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           Serdecznie witamy wszystkich po dłuuugiej 
 przerwie! Redakcja Naszego Głosu powraca! 
         Wszystko się zmienia, zmieniliśmy się i  MY. Gdy nasza szkoła pięknieje, a świat się dystansuje,     
 pojawiamy się w innej odsłonie:  w wirtualnej rzeczywistości. Rozpoczynamy nowy etap w historii naszej   
 gazety. 
        Pierwszy numer Naszego Głosu trafia do Was z opóźnieniem, ale musieliśmy nauczyć się posługiwać       
nowymi narzędziami.  
        W tym numerze tematem wiodącym jest   TOLERANCJA - temat zawsze aktualny. Sporo uwagi               
poświęciliśmy nauczycielom. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie.
                                     Przyjemnej lektury!                                                                                                                   
                                                              REDAKCJA

Pierwsze koty

 

za płoty
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                                            ANKIETA PRZEPROWADZONA Z NAUCZYCIELAMI (część I)
  
          Nauczyciel

Czas 
dotarcia 
do szkoły

Zajęcia 
online czy
tradycyjne?

Moja pora
roku

Jak
czekolada,
to tylko...

Ulubione 
zajęcia 
w szkole

Dyr. D. Skulska-Wittbrodt 1 min. tradycyjne lato gorzka biologia

Dyr. M. Śmiełowska-Bohn 2 godz. tradycyjne wiosna gorzka j. polski

Dyr.  I. Kudelska 21 min. tradycyjne jesień gorzka j. polski

M. Bergau-Jankowska 45 min. mieszane jesień mleczna j. angielski

M. Brochocka 15 min. tradycyjne lato mleczna matematyka

M. Bukowska 8 min. tradycyjne lato mleczna matematyka

D. Derkowska 1 godz. tradycyjne jesień biała historia

A. Dęby 1 godz. tradycyjne lato kawowa matematyka

M. Frączyk 20 min, tradycyjne jesień mleczna muzyka, j. polski

M. Gołyszny 30 min. tradycyjne lato z orzechami WF,
matematyka

A. Jabłońska 15-20
min.

tradycyjne lato Milka toffi muzyka

V. Kopecka 15 min. tradycyjne lato gorzka historia

 Ks. Marek  3 min.  tradycyjne  lato  Frey  fizyka, filozofia

 E. Kuszewska  30 min.  tradycyjne  lato  gorzka  j. polski

 I. Kwiatkowska  5 min.  tradycyjne  lato  gorzka  plastyka

 B. Mielewczyk  20 min.  tradycyjne  wiosna  nadziewana  plastyka

M. Mościcka 40 min. tradycyjne wiosna mleczna matematyka
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                             ANKIETA PRZEPROWADZONA Z NAUCZYCIELAMI (część  II)

         
Nauczyciel

Czas 
dotarcia 
do
szkoły

Zajęcia 
online czy
tradycyjne?

Moja pora
roku

Jak
czekolada,
to tylko...

Ulubione 
zajęcia 
w szkole

J. Murawska 30 min. tradycyjne lato mleczna geografia

P. Nowak 10 min. tradycyjne wiosna karmelowa muzyka

K. Połchowska 7 min. tradycyjne wiosna gorzka matematyka

J. Rodziewicz 30 min. tradycyjne zima karmelowa matematyka

L. Semak 7 min.    online wiosna mleczna j. angielski

K. Skulina 10 min. mieszane lato mleczna j. angielski

A. Słowi 10 min. tradycyjne lato mleczna 
z rodzynkami

historia

M. Sowa 15 min. tradycyjne lato mleczna 
z orzechami

matematyka

M. Stecka 10 min. tradycyjne lato marcepanowa biologia

A. Szermelek 3 min. tradycyjne lato mleczna j. polski,
plastyka

A. Urbaniak 20 min. tradycyjne jesień marcepanowa j. polski
(literatura)

M. Zmorzyńska 9 min. mieszane wiosna biała historia

K. Żuchowska  30 min.  tradycyjne  lato  biała informatyka 

               PODSUMOWANE: Większość przebadanych nauczycieli   woli
zajęcia tradycyjne, ich ulubioną porą roku jest LATO.   Wybierając
czekoladę decydują się na mleczną, chociaż gorzka też   wydaje się
być popularna. Będąc uczniami, nasi nauczyciele najczęściej cenili
królową nauk - MATEMATYKĘ. Średnia czasu dotarcia nauczyciela do
szkoły wynosi 23 minuty. Łatwo policzyć, bo nam też wszczepili miłość
do matmy :)

  
 Maciej i Szymon
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Dorota                                                                                                                                                              
        Nietolerancja polega na wykluczaniu osób mających inny kolor skóry lub włosów, mających inne
poglądy i zwyczaje. Osoby nietolerowane często czują się samotne lub gorsze. Niestety właśnie przez to 
 na siłę starają się zmienić, co często niesie tragiczne skutki.
        OSOBY Z NADWAGĄ mogą zacząć się odchudzać, głodząc się. Może to spowodować ANOREKSJĘ,
czyli zaburzenie psychiczne polegające na drastycznym ograniczaniu pokarmów. Przez zbyt duże
 ograniczanie pokarmów osoba chora na anoreksję może nawet umrzeć.
        Inną chorobą będącą zaburzeniem odżywiania jest BULIMIA Polega na gwałtownym objadaniu się,a
następnie zwracaniu wcześniej zjedzonych pokarmów.
        OSOBY INNEGO WYZNANIA  LUB WYGLĄDAJĄCE INACZEJ mogą stracić pewność siebie. Tracą
zainteresowanie czymkolwiek. Pasje, które wcześniej sprawiały im przyjemność, teraz wydają się
nieciekawe. Jeżeli taki okres się przedłuża, można nazwać go DEPRESJĄ. Osoby z tą chorobą tracą chęć
do życia. W każdym przypadku ważna jest wrażliwość na problemy drugiego człowieka.

Tosia 
       
           Wszyscy jesteśmy ludźmi, ale często różnimy się od siebie. Mamy problem z zaakceptowaniem
innych.   Czasami nam się to udaje. Akceptacja (ważne słowo). Każdy, różniący się od reszty świata
chciałby, żeby inni go nie wyzywali przez to, że inaczej wygląda, czy inaczej mówi. Nie jesteśmy ideałami,
każdy ma wady i zalety, więc czemu psujemy sobie życie obrażaniem siebie nawzajem? Może dlatego, żeby
uspokoić duszę i nasze emocje? To są pytania, na które wciąż szukamy odpowiedzi.

             
                                              "Współczucie i tolerancja czynią z nas ludzi".
                                                                                                             Nora Roberts

 
                               „Tolerancja to wyrozumiałość, uznawanie poglądów,
                                  przekonań, wierzeń czy zachowań innych osób,
                   nawet jeśli są one odmienne od naszych lub z nimi sprzeczne".
                                                                                 Słownik psychologii pod red. J. Siuty

. .
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                      Książka o tolerancji
Pasztety do boju, Clementine Beauvais
Wydawnictwo: Dwie Siostry, 2017

Szukacie porywającej opowieści? To coś dla Was. 
Trudno opisać tą książkę kilkoma słowami, bo to
bardzo pokręcona opowieść. Jej główne bohaterki
decydują się przejechać rowerem przez całą
Francję. Mireille, Astrid i Hakima zostały uznane za
najbrzydsze dziewczyny w gimnazjum.  To
wydarzenie zmobilizowało je do działania i
postanowiły pokazać, że są silne, wytrzymałe i stać
je na wiele. Podróż przyniosła wiele niespodzianek
i okazała się początkiem przyjaźni i sławy.

Olga

 Zosia z ulicy Kociej, Agnieszka  Tyszka
Wydawnictwo: Nasza księgarnia, 2018
Seria książek o  „Zosi z ulicy Kociej” zawsze poprawia mi humor.
W pierwszej części przeczytacie o konkursie ,,Pajęcza Twarz Roku”,
tańcu z pralkami, trupie na schodach i oswajaniu nowego miejsca 
To historia o zwariowanej rodzinie, w której zawsze coś się dzieje.
Narratorką opowieści jest tytułowa Zosia, która opowiada o swoim
życiu, problemach i rodzinie. Razem z młodszą siostrą Manią i
rodzicami przenoszą się do nowego domu pod Warszawą. Na
szczęście pojawia się ciotka Malina, która ma zawsze głowę pełną
pomysłów i pomaga dziewczynce oswoić nowe miejsce...

Drzewo życzeń, Katherine Applegate
Wydawnictwo: Dwie Siostry, 2018

Drzewo życzeń podobno spełnia marzenia, ale kto spełni jego
pragnienie? Piękne ilustracje i wzruszająca historia, którą opowiada
nam dwustuletni dąb znany z tego, że może spełnić życzenia ludzi.
Poznajemy świat widziany z perspektywy drzewa. Dąb ma swoją
przyjaciółkę wronę i lokatorów, którzy zamieszkują jego gałęzie i
dziuple.
Pewnego dnia w życiu drzewa pojawia się nową osobą - dziewczynka
o imieniu Samar. 
Książka dla wszystkich, którzy kochają przyrodę i ciekawe opowieści.

.
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                                    Mulan
reżyseria: Niki Caro
scenariusz: Lauren Hynek, Rick Jaffa
gatunek: fantasy, przygodowy
produkcja: USA
premiera: 2020 
Kobieta o imieniu Hua Mulan przebiera się za mężczyznę i zaciąga się do cesarskiej armii.
Chce pomóc swojemu schorowanemu ojcu. Co z tego wyniknie? 
Ten niesamowity film pokazuje siłę kobiet!                                                                       
                                                                                                                                
Julia

          Lewe liczby
ROBERT LEWANDOWSKI trafił do księgi rekordów
Guinnessa, ponieważ w 51. minucie wszedł na
boisko z ławki rezerwowych i w ciągu 8 minut i 59
sekund strzelił aż 5 goli. Było to starcie z VfL
Wolfsburg.
Jako dziecko grał w Varsovii. Wyróżniał się niskim
wzrostem, małą wagą i instynktem snajpera.
Nazywano go Bobek. Nóżki miał jak patyczki. Kiedy
biegł z piłką wydawało się, że zaraz się na nich
przewróci. Mówiłem żeby jadł boczek, to w końcu
urośnie – tak wspomniał jego 1. trener Krzysztof
Sikorski.
Strzelił bardzo dużo goli: 41 w Lechu Poznań, 103
w Borussi Dortmund i 241 w Bayernie Monachium. 
W reprezentacji Polski zagrał aż 112 meczów    i
strzelił 61 bramek.
Urodził się 21.08.1988 r. w Warszawie. 
Teraz ma 32 lata i 184 centymetry wzrostu.
Gra z numerem 9.  

Szymon  
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  Muzyka – po milczeniu
   - najlepiej wyraża to, 
      co niewyrażalne.
                                     
                                              Aldous Huxley

 1 października obchodzony jest Międzynarodowy 
 Dzień Muzyki.  Został on ustanowiony w 1975 roku   
 przez Yehudiego Menuhina ówczesnego prezydenta 
 międzynarodowej rady muzyki Unesco. Muzyka to 
 sztuka, która łączy dźwięk, emocje, śpiew, taniec, 
 instrumenty i ciszę. 
 Czy znasz najpopularniejsze polskie koncerty?

       Woodstock (Pol'and'Rock) - coroczny
festiwal  organizowany przez Fundację Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy z pieniędzy
zebranych przez sponsorów. Odbywa się w
Kostrzynie nad Odrą. Trwa od 1995 roku i znany
był pod nazwą Woodstock. W 2017 roku nazwa
została zmieniona na Pol'and'Rock Koncert ma
dwie sceny: małą i dużą.

     Opener Festival - festiwal cieszący się
ogromną popularnością. Od 2006 r. odbywa się w
Kosakowie. W ciągu 10 lat organizatorzy spędzili
na terenie festiwalu 210 dni. Teren rozrósł się od 3
ha w 2002 r. do 75 ha w 2011. W tym czasie
zbudowano 42 sceny, których łączna wysokość
wynosiła ok. 319 metrów. Całkowite
zapotrzebowanie na energię wyniosło w ciągu 10
lat ok. 40.062.222 watów, czyli tyle, ile
wystarczyłoby do zasilenia 130.541 laptopów.
     Kolejna edycja już 30.06.- 03.07.2021!

  Męskie Granie Orkiestra (MGO) - coroczna trasa
koncertowa. Z MGO współpracują tacy artyści jak:
Krzysztof Zalewski, Dawid Podsiadło, Katarzyna
Nosowska, Tomasz   Organek. Co roku imprezie
towarzyszy piosenka przewodnia. W tym roku był to
hit pt. “Świt” w wykonaniu Darii Zawiałow, Króla i
Igo (na zdj).

Maciek

.

.

1 października obchodziliśmy Międzynarodowy
Dzień Muzyki.  Został on ustanowiony w 1975 roku
przez Yehudiego Menuhina, ówczesnego
Prezydenta Międzynarodowej Rady Muzyki
Unesco.

    Postanowiłem wziąć pod lupę Wasze
ulubione koncerty i festiwale.

           
      Open'er Festival - festiwal cieszący
się ogromną popularnością. 

    Od 2006 r. odbywa się w Kosakowie. 
    W ciągu 10 lat organizatorzy spędzili na 
   terenie festiwalu 210 dni. Teren rozrósł
się od 3 ha w 2002 r. do 75 ha w 2011. 
    W tym czasie zbudowano 42 sceny,
których łączna wysokość wynosiła ok. 319
metrów.          
    Całkowite zapotrzebowanie na energię
wyniosło w ciągu 10 lat ok. 40.062.222
watów, czyli tyle, ile wystarczyłoby do
zasilenia 130.541 laptopów.
    
         Kolejna edycja  planowana jest     
                   od 30.06. do 03.07.2021

.

.

.
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               Imbir -
na zdrowie i dla smaku

Imbir jest to gatunek rośliny uprawnej, w Azji
znany od 3000 lat. W Polsce staje się coraz
bardziej popularny. 
Ma ostry smak i aromatyczny zapach. 
Imbir stosuje się jako przyprawę. Jesienią  sięga
się po niego, ponieważ działa rozgrzewająco. 
Imbir ma wiele leczniczych właściwości:
wzmacnia odporność, pobudza krążenie i
korzystnie wpływa na proces trawienia.
Udowodniono również, że pomaga zwalczać
infekcje bakteryjne, wirusowe i grzybicze. Obniża
poziom cholesterolu.
Na jesienne i zimowe chłodne dni polecam
herbatę z imbirem. Należy zaparzyć trzy, cztery
plasterki imbiru i kilka listków mięty. Kiedy napar
nieco przestygnie, dodać plasterek cytryny i
łyżeczkę miodu. Należy pamiętać, że miód we
wrzątku traci swoje właściwości. 
Herbata jest pyszna i zdrowa!
 Agata

 

 

PRZEPIS NA BABECZKI
CYNAMONOWE

SKŁADNIKI:
 3 jajka
 1 szklanka cukru kryształu
 1 szklanka oleju
 2 szklanki mąki przennej
 1 łyżeczka proszku do pieczenia
 1 łyżeczka sody oczyszczonej
 1 łyżka cynamonu

        SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
             Wszystkie składniki należy starannie   
 wymieszać i wlać ciasto do dwunastu papilotek. 
             Piec w 180*C przez 30-35 minut.

   Smacznego!

   
    Amelia 
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Im większa jest gwiazda, tym krócej żyje.
Okrążenie Ziemi przeciętnemu ślimakowi zajęłoby niemal 4575 lat.
Chmury potrafią przesuwać się po niebie nawet z prędkością 160 km/h.
Pierwszy mecz koszykówki na świecie zagrano piłką do piłki nożnej.
Niektóre mikroorganizmy mogą przetrwać miliony lat w lodzie.
Większość grzybów jest zbyt mała, aby dało się je zobaczyć gołym okiem.
Hyperion, jeden z 62 księżyców Saturna, wygląda jak mięso z hamburgera

   
   Andrzej

    
 Dzieci przynosi bocian. Perkusistów - dzięcioł.

 Lepiej w kropce niż w martwym punkcie.

 - Wiesz, jestem zaproszony na wesele - mówi królik do swojego znajomego królika.
 - Jako gość czy jako pasztet?

 - Jasiu! Wstawaj! Spóźnisz się do szkoły!
 - Nie martw się, mamo, szkoła jest czynna do piętnastej. 

 Co robią piłkarze?  Stoją w korkach.

 Co mówi nauczycielka geografii, gdy wybiera kolor butów?
 - Hmm…. Morze Czerwone?

 Iza i Andrzej

.
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Łucja
        KĄCIK ARTYSTY        

BLIŻEJ NATURYDrzewa                        
                             Dąb Bartek
Obwód pnia wynosi 9,85 m. Obecnie ma około 680
lat. Rośnie w województwie świętokrzyskim. 
Od 1954 r. jest pomnikiem przyrody.
                          

            Drzewo Montezumy
Znane jako Cypryśnik
Meksykański. Występuje w
chłodniejszych częściach Meksyku,
Gwatemali i na południu Stanów
Zjednoczonych. Ten gatunek
znajduje się na liście gatunków
zagrożonych. 

 Aurora i Hania

 

                            Daglezja (jedlica)
Drzewo iglaste z rodziny sosnowatej. Służy do wyrobu
słupów, podkładów kolejowych, sklejki, ścieru.
Żywica wykorzystywana była jako guma do żucia,  
a liście jako substytut kawy.
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    Czy trudno tolerancyjnym?

          
          być

     Tolerancja to szanowanie
innych ludzi bez względu na
ich poglądy, wygląd,
pochodzenie czy charakter.   
     Trudno jest być
tolerancyjnym. Przecież tak
bardzo się od siebie różnimy:
kolorem skóry,
zachowaniem, wierzeniami,
tradycjami. 
      Wielu ludziom trudno
przychodzi zrozumienie tego,
że ktoś jest inny. Nie jest to
jednak niemożliwe. 

Co możemy zrobić?
Okazywać szacunek innym
bez względu na wszystko!

Sylwia

    Tolerancja to akceptacja
drugiego człowieka. Nie
powinniśmy oceniać kogoś
ze względu na kolor skóry
czy ze względu na to, w co
wierzy. Ludzie boją się być
inni. 
    Według mnie ta
odmienność jest właśnie
piękna, ciekawa, o wiele
lepsza. Gdyby wszyscy byli
tacy sami, świat byłby
nudny. 
     Niestety nie jest łatwo być
tolerancyjnym przez strach i
różne upodobania. 

Każdy powinien mieć
równe prawa!

Karolina

      Ludzie są różni. Obecnie
trudno akceptować siebie jak
i innych. To, co się dzieje jest
wynikiem naszej
nietolerancji: gdy wyglądasz
inaczej, jesteś innej
narodowości, ludzie będą się
za tobą oglądać czy też
obgadywać. 
      
     Starajmy się być
tolerancyjnymi. Nie
pozwólmy, by miejsce, w
którym czujemy się
bezpiecznie było miejscem
bez akceptacji i wolności.

Idźmy na przekór!
Pokonujmy kłody rzucane
nam pod nogi, byleby
stworzyć świat bardziej
tolerancyjnym.

Tosia

"Czy ja istnieję?" "To Ja i Ty""Tolerancja - jestem na tak"  ..



www.dziennikbaltycki.plDziennik Bałtycki | Numer 1 11/2020 | Strona 12  
www.juniormedia.plNasz

Głos

HOROSKOP DLA
NAUCZYCIELI

NIEZAPOWIEDZIANA
KARTKÓWKA

 kontakt: redakcja.naszglos@sp12gdynia.edu.pl
 redaktor naczelna: Marta Frączyk
 zespół: Andrzej Beyer-Wróblewski 6a, Amelia       
 Gąsińska 6d, Izabela Hamadyk 6a, Karolina   
 Kowalczyk 6a, Adam Pikulski 6d, Szymon 
 Rekowski 6d, Agata Sadowska 6d, Olga Samuło 6d,
 Dorota Słowi 6a, Sylwia Szejpak 6a, Hanna Szott 6d,
 Łucja Szweda 6d, Antonina Urbaniak 6a, Bronisław   
 Walędziak 6d, Aurora Winiarczyk 6d, Maciej     
 Wyszyński 6a, Julia Zakrzewska 6d                           
 fotoedycja: Jakub Frączyk 8a
                       Zapraszamy do współpracy! 

.

W tym miesiącu gwiazdy 
wskazują, że:

MATEMATYCY - policzą ziarna ryżu w kilogramowym
worku. 
POLONIŚCI - napiszą wiersz o jesieni.
NAUCZYCIELE JĘZYKÓW OBCYCH - przetłumaczą
wiersz polonistów.
NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - 
przebiegną 10 kilometrów w godzinę.
INFORMATYCY - przerobią znany obraz w Gimpie.
PLASTYCY - namalują obraz na podstawie wiersza
polonistów.
MUZYCY- przemienią wiersz polonistów w piosenkę. 
NAUCZYCIELE BIOLOGII -  zaobserwują rzadki okaz
ptaka.
NAUCZYCIELE GEOGRAFII - obliczą rozciągłość
geograficzną Polski.
NAUCZYCIELE TECHNIKI  - zaprojektują budynek. 
HISTORYCY - zmienią bieg historii.
NAUCZYCIELE WOS-u - przeczytają konstytucję
Polski.
FIZYCY- przeprowadzą eksperyment z siłą
przyciągania.
CHEMICY - wytworzą karmel na zajęciach. 
KATECHECI - uwierzą, mimo że nie widzieli.

  Bronek i Adam

Wiemy, jak nauczyciele lubią robić 
kartkówki, więc teraz my postanowiliśmy
powiedzieć nauczycielom: Wyjmujemy
karteczki!
Drodzy Nauczyciele! Przed Wami 13 zadań i tylko
10 minut. POWODZENIA!
1. Podaj siedem czasowników nieregularnych (past
simple). 
2. Rozwiąż działanie: 4 + 8 * (18:9) - 28 * 6 
3. Odmień czasownik gryźć w czasie przyszłym 
złożonym. 
4. Podaj wzór chemiczny stali.
5. Ile kości ma rekin?
6. Podaj dwie części komputera stacjonarnego.
7. Dokończ zdanie: Zamiana stałego ciała w gaz to... 
8. Ile jest południków?
9. Ile krzyżyków ma gama C-dur?
10. Ilu posłów jest w Sejmie?
11. W którym roku rozpoczął się renesans w Polsce? 
12. Podaj dwie nazwy mebli po niemiecku.
13. Czym jest "walor"?

POPRAWY Z KARTKÓWKI NIE PRZEWIDUJEMY ;)

Karolina

.


	Serdecznie witamy wszystkich po dłuuugiej   przerwie! Redakcja Naszego Głosu powraca!
	PODSUMOWANE: Większość przebadanych nauczycieli   woli zajęcia tradycyjne, ich ulubioną porą roku jest LATO.   Wybierając czekoladę decydują się na mleczną, chociaż gorzka też   wydaje się być popularna. Będąc uczniami, nasi nauczyciele najczęściej cenili królową nauk - MATEMATYKĘ. Średnia czasu dotarcia nauczyciela do szkoły wynosi 23 minuty. Łatwo policzyć, bo nam też wszczepili miłość do matmy :)
	Dorota                                                                                                                                                                       Nietolerancja polega na wykluczaniu osób mających inny kolor skóry lub włosów, mających inne poglądy i zwyczaje. Osoby nietolerowane często czują się samotne lub gorsze. Niestety właśnie przez to   na siłę starają się zmienić, co często niesie tragiczne skutki.         OSOBY Z NADWAGĄ mogą zacząć się odchudzać, głodząc się. Może to spowodować ANOREKSJĘ, czyli zaburzenie psychiczne polegające na drastycznym ograniczaniu pokarmów. Przez zbyt duże  ograniczanie pokarmów osoba chora na anoreksję może nawet umrzeć.         Inną chorobą będącą zaburzeniem odżywiania jest BULIMIA Polega na gwałtownym objadaniu się,a następnie zwracaniu wcześniej zjedzonych pokarmów.         OSOBY INNEGO WYZNANIA  LUB WYGLĄDAJĄCE INACZEJ mogą stracić pewność siebie. Tracą zainteresowanie czymkolwiek. Pasje, które wcześniej sprawiały im przyjemność, teraz wydają się nieciekawe. Jeżeli taki okres się przedłuża, można nazwać go DEPRESJĄ. Osoby z tą chorobą tracą chęć do życia. W każdym przypadku ważna jest wrażliwość na problemy drugiego człowieka.
	„Tolerancja to wyrozumiałość, uznawanie poglądów,                                   przekonań, wierzeń czy zachowań innych osób,
	nawet jeśli są one odmienne od naszych lub z nimi sprzeczne".
	Słownik psychologii pod red. J. Siuty


	Mulan
	Kobieta o imieniu Hua Mulan przebiera się za mężczyznę i zaciąga się do cesarskiej armii. Chce pomóc swojemu schorowanemu ojcu. Co z tego wyniknie?  Ten niesamowity film pokazuje siłę kobiet!
	Julia

	Lewe liczby
	Muzyka – po milczeniu    - najlepiej wyraża to,        co niewyrażalne.
	Postanowiłem wziąć pod lupę Wasze ulubione koncerty i festiwale.
	Open'er Festival - festiwal cieszący się ogromną popularnością.
	Od 2006 r. odbywa się w Kosakowie.
	W ciągu 10 lat organizatorzy spędzili na     terenie festiwalu 210 dni. Teren rozrósł się od 3 ha w 2002 r. do 75 ha w 2011.
	W tym czasie zbudowano 42 sceny, których łączna wysokość wynosiła ok. 319 metrów.
	Całkowite zapotrzebowanie na energię wyniosło w ciągu 10 lat ok. 40.062.222 watów, czyli tyle, ile wystarczyłoby do zasilenia 130.541 laptopów.
	Kolejna edycja  planowana jest                         od 30.06. do 03.07.2021

	Imbir -
	na zdrowie i dla smaku
	Imbir jest to gatunek rośliny uprawnej, w Azji znany od 3000 lat. W Polsce staje się coraz bardziej popularny.
	Ma ostry smak i aromatyczny zapach.
	Imbir stosuje się jako przyprawę. Jesienią  sięga się po niego, ponieważ działa rozgrzewająco.  Imbir ma wiele leczniczych właściwości: wzmacnia odporność, pobudza krążenie i korzystnie wpływa na proces trawienia. Udowodniono również, że pomaga zwalczać infekcje bakteryjne, wirusowe i grzybicze. Obniża poziom cholesterolu. Na jesienne i zimowe chłodne dni polecam herbatę z imbirem. Należy zaparzyć trzy, cztery plasterki imbiru i kilka listków mięty. Kiedy napar nieco przestygnie, dodać plasterek cytryny i łyżeczkę miodu. Należy pamiętać, że miód we wrzątku traci swoje właściwości.
	Herbata jest pyszna i zdrowa!
	Agata

	PRZEPIS NA BABECZKI CYNAMONOWE
	Dzieci przynosi bocian. Perkusistów - dzięcioł.  Lepiej w kropce niż w martwym punkcie.  - Wiesz, jestem zaproszony na wesele - mówi królik do swojego znajomego królika.  - Jako gość czy jako pasztet?  - Jasiu! Wstawaj! Spóźnisz się do szkoły!  - Nie martw się, mamo, szkoła jest czynna do piętnastej.   Co robią piłkarze?  Stoją w korkach.  Co mówi nauczycielka geografii, gdy wybiera kolor butów?  - Hmm…. Morze Czerwone?   Iza i Andrzej

	Łucja
	KĄCIK ARTYSTY

	Czy trudno
	tolerancyjnym?
	Tolerancja to akceptacja drugiego człowieka. Nie powinniśmy oceniać kogoś ze względu na kolor skóry czy ze względu na to, w co wierzy. Ludzie boją się być inni.      Według mnie ta odmienność jest właśnie piękna, ciekawa, o wiele lepsza. Gdyby wszyscy byli tacy sami, świat byłby nudny.       Niestety nie jest łatwo być tolerancyjnym przez strach i różne upodobania.
	Ludzie są różni. Obecnie trudno akceptować siebie jak i innych. To, co się dzieje jest wynikiem naszej nietolerancji: gdy wyglądasz inaczej, jesteś innej narodowości, ludzie będą się za tobą oglądać czy też obgadywać.

	być
	Starajmy się być tolerancyjnymi. Nie pozwólmy, by miejsce, w którym czujemy się bezpiecznie było miejscem bez akceptacji i wolności.
	Każdy powinien mieć równe prawa!
	Idźmy na przekór! Pokonujmy kłody rzucane nam pod nogi, byleby stworzyć świat bardziej tolerancyjnym.
	Co możemy zrobić?Okazywać szacunek innym bez względu na wszystko!
	HOROSKOP DLA NAUCZYCIELI
	NIEZAPOWIEDZIANA KARTKÓWKA

	W tym miesiącu gwiazdy  wskazują, że:
	MATEMATYCY - policzą ziarna ryżu w kilogramowym worku.


