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WITAJCIE W NASZEJ SZKOLE!!!
To pierwszy numer naszej gazetki,
zachęcamy do zapoznania się.

źródło, Internet

Szkoła w XXI wiek wskoczyła lekcje
zdalne wprowadziła :-)

W marcu tego roku koronawirus Made in China zawitał niestety również do Polski. W
związku z tym zamknięto szkoły.
Z dnia na dzień nauka przeniosła się do sieci był to szok dla nauczycieli jak opanować
technologię oraz stadko uczniów z głową w chmurze . Dla uczniów trudne było ustawić
kamerkę tak, aby nie było widać piżamy i bałaganu w pokoju. 
Maciek kl. 6a

W numerze:

Dzień Nauczyciela

Nasze pasje...

Komputerowy Świat...

Jestem EKO :)

Co to jest dieta?

Spacerem po Ursynowie...

Pierwszy odcinek powieści
“Widzę Cię...”

nieznany
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Dzień Nauczyciela upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji
Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława II
Augusta i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października
1773 roku. Komisja Edukacji Narodowej była pierwszym w Europie
ministerstwem oświaty, zajęła się reformowaniem szkolnictwa w
Polsce.  Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w Polsce
nieprzerwanie od 1972 roku na podstawie Karty praw i obowiązków
nauczyciela. Bardziej popularna nazwa tego święta to po prostu Dzień
Nauczyciela.

Ania kl. 6c
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NASZE PASJE

Jestem wesołą jedenastolatką, która uwielbia czytać książki. W
ostatnim czasie przeczytałam ich bardzo dużo. Nie wszystkie są godne
polecenia, ale serię “Zbrodnia niezbyt elegancka” Robina Stevens’a
poleciłabym każdej zwariowanej nastolatce. Książki te opowiadają o
dwóch przyjaciółkach Daisy i Hazel, które rozwiązują kryminalne
zagadki. 
Kolejną książką wartą polecenia jest “Skrzynia Władcy Piorunów”
Marcina Kozioła.  Autor w bardzo ciekawy sposób opisuje przyjaźń
niepełnosprawnej dziewczynki o imieniu Julia oraz chłopca o imieniu
Tom. Wzajemne relacje, które ich łączą, pozwalają na rozwiązanie
zagadki uprowadzenia ojca Toma. Historia powiązana jest również z
życiem Nikoli Tesli, nazywanego “władca piorunów”.
Zuzia kl. 6d
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 BTS i świat K-
popu

Jest to rodzaj muzyki, który powstał w Korei Południowej łącząc w sobie
takie elementy jak ballada popowa, hip-hop, rock, electro pop, jazz, pop
opera,  dance-pop, współczesny rhythm and blues czy muzykę klasyczną.
Muzyka ta stała się popularna w 2000 roku. Wcześniej muzyka pop z Korei
Południowej nosiła całkiem inną nazwę, a mianowicie GAYO. K-pop istniał
już w połowie roku 1980. Upowszechnił go zespół Seo Taiji and Boys, który
powstał w 1992 roku. K-Pop to nie tylko rodzaj muzyki ale i rodzaj
skomplikowanych, grupowych układów tanecznych. Jedne z
najpopularniejszych układów tanecznych są ułożone do piosenek: DNA
(BTS)oraz How You Like That (Blackpink).
Najpopularniejszy zespół K-popowy

1. BTS (Beyond The Scene)
Jest to tak zwany Boys-band (czyt. bojs bend), który powstał w roku 2013 z
pomocą wytwórni Big Hit Entertainment. W jego skład wchodzi siedmiu
młodych mężczyzn pomiędzy dwudziestym a trzydziestym rokiem życia.
Każdy z członków BTS otrzymał światowe nagrody. Sam zespół otrzymał
kilka światowych nagród, między innymi: Artysta roku, Best Rookie Award,
Newcomer male, Newcomer Award, Rookie of the Year, Nowi Artyści Roku,
Best Korean Act oraz wiele innych. Jeśli nagrody muzyczne nie robią na
was wrażenia, to co powiecie o rekordach Guinessa? Do pobitych przez
BTS rekordów należy np.: największa liczba wyświetleń na YouTube w
ciągu doby nowej piosenki w 2019 roku. Po wydaniu singla i teledysku do
Boy With Luv okazało się, że w 24 godziny klip osiągnął 78 milionów
odtworzeń, co dało wynik o 20 milionów lepszy od poprzedniego
rekordzisty. Drugi przykładowy rekord padł w roku 2018. Zespół został
wpisany do księgi za swoją działalność na Twitterze - największą ilość
retweetów, dokładnie 152,112 tweetów podanych dalej. No i ten trzeci, który
pewnie zaciekawi sporo dzieciaków, ponieważ jest związany z platformą o
nazwie TikTok. BTS zdobyli 1 milion obserwatorów w najkrótszym czasie
na świecie, tzn. 3 godziny 31 minut.

Członkowie
Kim Nam-joon, znany także jako Rap Monster (RM). Został pierwszym
członkiem BTS. Mówi się, że to on założył zespół, jest jego liderem. Jest
autorem ok. 160 piosenek, w tym piosenek BTS-u. W zespole oprócz roli
rapera ma także rolę tancerza. Przed założeniem zespołu RM nagrał kilka
solowych utworów np.: Fantastic (Feat. Mandy Ventrice). Wcześniej był
znany jako Runch Randa w ekipie hip-hopowej Daenamhyup. Ma 26 lat,
urodził się 12 września 1994 roku.
Min Yoon-gi,znany także jako Suga. Jest raperem, podobnie jak
wspomniany wcześniej Rap Monster. Oprócz roli rapera w zespole ma
także rolę tancerza. Jest autorem ok. 70 tekstów piosenek, w tym piosenek
BTS-u. Już w wieku trzynastu lat zaczął pisać teksty piosenek.Ma 27 lat i
urodził się 9 marca 1993 roku. Już w wieku 17 lat pracował w studiu
nagraniowym. Od tego czasu komponuje muzykę oraz rapuje. W 2010 roku,
jako członek grupy hip-hopowej D-Town, wydał piosenkę zatytułowaną
"518-062" w celu upamiętnienia powstania w Gwangju. Wcześniej był znany
pod pseudonimem Agust D.
Jeon Jeong-guk, znany także jako Jungkook. W zespole ma rolę głównego
piosenkarza i tancerza. Napisał kilka piosenek. Nagrał w swojej karierze
także kilka utworów z innymi artystami oraz solo jak np.: Lauv feat.
Jungkook - Never Not i Still with you. Ma 23 lata i urodził się 1 września
1997 roku.
Kim Tae-hyung, znany także jako Tea lub V. W zespole ma rolę
piosenkarza i tancerza jak pozostali członkowie. Wypuścił kilka solowych
piosenek jak np.: Scenery. Jak i pozostali członkowie BTS napisał kilka
tekstów piosenek. Bardzo ciekawe jest także to, że jest aktorem,
występował w serialu Hwarang. Ma 24 lata, urodził się 30 grudnia 1995
roku.
Park Ji-min, znany także jako Jimin. W zespole ma rolę piosenkarza i
tancerza. Napisał kilka piosenek. Nagrał kilka solowych, a także z innymi
piosenkarzami piosenek np.: Filter. Ma 25 lat, urodził się 13 października
1995 roku. Jimin zaczął uczestniczyć w różnych programach, takich jak
Hello Counselor, Please Take Care of My Lodówka i God Workplace w
2016 roku.
Kim Seok-jin, znany także jako Jin. W zespole ma rolę tancerza i
piosenkarza. Jin napisał kilka tekstów piosenek. Ma na swoim koncie kilka
solowych piosenek, np.: Moon. Występował w filmach krótkometrażowych i
zwiastunach, takich jak: ‘“Przebudźcie się  # 7’’ 2016. Ma 27 lat, urodził się
4 grudnia 1992 roku.
Jung Ho-seok,znany także jako J-Hope. W zespole ma rolę rapera,
piosenkarza i tancerza. Pomagał w produkcji teledysków do piosenek BTS.
Napisał kilka piosenek. Nagrał także kilka solowych utworów jak np.:
Daydream. J-Hope ma 26 lat, urodził się 18 lutego 1994 roku.

Nina, klasa 6A

źródło, Internet nieznany

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hwarang_(serial_telewizyjny)
https://en.wikipedia.org/wiki/Hello_Counselor
https://en.wikipedia.org/wiki/Please_Take_Care_of_My_Refrigerator
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Koty i ich zwyczaje

Gdy zastanawiałem się, o czym napisać do naszej gazetki, spojrzałem na
Matyldę - moją kotkę, która mieszka ze mną już prawie od roku. I wtedy już
wiedziałem - ten artykuł będzie o kotach! Więc zaczynajmy

Rodzajów kotów jest naprawdę wiele. Na początek
przyjrzyjmy się kotom domowym:

Koty domowe to niezbyt duże zwierzaki, które, jak nazwa wskazuje, można
trzymać w domach. Przesypiają one średnio 70% dnia i sporo jedzą. Można
je karmić specjalną kocią karmą, Matylda lubi i suchą i mokrą. Koty bardzo
lubią się bawić i czasem nawet podrapać. Już nieraz zdarzyło mi się, że
miałem podrapaną rękę, albo nogę. Niektóre koty to też straszne
pieszczochy, co często może poprawić humor. Są bardzo przyjemne do
głaskania, a czasami siadają na kolanach, głośno mruczą i zasypiają. 
Najlepsze jest to, że potrafią się załatwiać do kuwety już od małego, więc
nie trzeba ich wyprowadzać na dwór. Poza tym zawsze spadają na cztery
łapy!
Moim zdaniem to są najlepsze zwierzaki domowe! 10/10 Jej!

Czas na lwy!
Lwy to dzikie zwierzęta, które mieszkają w Afryce i w Azji. Są nazywane
królami zwierząt, chociaż, wcale nie wiem, dlaczego… Może dlatego, że
niczego się nie boją, nawet burzy (potrafią wtedy też polować), i mają
grzywy, które wyglądają, jak korona. Są mięsożerne i zabijają swoje ofiary.
Przeczytałem, że lwy zabijają średnio 15 dużych zwierząt na rok, chociaż
wydaje mi się to trochę mało. Podobno największym wrogiem lwa jest
hiena, która żywi się tym samym co król zwierząt, więc często wchodzi z
nim w konflikt. Tak, jak koty domowe lwy mogą żyć nawet kilkanaście lat
(zdrowy lew żyje od 10-14 lat). Lwy na żywo można zobaczyć w zoo, na
przykład w Warszawie. Pamiętaj, te zwierzęta są bardzo niebezpieczne
więc pod żadnym pozorem NIE ZBLIŻAJ SIĘ DO NICH!!! 10/10 Jej!

Marek, kl. 6a
źródło, Internet

źródło, Internet

nieznany

nieznany
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KOMPUTEROWY ŚWIAT

Dlaczego nie wolno spędzać
całego dnia przed ekranem?

źródło, Internet

 W dzisiejszych czasach bardzo dużo osób posiada w domach różnego
rodzaju sprzęty elektroniczne np. komputer, tablet czy telefon. Należy
jednak pamiętać, aby nie spędzać przy nich zbyt wiele czasu, gdyż mogą
one zaszkodzić zdrowiu.
   Jednym z najczęściej spotykanych objawów jest pogorszenie wzroku.
Dlatego należy ograniczyć siedzenie godzinami przed monitorem. Nawet
teraz, podczas pandemii po każdej lekcji online powinno się odejść na
chwilę od ekranu i spędzić miło przerwę. Spędzanie wielu czasu przed
urządzeniem może mieć jednak inne skutki m.in. problemy z koncentracją,
zaburzenia snu, spadek kondycji czy zanik wyobraźni. Ciągłe siedzenie
przed ekranem może wpłynąć również na pogorszenie samooceny i
pewności siebie. Aby temu zapobiec należy spędzać czas w inny sposób
np. rozwijać kreatywność, rozwijać swoje talenty, poćwiczyć, pograć w grę
planszową czy spędzać czas z rówieśnikami. 
   Kolejnym skutkiem siedzenia przed monitorem jest otyłość, wieczne
spędzanie czasu przed ekranem doprowadza do braku ruchu fizycznego.
Dlatego warto czasem wyjść na spacer czy po prostu poćwiczyć. Chwilami
po korzystaniu z urządzenia można czuć nerwowość, a w niektórych
przypadkach nawet i agresywność. Poza tym może to wywoływać silne
stany lękowe oraz utratę chęci wychodzenia z domu. Kolejnym skutkiem
siedzenia przed ekranem jest brak czasu i chęci na inne zajęcia oraz
obniżone umiejętności społeczne. Podczas spędzania czasu przy
urządzeniu mózg jest pobudzony i nie może się wyciszyć, co może również
prowadzić do bezsenności.
   Należy pamiętać żeby nie spędzać całego dnia przed ekranem, bo może
to wpłynąć negatywnie na zdrowie i samopoczucie. Zamiast tego można np.
przeczytać książkę.
Zosia kl. 6b

Jakie niebezpieczeństwa wiążą się z
zamieszczaniem w internecie informacji o

sobie i jak można ich uniknąć?

Sprawdźmy - Zapytajmy  jednego z informatyków.-Dzień
dobry - powiedziałam
- Dzień dobry - powiedział informatyk.
- Mam do Pana pytanie, na temat internetu.
- Słucham?
- Czy internet jest bezpieczny?
-I nternet … hmm … niestety nie jest bezpieczny.
- Mógłby pan ten temat rozwinąć dlaczego nie jest
bezpieczny?
- Dobrze, no to tak. Zamieszczanie w internecie informacje
o sobie wiąże się z nieprzyjemnymi sprawami
np. Udostępnisz zdjęcia, jak jesteś przed swoim domem i
ktoś może kojarzyć to miejsce. Po paru dniach, może się
do ciebie ktoś włamać i ukraść ci cenne rzeczy.
- Ooo, nie wiedziałam. Musimy być ostrożni, a może pan
dać nam jeszcze jakiś przykład?
- Oczywiście. To np. Jak udostępniasz filmy, jak płacisz
kartą w sklepie, ktoś może zobaczyć jaki masz pin i kupić
sobie coś za twoje pieniądze, może być coś drogiego. 
 -Właśnie to bardzo ważne. A czy jest coś związanego z
komputerami i reklamami ?
- W internecie, jak jest wiadomość o plikach cookies, to
czasem też są inne wiadomości i trzeba najpierw
przeczytać tekst, a później naciśnij  “ok”, bo jak
naciśniesz od razu ok bez przeczytania wiadomości to
możesz wtedy płacić większe rachunki. 
- Dobrze dziękuję niestety nasz czas dobiega końca. 
-  Dobrze bardzo dziękuje, do widzenia.

Ala, kl. 6a

nieznany
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Co to jest dieta?

Dieta jest
jednym z
decydujących
czynników,
które mają
wpływ na
zdrowie i
samopoczucie
człowieka.
Dlatego tak
ważnym jest,
aby odżywiać
się
odpowiednio. W
tym ciężkim dla
wszystkim
okresie jest ona
ważna 
ponieważ
buduję naszą
odporność
która jest dla
nas potrzebna.

Zasady
zdrowego
żywienia
1. Unikaj
napojów
gazowanych są
pełne kalorii i
sztucznych
barwników ,
zamiast tego
postaw na wodę
Woda jest
nieodzowna dla
prawidłowej
pracy
organizmu.
Zapewnia
środowisko do
zachodzenia
reakcji
chemicznych,
bierze udział w
transporcie
substancji
odżywczych,

a także pełni
ważną rolę w
usuwaniu
szkodliwych
produktów
przemiany
materii.
2.Jedz 4-5
sycących
posiłków
dziennie
3.Staraj się nie
podjadać
pomiędzy nimi
;)
Warzywa i
owoce powinny
stanowić co
najmniej połowę
tego co jesz,
ponieważ
dostarczają
mnóstwo
ważnych i
potrzebnych

witamin.
4.Unikaj
słodkich i
słonych
przekąsek.
5.Spożywaj
pełnoziarniste
produkty
zbożowe oraz
nasiona roślin
strączkowych .
W zbożowych
pełnoziarnistych
produktach
znajdują się
zdrowe
węglowodany,
to znaczy takie,
które
dostarczają
energii przez
długi czas.
 6.Staraj się
codziennie
spożywać

nabiał: co
najmniej 2 duże
szklanki mleka
lub kefir,
jogurty, ser.
Nabiał jest
źródłem wapnia,
który jest
budulcem kości
 7.Ogranicz
spożycie soli -
nie dosalaj
potraw.
8. Jedz ryby - są
one cennym
źródłem
nienasyconych
kwasów
tłuszczowych,
których nasz
organizm nie
potrafi sam
syntetyzować.
9.Staraj się
spożywać

jak najmniej
przetworzoną
żywność. Unikaj
gotowych
produktów -
zazwyczaj
zawierają dużą
ilość soli i
konserwantów.
Lena kl. 6a
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Wyspy śmieci – czyli problem z
tworzywami sztucznymi.

Co to jest globalne ocieplenie?
Globalne ocieplenie to zwiększenie temperatury powietrza.
Jakie są tego skutki? 
Skutkami globalnego ocieplenia są:
-topnienia lodowców
-większe zagrożenie pożaru
-zmniejszanie się zasięgu lodu morskiego
-podnoszenie się poziomu mórz
-obumieranie rafy koralowej
Kto jest temu winny?
To człowiek. Człowiek produkuje spaliny, rąbie drzewa,
produkuje plastik, śmieci. To wszystko przekłada się na
globalne ocieplenie..
Potrzebujemy energii – żywności, paliw, elektryczności –
żeby wieść nowoczesne życie. Potrzebują jej miliardy
ludzi. Ale to, jak uzyskujemy energię, zmienia Ziemię w
sposób zagrażający nam wszystkim
Jak zapobiegać globalnemu ociepleniu?
Sortuj śmieci, ogranicz używanie plastiku
jeździj do szkoły rowerem a nie samochodem dzięki temu
wyprodukujesz mniej spalin, oszczędzaj wodę bierz
prysznic zamiast kąpieli.
Jak może wyglądać przyszłość?
wyobraź sobie że połowa świata jest zalana albo spalona.
Twoje dzieci nie będą wiedziały co to śnieg albo żółw.
Będą chorowały na różne choroby.
Jest jeszcze czas możesz to zmienić!

Natalia kl. 6a

GLOBALNE OCIEPLENIE

JESTEM EKO!

AZanieczyszczenie Ziemi to bardzo poważny problem, który dotyczy
każdego z nas. Jednym z dużych problemów naszej planety jest
wszechobecny plastik. Chyba każdy z nas widział jakąś latająca
torebkę foliową albo pustą butelkę plastikową leżącą na trawie, czy
chodniku.  Idąc na zakupy pakujemy rzeczy w torebki foliowe, które
później wyrzucamy do śmieci. Wiele rzeczy, które nas otacza, jest
wykonanych z tworzywa sztucznego. Takie rzeczy jak między innymi
telefony, komputery, laptopy, zabawki, pojemniki w kuchni, łazience
są wykonane z plastiku. Te rzeczy prędzej czy później lądują na
wysypisku śmieci. Oczywiście jest możliwość recyklingu plastiku, ale
doniesienia naukowców mówią o tym, że tylko dziewięć procent
tworzyw sztucznych, które kiedykolwiek powstały, zostało poddane
recyklingowi. Na świecie rocznie produkowanych jest 330 milionów
ton plastiku. To więcej niż ważą wszyscy ludzie żyjący na Ziemi.
Plastik w zależności od formy rozkłada się od 100 do 1000 lat. Okazuje
się zatem, że od czasu wynalezienia plastiku ( np.: produkcja
polichlorku winylu rozpoczęła się w 1931, a polietylenu w 1939) żadna
plastikowa rzecz nie uległa jeszcze rozkładowi!
Problem plastiku nie tylko jest związany z powierzchnią ziemi, na
której mieszkamy, ale dotyczy także mórz i oceanów. Pod
powierzchnią oceanów kryją się tysiące ton tworzyw sztucznych.
Możliwe, że niektórzy słyszeli o wyspach śmieci, czyli o olbrzymich
dryfujących skupiskach śmieci i plastikowych odpadów utworzonych
przez prądy oceaniczne. Największa taka wyspa znajduje się na
Oceanie Spokojnym i widoczna jest nawet z Kosmosu! Wyspa ta jest
około sześć razy większa od Polski. Takich wysp tworzy się coraz
więcej. Najwięcej w tych wyspach znajduje się plastiku. Zwierzęta
morskie często mylą plastik z pożywieniem. Zjedzenie na przykład
torebki plastikowej może kończyć się śmiercią takiego zwierzęcia.
Organizmy morskie często też zaplątują się w różne plastikowe
elementy i nie mogą się z nich wydostać. Wiele takich organizmów
umiera z tego powodu. Żeby zwrócić uwagę na problem plastiku
naukowcy stworzyli na wyspie śmieci fikcyjne państwo. Państwo to
posiada paszport, flagę, godło, a nawet walutę.
Z wyspami śmieci i z tworzywami sztucznymi jest powiązany też
mikroplastik, czyli cząsteczki plastiku o średnicy mniejszej niż 5
milimetrów, powstający między innymi na skutek powolnej
degeneracji tworzyw sztucznych. Mikroplastik szczególnie zagraża
organizmom żyjącym w morzach i oceanach. Jednak nie stanowi on
zagrożenia tylko dla zwierząt żyjących w wodach. Kiedy zjadamy ryby
może on dostawać się również do naszego organizmu. Każdego dnia z
wodą również trafiają do nas cząsteczki mikroplastiku. Obecność
tworzyw sztucznych w organizmach ludzi może mieć negatywny
wpływ na ich zdrowie.
Ania, kl. 8c
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Spacerem po Ursynowie czyli poznaj swoje miejsce zamieszkania

Bardzo ciekawym zabytkiem Ursynowa jest kościół św.
Katarzyny. Kościół ten mieszczący się przy Dolinie
Służewieckiej,  jest najstarszą parafią w Warszawie.
Pierwsze informacje o kościele pojawiły się już w XI wieku.
Co ciekawe Konrad Mazowiecki, znany ze sprowadzenia
Krzyżaków do Polski, o czym uczyłam się na historii,  w
1238 roku, ufundował parafię. Kościół zbudowany w
tamtym okresie był murowany i wyglądał jak zamek. U
podnóża kościoła przebiegała fosa, zbudowana w celach
obronnych. Pozostałości dawnego Kościoła zostały
odkryte kilka lat temu, podczas prac archeologicznych.
Świątynia oprócz tego, że była wykorzystywana do celów
obronnych, mogła służyć jako miejsce odpoczynku wojsk
i sądów.
Pierwsza murowana świątynia została zniszczona, kolejna
która powstała na przełomie XIV i XV wieku, także nie
dotrwała do naszych czasów. Niestety pożary a potem
potop szwedzki  spowodowały jego zniszczenie. Obecny
kościół powstał w XVIII wieku, z inicjatywy Augusta
Czartoryskiego. Jest to gotycka budowla z barokową
nawą.
W czasie prac konserwatorskich założono żelbetową
opaskę spinającą mury i chroniące kościół przed dalszymi
zniszczeniami. Wtedy też odkryto ruiny XV-wiecznego
kościoła a także znaleziono monetę z czasów Konrada
Mazowieckiego i średniowieczną biżuterię.
Przed kościołem znajduje się Pomnik Męczenników
Terroru Komunistycznego, 1944–1956. Pomnik ten
postawiono w miejscu pochówku około 2 tys. ciał ludzi,
którzy po wojnie nie godzili się z władzą komunistyczną.
Pomnik w postaci 8-metrowego krzyża, rozrzuconych
głazów i rozerwanej kraty, jest bardzo przygnębiający.
 Weronika kl. 6b

źródło, Internet nieznany
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Widzę Cię...
kryminał w odcinkach

1 listopada, tuż po Halloween,
poszłam z mamą na pogrzeb babci
Nany Rose. Zaciekawiła mnie
pewna kobieta, miała długie, rude
włosy i była ubrana cała na biało.
Podeszłam do niej i zapytałam, kim
była dla babci. Odpowiedziała:
- Jestem jej wnuczką Cheryl. 
Zamyśliłam się. Czy babcia miała
jakąś inną wnuczkę?
Następnego dnia rano zadzwonił
do mnie nieznany numer. Okazało
się, że to była Cheryl, chciała się
spotkać w barze “U Popa”...

Ciąg dalszy nastąpi....

Tosia i Maja kl. 6c

źródło, Internet nieznany
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