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Koronawirus to jeden z najpopularniejszych tematów na świecie. Jestto wirus który spowodował chaos ,strach i wielkie poruszeniewśród narodów . COVID-19 najczęściej objawia się gorączką, suchymkaszlem i zmęczeniem. Pandemia koronawirusa nie zwalnia tempa i zdnia na dzień wzrastają liczby przyrostu zachorowań. Medianagłaśniają rystrykcje które należy przestrzegać np. Mycie idezynfekcja rąk, noszenie maseczek, zachowanie bezpiecznegodystansu, a w przypadku złego samopoczucia pozostanie w domu. 
 Oliwia Batora, klasa VIa
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Koronawirus to jeden z najpopularniejszych tematów na świecie. Jest
to wirus który spowodował chaos ,strach i wielkie poruszenie wśród
narodów . COVID-19 najczęściej objawia się gorączką, suchym kaszlem
i zmęczeniem. Pandemia koronawirusa nie zwalnia tempa i z dnia na
dzień wzrastają liczby przyrostu zachorowań. Media nagłaśniają
rystrykcje które należy przestrzegać np. Mycie i dezynfekcja rąk,
noszenie maseczek, zachowanie bezpiecznego dystansu, a w
przypadku złego samopoczucia pozostanie w domu. 

 Oliwia Batora, klasa VIa
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
przygotowałyśmy dla Was

niespodziankę.  Może nie uwierzycie,
ale Wasi nauczyciele też kiedyś byli

dziećmi. Na zdjęciach: Katarzyna
Milian, Krystian Walniczek, Paweł

Sorbicki, Anna Nowak, Natalia Kural,
Bożena Lech, Małgorzata Kulik, Sława

Bukowski-Fedorowicz, Kamila
Kantorska, Ewa Lorenz.
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Fot. Gabrysia i Michalina

Fot. Gabrysia i Michalina

 Piszemy listy
9 października obchodzimy Dzień Pisania Listów. Można
wtedy napisać do swojego kolegi, lub koleżanki, ale nie
przez Messengera czy Whatsappa . Należy napisać na
kartce, włożyć w kopertę pójść na pocztę. Owszem,
dzisiejsze media społecznościowe są wygodniejsze i
szybsze, ale kiedyś nie było smartfonów trzeba było pójść
do sklepu papierniczego po papeterię i jeszcze na pocztę.
Ale jednak miało to swój urok. List napisany odręcznie od
rodziny, przyjaciół, każdy miał niepowtarzalny wygląd, a
nawet zapach. Tak…listy się czasami perfumowało, albo
kupowało się zapachowe koperty, lub we wzory. Do
środka wkładało się zasuszony kwiat. Niestety na listy
czasami czekało się nawet dłużej niż miesiąc. List jest
prawdopodobnie tak stary jak stare jest pismo. Pisanie
listów rozpowszechnione było już w starożytnym Egipcie
w Chinach i państwie Sumerów. Później w imperium
rzymskim, starożytnej Grecji aż do chwili obecnej. Od
końca XX wieku list stracił znaczenie. Ludzie wybrali
szybsze i bardziej bezpośrednie sposoby komunikacji.

Gabrysia Sobkowiak, Michalina Janoś, uczennice klasy VIa

ZAPOMNIANA SZTUKA  
Kiedyś listy pisało się bardzo często. Nie pisano SMS-ów,
dlatego, że nie było telefonów komórkowych . Był to jeden
z najpopularniejszych sposobów porozumiewania się.
Używały go zarówno dzieci jak i dorośli. Teraz mało kto
wysyła sobie listy lub kartki. Listy pisano na papeterii.
Warto pisać listy. Bardzo interesujące jest pisanie listów,
ale wielką radość sprawia otrzymanie takiego listu i
znalezienie go w swojej skrzynce. W okresach
świąt np. Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych ludzie
wysyłali sobie kartki świąteczne z życzeniami. Teraz mało
kto wysyła listy lub kartki, dlatego, że wysyłając
wiadomość SMS-em lub e-mailem szybciej dostaniemy
odpowiedź. 
 WRÓĆMY DO PISANIA LISTÓW I KARTEK! 
Hanna Kurczakowska, klasa VIIa

.

.
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Dzień Gier Planszowych przypada 10 października 2020 roku. Wprowadzenie Dnia Gier Planszowych to wspólny projekt
prawie wszystkich wydawców, sklepów z grami i blogów planszówkowych. Jest to idealny dzień, który możemy spędzić
z rodziną, przyjaciółmi lub kimś bliskim. Odkładamy wtedy na bok swoje telefony i komputery i cieszymy się z wspólnie
spędzonego czasu. Według mnie warto zainteresować się grami:
Monopoly -pierwsze wydanie Monopoly ukazało się na amerykańskim rynku w 1935 roku. Istnieją wersje Monopoly, w
których plansza nawiązuje do konkretnego miasta, stanu, kraju, a nawet części świata. Celemgry jest wprowadzenie
monopolu i wygryzienie rywali dzięki odpowiedniemu inwestowaniu pieniędzy m.in. w nieruchomości. Gra toczy się na
kwadratowej planszy składającej się z 40 pól. Większość z nich stanowią puste działki, które gracze mogą wykupić, a
następnie zabudować. Istnieją również pola specjalnych nieruchomości, a także miejsca, które powodują zdarzenia
losowe. Na rogach planszy znajdują się charakterystyczne pola START, WIĘZIENIE, PARKING i IDŹ DO WIĘZIENIA. Na
środku natomiast mamy miejsce do składowania kart SZANSA i KASA SPOŁECZNA. Myślę, że jest to gra, którą chyba
każdy zna .
Kolejną grą, którą chcę Wam polecić jest:
Farmer-W grze chodzi o to, żeby zebrać wszystkie możliwe zwierzątka przed innymi graczami, ale trzeba uważać na lisa
i wilka, bo to właśnie one podkradają inne zwierzątka.W grze dąży się do bycia superfarmerem. Zwierzęta rozmnażają
się, a to przynosi graczowi zysk. Aby zwyciężyć, musisz jako pierwszy uzyskać stado złożone, co najmniej z konia,
krowy, świni, owcy i królika.
Uno- Dobra gra do wzięcia w podróż, ponieważ jest nie wielka.Zasady gry są proste, każdy z graczy musi dopasować
swoją kartę numerem, kolorem lub symbolem do odkrytej karty. Jeżeli gracz nie posiada żadnej karty pasującej do tej
odkrytej, musi pociągnąć kartę z talii. Jeśli wyciągnięta karta pasuje do odkrytej, jeszcze w tej samej kolejce gracz
może ją dołożyć. Jeżeli nie - ruch ma kolejny gracz.
Uważam, że tradycyjne gry planszowe są lepszym rozwiązaniem aniżeli gry komputerowe. Dlatego sięgnijcie po jedną z
zaproponowanych przeze mnie gier i zagrajcie w nią np. z rodzicami.
Lena Kątnik, klasa VIa

UNO

farmer

Nieznane

Farmer
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Milicz i okolice – miejsca warte
uwagi

Zalew w Miliczu
Budowę zalewu rozpoczęto w 2011roku.
Swoją działalność rozpoczął w roku 2013.
Obecnie jest to znane miejsce rekreacji i
odpoczynku. Latem można tu spróbować
swoich sił pływając na rowerze wodnym, a
także „pochlapać się” w chłodnej wodzie.

Kolejka w Krośnicach
Kolej wąskotorowa, parkowa, mieści się w
Krośnicach. Jej tory mają około 3km.
Otwarcie kolei miało miejsce 25 maja 2013r. 

Wieża w Grabownicy
Wieża powstała z myślą o pasjonatach
ptaków. Znajduje się ona między innymi przy
stawie Słupickim. Jest to najwyższa wieża
(13m.) obserwacyjna. Budowla umożliwia
ornitologom i turystom podziwiać ptaki i
piękne krajobrazy.

Pałac Maltzanów
Joachim, król Maltzanów zlecił budowę w
1979 roku. Na początku XIX w. powstał spory
50 hektarowy park otaczający pałac. W parku
zbudowano interesujący system wodny
zasilany pobliską Baryczą.

Ruda Sułowska
Miejscowość została założona w XVIw. Na
miejscu znajduje się zwierzyniec : kucyki,
osły i kozy. W połączeniu z placem zabaw,  to
ulubione miejsce dzieci. Tutaj również
znajduje się hotel Naturum oraz restauracja.
 Ala Kusza, uczennica  klasy  VId
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Milicz

Ścieżki rowerowe
Park krajobrazowy Dolina Baryczy położony w województwie dolnośląskim i wielkopolskim to obszar o powierzchni
ponad 87ha, a w jego skład wchodzi 5 rezerwatów. Najpiękniejszym
z rezerwatów jest obszar Stawów Milickich. Obejmuje on blisko
8 tysięcy hektarów stawów. Szlaki rowerowe poprowadzone po tym obszarze to zarówno trasy biegnące po nasypie
dawnej kolejki wąskotorowej oraz ścieżki po groblach, lasach i mało uczęszczanych drogach. Każdy znajdzie coś dla
siebie, a wybierać można wśród tras liczących od 40 do nawet 90 kilometrów.
SZLAKI ROWEROWE W DOLINIE BARYCZY
- Szlak dawnej kolejki wąskotorowej
- Szlak ,, Stawy Milickie’’
- Dolina Baryczy- szlak pomarańczowy
- Szlak Grodzisk, Kapliczek i Krzyży Pokutnych
Szlak niebieski- szlak stawów milickich.
Szlak czarny- łąki.
Zuzia Jarczewska, uczennica klasy VIa

Milicz
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Nieznane

Jan Paweł II- Wielki 
Człowiek

Krótko o święcie
16 października obchodzimy Dzień Papieża Jana Pawła II.
Jest to polskie święto, ustanowione przez sejm
Rzeczpospolitej Polskiej 27 lipca 2005 roku, w celu złożenia
hołdu papieżowi.
Zastanawiacie się pewnie, dlaczego jest to akurat ta data.
Otóż 16 października 1978 roku krakowski arcybiskup Karol
Wojtyła, jako pierwszy polski kardynał, został wybrany na
papieża i przybrał imię Jan Paweł II. Również 16 października
2002 roku, papież wprowadził do różańca Tajemnicę Światła.

Życie i śmierć Papieża
Karol Wojtyła sprawował funkcję papieża przez 26 i pół roku.
W tym czasie odbywał liczne podróże, odwiedził wiele
kontynentów i uczestniczył w 104 podróżach zagranicznych.
Papież dążył, aby jego nauki dotarły do najszerszej rzeszy
młodzieży. Uważał, że młodzi ludzie stanowią przyszłość
narodu i często się z nimi spotykał. Młodzież chętnie słuchała
Jana Pawła II, ponieważ potrafił ich zrozumieć.

13 maja 1981 roku na Placu św. Piotra w Rzymie, papież
został postrzelony przez tureckiego zamachowca. Pomimo
tego, że zamach przyczynił się do pogorszenia stanu zdrowia,
wybaczył zamachowcy. Papież od początku lat 90 cierpiał na
chorobę Parkinsona, mimo tego, nie rezygnował z pełnienia
swojej funkcji. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku.
Trumnę wykonano z drzewa cyprysowego i ustawiono na
dywanie na bruku placu św. Piotra.

Jan Paweł II wciąż pozostaje w pamięci wiernych. To papież,
który swoją dobrocią, wyrozumiałością oraz miłością do ludzi,
zjednywał sobie serca wielu osób w każdym wieku. Do dziś
jego nauki stanowią wytyczne w życiu młodych ludzi, przez
których wciąż traktowany jest jako największy życiowy
autorytet.

Kornelia Szymczak, klasa VIIa

Nieznane


	Koronawirus to jeden z najpopularniejszych tematów na świecie. Jest to wirus który spowodował chaos ,strach i wielkie poruszenie wśród narodów . COVID-19 najczęściej objawia się gorączką, suchym kaszlem i zmęczeniem. Pandemia koronawirusa nie zwalnia tempa i z dnia na dzień wzrastają liczby przyrostu zachorowań. Media nagłaśniają rystrykcje które należy przestrzegać np. Mycie i dezynfekcja rąk, noszenie maseczek, zachowanie bezpiecznego dystansu, a w przypadku złego samopoczucia pozostanie w domu.    Oliwia Batora, klasa VIa
	Koronawirus to jeden z najpopularniejszych tematów na świecie. Jest to wirus który spowodował chaos ,strach i wielkie poruszenie wśród narodów . COVID-19 najczęściej objawia się gorączką, suchym kaszlem i zmęczeniem. Pandemia koronawirusa nie zwalnia tempa i z dnia na dzień wzrastają liczby przyrostu zachorowań. Media nagłaśniają rystrykcje które należy przestrzegać np. Mycie i dezynfekcja rąk, noszenie maseczek, zachowanie bezpiecznego dystansu, a w przypadku złego samopoczucia pozostanie w domu.
	Oliwia Batora, klasa VIa
	Piszemy listy 9 października obchodzimy Dzień Pisania Listów. Można wtedy napisać do swojego kolegi, lub koleżanki, ale nie przez Messengera czy Whatsappa . Należy napisać na kartce, włożyć w kopertę pójść na pocztę. Owszem, dzisiejsze media społecznościowe są wygodniejsze i szybsze, ale kiedyś nie było smartfonów trzeba było pójść do sklepu papierniczego po papeterię i jeszcze na pocztę. Ale jednak miało to swój urok. List napisany odręcznie od rodziny, przyjaciół, każdy miał niepowtarzalny wygląd, a nawet zapach. Tak…listy się czasami perfumowało, albo kupowało się zapachowe koperty, lub we wzory. Do środka wkładało się zasuszony kwiat. Niestety na listy czasami czekało się nawet dłużej niż miesiąc. List jest prawdopodobnie tak stary jak stare jest pismo. Pisanie listów rozpowszechnione było już w starożytnym Egipcie w Chinach i państwie Sumerów. Później w imperium rzymskim, starożytnej Grecji aż do chwili obecnej. Od końca XX wieku list stracił znaczenie. Ludzie wybrali szybsze i bardziej bezpośrednie sposoby komunikacji.
	ZAPOMNIANA SZTUKA   Kiedyś listy pisało się bardzo często. Nie pisano SMS-ów, dlatego, że nie było telefonów komórkowych . Był to jeden z najpopularniejszych sposobów porozumiewania się. Używały go zarówno dzieci jak i dorośli. Teraz mało kto wysyła sobie listy lub kartki. Listy pisano na papeterii. Warto pisać listy. Bardzo interesujące jest pisanie listów, ale wielką radość sprawia otrzymanie takiego listu i znalezienie go w swojej skrzynce. W okresach świąt np. Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych ludzie wysyłali sobie kartki świąteczne z życzeniami. Teraz mało kto wysyła listy lub kartki, dlatego, że wysyłając wiadomość SMS-em lub e-mailem szybciej dostaniemy odpowiedź.   WRÓĆMY DO PISANIA LISTÓW I KARTEK!  Hanna Kurczakowska, klasa VIIa
	Dzień Gier Planszowych przypada 10 października 2020 roku. Wprowadzenie Dnia Gier Planszowych to wspólny projekt prawie wszystkich wydawców, sklepów z grami i blogów planszówkowych. Jest to idealny dzień, który możemy spędzić z rodziną, przyjaciółmi lub kimś bliskim. Odkładamy wtedy na bok swoje telefony i komputery i cieszymy się z wspólnie spędzonego czasu. Według mnie warto zainteresować się grami: Monopoly -pierwsze wydanie Monopoly ukazało się na amerykańskim rynku w 1935 roku. Istnieją wersje Monopoly, w których plansza nawiązuje do konkretnego miasta, stanu, kraju, a nawet części świata. Celemgry jest wprowadzenie monopolu i wygryzienie rywali dzięki odpowiedniemu inwestowaniu pieniędzy m.in. w nieruchomości. Gra toczy się na kwadratowej planszy składającej się z 40 pól. Większość z nich stanowią puste działki, które gracze mogą wykupić, a następnie zabudować. Istnieją również pola specjalnych nieruchomości, a także miejsca, które powodują zdarzenia losowe. Na rogach planszy znajdują się charakterystyczne pola START, WIĘZIENIE, PARKING i IDŹ DO WIĘZIENIA. Na środku natomiast mamy miejsce do składowania kart SZANSA i KASA SPOŁECZNA. Myślę, że jest to gra, którą chyba każdy zna . Kolejną grą, którą chcę Wam polecić jest: Farmer-W grze chodzi o to, żeby zebrać wszystkie możliwe zwierzątka przed innymi graczami, ale trzeba uważać na lisa i wilka, bo to właśnie one podkradają inne zwierzątka.W grze dąży się do bycia superfarmerem. Zwierzęta rozmnażają się, a to przynosi graczowi zysk. Aby zwyciężyć, musisz jako pierwszy uzyskać stado złożone, co najmniej z konia, krowy, świni, owcy i królika. Uno- Dobra gra do wzięcia w podróż, ponieważ jest nie wielka.Zasady gry są proste, każdy z graczy musi dopasować swoją kartę numerem, kolorem lub symbolem do odkrytej karty. Jeżeli gracz nie posiada żadnej karty pasującej do tej odkrytej, musi pociągnąć kartę z talii. Jeśli wyciągnięta karta pasuje do odkrytej, jeszcze w tej samej kolejce gracz może ją dołożyć. Jeżeli nie - ruch ma kolejny gracz. Uważam, że tradycyjne gry planszowe są lepszym rozwiązaniem aniżeli gry komputerowe. Dlatego sięgnijcie po jedną z zaproponowanych przeze mnie gier i zagrajcie w nią np. z rodzicami. Lena Kątnik, klasa VIa

	Milicz i okolice – miejsca warte uwagi
	Zalew w Miliczu Budowę zalewu rozpoczęto w 2011roku. Swoją działalność rozpoczął w roku 2013. Obecnie jest to znane miejsce rekreacji i odpoczynku. Latem można tu spróbować swoich sił pływając na rowerze wodnym, a także „pochlapać się” w chłodnej wodzie. Kolejka w Krośnicach Kolej wąskotorowa, parkowa, mieści się w Krośnicach. Jej tory mają około 3km. Otwarcie kolei miało miejsce 25 maja 2013r.  Wieża w Grabownicy Wieża powstała z myślą o pasjonatach ptaków. Znajduje się ona między innymi przy stawie Słupickim. Jest to najwyższa wieża (13m.) obserwacyjna. Budowla umożliwia ornitologom i turystom podziwiać ptaki i piękne krajobrazy. Pałac Maltzanów Joachim, król Maltzanów zlecił budowę w 1979 roku. Na początku XIX w. powstał spory 50 hektarowy park otaczający pałac. W parku zbudowano interesujący system wodny zasilany pobliską Baryczą. Ruda Sułowska Miejscowość została założona w XVIw. Na miejscu znajduje się zwierzyniec : kucyki, osły i kozy. W połączeniu z placem zabaw,  to ulubione miejsce dzieci. Tutaj również znajduje się hotel Naturum oraz restauracja.  Ala Kusza, uczennica  klasy  VId

	Ścieżki rowerowe
	Park krajobrazowy Dolina Baryczy położony w województwie dolnośląskim i wielkopolskim to obszar o powierzchni ponad 87ha, a w jego skład wchodzi 5 rezerwatów. Najpiękniejszym z rezerwatów jest obszar Stawów Milickich. Obejmuje on blisko 8 tysięcy hektarów stawów. Szlaki rowerowe poprowadzone po tym obszarze to zarówno trasy biegnące po nasypie dawnej kolejki wąskotorowej oraz ścieżki po groblach, lasach i mało uczęszczanych drogach. Każdy znajdzie coś dla siebie, a wybierać można wśród tras liczących od 40 do nawet 90 kilometrów. SZLAKI ROWEROWE W DOLINIE BARYCZY - Szlak dawnej kolejki wąskotorowej - Szlak ,, Stawy Milickie’’ - Dolina Baryczy- szlak pomarańczowy - Szlak Grodzisk, Kapliczek i Krzyży Pokutnych Szlak niebieski- szlak stawów milickich. Szlak czarny- łąki.

	Jan Paweł II- Wielki
	Człowiek
	Krótko o święcie
	16 października obchodzimy Dzień Papieża Jana Pawła II. Jest to polskie święto, ustanowione przez sejm Rzeczpospolitej Polskiej 27 lipca 2005 roku, w celu złożenia hołdu papieżowi. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego jest to akurat ta data. Otóż 16 października 1978 roku krakowski arcybiskup Karol Wojtyła, jako pierwszy polski kardynał, został wybrany na papieża i przybrał imię Jan Paweł II. Również 16 października 2002 roku, papież wprowadził do różańca Tajemnicę Światła.

	Życie i śmierć Papieża
	Karol Wojtyła sprawował funkcję papieża przez 26 i pół roku. W tym czasie odbywał liczne podróże, odwiedził wiele kontynentów i uczestniczył w 104 podróżach zagranicznych. Papież dążył, aby jego nauki dotarły do najszerszej rzeszy młodzieży. Uważał, że młodzi ludzie stanowią przyszłość narodu i często się z nimi spotykał. Młodzież chętnie słuchała Jana Pawła II, ponieważ potrafił ich zrozumieć.
	13 maja 1981 roku na Placu św. Piotra w Rzymie, papież został postrzelony przez tureckiego zamachowca. Pomimo tego, że zamach przyczynił się do pogorszenia stanu zdrowia, wybaczył zamachowcy. Papież od początku lat 90 cierpiał na chorobę Parkinsona, mimo tego, nie rezygnował z pełnienia swojej funkcji. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Trumnę wykonano z drzewa cyprysowego i ustawiono na dywanie na bruku placu św. Piotra.
	Jan Paweł II wciąż pozostaje w pamięci wiernych. To papież, który swoją dobrocią, wyrozumiałością oraz miłością do ludzi, zjednywał sobie serca wielu osób w każdym wieku. Do dziś jego nauki stanowią wytyczne w życiu młodych ludzi, przez których wciąż traktowany jest jako największy życiowy autorytet.
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