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DRODZY
CZYTELNICY!!!

OD REDAKTORA
.

To kolejny numer gazety, który
oddajemy w Wasze ręce.
Cieszymy się bardzo, że tak
sprawnie działa nasza redakcja.
Bardzo staramy się, aby nasze
artykuły przypadły Wam do gustu.
Liczymy też na Wasze pochlebne
opinie, na temat naszych postępów
w tej dziedzinie.
W tym numerze również
postaraliśmy się, by nie zawieść
Waszych oczekiwań i trafić w
Wasz gust. Upodobania odbiorcy
są dla nas bardzo ważne i dlatego
chcemy, by nasza gazeta trafiała
zarówno do młodszych jak i
starszych czytelników. Zadbaliśmy
o dobry humor i żart. Wrzuciliśmy
trochę zagadek. Zadbaliśmy o to,
aby niektórzy z naszych
czytelników dowiedzieli się, co o
nich mówi ich imię. W stałych
rubrykach: Strefa juniora, Muzyka
łagodzi obyczaje, recenzja książki,

Minecraftowe nowinki, wywiad z
ciekawą osobą i inne artykuły
dotyczące życia naszej szkoły. Jak
zwykle umieściliśmy bardzo ważne
fakty z życia Patrona naszej
szkoły. Chcemy, abyście jak
najwięcej wiedzieli o tej wspaniałej
osobie. W szczególności w roku, w
którym przypadają setne urodziny
Karola Wojtyły.
Jest to szczególny rok dla nas, ale
również dla wszystkich Polaków.
Rok, w którym będziemy obchodzić
setną rocznicę urodzin naszego
Patrona - Wielkiego Polaka - św.
Jana Pawła II. Chcemy, abyście
jak najwięcej wiedzieli o tej
wspaniałej osobie.

Polecamy!

.
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SPIS TREŚCI

TU WARTO
ZAJRZEĆ

Strefa Juniora

.

 - Jestem uczniem małej klasy - str.
7
 - "Są takie święta, które niosą
dobro drugiemu człowiekowi" -
wywiad - str. 7
 - Dlaczego dziewczyny malują
się? - str. 10
 - Człowiek i używki - str.11

Kultura i Rozrywka:
 - Muzyka łagodzi obyczaje - str.
12
 - Biografie - str. 12
 - Muzyczne nowości stycznia 2020
- str. 12
 - Recenzja książki - str.13
 - Kurs Minecrafta według Bartka -
str.14
 - Bo śmiech to zdrowie - str.15
 - Dzień bez komputera - str.14

STREFA JUNIORA:
 
- Zagadki - str. 8
- Wiosenna Krzyżówka - str.8
- Co o Tobie mówi Twoje
imię?- str. 10

AKTUALNOŚCI:

- Co w szkole piszczy? - str. 5
- Nasz Patron - str. 4
- Bal karnawałowy - str. 9

NOWOŚĆ- Ankieta
przeprowadzona podczas trwania
balu charytatywnego - str. 14

Bal

ZAPRASZAMY!!!

REDAKCJA
NIHIL NOVI

Czytelnicy www

Dzień Kobiet

.

.
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ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

NASZ PATRON

Św.Jan Paweł II

Po śmierci papieża Pawła VI i jego
następcy Jana Pawła I w wyniku
konklawe – 16 października 1978 roku abp
Karol Wojtyła został wybrany papieżem
przyjmując imię Jan Paweł II. Był
pierwszym Polakiem, a jednocześnie
pierwszym od 445 lat biskupem Rzymu,
który nie pochodził z Włoch. Jego wybór
na Stolicę Piotrową znacząco wpłynął na
dzieje Europy Wschodniej końca XX
wieku. Pierwszą zagraniczną pielgrzymkę
odbył do Ameryki Łacińskiej, co było
nowością na tle poprzednich papieskich
pontyfikatów. 

yPierwszy raz jako papież przybył do Ojczyzny 2 czerwca 1979
roku. Podczas tej wizyty wypowiedział pamiętne słowa:

„Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.

Patriotyczna postawa i wsparcie Polaków
żyjących w komunistycznym kraju przyczyniły się
jeszcze bardziej do wzrostu jego autorytetu. Do
Polski pielgrzymował jeszcze sześć razy.

.
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CO W SZKOLE
PISZCZY?

Szkoła Podstawowa

WYDARZENIA:
13 lutego - dzień Babci i Dziadka w Zerówce
14 lutego - Walentynki 
14 lutego - Lodowisko ucz. kl. VIII 
14 lutego - wycieczka do Białegostoku
21 stycznia  - wycieczka w ferie do Warszawy 
26 lutego - wyjazd do Teatru w Białymstoku 
21 lutego - udział uczniów klasy VIII w Konkursie
wiedzy ogólnej "I Ty możesz zostać Kopernikiem" .
Opiekun. p. Janina Katarzyna Kaczyńska
27 lutego - udział uczniów naszej szkoły w
Międzyszkolnym Konkursie o Kard. Stefanie
Wyszyńskim. Opiekun. p. Elżbieta Szulborska
28 lutego - w SP w Czyżewie odbyły się Gminne
Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej  "Młodzież zapobiega pożarom" pod
patronatem Burmistrza Czyżewa p. Anny Boguckiej.
Naszą szkołę reprezentowali w dwóch kategoriach
wiekowych uczniowie: Izabela Ciborowska, Marta
Dąbrowska, Michał Dmochowski, Kinga Ciborowska,
Natalia Jankowska i Michał Zaborowski.  O miano
najlepszego w gminie rywalizowało 18 uczniów ze 
Szkół Podstawowych  w Dąbrowie Wielkiej,  Czyżewie
i  Rosochatem Kościelnem.
Opiekun. p. Wiesława Sakowicz

AZ
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Młodzież ZapobiegaPożarom

Młodzież Zapobiega Pożarom

18 lutego - Charytatywny Bal Przebierańców 
27 lutego - Prezentacja wirtualnego Oceanarium
20 lutego - Wyjazd uczniów na basen
28 lutego - Pasowanie na czytelnika ucz. kl. I
8 marca - Dzień Kobiet
SUKCESY:
Konkurs wiedzy ogólnej "I Ty możesz zostać
Kopernikiem"
Michał Zaborowski, kl. VIII - wyróżnienie - V miejsce
Opiekun. p. Janina Katarzyna Kaczyńska
Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu
Pożarniczego "Młodzież zapobiega Pożarom"
Izabela Ciborowska, kl. V - 1 miejsce 
Marta Dąbrowska, kl. VI - 3 miejsce 
Michał Zaborowski, kl. VIII - 3 miejsce
Izabela Ciborowska ma reprezentować naszą szkołę i
gminę  Czyżew na Eliminacjach Powiatowych w
Wysokiem Mazowieckiem. Zwycięzcom i wszystkim
uczestnikom turnieju GRATULUJEMY!!! 
Opiekun. p. Wiesława Sakowicz
Stypendium Burmistrza Czyżewa za wyniki w
nauce w I semestrze roku szkolnego 2019/2020
otrzymali:
Piotr Krakówko kl. VI, Michał Zaborowski kl. VIII,
Maciej Stpiczyński kl. IV, Michał Dmochowski kl.
V, Rafał Dmochowski kl. VI, Aleksandra
Rupińska kl. VI, Izabela Ciborowska kl. V.

.

.
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Jestem uczniem
małej klasy!

W naszej szkole są klasy o różnej liczebności. Są
klasy duże liczące ok. 22 uczniów, ale też i
małe po 10 uczniów. Uczenie się w takich klasach
stanowi bardzo dużą różnicę nie tylko dla nauczycieli,
ale też i dla uczniów. Uczenie się w małej klasie ma
swoje wady i zalety, nad którymi zastanawiałam się
nie raz. A oto kilka z nich:

"Są takie święta, które niosą
dobro drugiemu człowiekowi"

Przed Świętem Zakochanych nasze dziennikarki
Maja i Patrycja złożyły wizytę w gabinecie naszej
Pani Dyrektor. Były ciekawe co sadzi Pani
Dyrektor na temat Walentynek, a oto co usłyszały:

Red.: Czy lubi Pani walentynki?
Tak. Jest to dla mnie ważna data, bowiem w ten dzień
wpisuje się święto rodzinne - rocznica ślubu.
Red.: Jak Pani spędza walentynki?
Walentynki spędzam zawsze w gronie rodzinnym.
Tym bardziej, iż czasami świętujemy podwójnie. W
okolicach 14 lutego są moje urodziny.
Red.: Co Pani najczęściej dostaje na walentynki?
Zawsze otrzymuję kwiaty, bo je uwielbiam (jak każda
kobieta). Dostaję też inne prezenty - niespodzianki,
ale te wybieram już sama.
Red.: Czy może Pani nam zdradzić jaki prezent
sprawił Pani największą przyjemność?
Każdy prezent sprawia dużo radości i nie jest ważne 
jakiej jest wielkości i wartości. Upominek wiąże się z
pamięcią i życzliwością. I to jest najważniejsze co
można otrzymać od drugiej osoby.

Red.: Czy cieszy się Pani, że święto walentynek
wpisało się w Polską tradycję? Czy uważa Pani że
należy kultywować te tradycję?
Preferuję polską narodową tradycję, jeśli są takie
święta choć nie polskie, które w swoim założeniu
niosą dobro drugiemu człowiekowi, to dlaczego
mielibyśmy nie przyjmować takich świąt.

Red.: Jak Pani widzi obchodzenie walentynek w
naszej szkole?
W naszej szkole organizacją Walentynek zajmuje się
Samorząd Uczniowski. Sprawnie działa poczta
walentynkowa. Jestem za tym, aby kultywować tę
tradycję pod jednym warunkiem, aby wszyscy
otrzymali choć jedną walentynkę. Sens dnia św.
Walentego polega na tym, aby każdy poczuł się mile
zaskoczony  poczuł, że jest jeszcze ktoś, kto o nim
myśli i pamięta.

Dziękujemy za poświęcony czas i rozmowę.
Maja Kaczyńska

Patrycja Kowalewska

ZALETY:

- cicha klasa
- każdy nauczyciel ma więcej czasu na odpytywanie
- nauczyciele dobrze znają każdego ucznia
- częściej można być dyżurnym
- więcej się można nauczyć, bo częściej chodzi się do
tablicy

Maja Kaczyńska

WADY:

- mało osób zgłasza się do odpowiedzi
- mniejsza szansa na wyjazd na wycieczkę
- częstsze odpytywanie nauczycieli
- częstsze bycie dyżurnym
- nie można ściągać na klasówkach 
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ZAGADKI
Wiosną na drzewie się zieleni,
ale opada na jesieni.
Odp: liść
Wiosną słyszysz jej kukanie,
je gąsienice na śniadanie.
odp: kukułka
Gdy śnieg zginie, kwiaty rosną,
a tę porę zwiemy.....
Odp: wiosną
Wietrzyk wiosnę niesie,
ciepłe są już ranki.
A za wioską w lesie
zakwitły … .
Odp: sasanki
Jak ten kwiatek się nazywa,
co słowo „pan” w nazwie ukrywa?
Odp: tulipan
Jak się nazywa pan, który ciągle
tuli?
Odp: tulipan
Już ciepły wietrzyk
z łąki powiewa,
drobniutkie pąki,
rosną na drzewach.
Odp: wiosna

Patrycja Kamińska
Amelia Reszko

KRZYŻÓWKA 
WIOSENNA

Patrycja Kowalewska

.

STREFA JUNIORA

.
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BAL KARNAWAŁOWY

,,Chcieliśmy kultywować obyczaj
nie nowy - zaprosić Was na

charytatywny bal karnawałowy"

W dniu 18 lutego 2020 r. odbył się
Charytatywny Bal Karnawałowy dla
wszystkich uczniów naszej szkoły.
Oczywiście jak to w karnawale,
obowiązywały maski i przebrania. Nad
oprawą muzyczną czuwał DJ Michał. Nie
zabrakło także smakołyków, które
serwowała nasza kawiarenka. W trakcie
trwania balu wyłoniliśmy króla i królową,
nagrodziliśmy najciekawsze i
najładniejsze stroje karnawałowe. Zabawy
uświetnił występ gwiazdy ,,Zenka"
(Jarosław Kaczyński).
Nasi milusińscy świetnie się bawili,
humory dopisywały, a na drugi dzień nogi
bolały.
Gorąco dziękujemy p. dyrektor
Bogusławie Kossakowskiej, Kołu
Gospodyń Wiejskich ,,Kobietkowo",
Jarosławowi Kaczyńskiemu, p. Annie
Kazimierczuk - prezes Stowarzyszenia
Kulturalnego Ziemi Czyżewskiej-za
okazane wsparcie, pomoc, upominki i
otwarte serca - Dziękujemy!
Natomiast moc uścisków i ogromne
brawa należą się kl. VI - organizatorom
tego balu.

Zapraszamy za rok!
Iwona Sienicka

.

.

.

.

.

.
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CO TOBIE MÓWI
TWOJE IMIĘ?

Michał:
Michał to mężczyzna spokojny i optymistycznie
nastawiony do świata. Jak magnes przyciąga do
siebie kobiety, ponieważ ma w sobie ogromny
urok.Jego poczucie humoru jest dość specyficzne
i nie każdy jest w stanie je zrozumieć. Bywa
sarkastyczny, lubi także słowne utarczki. Nie
toleruje natomiast przemocy fizycznej i ludzi,
którzy z premedytacją krzywdzą innych. To
człowiek uczciwy, pomocny, wrażliwy i
uczuciowy. Bardzo ważna jest dla niego rodzina i
jak najlepsze relacje z najbliższymi przyjaciółmi.W
postępowaniu kieruje się logiką, stąd
charakterystyczna sztywność zachowań i sądów
oraz całkowity brak dyplomacji. Jego ulubione
powiedzenie to „wóz albo przewóz”. Gdy napotyka
na trudności – walczy. Czułym punktem Michała
jest jednak duma. Można wiele osiągnąć, zręcznie
wykorzystując jego pragnienie bycia najlepszym.
Lubi mieć pieniądze, lecz głównie po to, by zaraz
je wydać. Posiada bardzo dobrą pamięć. Nie
zapomina ani o tym, co mu zrobiono dobrego, ani
krzywd.

Amelia
Amelia jest zarazem rozważna i
romantyczna. To bardzo twórcza oraz
odpowiedzialna kobieta. Potrafi
zrealizować swe najśmielsze marzenia,  w
pracy ceniona jest za wnikliwość. Dzięki
pochwałom i sukcesom rozkwita,
mobilizując się do dalszego rozwoju. W
jej życiu ważne miejsce zajmują kariera
oraz dalekie podróże. Jest lubiana,
subtelna i taktowna. Posiada dar
szybkiego podejmowania trafnych decyzji
i niezwykle precyzyjnego działania. Nie
znosi monotonii oraz nudy. Nigdy nie
narzeka i nie ulega zwątpieniu. Marzy
natomiast o wielkiej miłości po grób.

Ciekawi Cię pochodzenie i
znaczenie imion?

Nasz imiennik pomoże Ci poznać
ich ukryte znaczenie.

Imię i nazwisko identyfikuje każdego z nas. Jednak to
imiona odgrywają najbardziej znaczącą rolę w naszym
życiu – kształtują cechy naszej osobowości. O tym
fakcie wiedziano już przed wiekami. Z tego też
powodu nasi przodkowie nadawali swym dzieciom
imiona, których znaczenie zawierało pożądane przez
nich cechy charakteru.

Z biegiem lat coraz bardziej zapominano o
prawdziwym znaczeniu imion i zaczęto je nadawać
kierując się innymi aspektami. W dzisiejszych
czasach, jakże częste jest nadawanie imion dzieciom
pod wpływem impulsu, kierując się popularnością
imienia, modą, opinią bliskich lub ładnym brzmieniem
imienia. Czy zawsze jest to słuszny wybór?

Dlaczego dziewczyny 
malują się?
Wiele kobiet nie wychodzi z domu bez grubej warstwy
makijażu. Dlaczego make-up jest dla nich tak istotny?
Są plusy i minusy malowania się.

Minusy
- makijaż powoduje szybsze starzenie się, zbyt wielka
warstwa makijażu powoduje, że na twarzy robią się
zmarszczki
- dziewczyny myśląc że są brzydkie, starają się ukryć
pod makijażem swą prawdziwą twarz.
- różne reklamy zachęcają do używania kosmetyków,
które często są bardzo drogie.
- dziewczęta często wstydzą się wyjść z domu bez
make-up .

Plusy
- żeby spodobać się rówieśnikom, chłopakowi.
- Inni się z nią przyjaźniącą, bo jest ładna.
- Podoba się sama sobie
- Może wyjść z domu bez stresu i "obciachu"
- Może się cieszyć pięknym życiem.

Julia Kulesza
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Organizm człowieka a alkohol
Szkody, jakie czyni alkohol w organizmie młodego człowieka, dotyczą zarówno jego ciała, jak i psychiki.
Działając na układ nerwowy, alkohol upośledza procesy logicznego myślenia, zapamiętywania,
ogranicza możliwość uczenia się. Nawet niewielka jego ilość osłabia wzrok, słuch i pogarsza precyzję
ruchów.
Pod wpływem alkoholu może dojść do zaburzenia akcji serca, bo etanol powoduje gwałtowne
rozkurczanie naczyń krwionośnych. Wypłukuje także z organizmu witaminę B, z czym  wiąże się utrata
apetytu i trudności wchłaniania witamin z tej grupy w przewodzie pokarmowym.

Papierosy
Papieros to nie tylko nikotyna. W dymie papierosowym i samym papierosie znajduje się mnóstwo
trujących związków chemicznych, w tym substancji rakotwórczych. Papierosy zawierają między innymi
substancje smoliste, tlenek węgla, amoniak, cyjanowodór, chlorek winylu, aceton, kadm czy fenol.
Nałogowe palenie papierosów przyczynia się do rozwoju różnych chorób. Trzy podstawowe grupy
zaburzeń związanych z nikotynizmem, to: choroby nowotworowe, niewydolność płuc i choroba
wieńcowa serca. Lista schorzeń spowodowanych paleniem tytoniu jest jednak znacznie dłuższa.

E-papierosy a papierosy tradycyjne: ilość substancji szkodliwych
Tradycyjny papieros ma w sobie ponad 5600 różnych związków chemicznych, w tym ponad 400
niezwykle szkodliwych dla zdrowia. E-papieros, a właściwie liquid, który jest odparowywany w trakcie
jego palenia zawiera nikotynę, wodę, glikol propylenowy lub glicerynę albo mieszaninę tych związków,
a także od kilku do kilkunastu substancji zapachowo-smakowych z atestami dopuszczalności do
stosowania w kosmetykach i artykułach spożywczych. Z tego śladowe ilości może dziesięciu z nich są
szkodliwe. W tradycyjnym papierosie jest mnóstwo związków choćby tlenek węgla, który powoduje
przemianę hemoglobiny w karboksyhemoglobinę, utrudniając proces oddychania i funkcjonowanie
układu sercowo-naczyniowego.

Narkotyki
Problem w takim samym stopniu dotyka dzieci z rodzin uważanych za patologiczne, jak i z tzw. dobrych
domów. To młodość, a zwłaszcza dojrzewanie sprawia, że nałogiem najbardziej zagrożeni są uczniowie
szkół średnich i studenci. Młodzi ludzie w wieku 14–20 lat przechodzą najtrudniejszy etap rozwoju
emocjonalnego.

Dopalacze
Dopalacze to uzależniające substancje. Już jednorazowe zażycie może być początkiem nałogu.
Nie ma bezpiecznych dopalaczy! Ich zażywanie grozi utratą zdrowia, a często też śmiercią!

Kinga i Marta

Człowiek i używki
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MUZYKA ŁAGODZI
OBYCZAJE!

Na tej stronie opiszemy biografie
artystów, najciekawsze (dla młodzieży ;-))
wydarzenia muzyczne itp.

Muzyczne Nowości
Stycznia 2020:
·  Justin Bieber - Yummy
·  Viki Gabor & Kayah - Ramię w ramię
·  Kacper Blonsky - CRUSHER
·  AniKa Dabrowska - Do gwiazd 
·  Selena Gomez - Rare
·  Smolasty & Ewa Farna - Pełnia 
·  Ronnie feat. Diox & Sir Mich - Radiówka
·  Mata - 100 dni do matury
·  Shakira feat. Anuel AA - Me Gusta
·  Szpaku & Kubi Producent - Dzieci duchy

Michał Dmochowski

Według sondaży to są
najpopularniejsi
młodzieżowi artyści: 

Paluch, Rihanna, Szpaku, Arianna
Grande, Eminem, Quebonafide,
Boys, Taco Hemingway, David
Guetta, Bedoes, Michael Jackson,
Lady Gaga, Ed Sheeran, Peja,
Akcent, Popek, Alan Walker,
Zenon Martyniuk, Kali, ReTo.

.

BIOGRAFIE:
Wojciech Kilar jest polskim
kompozytorem. Urodził się 17 lipca
1932 roku we Lwowie. Tworzył on
muzykę poważną i filmową. Jego
rodzicami był lekarz i aktorka
filmowa. Jako młodzieniec dosyć
niechętnie uczył się gry na
fortepianie. Uczył się w
Rzeszowskim liceum, a potem w
Krakowskim liceum muzycznym.
Tworzył muzykę do filmu m. in.
"Pan Tadeusz". Zmarł, gdy miał 81.
Został nagrodzony takimi
nagrodami jak Złota Kaczka
(2003), Złoty Fryderyk (2012).

Wojciech Kilar
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Książka Henryka Sienkiewicza „W
pustyni i w puszczy” opisuje przygody
dwójki dzieci: czternastoletniego
Stasia Tarkowskiego i ośmioletniej Nel
Rawlison, porwanych przez Beduinów
w drodze z afrykańskiego Port-Saidu
do El-Fajum, gdzie miały spotkać
swoich ojców. Dzięki sprytowi Stasia,
dzieciom udaje się umknąć
porywaczom, lecz muszą samotnie
pokonać długą i ciężką drogę do El-
Fajum, w towarzystwie jedynie dwójki
czarnoskórych: Kalego oraz opiekunki
Nel – Mei. W czasie drogi dzieci
przeżywają bardzo wiele przygód. Na
dłuższy czas urządzają sobie dom we
wnętrzu olbrzymiego, spróchniałego
drzewa - baobabu, gdzie ratują życie
słoniowi, który odtąd staje się ich
wiernym towarzyszem. Nel zaczęła
chorować na febrę, lecz dzięki pomocy
mężnego Stasia udaje się jej
wydobrzeć. Chłopiec zaprzyjaźnia się
z chorym podróżnikiem nazwiskiem
Linde, który daje mu wskazówki
odnośnie dalszej podróży, lek na
febrę. 

Dzieci wyruszają w dalszą drogę. Podczas
długiej podróży młody Staś dorośleje,
ponieważ tego wymagają od niego
okoliczności. W końcu dzięki puszczanym
latawcom, dzieci zostają odnalezione przez
swych ojców. Książka Sienkiewicza
jest wspaniałą powieścią przygodową,
nieustannie trzymającą w napięciu i
zaskakującą niesamowitymi wydarzeniami.
Rozwija wyobraźnię młodego czytelnika (do
którego jest skierowana) i ukazuje mu wiele
zadziwiających faktów z zakresu świata
roślin i zwierząt. Jednocześnie uczy i bawi.
Napisana jest językiem jasnym i
przystępnym, co czyni ją tekstem łatwym i
przyjemnym do czytania. Z całą pewnością
jest to lektura godna polecenia.

Polecam!
Michał Dmochowski

Ankieta przeprowadzona w trakcie trwania balu w
dniu 18 lutego.
Naszymi ankietowanymi byli uczniowie losowo
wybrani w przedziale wiekowym od grupy Rosochatek
do klasy 8. Na pytania znajdujące się poniżej udzielili
następujących odpowiedzi:
Co najbardziej Ci się podobało na balu?
-Stroje, muzyka, taniec, kawiarenka, przeprowadzone
konkursy; ogółem większość stwierdziła ,że podobało
im się wszystko.

Czy przysmaki z kawiarenki przypadły Wam do
gustu?
-  Odpowiedź była jednoznaczna: tak.
Za co się przebrałeś/aś ?
-  Każdy uczestnik balu posiadał przebranie, były one
o różnej tematyce.
Dlaczego wybrałeś taki strój?
- O wyborze stroju decydował ulubiony bohater, kolor,
oraz nagroda w ubiegłorocznym balu.
Czy DJ spełnił Twoje oczekiwania?
- DJ spełnił oczekiwania grup bawiących się, jedynie
jedna ankietowana osoba stwierdziła, że „tak średnio”.
Czy chciałbyś ponownie uczestniczyć w takim balu
charytatywnym?
- Wszyscy odpowiedzieli, że chętnie.

RECENZJA
KSIĄŻKI

.
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KURS MINECRAFTA WEDŁUG BARTKA
PODRĘCZNY EKWIPUNEK
Podręczny ekwipunek pokazuje przedmioty, których możesz użyć. Przesuń kółkiem myszki, aby zmienić
przedmiot trzymany w dłoni.
EKWIPUNEK
Naciśnij E, aby zobaczyć swój świat. Ten ekran pokazuje przedmioty, którymi możesz się posłużyć ręcznie oraz
wszystkie inne rzeczy, jakie nosisz przy sobie. Widać tu także elementy Twojej zbroi.  Użyj lewego przycisku
myszy, aby podnieść przedmiot, na który wskazuje kursor. Jeśli kursor jest nad kilkoma przedmiotami, działanie
to podniesie je wszystkie. Możesz też użyć prawego przycisku myszy, aby podnieść połowę tych przedmiotów.
Możesz ponownie odłożyć przedmioty przy pomocy lewego przycisku myszy. Mając wiele przedmiotów pod
kursorem, użyj lewego przycisku myszy, aby je wszystkie umieścić lub prawego przycisku, aby umieścić tylko
jeden. Jeśli kursor jest nad zbroją, możesz szybko przesunąć ją do odpowiedniego miejsca na zbroję,
naciskając SHIFT + lewy przycisk myszy. Aby upuścić przedmiot, podnieś go i odłóż poza oknem ekwipunku.
KONSTRUOWANIE
Naciśnij E, aby uzyskać dostęp do przepiśnika i siatki tworzenia. Po lewej stronie ekranu zobaczysz przepiśnik,
który się przydaje, jeśli nie znasz przepisu lub chcesz szybko stworzyć coś z przepisu, który już znasz. Po
prawej stronie ekranu nad ekwipunkiem zobaczysz również siatkę tworzenia. Jeśli masz przepis, który chcesz 
użyć do tworzenia, naciśnij na nim lewy przycisk myszy, aby załadować go do siatki tworzenia, następnie wyjmij
go z okna wyjściowego po prawej jej stronie i przenieś do swojego ekwipunku.

                                                                                 Bartłomiej Dłuski

DZIEŃ BEZ KOMPUTERA!
JAK TO ZROBIĆ?
Wyłącz komputer ¯\_(�)_/¯
Ot cała filozofia. Ale wyłącz tak serio serio. Nie ma „tylko coś sprawdzę”. Wyłącz i sprawdź co się stanie.
Odstaw go w kąt na jeden dzień i zajmij się czymś innym. Jest masa rzeczy do zrobienia bez komputera. Na
pewno masz coś do naprawienia w mieszkaniu, albo kogoś z kim od dawna się nie widziałeś.
Może po prostu sto lat nie byłeś na zwyczajnym, bezcelowym spacerze i nawet nie wiesz jak bardzo Twoja
dzielnica zmieniła się od ostatniego razu. A może Twój książkowy stosik urósł już do bardzo wstydliwych
rozmiarów i warto byłoby go pomniejszyć? Na pewno masz milion innych mniej lub bardziej pilnych rzeczy, do
których nie jest potrzebny komputer.

POWODZENIA!!!
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BO ŚMIECH TO ZDROWIE!

.

***

Rozmawia dwóch kumpli:
- Popatrz Staszek, wiosna
przyszła, ptaki śpiewają, dzień w
końcu dłuższy, wszystko kwitnie i
spod ziemi wychodzi! - mówi jeden.
- Przestań! Miesiąc temu teściową
pochowałem...

***

Sekretarka wchodzi do gabinetu:
– Panie dyrektorze, wiosna
przyszła!
– Niech wejdzie!

***
- Szefie, mamy wiosnę i żona strasznie mi marudzi,
że powinienem wziąć dwa dni wolnego i pomóc jej
posprzątać i odświeżyć całą chałupę?
- W żadnym wypadku, Kowalski!
Nie ma mowy o urlopie, chcę Cię
codziennie widzieć w pracy od
rana do wieczora!
- Dziękuję szefie, na Pana to
zawsze można liczyć!

***

Na wiosennym spacerze po parku
jeden z przedszkolaków mówi do
pani:
- Proszę zobaczyć jaki piękny,
młody wiewiórek siedzi na czubku
drzewa!
- Nie wiewiórek, tylko wiewiórka.
- Ojej, ale pani ma wzrok!
Rozróżnić płeć z takiej odległości!?

***
Kuzyn z miasta odwiedza  wiosną
bardzo zaniedbane gospodarstwo
rolne Antka.
– Nic na tej ziemi nie wyrośnie?
– A no nic – wzdycha Antek.
– A jakby tak zasiać kukurydzę?
– Aaa… jakby zasiać, to by urosła.

 

.

.

UŚMIECHNIJ SIĘ!!!

IZABELA
CIBOROWSKA  

.

.

.
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	OD REDAKTORA
	DRODZY CZYTELNICY!!!
	To kolejny numer gazety, który oddajemy w Wasze ręce. Cieszymy się bardzo, że tak sprawnie działa nasza redakcja. Bardzo staramy się, aby nasze artykuły przypadły Wam do gustu. Liczymy też na Wasze pochlebne opinie, na temat naszych postępów w tej dziedzinie. W tym numerze również postaraliśmy się, by nie zawieść Waszych oczekiwań i trafić w Wasz gust. Upodobania odbiorcy są dla nas bardzo ważne i dlatego chcemy, by nasza gazeta trafiała zarówno do młodszych jak i starszych czytelników. Zadbaliśmy o dobry humor i żart. Wrzuciliśmy trochę zagadek. Zadbaliśmy o to, aby niektórzy z naszych czytelników dowiedzieli się, co o nich mówi ich imię. W stałych rubrykach: Strefa juniora, Muzyka łagodzi obyczaje, recenzja książki,
	Minecraftowe nowinki, wywiad z ciekawą osobą i inne artykuły dotyczące życia naszej szkoły. Jak zwykle umieściliśmy bardzo ważne fakty z życia Patrona naszej szkoły. Chcemy, abyście jak najwięcej wiedzieli o tej wspaniałej osobie. W szczególności w roku, w którym przypadają setne urodziny Karola Wojtyły. Jest to szczególny rok dla nas, ale również dla wszystkich Polaków. Rok, w którym będziemy obchodzić setną rocznicę urodzin naszego Patrona - Wielkiego Polaka - św. Jana Pawła II. Chcemy, abyście jak najwięcej wiedzieli o tej wspaniałej osobie. Polecamy!

	SPIS TREŚCI
	AKTUALNOŚCI:
	Kultura i Rozrywka:

	STREFA JUNIORA:
	ZAPRASZAMY!!!
	REDAKCJA NIHIL NOVI

	ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
	Po śmierci papieża Pawła VI i jego następcy Jana Pawła I w wyniku konklawe – 16 października 1978 roku abp Karol Wojtyła został wybrany papieżem przyjmując imię Jan Paweł II. Był pierwszym Polakiem, a jednocześnie pierwszym od 445 lat biskupem Rzymu, który nie pochodził z Włoch. Jego wybór na Stolicę Piotrową znacząco wpłynął na dzieje Europy Wschodniej końca XX wieku. Pierwszą zagraniczną pielgrzymkę odbył do Ameryki Łacińskiej, co było nowością na tle poprzednich papieskich pontyfikatów.
	yPierwszy raz jako papież przybył do Ojczyzny 2 czerwca 1979 roku. Podczas tej wizyty wypowiedział pamiętne słowa:
	„Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.
	Patriotyczna postawa i wsparcie Polaków żyjących w komunistycznym kraju przyczyniły się jeszcze bardziej do wzrostu jego autorytetu. Do Polski pielgrzymował jeszcze sześć razy.
	CO W SZKOLE PISZCZY?
	WYDARZENIA:

	Jestem uczniem
	małej klasy!
	W naszej szkole są klasy o różnej liczebności. Są klasy duże liczące ok. 22 uczniów, ale też i małe po 10 uczniów. Uczenie się w takich klasach stanowi bardzo dużą różnicę nie tylko dla nauczycieli, ale też i dla uczniów. Uczenie się w małej klasie ma swoje wady i zalety, nad którymi zastanawiałam się nie raz. A oto kilka z nich:

	"Są takie święta, które niosą dobro drugiemu człowiekowi"
	Przed Świętem Zakochanych nasze dziennikarki Maja i Patrycja złożyły wizytę w gabinecie naszej Pani Dyrektor. Były ciekawe co sadzi Pani Dyrektor na temat Walentynek, a oto co usłyszały:

	STREFA JUNIORA

	ZAGADKI
	KRZYŻÓWKA
	WIOSENNA

	BAL KARNAWAŁOWY
	,,Chcieliśmy kultywować obyczaj nie nowy - zaprosić Was na charytatywny bal karnawałowy"
	W dniu 18 lutego 2020 r. odbył się Charytatywny Bal Karnawałowy dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Oczywiście jak to w karnawale, obowiązywały maski i przebrania. Nad oprawą muzyczną czuwał DJ Michał. Nie zabrakło także smakołyków, które serwowała nasza kawiarenka. W trakcie trwania balu wyłoniliśmy króla i królową, nagrodziliśmy najciekawsze i najładniejsze stroje karnawałowe. Zabawy uświetnił występ gwiazdy ,,Zenka" (Jarosław Kaczyński). Nasi milusińscy świetnie się bawili, humory dopisywały, a na drugi dzień nogi bolały. Gorąco dziękujemy p. dyrektor Bogusławie Kossakowskiej, Kołu Gospodyń Wiejskich ,,Kobietkowo", Jarosławowi Kaczyńskiemu, p. Annie Kazimierczuk - prezes Stowarzyszenia Kulturalnego Ziemi Czyżewskiej-za okazane wsparcie, pomoc, upominki i otwarte serca - Dziękujemy! Natomiast moc uścisków i ogromne brawa należą się kl. VI - organizatorom tego balu.
	Zapraszamy za rok! Iwona Sienicka


	CO TOBIE MÓWI
	Ciekawi Cię pochodzenie i znaczenie imion? Nasz imiennik pomoże Ci poznać ich ukryte znaczenie.

	TWOJE IMIĘ?
	Michał:
	Michał to mężczyzna spokojny i optymistycznie nastawiony do świata. Jak magnes przyciąga do siebie kobiety, ponieważ ma w sobie ogromny urok.Jego poczucie humoru jest dość specyficzne i nie każdy jest w stanie je zrozumieć. Bywa sarkastyczny, lubi także słowne utarczki. Nie toleruje natomiast przemocy fizycznej i ludzi, którzy z premedytacją krzywdzą innych. To człowiek uczciwy, pomocny, wrażliwy i uczuciowy. Bardzo ważna jest dla niego rodzina i jak najlepsze relacje z najbliższymi przyjaciółmi.W postępowaniu kieruje się logiką, stąd charakterystyczna sztywność zachowań i sądów oraz całkowity brak dyplomacji. Jego ulubione powiedzenie to „wóz albo przewóz”. Gdy napotyka na trudności – walczy. Czułym punktem Michała jest jednak duma. Można wiele osiągnąć, zręcznie wykorzystując jego pragnienie bycia najlepszym. Lubi mieć pieniądze, lecz głównie po to, by zaraz je wydać. Posiada bardzo dobrą pamięć. Nie zapomina ani o tym, co mu zrobiono dobrego, ani krzywd.

	Dlaczego dziewczyny  malują się?
	Amelia
	Amelia jest zarazem rozważna i romantyczna. To bardzo twórcza oraz odpowiedzialna kobieta. Potrafi zrealizować swe najśmielsze marzenia,  w pracy ceniona jest za wnikliwość. Dzięki pochwałom i sukcesom rozkwita, mobilizując się do dalszego rozwoju. W jej życiu ważne miejsce zajmują kariera oraz dalekie podróże. Jest lubiana, subtelna i taktowna. Posiada dar szybkiego podejmowania trafnych decyzji i niezwykle precyzyjnego działania. Nie znosi monotonii oraz nudy. Nigdy nie narzeka i nie ulega zwątpieniu. Marzy natomiast o wielkiej miłości po grób.
	Człowiek i używki
	Organizm człowieka a alkohol
	Szkody, jakie czyni alkohol w organizmie młodego człowieka, dotyczą zarówno jego ciała, jak i psychiki. Działając na układ nerwowy, alkohol upośledza procesy logicznego myślenia, zapamiętywania, ogranicza możliwość uczenia się. Nawet niewielka jego ilość osłabia wzrok, słuch i pogarsza precyzję ruchów. Pod wpływem alkoholu może dojść do zaburzenia akcji serca, bo etanol powoduje gwałtowne rozkurczanie naczyń krwionośnych. Wypłukuje także z organizmu witaminę B, z czym  wiąże się utrata apetytu i trudności wchłaniania witamin z tej grupy w przewodzie pokarmowym.

	Papierosy
	Papieros to nie tylko nikotyna. W dymie papierosowym i samym papierosie znajduje się mnóstwo trujących związków chemicznych, w tym substancji rakotwórczych. Papierosy zawierają między innymi substancje smoliste, tlenek węgla, amoniak, cyjanowodór, chlorek winylu, aceton, kadm czy fenol. Nałogowe palenie papierosów przyczynia się do rozwoju różnych chorób. Trzy podstawowe grupy zaburzeń związanych z nikotynizmem, to: choroby nowotworowe, niewydolność płuc i choroba wieńcowa serca. Lista schorzeń spowodowanych paleniem tytoniu jest jednak znacznie dłuższa.

	E-papierosy a papierosy tradycyjne: ilość substancji szkodliwych
	Tradycyjny papieros ma w sobie ponad 5600 różnych związków chemicznych, w tym ponad 400 niezwykle szkodliwych dla zdrowia. E-papieros, a właściwie liquid, który jest odparowywany w trakcie jego palenia zawiera nikotynę, wodę, glikol propylenowy lub glicerynę albo mieszaninę tych związków, a także od kilku do kilkunastu substancji zapachowo-smakowych z atestami dopuszczalności do stosowania w kosmetykach i artykułach spożywczych. Z tego śladowe ilości może dziesięciu z nich są szkodliwe. W tradycyjnym papierosie jest mnóstwo związków choćby tlenek węgla, który powoduje przemianę hemoglobiny w karboksyhemoglobinę, utrudniając proces oddychania i funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego.

	Narkotyki
	Problem w takim samym stopniu dotyka dzieci z rodzin uważanych za patologiczne, jak i z tzw. dobrych domów. To młodość, a zwłaszcza dojrzewanie sprawia, że nałogiem najbardziej zagrożeni są uczniowie szkół średnich i studenci. Młodzi ludzie w wieku 14–20 lat przechodzą najtrudniejszy etap rozwoju emocjonalnego.

	Dopalacze
	Dopalacze to uzależniające substancje. Już jednorazowe zażycie może być początkiem nałogu. Nie ma bezpiecznych dopalaczy! Ich zażywanie grozi utratą zdrowia, a często też śmiercią!


	MUZYKA ŁAGODZI OBYCZAJE!
	Na tej stronie opiszemy biografie artystów, najciekawsze (dla młodzieży ;-)) wydarzenia muzyczne itp.

	Według sondaży to są najpopularniejsi młodzieżowi artyści:
	Paluch, Rihanna, Szpaku, Arianna Grande, Eminem, Quebonafide, Boys, Taco Hemingway, David Guetta, Bedoes, Michael Jackson, Lady Gaga, Ed Sheeran, Peja, Akcent, Popek, Alan Walker, Zenon Martyniuk, Kali, ReTo.

	BIOGRAFIE:
	Wojciech Kilar jest polskim kompozytorem. Urodził się 17 lipca 1932 roku we Lwowie. Tworzył on muzykę poważną i filmową. Jego rodzicami był lekarz i aktorka filmowa. Jako młodzieniec dosyć niechętnie uczył się gry na fortepianie. Uczył się w Rzeszowskim liceum, a potem w Krakowskim liceum muzycznym. Tworzył muzykę do filmu m. in. "Pan Tadeusz". Zmarł, gdy miał 81. Został nagrodzony takimi nagrodami jak Złota Kaczka (2003), Złoty Fryderyk (2012).

	Muzyczne Nowości Stycznia 2020:
	·  Viki Gabor & Kayah - Ramię w ramię ·  Kacper Blonsky - CRUSHER ·  AniKa Dabrowska - Do gwiazd  ·  Selena Gomez - Rare ·  Smolasty & Ewa Farna - Pełnia  ·  Ronnie feat. Diox & Sir Mich - Radiówka ·  Mata - 100 dni do matury ·  Shakira feat. Anuel AA - Me Gusta ·  Szpaku & Kubi Producent - Dzieci duchy
	RECENZJA
	KSIĄŻKI

	Książka Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy” opisuje przygody dwójki dzieci: czternastoletniego Stasia Tarkowskiego i ośmioletniej Nel Rawlison, porwanych przez Beduinów w drodze z afrykańskiego Port-Saidu do El-Fajum, gdzie miały spotkać swoich ojców. Dzięki sprytowi Stasia, dzieciom udaje się umknąć porywaczom, lecz muszą samotnie pokonać długą i ciężką drogę do El-Fajum, w towarzystwie jedynie dwójki czarnoskórych: Kalego oraz opiekunki Nel – Mei. W czasie drogi dzieci przeżywają bardzo wiele przygód. Na dłuższy czas urządzają sobie dom we wnętrzu olbrzymiego, spróchniałego drzewa - baobabu, gdzie ratują życie słoniowi, który odtąd staje się ich wiernym towarzyszem. Nel zaczęła chorować na febrę, lecz dzięki pomocy mężnego Stasia udaje się jej wydobrzeć. Chłopiec zaprzyjaźnia się z chorym podróżnikiem nazwiskiem Linde, który daje mu wskazówki odnośnie dalszej podróży, lek na febrę.
	Dzieci wyruszają w dalszą drogę. Podczas długiej podróży młody Staś dorośleje, ponieważ tego wymagają od niego okoliczności. W końcu dzięki puszczanym latawcom, dzieci zostają odnalezione przez swych ojców. Książka Sienkiewicza jest wspaniałą powieścią przygodową, nieustannie trzymającą w napięciu i zaskakującą niesamowitymi wydarzeniami. Rozwija wyobraźnię młodego czytelnika (do którego jest skierowana) i ukazuje mu wiele zadziwiających faktów z zakresu świata roślin i zwierząt. Jednocześnie uczy i bawi. Napisana jest językiem jasnym i przystępnym, co czyni ją tekstem łatwym i przyjemnym do czytania. Z całą pewnością jest to lektura godna polecenia.
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