
Tytusek
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 

PROJEKTU

Tytusa i Jana Działyńskich
ul. Szkolna 64
62-064, Plewiska

Wydanie specjalne
11/19

Nasza redakcja

Nasza redakcja

Nasza redakcja

Antosia Dranikowska
Mam trzynaście lat i chodzę do siódmej
klasy. Interesuję się śpiewem i tańcem. W
wolnym czasie śpiewam, oglądam filmy,
spotykam się ze znajomymi. Mam psa i
dwie młodsze siostry.

Zosia Słaby
Mam trzynaście lat. Chodzę do siódmej
klasy. Moim ulubionym przedmiotem jest
język polski. Lubię czytać książki i pisać
opowiadania. Po lekcjach chodzę na
zajęcia dodatkowe. Bardzo lubię grać na
gitarze, oglądać filmy i seriale. W wolnym
czasie opiekuję się braćmi. Działam 
w szkolnym wolontariacie.

Julia Tomczuk
Mam trzynaście lat i interesuję się tańcem.
Chodzę do klasy siódmej. Lubię spotykać
się ze znajomymi i oglądać filmy. Mam psa
i kota. Uczęszczam do szkolnego zespołu
tanecznego.

Martyna Bloch
Mam trzynaście lat. Lubię tańczyć i
chodzę do szkolnego zespołu „Pantery i
Tygrysy”. Było to moim zainteresowaniem
od przedszkola. Wtedy występowałam  na
parafialnym festynie. Ładnie rysuję,
wygrywam wiele konkursów plastycznych. 
W wolnym czasie lubię spotykać się z
przyjaciółmi i rodziną.

Mikołaj Andrzejewski
Cześć,  jestem Mikołaj. Mam 13 lat i
chodzę do klasy 7c. Lubię grać w gry,
słuchać muzyki, łowić ryby i spotykać się z
kolegami.

Pozostała ekipa kółka dziennikarskiego
na s. 5 

M. Ograbek

M. Ograbek
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Dzień Nauczyciela w naszej szkole

                 Dnia 14 października, w naszej szkole obchodzony był Dzień
Nauczyciela. Dla klas 
4-8 zorganizowana została dyskoteka „Pod krawatem” . Przygotowano
również apel. Dyskoteka odbyła się na auli naszej szkoły i trwała trzy godziny
lekcyjne. Większa część uczniów miło spędziła tam czas wraz z kolegami,
koleżankami jak i nauczycielami. Całą imprezę (jak można było zobaczyć),
rozkręciły dziewczyny z zespołu tanecznego Pantery. Nazwa „Pod krawatem”
sugerowała, iż osoby posiadające w domu krawat, czy to chłopiec, czy
dziewczynka, może takowy założyć. Wiele osób zastosowało się do tego i
ubrało na siebie krawacik. Kolejną atrakcją tego dnia był uroczysty apel
zorganizowany przez panią Krysię i panią Elizę. Mogliśmyoglądać elementy
tańca oraz usłyszeć śpiew szkolnego zespołu muzycznego.Złożyliśmy
serdeczne życzenia Radzie Pedagogicznej. Posłuchaliśmy także o pracy
nauczycieli i przypomnieliśmy sobie, kim jest uczeń: „Uczeń- buntownik,
powołany do wykiwania każdego nauczyciela”.
Jednym z wielu elementów spotkania był także już
wspomniany wcześniej układ taneczny, wykonany
przez zespół Pantery i Tygrysy. Był to niezwykły
występ, ponieważ wystąpiły  osoby z prawie każdej
grupy wiekowej.
            Na koniec wszyscy zaśpiewaliśmy
wszystkim pedagogom i  pracownikom szkoły „Sto
lat”.
  
                                                              Z.S.

Apel
W piątek, 8.11., odbył się apel z okazji Święta
Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Żołnierze, którzy walczyli o wolność, poświęcili
swoje życie, żebyśmy mogli żyć w wolnym kraju.
Podczas II wojny światowej zginęło około 35
milionów Polaków. Podczas apelu zespół p. Elizy
Krzyżanowskiej zaśpiewał pieśni patriotyczne.
Uroczystość była bardzo wzruszająca.
                                                                    W. Ś.

WYBORY- nigdy nie są łatwe
 

           Dnia 18 września odbyły się wybory do
Samorządu Uczniowskiego. Wyniki zostały
ogłoszone 20 września na boisku szkolnym.
Przewodniczącą szkoły została Marta Taras. 
  
                                               M.B

WYWIAD Z MARTĄ
 Czym się interesujesz?
Moimi pasjami są jazda na łyżwach i rolkach, taniec
oraz gra na pianinie.
 Co lubisz robić w wolnym czasie?
W wolnym czasie lubię słuchać muzyki, oglądać
seriale i grać z rodziną w gry planszowe.
 Czy masz swój ulubiony przedmiot szkolny?
Nie mam jednego ulubionego przedmiotu
szkolnego, gdyż jest ich kilka. Są to przedmioty
przyrodnicze: geografia, biologia, fizyka i chemia.
 Kto jest twoim ulubionym nauczycielem?
Moją ulubioną nauczycielką jest pani Krystyna
Dziubała.
Lubisz chodzić do szkoły?
Nie lubię chodzić do szkoły, ponieważ nie znoszę
hałasu i bałaganu, ale super jest to, że mogę
spotykać się z moimi przyjaciółmi.
 Co myślisz o naszej szkole?
Jest ciekawa, dużo się w niej dzieje i lubię osoby,
które do niej chodzę.
 Z jakiego przedmiotu masz najlepsze oceny i
najłatwiej przychodzi ci jego nauka?
Zdecydowanie chemia.
 Jak się czujesz  jako  przewodnicząca szkoły?
Czuję się normalnie, tak jak zawsze, tylko zmieniło
się to, że mam więcej obowiązków.
 Masz jeszcze jakieś pomysły dotyczące zmian
w szkole?
Pomysłów mam wiele, ale na razie nie chcę ich
zdradzać, ponieważ nie wiem czy uda mi się je
zrealizować.
 Czy czujesz się dowartościowana tym, że zostałaś wybrana  na
przewodniczącą?
Jest mi miło, że zostałam wybrana na
przewodniczącą szkoły, ale dowartościowana
poczuję się dopiero wtedy, kiedy zrealizuję swoje
pomysły i będę mogła powiedzieć, że spełniłam
swoje zamierzenia.

wywiad przeprowadziła Martyna Bloch
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Talenty literackie w szkole 

Niektórzy lubią rysować, inni grają w piłkę lub na komputerze. Są jednak w szkole osoby, które po prostu
piszą, piszą opowiadania, wiersze, powieści. W tym numerze przedstawiamy pierwszy rozdział pracy
uczennicy klasy 7. zachęcamy do przeczytania. 

Rozdział 1 

               Zadzwonił dzwonek na lekcje. Dziewczyna wzięła torebkę i weszła do klasy. Usiadła swoim
zwyczajem w ostatniej ławce. Nie skupiała się specjalnie na tym, co mówi ich wychowawczyni – pani
Zalewska. Zastanawiała się nad tym, co dostała z poprzedniego sprawdzianu z matematyki. W pewnym
momencie ktoś wypowiedział jej imię.
- Iza!? Halo?
- Co? Słucham? – z transu wyciągnęła ją nauczycielka.
- Musisz wstać z ławki. Chłopcy chcą ustawić stoliki do wigilii – oznajmiła p. Zalewska.
W tej chwili dziewczyna zorientowała się, że nad nią stoi cała klasa.
 – Wszystko w porządku?
- Tak, tak... przepraszam – wstała z krzesła i podeszła pod tablicę.
Przyglądała się chłopakom i nawet nie zauważyła, kiedy podszedł do niej jeden z nich.
- Iza? Wszystko OK? – spytał osobnik stojący przed nią, a ona podniosła oczy.
Gdy spojrzała na chłopaka, ujrzała przystojnego blondyna, o szaro-niebieskich oczach. Nigdy wcześniej go
nie widziała. Albo widziała, tylko zapomniała o tym, że chodzi z nim do klasy. Może tak bardzo użalała się
nad sobą, że nie zauważyła obecności nowego ucznia?
Nagle sobie przypomniała. To Piotrek! Chłopak, który wydawał się Izie bardzo znajomy, doszedł do jej klasy
w październiku ...
- Emm... tak. Dzięki.
- Ale na pewno? Nie wyglądasz najlepiej... - faktycznie, dziewczyna była cała blada. – Dobrze się czujesz?
- Tak, wszystko OK – odpowiedziała uczennica.
Jednak nie wszystko było w porządku. Izę zaczęła boleć głowa, ale tak mocno, że aż zakręciło jej się i
musiała przytrzymać się ściany. Próbowała dojść do stolika z taką obojętnością jakby nic się nie działo, lecz
nie udało jej się to...
- Iza?! – krzyknęła z przerażeniem pani.
-Wszystko dobrze? – zapytała wychowawczyni.
- Nie. Bardzo kręci mi się w głowie...
- Piotr! Zabierz ją do pielęgniarki! – rozkazała nauczycielka.
-Dobrze.
Kiedy tak szli, nikt się nie odezwał. Dopiero gdy dotarli do gabinetu higienistki, dziewczyna usiadła na
krześle, a chłopak zaczął wyjaśniać sytuację lekarce. Kiedy wszystko było już jasne, Iza dostała tabletkę i
razem wrócili do sali.

           Kiedy po szkole dziewczyna szła chodnikiem, usłyszała jak ktoś ją woła. Była to Mariola. „O nie"-
pomyślała dziewczyna. Wiedziała, że ten osobnik jej nie znosi, więc ta rozmowa nie będzie przyjemna.
-Iza! O, dogoniłam cię. Słuchaj – Iza przygotowała się na najgorsze. – Nie zbliżaj się do Piotra, rozumiesz?
Nawet nie myśl sobie, że będzie się z tobą przyjaźnił. Nie ukradniesz mi go, rozumiesz? Zobaczę cię obok
niego, nie żyjesz zrozumiano? Trzymaj się od niego z daleka, bo inaczej pożałujesz – na sam koniec
uderzyła dziewczynę w twarz.
Przerażona i zapłakana Iza uciekła. Nie miała pojęcia, czemu ją tak traktują. Za sobą usłyszała jeszcze tylko
parszywy śmiech Marioli. Nie miała pojęcia, dlaczego ją tak traktują, a odpowiedź miała pod samym nosem...
                                                                                                Z. S.
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English lovers

Czy wiesz że?
Przeciętny Brytyjczyk  wypija około 8 filiżanek herbaty dziennie.

Największy zamek na świecie znajduje się w Anglii jest to Windsor Castle.

Słowo underground jest jedynym angielskim słowem, które rozpoczyna się i kończy na und.

Piłka nożna powstała właśnie w Wielkiej Brytanii

Nazwa jednego z walijskich miast to : Llanfairpwllwlllandysiliogogogoch.

W Anglii jest więcej kur niż ludzi.

Pamiętaj!

Do Wielkiej Brytanii zalicza się Anglię, Walię, Szkocję oraz Irlandię Północną.

Let’s improve our English.
Sprawdź się !
Przeczytaj tekst i wybierz poprawną odpowiedź .
Hi Mum!
I’m having a great time in Australia! Yesterday, I went on a boat trip to the Great Barrier Reef and I tried
snorkelling! I wore my wetsuit and I borrowed a mask, but I didn’t wear flippers. I saw some amazing fish!
We swam in the sea for more than an hour, but the boat trip lasted for five hours! We stopped for two hours
on an island for lunch . There was local food like meat pies and seafood pizza, but I had fish and chips! Susie
is sunbathing on the beach now and John and Eric are going swimming. I’ve got a surfing lesson though – it
looks like fun!
See you soon,
Karen

1.  What didn’t Karen wear to go snorkelling ?
a)  a mask  b) flippers  c) wetsuit
2.  How long was the boat trip?
a)  1 hour  b) 2 hours  c) 5 hours
3.  What did Karen eat for lunch ?
a)  Fish and chips  b) seafood pizza  c) meat pie

Słowniczek
depressed – przygnębiony
cheerful – radosny
exhausted – wyczerpany
freezing – lodowaty
boiling – upalny
hilarious – zabawny, komiczny
delighted – zachwycony
charming – czarujący
wealthy – bogaty, zamożny

 Opr. pani Ewa Markiewicz
Zainteresowanych uczniów zapraszam do współpracy. 
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Czym jest klimat?
          

 Klimat jest to ogół zjawisk pogodowych na danym
obszarze w okresie wieloletnim. Określany jest na
podstawie wieloletnich obserwacjistanów
pogodowych dla danego obszaru oraz  na
podstawie długoterminowych obserwacji pogody na
danym terenie. Zmiany klimatyczne to zmiany
obserwowane w ciągu co najmniej kilkudziesięciu
lat. Ze względu na dużą dynamikę procesów
zachodzących w atmosferze, jako podstawowy do
wyznaczania cech klimatycznych danego rejonu 
świata, przyjęto okres 30 lat.
Klimat złożony jest z kilku składników
klimatycznych, wśród nich można wyróżnić:
temperaturę powietrza, ciśnienie, wilgotność,
nasłonecznienie, wiatr, zachmurzenie, opady,
osady atmosferyczne.
                                                 A.D.

Konkurs „Co powinniśmy robić, żeby
poprawiać jakość powietrza?”
Z okazji Dnia Czystego Powietrza Miasto
Poznańwspólnie z Metropolią Poznań 
i Veolia Energia Poznań ogłosiło dla szkół  konkurs
dla uczniów klas 7 na najlepszy film na temat „Co
powinniśmy robić, żeby poprawiać jakość
powietrza?”
Przedmiotem oceny był  maksymalnie 1,5
minutowy film, nakręcony przez  przedstawicieli
jednej klasy. Film miał pokazywać w jaki sposób
można chronić powietrze.
Do Finału przeszło 5 filmów, w tym film
przedstawicieli oddziału 7C Szkoły Podstawowej nr
1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach.
Finał odbył się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta
Poznania. W tej uroczystej chwili towarzyszył nam
Prezydent Miasta Poznania. Film został
nagrodzony wyróżnieniem.
Autorami filmu są uczniowie: Bolesław
Chmielowiec, Mateusz Motylski oraz Antoni Szejba.
  
                                                  Gratulujemy!
                                            Nawrocka Klaudia 

Szymon Szaj
Mam na imię Szymon. Mam lat 13.Moim hobby jest
pływanie i granie na konsoli. Lubię dużo mówić o
wszystkim i o niczym.

Wiktoria Ścieżyńska
Mam na imię Wiktoria. Jestem dwunastoletnią
uczennicą klasy 7c. Bardzo lubię tańczyć. Mój
ulubiony przedmiot to język niemiecki.

Bolek Chmielowiec
Mam 12 lat i mieszkam w Plewiskach. Lubię
zbierać minerały i robić zdjęcia.

Mateusz Motylski
Chodzę do klasy 7c, interesuję się gadami. Chętnie biorę udział w
konkursach przyrodniczych.

Redakcja M. Ograbek
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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w
Plewiskach mają dużo różnorodnych
zainteresowań. W tym numerze Mateusz
Motylski przedstawi swoją ogromną pasję,
gekona lamparciego.
Co to gekon lamparci?
Wspaniała jaszczurka, kompan, towarzysz i
przyjaciel -to tylko niektóre słowa jakie przychodzą
mi na myśl o gekonie lamparcim. Wołają na
niego eubeflar. Dlaczego? Istnieje parę różnic,
które chciałbym wyjaśnić. Pierwszą rzeczą jaka
rzuca się w oczy, gdy porównuje się tego
wspaniałego zwierzaka z gekonami jest to, że nie
posiadają one
charakterystycznych lamelli (umożliwiają one
gekonom poruszanie się po pionowych
płaszczyznach), a także przesłodki , grubiutki
ogonek, który jest definitywnie
symbolem eubeflarów . No i wreszcie temperament
. Większość gekonów jest szybka i ruchliwa.
Natomiast eubeflar,  bo tak w tym pisemku
będziemy go nazywać, jest z natury ociężały,
leniwy i powolny . To zwierzątko potrafi cały dzień
przesiedzieć w jednym miejscu. A więc jeśli się
przyjrzymy, możemy zauważyć wiele istotnych
różnic. 
Co potrzebuje eubeflar lamparci? 
Niewiele. Terrarium o wymiarach 60 x 30 x 30 w
zupełności wystarczy mu do 18 miesięcy, a gdy
przekroczy ,,osiemnastkę”,  potrzebne mu będzie
terrarium o wymiarach 60 x 40 x 40 (samcowi).
Samicy wystarczy 60 x 30 x30 do końca życia.
Czy eubeflary trzymamy w stadach
(haremach)?
To trudny temat. Niektórzy hodowcy uważają, że
tak jak najbardziej. Jednak mnie ta propozycja
stanowczo nie przekonuje i stanowczo  odradzam.
Dlaczego? Ponieważ podgryzanie ogonów,
codzienne bójki czy w ekstremalnych przypadkach
nawet odgryzanie palców, to zjawiska, które mogą
być ma porządku dziennym. Ta zasada obowiązuje
w przypadku większości gadów. Temperatura nie
powinna być wysoka, ok. 28 °C w najzimniejszym
miejscu a na wyspie ciepła, maksymalnie 40°C . A
co z wilgotnością ktoś zapyta . Jeśli chodzi o dzień
to ok. 40 % a w nocy maks. 70%. 
Jak wygląda ?
Wprzypadku eubeflara lamparciego 
rozróżniamy 4 podstawowe odmiany barwne: 
-classic
-hypo
-max snow                                                -raptor   

Czy eubeflar lamparci potrzebuje oświetlenia? 
Oświetlenie u eubeflara to kwestia sporna wśród
hodowców. Jednak mimo wszystko, moim zdaniem
warto jednak zainwestować w kosztowną, ale za to
bardzo potrzebną żarówkę UVB 100. Jeśli chodzi o
lampy grzewcze, to jeśli wybieramy halogenowe,
koniecznie muszą mieć maks. 35V .
Gdzie w naturze można spotkać eubeflara? 
Eubeflar lamparci jest dość rozpowszechnionym w
naturze gatunkiem. Zamieszkuje Afganistan, Indie,
Pakistan, Iran i Irak.  Jest on zwierzęciem
stepowym i wśród traw między kamieniami
przeczekuje dzień a w nocy wychodzi na polowanie
lub na poszukiwanie partnera. 
Ciekawostki:
Raz zapłodniona samica potrafi wielokrotnie
składać jaja. Eubeflary lamparcie zjadają
swoją wylinkę. Te zwierzęta ziewają! Eubeflary jako
nieliczne gekonowate posiadają powieki. Istnieje
mniejszy krewniak eubeflara lamparciego,
mianowicie eubeflargruboogonowy. Dorasta on do
18 cm ciała i uważany jest  za bardzo
niebezpieczne zwierzę.  Składają mu hołd, aby
uchronić się przed jego gniewem.

                                                 M.M

Gekon Internet


