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Wszyscy razem w góry marsz!

Razem fajnie jest:)

Samo piękno

.

Tego dnia była piękna pogoda. Wykorzystaliśmy ją na wyjazd na Magurkę. 14 października to przecież Święto
Edukacji Narodowej, dzień wolny od lekcji! Dlaczego więc się tam wybraliśmy? Te rajdy to tradycja naszej
szkoły. Pomimo, że nie jest to obowiązek, większość szkolnej społeczności wyrusza w tym dniu w góry. 
Jedziemy tam, by zasmakować przygody, cieszyć się pięknymi widokami, słońcem i swoim towarzystwem. 
  Na miejsce dotarliśmy około 10. Po wyjściu z autokarów i śniadanku najmłodszych, wyruszyliśmy naprzód. Od
samego początku droga była stroma i skalista. Niektórzy z nas przestraszyli się, że tak będzie wyglądała aż do
celu. Idąc podziwialiśmy piękne widoki, kilka osób intensywnie poszukiwało też grzybów. Po dwudziestu
minutach wyczerpującej wspinaczki znaleźliśmy otoczone drzewami miejsce na odpoczynek. Po krótkim
wytchnieniu ruszyliśmy dalej. Kolejne ścieżki nie były już takie strome. Po mniej więcej godzinie drogi
dotarliśmy do celu. Było nim schronisko na Magurce. Wszyscy padli zmęczeni na trawę. Część z nas ruszyła
pędem do budynku i ustawiła się w kolejce do bufetu. W ramach obiadu zjedliśmy kiełbaski z rusztu.
   Po  posiłku i odpoczynku rozpoczęła się zabawa. Jedni położyli się pod drzewami i cieszyli pięknym słońcem,
inni opiekowali się młodszymi, a jeszcze inni, szczególnie najmłodsi, pod przewodnictwem przewodniczącej
samorządu, Karoliny, świetnie bawili się w różnego rodzaju gry terenowe. Po około trzech godzinkach hasania
po trawie, wyruszyliśmy w drogę powrotną. Rajd na Magurkę był bardzo ciekawy i udany. Wszyscy z
pozytywnymi emocjami i wspomnieniami wróciliśmy do domu. 
                                                                                                                     Redakcja Korczynka

A. Noworzyn

Hania Bobrzyk

Hania Bobrzyk
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 Międzynarodowy Dzień
Języków z „Penguin Dance”

Oglądanie tańca może być cudownym przeżyciem.
Oglądanie tańca wykonanego przez tancerzy z wielką
wyobraźnią i pasją może sprawiać jeszcze więcej
radości.20 września w Pałacu Młodzieży uczniowie
klasy 7a mieli okazję obejrzeć spektakl taneczny
"Introwersje". Przedstawienie w wykonaniu Studia
Tańca Współczesnego i Baletu "ARABESKA" oraz
zespołu Słoneczni jest wzruszającą, przejmującą i
niezwykle pouczającą historią poruszającą temat
zmysłów oraz najczęstszych zachowań przy spektrum
autyzmu. Ten trudny temat zaprezentowany jest na
scenie oczyma wyobraźni około 150 wspaniałych
młodych tancerzy.
Spektakl został bardzo dobrze odebrany przez
widownię, która doceniła nie tylko jego walory
estetyczne ale również edukacyjne. Wszyscy byli
zachwyceni zgraniem i płynnymi ruchami tancerzy.
Było to ogromnie wzruszające i piękne przeżycie. 
                                               Hania Bobrzyk kl. 7a 

.

.

Dnia 26.09 w naszej szkole odbył się Europejski
Dzień Języków. Tego dnia dziewczyny z klasy ósmej
ubrały się pod kolory wyznaczonych im krajów, a na
twarzach miały wymalowane flagi. Na czwartej
godzinie lekcyjnej wszyscy wyszliśmy z budynku
szkoły i ustawiliśmy się na szkolnym boisku. Tam
zatańczyliśmy i zaśpiewaliśmy głośno piosenkę
Penguin Dance w dwóch językach: angielskim i
polskim. Nad głowami powiewały nam flagi niektórych
europejskich krajów, takich jak: Irlandia, Belgia,
Szwecja a także flaga Unii Europejskiej. Uczniowie
klas młodszych trzymali malutkie flagi Wielkiej
Brytanii. Klasa 2a przygotowała dla wszystkich
jeszcze jedną piosenkę, którą pięknie wykonała.
Radosna atmosfera udzieliła się wszystkim. Penguin
Dance śpiewaliśmy kilka razy, tak nam się spodobało.
Następnie przenieśliśmy się przed główne wejście do
szkoły, a tam był czas na krótką sesję zdjęciową.
Pełni pozytywnych emocji wróciliśmy do swoich sal
lekcyjnych na ostatnie pięć minut zajęć. Takie
obchody Międzynarodowego Dnia Języków bardzo
nam się podobały.
                                                             Kijek

             Emocjonalny, pełen przekazu 
               i uczuć taniec "Introwersje"

Sala Teatralno - Kinowa
PM

Sala Teatralno- Kinowa
PM
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STALKING? PRZECIEŻ TO NIC TAKIEGO!?

. .

Zaczyna się
zupełnie
niewinnie.
Wiadomości
tekstowe,
telefony,
zaczepianie na
szkolnym
korytarzu. Ktoś
może
powiedzieć: „I
co z tego, że
do Ciebie
pisze? Lubi
Cię po prostu.”
Tak, do
pewnego
momentu
może to być
objaw
sympatii. Tylko
tyle. Jeśli
jednak
wiadomości
stają się coraz
częstsze i
przestają nas
cieszyć lub
gdy nadawcy

wcale nie
darzymy
sympatią i
marzymy tylko
o tym, żeby się
od nas
odczepił,
wtedy zaczyna
się stalking.
Skąd o tym
wiemy? Otóż
w świetny
sposób
przedstawili
nam to młodzi
aktorzy, sędzia
i radcowie
prawni w
trakcie
przedstawienia
„Stalking. Na
cyberprzemoc
są paragrafy”.
Wydarzenie
miało miejsce 
21
października w
Pałacu
Młodzieży.

Na scenie
pojawiła się
rodzina
dyskutująca
przy obiedzie o
problemie
nękania przez
kolegę jednej z
córek. Zdania
członków
rodziny na
temat całej
sytuacji były
podzielone.
Mama
dziewczyny
nie chciała
nawet słyszeć
o tym, że jej
córka, Kinga
jest ofiarą
stalkingu. Nie
rozważała
także
możliwości
rozprawy
sądowej.
Ojciec
dziewczyny

natomiast
rozumiał ją i
wspierał.
Kinga, nękana
nadal przez
swego
„kolegę”
postanowiła
nie
odpuszczać.
Rozprawa
sądowa
przeciwko jej
prześladowcy
doszła do
skutku.
Cała sprawa
toczyła się
przed naszymi
oczyma.
Prawdziwy
sędzia,
prokurator,
obrońca,
biegli.
Wszystko, jak
w prawdziwym
sądzie.

Podczas
trwania tej
części
spektaklu
mogliśmy więc
obserwować,
jak wygląda
rozprawa z
udziałem
nieletnich i
przekonać się,
że choć nie
mamy jeszcze
osiemnastu
lat, to również
możemy
zostać ukarani.
Finalnie,
oskarżony
został skazany
na karę
pozbawienia
wolności,
prace
społeczne.
Otrzymał
również zakaz
zbliżania się
do oskarżonej.

Po ogłoszeniu
wyroku sędzia
Arkadiusz
Krupa
wyjaśnił,
dlaczego był
on właśnie
taki. Tłumaczył
nam, że za
każde
przewinienie
ujęte w
Kodeksie
Karnym może
czekać nas
kara bez
względu na to,
ile mamy lat.
Dlatego, bez
względu na to,
co robimy,
zawsze
musimy
myśleć. 
Wiktoria
Mrozek kl. 6a

Pałac Młodzieży Katowice Pałac Młodzieży Katowice
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Brawl Stars - początki
gry

Wegańskie pancakes 

Brawl Stars, jak  każda gra miała swoje początki.
Chciałbym przedstawić krótko, jak one wyglądały.
  Wszystko zaczęło się 14 czerwca 2017 roku, kiedy
Supercell, fińska firma zajmująca się tworzeniem gier
ogłosiła, że ich nowa produkcja ujrzy światło dzienne.
Nazajutrz gra była dostępna w swoje pierwszej wersji.
Można było w nią pograć wyłącznie na Iphonie
 w Kanadzie. Później została udostępniona na całym
świecie.
  Przez dwa lata grę ulepszano, dodawano nowe
postacie, nowe tryby. Zmieniono wygląd różnych
postaci i wiele innych szczegółów.
Jest to zręcznościowa gra zespołowa. Mamy w niej
widok z góry. Jest pełna akcji i mamy możliwość
odblokować w niej mnóstwo postaci. W każdym trybie
można poruszać się  swoim bohaterem za pomocą
lewego joysticka. Można rówież strzelać, kręcąc
prawym joystickiem w wybraną stronę i klikając. Mamy
limitowaną amunicję, a jej przeładowanie zależy od
postaci, którą gramy. 
Tyle o początkach mojej ulubionej gry. A teraz powiem
Wam kilka słów o mojej ulubionej postaci i co
najbardziej w niej lubię. Aktualnie moją ulubioną
postacią jest Leon. Należy on do najlepszej,
legendarnej grupy postaci. Może rzucać gwiazdkami,
które z bliska zadają ogromne obrażenia. Leon jest
również bardzo szybki, a jego super mocą jest
niewidzialność. Podsumowując Brawl Star ma
wszystko co trzeba, aby stać się hitem. Niestety, dalej
od półtora roku brakuje mu wielu kluczowych
elementów rozgrywki. 
  Jeśli ktoś nie znał tej gry, to polecam, by w nią
zagrał. Jest świetna!

                              Jakub Pląder kl 5a

.

Składniki na 20 - 25 pancakes:
1 1/2 szklanki mleka sojowego
1 łyżka octu
4 łyżki oleju
2 szklanki mąki pszennej
1 1/4 łyżeczki proszku do pieczenia
3/4 łyżeczki sody oczyszczonej
szczypta soli
4 łyżki aquafaby
2 łyżki cukru pudru
1/2 łyżeczki mąki ziemniaczanej, ew. syrop klonowy
Przygotowanie:

1. Mokre składniki: mleko roślinne połączyć z octem
w szklance, zamieszać i zostawić. 

2. Suche składniki: w misce wymieszać mąkę,
proszek do pieczenia, sodę oraz sól.

3. Do drugiej miski wlać aquafabę i ubijać mikserem
do momentu, aż będzie sztywna, gęsta i trwała,
czyli około 5 – 7 minut. Po tym czasie dodać
cukier puder, ubijać jeszcze minutę, a na koniec
dodać mąkę ziemniaczaną i ubijać ostatnią
minutę.

4. Do suchych składników dodać mokre składniki
oraz olej. Wymieszać krótko łyżką, tak, aby
składniki się połączyły ale wciąż były grudki.
Dodać połowę aquafaby i delikatnie wymieszać,
dodać resztę i tak samo wymieszać.

5. Rozgrzać suchą patelnię. Na patelnię wylać łyżką
placuszki i smażyć na małym ogniu przez 2 – 3
minuty, do momentu, aż zrobią się złote
i przewrócić łopatką na drugą stronę. Smażyć
kolejne 1 – 2 minuty i podawać z syropem
klonowym lub innym ulubionym. Naprawdę
dobrze smakują na zimno.

                                            jadlonomia.com

google.pl
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