalnym
źródłem.

J.M., D.P. 
Wyszliśmy pod
koniec pierwszej
lekcji, na
angielskim.
Zajęcia
odbywały się w
MDK-u i trwały
trzy godziny
lekcyjne.
Rzeczą, którą
lepiliśmy, były
lampiony. Na
początku każdy
dostał ścierkę i
narzędzia, tj.:
wałek, nożyk,
patyczek.
Później pani
nam
wytłumaczyła,
co mamy robić.
Zrobiliśmy
projekty
naszych
lampionów i
zaczęliśmy
pracę. Najpierw
trzeba było
rzucić gliną
(oczywiście
zawiniętą w
ścierkę) kilka

razy o podłogę
lub stół. To była
świetna zabawa,
można było
rozładować
nerwy.
Następnie
zabraliśmy się z
ugniatanie gliny,
by ułatwić sobie
wałkowanie. Na
powierzchni
gliny musiała się
mieścić kartka
A4. Wałkowanie
było trudne i
ciągnęło się "w
nieskończoność",
ale daliśmy
radę. Gdy glina
była
wystarczająco
płaska,
wycięliśmy z
niej prostokąt na
kształt kartki A4.
Zabraliśmy się
za wycinanie
ozdobnych
otworów, przez
które miało
padać

światło świeczki
lub małej lampki,
którą umieści
się w środku.
Potem trzeba
było złożyć ten
prostokąt w
cylinder. Nie
było to proste.
Następnie
trzeba było
dorobić spód.
Resztę czasu
przeznaczyliśmy
na drobne
poprawki.
Oczywiście nie
mogło
zabraknąć
wygłupów
niektórych osób
z naszej klasy.
Bardzo nam się
podobało i
poszlibyśmy
chętnie jeszcze
raz na takie
warsztaty.

Alicja Fijołek i
Alicja Starzec

Praca wre!

Lampiony powstają!

Cudeńka!

W pewien październikowy poniedziałek klasa 6a
była na warsztatach z ceramiki.

Gliniane lampiony

MK-R

MK-R

MK-R



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 121 10/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Express Społeczniaka

Każda szkoła
dostaje
wyznaczone
miejsce na
cmentarzu, w
którym trzeba
posprzątać,
pozbierać liście,
powyrzucać
niepotrzebne
śmieci. Jak
wiemy, rodzina
niektórych
zmarłych
również mogła
umrzeć,
ponieważ
możemy
zauważyć wiele
starych dat. I kto
zajmie się tymi
nagrobkami?
Trzeba pomóc.
Pomocą może
być nawet
zwykłe
przetarcie
brudnych miejsc
ściereczką. Ja
biorę w tej akcji
udział po raz
trzeci i
zauważyłam, że
z roku na rok
coraz mniej
osób bierze
udział w tym
przedsięwzięciu,
a naprawdę
myślę, że warto,
bo im więcej rąk
do pomocy -
tym lepiej. Na
szczęście z
naszej szkoły
było ponad 50
osób! W tym
roku wszystko

zaczęło się o
godzinie 10.00.
My mieliśmy
sprzątać
miejsce, w
których m.in
były nagrobki
dopiero co
narodzonych
dzieci, które
umarły od razu
lub kilka dni po
narodzeniu.
Dzięki temu
zrozumiałam, że
powinniśmy
szanować to, że
jesteśmy zdrowi
i możemy na co
dzień cieszyć
się życiem.
Zrobiło mi się
przykro, że
właśnie takie
malutkie dzieci
nawet nie
poczuły, co to
jest "życie" i nie
mogły odkrywać
świata tak jak
my, teraz.
Każdy coś robił.
Nie było osoby,
która stała w
miejscu. Jeden
grabił liście,
drugi coś mył, a
niektórzy nawet
zapalili znicze
tam, gdzie od
dawna ich
brakowało. W
trakcie pracy
mogliśmy napić
się ciepłej
herbaty, od
której od razu
chciało

się znowu
zacząć
pracować. Mimo
iż nie było nas
za wiele,
skończyliśmy
trochę przed
czasem i
zaczęliśmy się
zbierać do domu
około godziny
12:30. Uważam,
że akcja ta uczy
odpowiedzialności
i tego, że nawet
Ci, których już z
nami nie ma,
potrzebują
trochę opieki i
uwagi. To, że
odeszli, nie
znaczy, że nie
powinniśmy o
nich pamiętać.
Każdy może
wyciągać z tego
inne wnioski, ale
ja wiem, że nie
poszłam tam po
to, żeby mieć
lepszą ocenę z
zachowania, ale
po to, żeby lepiej
zrozumieć to, że
każdy zasługuje
na chociaż
chwilę troski i
przede
wszystkim
wiem, że warto
dbać  i warto
robić coś dla
tych, którym
jesteśmy w
stanie pomóc
tylko my.

Amelia Spieć

Mycie pomników

Szorowanie

Zebrane liście

20 października w Lubinie odbyła się akcja "Dbaj i pamiętaj". Nasza szkoła bierze w niej udział od wielu
lat.

"Dbaj i pamiętaj" 

AS

AS

AS
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"Do wszystkich chłopców, których kochałam"
reżyseria Susan Johnson

Lara Jean nie
miała nigdy
chłopaka. Ale
były momenty,
kiedy
zakochiwała się
tak mocno, że
nie wiedziała, co
zrobić. Wtedy
pisała listy.
Łącznie
powstało ich
pięć. Pięć listów
do pięciu
chłopaków,
którzy
kiedykolwiek
skradli jej serce.
Pierwszy był
Peter. Peter
Kavinsky. Była
to miłość z 7
klasy, więc nie
dziwne, że
szybko o niej
zapomniała. A
może jednak
nie? Tak czy
inaczej, teraz
Peter Kavinsky
był
niesamowitym
ciachem,
będącym
jednym z tych
popularnych
kolesi grających
w szkolnej
drużynie

sportowej, więc
przy nim
niewidzialna
Lara Jean nie
miałaby szans.
Drugi i trzeci:
Kenny z obozu i
Lucas z balu
gimnazjalnego.
Kenny po obozie
rozpłynął się w
powietrzu, a
Lucas okazał
się
homoseksualistą.
Czwarty, John
Ambrose,
chłopak z
Modelu ONZ.
Poznali się tak
szybko, jak
zakończyła się
ich znajomość.
I piąty. Josh
Sanderson.
Tylko że on był
chłopakiem jej
siostry.
Wszystko było
w porządku,
dopóki te listy
zostawały
tajemnicą. Ale
los chciał, żeby
przestały nią
być.
Do
niezauważalnej
Lary Jean

podczas lekcji
wf, podchodzi
Peter Kavinsky.
Lekko
skrępowany
wyjaśnia, że
raczej nic z tego
nie wyjdzie, a w
ręce trzyma list.
Jej list. Parę
sekund później
nastolatka
zauważa Josha,
który zmierza z
pewnością w jej
kierunku.
Zgadnijcie, co
niesie.
Przerażona
dziewczyna
całuje Petera i
ucieka
zostawiając
zszokowanych
chłopaków. I to
na tyle, jeśli
mówimy o jej
reputacji szarej
myszki.
Zamyka się w
toalecie, a kilka
chwil później
ktoś wsuwa pod
drzwiami
otwartą kopertę.
Lucas James.

Właśnie tak.
Listy zostały
wysłane.
Zmęczona
całym dniem
Lara jedzie do
swojej ulubionej
restauracji,
gdzie spotyka
ostatnią osobę,
jaką miała
ochotę spotkać.
Petera
Kavinskiego.
Chłopak odwozi
ją do domu,
wzbudzając
zazdrość
mieszkającego
obok Josha i
proponuje
dziewczynie
pewien układ.
Lara, chcąc

uniknąć
katastrofy,
zgadza się na
propozycję
Petera.
Akcja toczyła
się naprawdę
szybko, nie
można było się
nudzić. Aktorzy
spisali się
świetnie, a ich
dobór był
zdecydowanie
trafiony, ale
mimo wszystko
na największe
brawa zasługują
Noah Centineo i
Lana Condor.
Jest to cudowna
historia o
miłości,
przyjaźni,

marzeniach i
siostrzanej
więzi. Zabawny,
a jednocześnie
wzruszający
film. Jest
prawdziwym
odzwierciedleniem
stwierdzenia, że
na rodzinie
zawsze można
polegać.

Klara
Dąbrowska
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