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Ostatnio na lekcjach polskiego omawialiśmy lekturę pod tytułem "Zemsta". 

Recenzja "Zemsty"

Książkę napisał
Aleksander
Fredro. Dramat
należy do komedii
i opowiada o
dwóch
szlachcicach
kłócących się o
mur graniczny.
Akcja toczy się w
XVIII wieku.
Książka ma wiele
"zabawnych"
(przynajmniej w
dawnych czasach)
aspektów, takich

jak  śmieszne
postacie,
śmieszne teksty
czy śmieszne
wydarzenia. Mimo
wszystko komedię
czyta się bardzo
szybko, gdyż jest
dość ciekawa.
Moją ulubioną
postacią w tym
dramacie jest
Cześnik Maciej
Raptusiewicz,
ponieważ bardzo
często łatwo

się denerwuje i
zachowuje się on
wtedy w bardzo
chaotyczny oraz
zabawny sposób.
Jednak Cześnik
Raptusiewicz
szybko się
uspokaja, ale tylko
po to, aby za
chwilę znowu
wpaść w irytację.
Drugą bardzo
interesującą
postacią był Józef
Papkin,

syn Jana Papkina.
Postać uważała
się za "lwa
północy" i
twierdziła, że
odznacza się
odwagą,
mądrością i
sprytem, jednak
tak nie było, gdyż
Papkin był tylko
biednym,
tchórzliwym
człowiekiem.
Książka nie tylko
bawi,

lecz również uczy
o tym, że powinno
się utrzymywać
dobry kontakt ze
swoimi sąsiadami.
Polecam komedię
wszystkim
siódmoklasistom,
gdyż należy do
ciekawszych
lektur omawianych
w klasie siódmej.

Mikołaj Szajna

Gdyby Cześnik był kotem...
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Kim są prawdziwi szkodnicy?

Jak by wyglądał świat
bez ludzi? 

Każdy z nas
zna słynną
kotkę Grumpy
cat. Była ona
sławna ze
względu na
swoją wiecznie
obrażoną i
niezadowoloną
twarz. Jej
twarzyczkę
można było
ujrzeć na wielu
memach, które
nie raz
doprowadzały
nas do łez.
Niektórym
trudno

jest przyjąć ten
fakt do
wiadomości, że
nasza ukochana
kotka nie żyje.
Zmarła w wieku
siedmiu lat ze
względu na
infekcję dróg
moczowych,
która okazała
się być zbyt
ciężka, aby ją
pokonać. Nasza
kochana Tardar
Sauce urodziła
się czwartego
kwietnia 2012
roku, a zdechła

czternastego
maja w
objęciach swojej
matki - Tabathy.
Ta informacja
bardzo
wstrząsnęła
naszym życiem.
Jednak nie
warto aż tak
bardzo się tym
przejmować.

Emilia Łagun i
Milena
Kaczmarek

Będziemy tęsknić...

Ta wiadomość błyskawicznie obiegła Internet i
sprawiła, że wiele osób bardzo się zmartwiło,
wręcz nie mogło uwierzyć w tę smutną informację,
jaką właśnie czytają...

Grumpy cat nie żyje?!

Wszyscy myślą,
że krety, myszy,
zające i mszyce
są największymi
szkodnikami.
Ale tak
naprawdę to my
– ludzie,
szkodzimy
najbardziej
naszej planecie.
Wyrządzamy
szkody, które
działają na
szkodę naszą i
krzywdzą inne
niewinne
stworzenia.
Przez nas
Antarktyda się
roztapia, woda
jest
zanieczyszczona,
powietrze jest
skażone i
następuje
wycinanie lasów

(domy zwierząt
są niszczone).
Ale możemy
temu zapobiec,
używając
wielorazowych
siatek na
zakupy, pijąc z
bidonów z
filtrem,
segregując
śmieci oraz
oszczędzając
wodę.
Naukowcy
stwierdzili, że
bez
niszczycielskich
czynów
człowieka
ziemia byłaby
niczym Park
Narodowy w
Tanzanii i nie
wyginęłyby
różne niezwykłe

gatunki
zwierząt, takie
jak: ptak dodo,
mamut lub
tygrys
szablozębny. Po
prostu świat
byłby
piękniejszy.
Naszym
zdaniem ludzie,
a nie np. krety,
są najbardziej
szkodliwi dla
Ziemi,.

Julia Maćkowiak
i Dominika Paul

Dbajmy o przyrodę!

Flickr

pasja1000/Pixabay
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W szkole często zamiast kartkówek robimy
projekty.

Projekty szkolne

Jest tak na
przykład na
polskim po
skończeniu
omawiania
lektury. Projekty
to ciekawa
forma zadań
grupowych. Są
ciekawsze i
bardziej
zajmujące niż
normalne
lekcje. Jeśli
zespół jest
zgrany, idzie
łatwo, gorzej
jeśli nie da się
dogadać. Warto
w ekipie mieć
kogoś, kto
potrafi
zarządzać i
rozdzielać
zadania, nie
denerwując się
przy tym. Taka

osoba powinna
potrafić
mobilizować
innych. Gdy w
szkole
zajmujemy się
projektami,
często
potrzebne są
materiały
przyniesione z
domu.
Zazwyczaj
uczniowie
dzielą się
pracami i
czynnościami
do zrobienia
oraz
materiałami do
przyniesienia.
Czasami po
ustaleniu,
następnego
dnia ktoś nagle
jest nieobecny.
I co

wtedy zrobić?
Niewiele osób
wpada na
pomysł, aby
poprosić
rodziców o
przyniesienie
potrzebnych
materiałów dla
zespołu. Moim
zdaniem jest to
dobry pomysł.
Według mnie
projekty to
ciekawa i
kreatywna
forma lekcji.
Uważam, że
warto
współpracować
i wtedy
wszystko
wyjdzie.

Alicja Starzec
Osobiście
uważam, że
jeśli
wychodzimy w
czasie przerwy
na dwór, to
powinniśmy 
zawsze
zmieniać
obuwie. Jeśli
nie chcemy
zmieniać butów,
to po powrocie
dobrze by było
porządnie
wytrzeć je o
wycieraczkę,
która jest
przecież przy
wejściu. Jeżeli
nie wytrzemy
ich po przyjściu
z dworu, to na

korytarzach i w
klasach będzie
błoto i piasek, a
tego raczej nie
chcemy. Jak
będzie błoto i
nauczyciel lub
nauczycielka
zauważy
nieporządek, to
raczej spyta, kto
naniósł z dworu
tyle błota.
Pewnie osoba,
która to zrobiła,
nie przyzna się.
Nie zrobi tego,
ponieważ
będzie się bała,
że dostanie
uwagę za
niezmienione
obuwie.

W takim razie
lepiej zmieniać
obuwie. A poza
tym panie
porządkowe
będą pod koniec
dnia miały mniej
pracy, jeśli na
podłogach nie
będzie piasku i
błota. Uczniowie
i nauczyciele
oraz panie
porządkowe
będą wtedy
szczęśliwi i nie
będą żyli w
brudzie.

Zuzia Kubis

Uwaga na błoto!

Konflikt…

Obuwie zmienne 
vs. 

błoto w klasach

Efekt projektu

ZK

JZ
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6 maja przyszło na świat dziecko w rodzinie królewskiej.

Royal Baby

Buckingham Palace
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Rodzicami
noworodka są
księżna Meghan
oraz książę
Harry. Jest to
ich pierwsza
pociecha. Syn
książęcej pary
ma na imię
Archie, ale
niewiele osób
wie, że tak na
prawdę nazywa
się Archie
Harrison
Mountbatten-
Windsor.
Niedawno w
mediach pojawił

się certyfikat
narodzin Archie'
go. Pomimo, że
początkowo
Meghan
zapewniała, że
jej poród
odbędzie się w
domu, to na
dokumencie
wyraźnie widać,
że księżna
urodziła w
szpitalu
Portland w
Westminster.
Placówka ta
zdecydowanie
różni się od

warunków
panujących w
domu książęcej
pary; za
niemałą opłatą
pacjenci mają
do swojej
dyspozycji wiele
luksusów.
Przykładowo na
świeżo
upieczoną
matkę czeka
menu, w
którego skład
wchodzi m.in.
homar, a
szczęśliwego
tatę częstuje się
kieliszkiem
szampana. 

Ciekawostką
jest to, że
biologiczni
rodzice Royal
Baby nie mają
do niego praw
rodzicielskich.
Opiekunem
prawnym
noworodka
została Królowa
Elżbieta II, a nie
księżna Meghan
oraz książę
Harry! Prawo to
zostało
uchwalone już
ponad 300 lat
temu przez
króla Jerzego

I
Hanowerskiego,
ale funkcjonuje
w rodzinie
królewskiej aż
do teraz. Na
dodatek maluch
nie jest
księciem!
Według jednego
z praw, tytuły
książęce
otrzyma tylko
pierwszy syn
najstarszego
wnuka
monarchini,
czyli książę
George. Royal
Baby budzi

wiele
kontrowersji, a
na jego temat
krąży wiele
plotek, mimo to
myślimy, że
będzie godnym
członkiem
rodziny
królewskiej.
Młodym
rodzicom i
maluchowi
życzymy wielu
szczęśliwych
dni!

Wiktoria Janiel i
Julia Kipiel

Royal Guard
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