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Przeprowadziliśmy wywiad z naszymi kolegami i koleżankami na temat, jak się czują w
związku z tą całą pandemią COVID-19. Oto ich odpowiedzi:
Igor W.
No trochę dziwnie. Jest na pewno mniej rzeczy dozwolonych, nie możemy się
spotykać z innymi, musimy chodzić w maseczkach. Jeśli ja chodzę w maseczce to
kaszlę i tak lekko się duszę. Ogólnie jest mi niedobrze.

Antek M.
No ogólnie, trochę szkoda, bo czasami na lekcji można było sobie pograć w GTA 5,
FIFĘ 20, a teraz mi bardzo smutno, bo pani widzi, co robimy.

Mateusz W.
Lepsze były lekcje online, bo nie trzeba było marnować swoich nóg na chodzenie do
szkoły. Brakowało mi przyjaciół i W-f-’u.

Ania R.
Jest cool i jest ogólnie fajnie, bo tak. No, koronawirus jest cool, bo były lekcje online i
było fajnie, bo nie trzeba było twarzy pokazywać w szkole.
 
Igor Ch.
Bardzo się czuję źle, ponieważ trzeba nosić maski. Nie lubię koronawirusa, bo trzeba
było siedzieć w domu.

Julka Sz.
Nie przeszkadza mi koronawirus. Czuję się dobrze.

Gabrysia J.
Dobrze się czuję w związku z chodzeniem do szkoły w trakcie pandemii.

Lena Sz.
Nie przeszkadza mi to (koronawirus) w normalnych czynnościach. Cieszę się, że już
nie ma lekcji online.

Oliwka Z.
Sytuacja pandemii nic nie zmieniła w moim rytmie pracy i pracuję tak, jak przed
kryzysem. Co do maseczek to makabra! Okulary parują, nie ma jak oddychać. Nie
chcę wracać do lekcji online, ponieważ nie dostarczają mi takiej wiedzy, jaką
przekazują nauczyciele podczas lekcji w klasie.

Pani Barbara S.
Czuję się dobrze i na pewno nie chcę wrócić do lekcji online. Denerwuje mnie, że
uczniowie nie wychodzą na przerwy, nie mogą się spotykać z innymi klasami i te
dziwne apele, że trzy osoby idą, a pozostałe zostają w klasie.

Kuba Dz.
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Jak przetrwa tegoroczne jesienne wieczory?
Wielu z nas ma jakieś zainteresowania, ale są też takie osoby, które ich nie mają i tylko siedzą i się nudzą albo
spędzają czas przed komputerem. Dlatego postanowiłam, że przychodzę z pomocą i dam wam kilka pomysłów
jak spędzi
jesienne wieczory, a przy okazji może ktoś z was odnajdzie swoje hobby.
• Relaks przy ulubionej muzyce. Wielu z nas lubi słucha
muzyki, jednak każdy z nas ma inny gust. Jedni lubią słucha
rapu, drudzy hip-hopu, a jeszcze inni rock'a. Dlatego ty w wolny wieczór posłuchaj sobie swoją ulubioną muzykę
i się zrelaksuj. Czasami takie zrelaksowanie się naprawdę pomaga.
• Przygotuj jakąś nową potrawę. Jeżeli lubisz gotowa
to przygotuj, a przynajmniej spróbuj przygotować
jakąś nową potrawę, której nigdy nie robiłeś. Dzięki temu poznasz wiele nowych smaków, dowiesz się, na jakim
poziomie są twoje umiejętności, a co najważniejsze to miło spędzisz czas i nie będzie Ci się nudzi
.
• Odpoczynek z rodziną poprzez wspólną zabawę. Jest wiele gier i zabaw, w które możemy pogra
z rodziną lub większym gronem znajomych np. kalambury, statki, państwa miasta, w różnego typu planszówki,
w ciepło-zimno i wiele innych. A dzięki temu na pewno spędzimy miło czas i niektórzy może poprawią swoje
relacje z rodziną.
• Wieczór filmowy. Ja na przykład czasami lubię sobie obejrzeć
jakiś fajny film czy serial. Wiemy, że jesienne wieczory nie należą do najcieplejszych, więc radzę zaopatrzy
się wam w jakiś ciepły kocyk i np. kisiel. Jedzenie bądź picie kisielków podczas oglądania filmów jest fajną
sprawą. Nie dość, że obejrzymy coś fajnego to jeszcze wypijemy coś dobrego i dzięki takiemu kisielkowi
możemy się również ogrzać.
• Odnalezienie swojego hobby lub udoskonalenie go. Jeżeli nie masz różnego typu zainteresowań, popróbuj
coś. Spróbuj coś narysować
jeżeli Ci nie wyjdzie, to próbuj czegoś innego, a po pewnym czasie na pewno znajdziesz coś dla siebie. Jeśli
natomiast masz już jakieś zainteresowania np. rysowanie to udoskonalaj je. Zacznij więcej rysować
, czerp różne inspiracje z Internetu, oglądaj różne poradniki, w końcu
ćwiczenie czyni mistrza. Gwarantuje Ci, że dzięki temu twoja nauka nie pójdzie na marne i twoje prace będą
jeszcze lepsze jak były do tej pory.
Oto było kilka moich pomysłów na spędzanie jesiennych wieczorów. Mam nadzieję, że dzięki temu odnajdziecie
swoje pasje i miło spędzi
czas.
Wiki kl.VII

Najlepszy przepis na kruche ciasteczka.Dużo z nas lubi słodycze. Nie są one zdrowe, ale od czasu do czasu
można sobie pozwolić na taką przyjemność. Niektóre osoby nie przepadają za różnego typu ciastami, a więc
uznałam, że dam wam przepis na pyszne kruche ciasteczka. Nie jest to zbyt skomplikowany , więc myślę, że
sobie z nim poradzicie. Zachęcam do spróbowania. 
Składniki: - 1 kg mąki pszennej - 50 dag tłuszczu (25 dag masła i 25 dag margaryny) - 1 opakowanie proszku
do pieczenia - 40 dag cukru kryształu - 6 żółtek - 1/2 szklanki kwaśnej śmietany
Wykonanie:                                                                                                                                                               
Tłuszcz posiekać z mąką, dodać resztę składników i zrobić ciasto. Gotowe ciasto rozwałkować , wziąć foremkę 
takiego kształtu, jakiego chcemy mieć ciasteczka i wycinamy. Następnie posmarować roztrzepanym jajkiem i
posypać cukrem . Ciasteczka pieczemy w temperaturze 180 stopni C przez około 15-20 minut.
I oto przepis na kruche ciasteczka. Tak jak już wspomniałam przepis nie jest zbyt skomplikowany a zrobienie
tak pysznych ciasteczek zajmuje zaledwie 20 minut. Mam nadzieję, że go wypróbujecie i. Smacznego.
Weronika Rostkowska 7a
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Czy może być gorzej?
 Korona-wirus jest to epidemia która możemy spotkać w wielu państwach. Zaczęła się
ona pomiędzy styczniem ,a lutym. Może ona grozić tym ,że będziemy czuć się źle a
nawet umrzeć. A jak wiemy nasze zdrowie jest najważniejsze więc warto pamiętać, że
to nie tak jaki kiedyś że 700 zarażeń dziennie a ponad 5 tyś.. Niektórzy ludzie nie zdają
sobie sprawy z zaistniałej powagi i np. chodzą do sklepów bez maseczek, tak samo
jest w szkołach. Mogą nie zdawać sobie sprawy ,że chodzi tu o ich bezpieczeństwo i
nasze. Korona-wirus zaatakował nagle i nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy mamy
takie skutki. Wiele województw znajduje się już w strefie żółtej i czerwonej. Szkoły
mogą zostać zamknięta, więc powinniśmy pracować jak najwięcej w szkole, uczyć się
nowych tematów. A nawet prosić o pomoc nauczycieli, przyda się nam to ,gdyby
powróciły lekcje zdalne. Mimo, że korono-wirus jest i może zostanie z nami na dłuższy
czas to trzeba pamiętać ,iż musimy z walczyć, a może wygramy tą bitwę. Jesteśmy
silnym państwem i wiem, że jeśli lekarze się poddadzą to i my polegniemy. Za parę lat
nas i naszych rodzin może nie być na tym świecie, więc warto pamiętać, by
przestrzegać zasad, które u nas panują i wierzę, że ta pandemia zniknie. A jeśli
powróci to będziemy wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Każdy z nas powinien powinien
wiedzieć, że epidemia to już nie są żarty i skąd mamy wiedzieć czy nie mamy korona-
wirusa , może mamy, tylko przechodzimy go bezobjawowo. Kiedy w szkole np. u
jednej osoby wykryje się korona-wirusa to prawie cała szkoła będzie miała
kwarantannę.                                                                            Pamiętajcie, zadbajcie o
siebie i o nas , noście maseczki i myjcie często ręce oraz je dezynfekujcie.
Ola kl.VIIa
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Dziś przedstawię wam ciekawe niewyjaśnione zagadki świata.
 Pierwszą z nich jest Trójkąt Bermudzki. Trójkąt ten znajduje się na środku oceanu.
Samoloty i statki, które tamtędy przelatywały lub przedostawały się tam,, rozpływały
się ". Według teorii naukowców spod ziemi w tamtym miejscu gazy wydostają się z
pod ziemi. Figury na Wyspie Wielkanocnej mierzyły około 9m a ważyły około 10 ton.
Figury miały na plecach krzyże starożytnego Egiptu. Według teorii budowały je
cywilizacja atlantycka, podobnie jak piramidy w Egipcie. W Egipcie znajdują się trzy
piramidy. Nie miały żadnych napisów w przeciwieństwie do innych budowli
starożytnego Egiptu. Kuba Rozpruwacz jest jedną z zagadek ludzkości. Był to seryjny
morderca swój przydomek,, Rozpruwacz " uzyskał dzięki temu, że po zabójstwie
wypruwał narządy swoim ofiarom. Jest zagadką dlatego ,że jego tożsamość nie
została ujawniona do dziś. Pisał dziwne listy do policji. Mordował na wschodniej
części Londynu. Zielone dzieci zostały zauważone przez żniwiarzy w XII wieku.
Niemożliwy był z nimi kontakt, ponieważ porozumiewały się w dziwnym dla człowieka
niezrozumiałym języku. Szybko przygarnęli je ludzie. Nie jedli nic długo. Chłopiec po
krótkim czasie zmarł. Dziewczynka po nauczeniu się języka wyznała, że znaleźli się tu
,ponieważ szli na dźwiękiem dzwonu. Wyznała także ,że przyszli tam z ich krainy, do
której nie dosięga światło. Miały szaty z dziwnego materiału nieznanego dla ludzi.
Wszystkie te zagadki nie zostały wyjaśnione do dziś.
Kacper Olszyna kl.VIIa

Kilka słów do artykułu Kacpra dotyczącego Trójkąta Bermudzkiego.
Trójkąt Bermudzki to zagadka nierozwiązana od bardzo wielu lat.
Samoloty i statki wpływające w obszar tego tajemniczego miejsca
znikały z radaru i już nie wracały. Co ciekawe nigdy nie znaleziono
nawet żadnych wraków. Wśród sprawców wymieniani są między
innymi kosmici. Osobiście uważam, że na dnie oceanów Trójkąta
Bermudzkiego znajdują się złoża metanu, które negatywnie
wpływają na silniki statków i samolotów. Jednakże nie zmienia to
faktu, że zagadka Trójkąta Bermudzkiego dalej jest nie rozwiązana.
Kuba Z.kl.VIIa
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