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 Walentynki już minęły dawno, ale my mamy dla was quiz dzięki któremu cofniemy się trochę w
czasie. Zapraszamy,
                                                                 
   QUIZ O WALENTYNKACH 

1. Kiedy obchodzimy walentynki?
  14 Styczeń, 14 Luty, 15 Luty?
2. Jaki jest najpopularniejszy prezent walentynkowy?
  Jabłko w różowym lukrze, pudełko czekoladek w kształcie serca, kartka walentynkowa?
3.  Dlaczego świętujemy walentynki 14 lutego?
  14 lutego zmarł Św. Walenty, 14 Lutego odbył się pierwszy pocałunek,  14 lutego stworzono to święto?
4. Ile kosztował najdroższy prezent?
1 milion, 220 tysięcy, 221 tysięcy?
5. Jak inaczej nazywamy walentynki?
Święto zakochanych, Święto miłości, Święto całowania
6. Kto jest patronem walentynek?
Św. Jacek, Św. Antoni, Walenty.
7. Czy Walenty jest święty?
Tak czy Nie?
8. Dlaczego w walentynki obdarowujemy się upominkami?
Ponieważ: kochamy się, to tradycja czy musimy?
9. Jaki jest symbol walentynek?
Serce, pluszowy miś, jabłka w różowym lukrze?
10. Jak nazywa się aniołek z łukiem i strzałą?
Walentynek, Amorek, Januszek.

Nikola T.
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14 stycznia odbył się 27 finał Wielkiej 0rkiestry Świątecznej Pomocy. To wielkie charytatywne wydarzenie,
które już po raz 27. odbyło się nie tylko w Polsce ale także w Australii czy Portugalii . W Rumi finał trwał od
godziny 13 do wieczora. Koszulki, kubki, smycze oraz kalendarze to rzeczy jakie można było dostać w
sklepiku. Jak co roku odbyły się występy artystyczne takich grup jak Spin, Spin on rolls czy Embi. Niektóre z
tych występów można obejrzeć w internecie (do czego zachęcam bo naprawdę warto) np. za pomocą naszej
gazetki wpisując do przeglądarki poniższy link. Stawka w tym roku była bardzo wielka, lecz każdy grał do
jednej bramki. Przewidywana łączna kwota zebrana w Rumi wynosi około 102,5 tysiąca złotych co stanowi
kolejny rekord, ponieważ w zeszłym roku wynosiła ona ostatecznie 77 tysiące 294 złotych.
Z powodu ostatnich wydarzeń i powrotu Pana Jurka Owsiaka jako Prezesa Fundacji WOŚP, nagraliśmy
filmik z podziękowaniami, który zamieścimy w następnym numerze.

Filmik z podziękowaniami:
Występ grupy EMBI: https://pl-pl.facebook.com/eMBi.Crew/videos/2373799279570520/

Przygotowała
Agata Wojciechowska

                          

                         27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rumi
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1.  W którym roku i gdzie powstała marka citroen ?
  Marka Citroen powstała we Francji , równo 100 lat temu.
2.  Kto był założycielem marki citroen ?
Założycielem marki był Andre Gustaw Citroen i na początku działalności produkowała koła zębate do
różnych urządzeń. Od daszkowych kół zębatych wywodzi się znaczek Citroena.
3.  Jaki model przyniósł marce największy sukces ?
 Największy, prawdopodobnie sukces marce przyniósł model 2CV. Był to prosty, nieskomplikowany,
bezawaryjny i tani samochód.
4.  Kto jest najlepszym klientem firmy JD Kulej trójmiejskiego dilera marki Citroen?
Najlepszymi klientami są firmy ponieważ często kupują corocznie po kilka lub kilkanaście aut. Przykładem
może być gdyńska firma Hamilton.
5.  Jaki jest przybliżony cel sprzedażowy firmy JD Kulej?
Przybliżony cel sprzedaży samochodów przez firmę JD Kulej w tym roku to około 2,5 do 3 tysięcy aut.
6.  Jakie nowe modele Citroena wejdą do sprzedaży w tym roku?
Największą nowością i najbardziej oczekiwaną, która wejdzie do sprzedaży w tym roku jest Citroen C5
Aircross. Jest to samochód typu SUV czyli auto o polepszonych własnościach terenowych. Nowością w tym
roku będzie również nowe C4 czyli klasyczny model typu kompakt. W przyszłym roku największą nowością
będzie powrót klasycznego modelu C5 aktualnie nieobecnego w gamie modeli Citroena.
7.  Jaki model Citroena obecnie najlepiej się sprzedaje?
Największym zainteresowaniem klientów indywidualnych aktualnie cieszy się model C3, nieduży miejski
samochód.

8.  Czy Citroen produkuje i sprzedaje na
polskim rynku samochody elektryczne?
Obecnie jedynym w  pełni elektrycznym
samochodem marki Citroen sprzedawanym na
polskim rynku jest Berlingo. Od 2020 roku każdy
model w gamie będzie miał odpowiednik
elektryczny i hybrydowy.

9.  Jakie auto z gamy Citroena Panu się
najbardziej podoba?
Najbardziej podoba mi się Citroen Cactus, chyba
najbardziej charakterystyczne auto w gamie.
Wyróżnia się wyglądem zarówno wnętrza jak i
karoserii.

                
                Wywiad z dealerem Citroena.
         Przygotował Oskar Rutkowski klasa 4a

GG
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ROBOT MAKSA

W tym numerze gazetki przedstawię
Wam mojego nowego robota.

Potrafi mniej rzeczy niż poprzednie, ale za to jest
bardzo pomocny przy takich czynnościach jak:
- sprzątanie małych rzeczy,
- przesuwanie średnich rzeczy,
- potrafi pokonywać różne przeszkody.

Jest jednym z robotów,  które mało potrafią, ale są
bardzo pomocne w sprzątaniu.
Mam nadzieję, że w przyszłości roboty wejdą do
użytku w życiu codziennym i byłaby to bardzo
dobra zmiana dla większości ludzi, ponieważ
uprościłyby prace większość ludzi.
Niestety roboty, które są o wiele bardziej
zaawansowane od moich są dopiero w fazie
testów.
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1.Jak się pani czuję w roli nauczyciela od historii ?
 - Długo jestem już nauczycielką historii. Lubię ten przedmiot związku
z tym czuję się z tym bardzo dobrze ucząc młodych ludzi na temat przeszłości.

2.Czy prowadzi pani jakieś zajęcia pozalekcyjne?
-Tak , od dłuższego czasu prowadzę kółko historyczne. Na kółku w tamtym roku na przykład
zdobyliśmy 1 miejsce w konkursie wojewódzkim. Szóstka uczniów z obecnej klasy 8A będzie jechała
na wycieczkę śladami powstania wielkopolskiego i śladami powstania śląskiego. W ubiegłym roku z
kolei zdobyliśmy 3 miejsce w województwie. Temat był związany z odzyskaniem niepodległości. Czyli
poszukiwaliśmy ludzi. którzy brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej w roku 1920 i udało nam się i
za to właśnie otrzymaliśmy pierwsze miejsce.

3. Czy pani w dzieciństwie chciała zostać nauczycielem historii?
- Jakbym tak sięgnęła w przeszłość to tak do końca. Nie myślałam o tym kiedy skończyłam liceum.
Później poszłam na studia i stwierdziłam, że może tak na rok pójdę do szkoły uczyć i tak zostało już
więcej niż rok.

4. Ile pani już uczy?
- Około 30 lat, więc minęło sporo czasu.

5.Czy pani udziela się jakoś społecznie?
- Oczywiście lubię  pomagać innym, bo sprawia mi to przyjemność. Udzielanie się i praca na rzecz
innych. Ludzi młodych zachęcam do niesienia  pomocy. Między innymi pracujemy z Caritasem. 
 Zresztą wy tak samo pomagacie i zbieracie zabawki i żywność w Auchan i zawozimy to do
bursztynowej przystani w Gdyni gdzie jest hospicjum dziecięce.  To wszystko naprawdę sprawia nam
przyjemność.

6. Kim pani chciała zostać w dzieciństwie?
- Ja myślę że chciałam zostać policjantką. Zmieniło się to bardzo mocno.

7.W jakim wieku zaczęła się  pani interesować historią?
- W moim domu historia była od zawsze. Moi rodzice interesowali się historią. Mój brat czytał takie
książeczki tygrysy. Jedna z moich sióstr też jest nauczycielem od historii. W mojej rodzinie ta
historia była od zawsze. Mój tata walczył w czasie II Wojnie światowej.  

Wywiad z panią Teresą
Brunath- nauczycielką

historii

Agata
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Mój wujek z kolei walczył na Westerplatte. Mój drugi wujek zgiął w Katyniu. Historia była taka Bardzo
szeroka. Dziadek brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Czyli też znowu historia.

8.Ma pani jakieś inne rodzeństwo oprócz jednej siostry?
-Tak, w mojej rodzinie była nas piątka. Muszę wam przyznać, że ja mam jedno dziecko i tak trochę
smutno, bo jak nas zabraknie to ona nie ma nikogo żeby z kimś porozmawiać, a jak nas jest piątka to
my się spotykamy, na boże narodzenie spotykamy się na różnych uroczystościach i w tym
momencie możemy się też wspierać, a ona jest sama. Mam trzy siostry i jednego brata 

9.Na czym polega praca nauczyciela?
- Praca nauczyciela jak same obserwujecie polega na tym, aby was nie tylko oceniać ale też nauczyć.
Ja bym chciała, aby uczniowie polubili historię.

10.Czy ma pani jakieś hobby poza historią?
-Tak mam hobby. Interesuje się botaniką, roślinami więc bardzo lubię swój ogród. Oprócz tego 
kocham czytać książki.

11.W jakim przedziale wiekowym uczy Pani uczniów?
- Uczę od 4 klasy do klas maturalnych czyli i w szkole podstawowej i w liceum. Uczę historii 
i drugiego przedmiotu, który jest od klasy 8 -Wiedzy o społeczeństwie.

12.Czy uczy lub uczyła pani dzieci z  klas 1-3?
- Teraz was zaskoczę  kiedy zaczynałam pracę w szkole to byłam wychowawczynią  jednej
  klas 1-3. Jednak później stwierdziłam, że to nie to, co bym chciała robić. Skończyłam studia
historyczne w Gdańsku i zaczęłam uczyć historii. 

13.Z  jakim przedziałem wiekowym lepiej się pani pracuję?
-Szczerze mówiąc lepiej z uczniami szkoły podstawowej ponieważ widzę to zaciekawienie,
pochłanianie wiedzy, którą ja im przekazuje. Chęć brania udziału w różnych konkursach
historycznych. Starszy uczeń w ubiegłym roku zajął pierwsze miejsce w Polsce.
Sukcesy budują człowieka i uważam, że uczniowie podstawówki chętniej jeszcze chcą czerpać tą
wiedzę.

14.Czy chce dodać pani coś od siebie?
-Chcę zachęcić uczniów do wzięcia udziału w projekcie Erasmus +. Na drzwiach i tablicach są
rozwieszone plakaty z informacją. Jest to wymiana młodzieżowa z takimi krajami jak Hiszpania,
Włochy , Turcja czy Rumunia. Uczniowie oczywiście muszą spełniać warunki . Muszą mieć co
najmniej 13 lat do 18 bo później są to osoby dorosłe. Trzeba też znać Angielski ponieważ to język,
którym porozumiewamy się prawie w każdym kraju. Oczywiście jedzie się tam pod opieką
nauczyciela. Mieszka się z rodziną osoby, z którą się zamieniasz, a ona mieszka u ciebie.  Projekt jest
dwuletni. Za wyjazd nie trzeba nic płacić ponieważ projekt jest dofinansowany przez Unię
Europejską. Wyjazd trwa tydzień. Trzeba mieć też chęć, aby pojechać do innego kraju ponieważ na te
osoby czekają pewne zadania, które trzeba wykonać.

   Dziękujemy Agata Wojciechowska i  Emilka Szablikowska 
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                                 Barwniki Syntetyczne

Czy da się uniknąć spożywania barwników syntetycznych?

Barwniki syntetyczne to barwniki, które są sztuczne i chemiczne.
Te barwniki mają zadanie dawać jedzeniu kolor, smak i wygląd.
Takie barwniki znajdziemy np. w słodyczach, płynów do mycia,
kostkach toaletowych ale też w zielonym groszku. Tak takie same
barwniki, które są w kostkach toaletowych znajdziemy też w
słodyczach.
Odpowiedź na to pytanie to nie. Nie da się uniknąć jedzenia
barwników syntetycznych.

GG

                                            PUCHACZ ŚNIEŻNY

Puchacz śnieżny jest dużym obficie opierzonym ptakiem. Nogi oraz palce
opierzone miękkimi ,białymi piórami .Jest to gatunek zaliczany do
awifauny Polski, bardzo rzadko przylatujący do naszego kraju.
Najczęściej występuje w Eurazji oraz Ameryce Północnej .Zimuje
najczęściej na całym Półwyspie Skandynawskim. Sowy śnieżne jedzą
gryzonie oraz małe ptaszki, czasem poluje na ryby lecz najwięcej zjada
małych robaczków. Poluje w ciągu dnia.
Puchaczem śnieżnym była Hedwiga z cyklu opowieści oraz książek o
Harrym Potterze.

Na obrazku widnieje sowa śnieżna, która pozuje do zdjęcia przed chatką.
Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do przeczytania naszych kolejnych 
artykułów.

GG

GG
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                             Fabuła gry

Po przygodach, które miał Kratos
na Olimpie uciekł na daleką północ szukając
spokoju. Główny bohater znajduje swoją
miłość, zakochuje się i zakłada rodzinę.
Nagle jego żona umiera i Kratos zostaje sam z
synem Atreusem. Jej ostatnim życzeniem było, aby
zanieść jej prochy na najwyższą z gór w okolicy.
Kratos wybiera się z  synem na polowanie, aby
sprawdzić czy Atreus  jest gotowy do drogi.
Okazało się, że nie jest.
Nagle odwiedza ich nieznajomy, który chce
wypytać go o kilka rzeczy.
Wtedy przejmuje kontrolę gracz.
Tajemniczy nieznajomy nie ma dobrych intencji. Po
walce Kratos z Atreusem wyrusza w drogę z obawy
o atak wrogich bogów.

Wiele osób zastanawiało się jaka będzie gra roku
2018.
Jedne z najlepszych gier są np.: Red Dead 
Redemption 2, Call of duty Black ops 4 albo Nowy
Spider Man.
Jednak wygrał God Of War. Ogólnie większość
graczy ucieszyło się, a reszta graczy się zdziwiła.
God Of War to gra single player (jednoosobowa)
RPG.
Gra zdobywała w większości oceny 9/10.


