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            NAUKA ZDALNA W TYM ROKU SZKOLNYM

        WYBORY DO       
                SU

ŁAMAŃCE JĘZYKOWE

1. Dziewięćsetdziewięćdziesięciodziewięciotysięcznik

2. Na wyścigach wyścigowych wyścigowa wyścigówka       
 wyścignęła wyścigową wyścigówkę numer sześć.

3. Bezczeszczenie cietrzewia cieszy moje czcze trzewia.

4.Zdemitologizowane i zdemistyfikowane niezidentyfikowane
obiekty latające.
                                      
                                          Emilka Maślanka, Blanka Chorąży 6h

    We wrześniu, w formie online,odbyły się
wybory na przewodniczącego Samorządu
Uczniowskiego.            
     W tym roku zwyciężyła Karolina Sujka
z klasy 8a, uzyskując duże poparcie
wśród kas 4-6. Angażowała się w działania
Samorządu już w poprzednich latach i
zorganizowała dzień elektroniczny, który
cieszył się dużą popularnością wśród
uczniów.                         Zastępcą została
Malina Szczepanik z klasy 7f, która także
udzielała się już wcześniej w SU, więc ma
doświadczenie.      Serdecznie
gratulujemy!                                                 
        Dominika Sujka

Nauczanie zdalne - tak, wszyscy wiemy co to jest. W tym semestrze zajęcia prowadzone są zgodnie z
wcześniej ułożonym planem, który bazuje na planie nauki stacjonarnej. Lekcje trwają teraz od 30 do 45 minut.
Pomiędzy lekcjami mamy nawet przerwy, podczas których możemy przygotować się do następnej lekcji, lecz
najczęściej i tak rozmawiamy z przyjaciółmi lub gramy w swoje ulubione gry. Dzięki nauce zdalnej kadra
nauczycielska i my dowiedzieliśmy się wielu rzeczy na temat nowej technologii, przez co lekcje są sprawniejsze
i bardziej zorganizowane. Nauka zdalna ma swoje zalety i wady. Plusem jest to, że nie tracimy czasu na dojazd
do szkoły i dzięki temu możemy dłużej pospać. Lekcje on-line dają nam możliwość kontaktu z klasą i
nauczycielami. Wadą jest to, że ten kontakt nie jest bezpośredni. Nic nie zastąpi wspólnego spędzania czasu
na szkolnym korytarzu. Oprócz tego wiele godzin pracujemy z komputerem, co jak wiadomo nie jest dobre dla
naszego zdrowia. W czasie lekcji zdarzają się zabawne sytuacje i nieporozumienia. Jednak najzabawniejsza
sytuacja miała miejsce w jednej szkole, gdzie nauczyciel historii wpisał temat „Pierwsza Wolna Elekcja” i
następnego dnia klasa nie pojawiła się na pierwszej lekcji, myśląc, że jest odwołana. Nauczanie zdalne to
dziwna przygoda w naszej edukacji, którą na pewno będziemy wspominać w przyszłości.

                                                                                                                      Lena Kowal, Janek Chodkowski 6h
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                                CZY WIESZ, ŻE...

Czy wiecie jak obchodzi się Święto Zmarłych w innych
krajach? Na Filipinach obchodzi się je także  1
listopada. Jest to dzień wolny od pracy, całe rodziny
udają się na cmentarze. Niektórzy bliscy ustawiają
namioty i dekorują groby barwnymi ozdobami.
Biesiadują przy nagrobkach często całą noc. W
niektórych regionach, grupy ludzi zwane
"pangangaluluwa" wędrują od domu do domu grając 
 i śpiewając w imieniu tych, którzy odeszli. 
Japońskie święto ku czci dusz zmarłych nazywa się
Bon. Odbywa się w zależności od regionu w połowie
lipca lub sierpnia. Japończycy wierzą, że duchy
zmarłych powracają w tym czasie na Ziemię, aby
odwiedzić swoich najbliższych. Na progach domów
ustawiają latarnie tzw. „mukaebi" co oznacza „ognie
powitalne". Kiedy dusze zmarłych odchodzą, rodziny
żegnają je „ogniami pożegnalnymi" tzw. „okuribi", a
niektórzy puszczają na wodę łódeczki z lampionami.
W wielu miastach  odbywają się rytualne tańce 
Bon-Odori.                          Mira Golda kl. 6k

Nocne biesiadowanie przy nagrobkach bliskich na
Filipinach

Ciekawostki o Józefie Piłsudskim.
1. Józef Piłsudski uznawał szachy i stawianie pasjansa za doskonałą rozrywkę.
2. Pies Piłsudskiego wabił się Pies.
3. Józef Piłsudski najbardziej lubił jeść leguminę, cukierki oraz placek ze śliwkami i kruszonką.
4. Józef Piłsudski był uznawany za nałogowego palacza, ponieważ zawsze gdy mógł, palił.
5. Józef Piłsudski uwielbiał samotne spacery.
6. Józef Piłsudski nie ukończył żadnej szkoły wojskowej.
7. Józef Piłsudski był wielbicielem twórczości Juliusza Słowackiego, którego nawet uważał za największego
poetę.
8. W młodości Józef Piłsudski chętnie i dużo czytał.
9. W domu rodzinnym Piłsudskiego pielęgnowane były tradycje patriotyczne, szczególnie pamięć o Powstaniu
Styczniowym.
10. Po maturze Józef Piłsudski rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Charkowskim.
11. W trakcie swojego życia Piłsudski zmienił wyznanie z rzymskokatolickiego na luterańskie.

 Aleksandra Frybes, Małgorzata Hulej 6h

         JAK OBCHODZONE JEST ŚWIĘTO             
            ZMARŁYCH W INNYCH KRAJACH
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     HUMOR Z ZESZYTÓW     
           (ZDALNYCH)

CYTATY NA KAŻDY DZIEŃ 
             TYGODNIA

Poniedziałek: "Problem z rzeczywistością polega na
tym, że po przebudzeniu nadal istnieje"
Wtorek: "Później pooglądasz kreskówki. Teraz dorośli
oglądają telewizje"
Środa: "Telefony są jak karaluchy. Zobaczysz
jednego i od razu wiesz, że gdzieś kryją się ich setki"
Czwartek: "Miał na imię Yoda. Zabiłaś nam mistrza!"
Piątek: "Nie miał nogi. Tracenie części ciała świadczy
o braku odpowiedzialności"
Sobota: "Daj spokój, zdanie jednej osoby się nie liczy.
Stephen King dostał masę odmów zanim kogoś
zainteresowały jego teksty. A J.K.Rowling? Jakiś
durny wydawca przeczytał Harry'ego Pottera i
powiedział >Nie<"
Niedziela: "Aniołowie-dżentelmeni z nieba"

Iza Frybes VIIe

Napisał "Pana Tadeusza"
- Aleksander Jałowicki

(...) w sposób kórturalny i z szacunkiem

Jak nazywają się mieszkańcy Australii?
- Australopiteki

(...) wszystko mnie interesuje, więc można
powiedzieć, że jestem ścibska (pisownia oryginalna)

INSTYTUCJA 3-ego Maja

Co to jest? "Okrongłe opślizgłe i trochę przydatne"?
(pisownia oryginalna)

Zebrała Magdalena Plebańczyk

Kinga1."Luźniejsze" było zdalne nauczanie w tamtym roku szkolnym, czy obecne?
Zeszłoroczne, od marca 77%
Obecne, od listopada 23%
 2.Wolicie nauczanie zdalne, czy w szkole, stacjonarne?
 Stacjonarne 85%
 Zdalne 15%
3. Czy trudno Wam się skupić na lekcjach?
Tak, cały czas myślę o czymś innym 64%
Nie, nie mam problemów ze skupieniem się 36%
4. Jakie znacie święta listopadowe? (najczęstsze odpowiedzi)
Wszystkich Świętych, Święto odzyskania Niepodległości, Andrzejki
5. Jak je obchodzicie?
Podczas Wszystkich Świętych chodzę na cmentarz 44%
Podczas Święta odzyskania Niepodległości wywieszam flagę na balkon 31%
Leję wosk, wróżę itp.  w Andrzejki 6%
Inne 20%
6. Co robicie w wolnym czasie, gdy nie macie lekcji online? (najczęstsze odpowiedzi)
Wychodzę na spacery, Gram w gry, Czytam książki, Rozmawiam z przyjaciółmi, Oglądam Filmy
Kinga Legierska 7b, Iza Frybes 7e, Ola Wiechetek 7h

                     ANKIETA SZKOLNA (ON-LINE)
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Włochy: czego o nich nie wiesz?

 Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego po polsku mówimy „Włochy”, a po
angielsku - „Italy”? Albo czy wiedzieliście, że jest tam jeszcze jedno państewko
oprócz Watykanu? A dla żarłoków mam coś o lodach.

   Dawno temu w okolicach dzisiejszego Rzymu zamieszkiwało plemię Wolków. Nasi zachodni sąsiedzi
(Germanie) mówili na nich „Walh”, czyli „obcy”. Polanie pożyczyli to słowo i zmienili  je najpierw na „Wołch”, a
później na „Włoch”. I tak zostało aż do dziś. 
   Wszyscy znają Watykan, który jest osobnym państwem, choć leży w granicach Rzymu. Na północny wschód
od stolicy Włoch leży z kolei San Marino, republika założona w IV wieku przez kamieniarza Marinusa. Kojarzy
się głównie z Formułą 1, ale niewielu wie, że ma unikatowe w skali świata trójkątne znaczki pocztowe.
   Nie wiemy, kto pierwszy stworzył lody, ale wiemy, że we włoskich gelateriach (lodziarniach) czeka nas
prawdziwa uczta. Niektórzy sądzą, że wytwarzania lodów Włosi nauczyli się od Arabów: takie lody składały się
z soku owocowego mieszanego ze śniegiem zbieranym ze zboczy Etny. Inni przypisują całą zasługę florenckim
cukiernikom z  XVI wieku, pracującym dla rodu Medyceuszy. Jakkolwiek było, możemy do dziś cieszyć się
smakiem tego pysznego deseru. Nie mylcie tylko lodów włoskich z automatu ze świderkami: te drugie wymyślili
Amerykanie.
   Więcej ciekawostek znajdziecie w książce M. Utnik-Strugały „Mamma mia! Włochy dla dociekliwych”.

                                                                                                                   Jan Falkowski 6H

„Wodnikowe wzgórze” książka Richarda Adamsa, która podbiła serca czytelników zarówno małych jak i dużych.
Historię królików autor opowiadał swoim córką podczas długich podróży samochodem. To one namówiły go do
opublikowania książki.
Grupka królików opuszcza swoją królikarnię, ponieważ grozi jej ogromne niebezpieczeństwo. Pod
przewodnictwem Leszczynka i Piątka – dwóch braci przeżywają dużo niebezpiecznych przygód, aż w końcu
docierają do tytułowego „ Wodnikowego wzgórza”, gdzie zakładają własną królikarnię.
 W książce ukrytych jest mnóstwo wartości takich jak: przyjaźń, poświęcenie, współpraca i wiele innych.
Bohaterami  są króliki, które mają własne nawyki, zwyczaje, zorganizowane społeczeństwo, a nawet swoje
wierzenia.
Książka jest dość gruba, ale bardzo ciekawa i według mnie warta przeczytania. Ponadto są w niej piękne 
ilustracje.  Podobno bez "Wodnikowego wzgórza" nie byłoby Harrego Pottera!  
Powieść Richarda Adamsa została zekranizowana oraz przeniesiona na deski teatru. 
                                                                                                                              
                      
                                                                                                                                                 Lena Zając 6H

                         "WODNIKOWE WZGÓRZE"                           
                    PRZECZYTAJCIE, BO WARTO!
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                   WYWIAD Z KAROLINĄ SUJKĄ-
                    PRZEWODNICZĄCĄ SZKOŁY

- Czy spodziewałaś się wygrasz wybory na przewodniczącą/ przewodniczącego?
- Miałam takie przeczucie, że mam duże szansę na wygraną, ale nie byłam do końca pewna, czy mi się uda.

- Co według Ciebie przekonało twoich wyborców do zagłosowania?
- Wydaje mi się, że przekonały ich moje dobre pomysły i doświadczenie, ponieważ w zeszłym roku byłam
wiceprzewodniczącą.

- Jak lubisz spędzać wolny czas?
- W wolnym czasie lubię spotykać się ze znajomymi, tańczę, czytam książki lub oglądam filmy.

- Co lubisz, a czego nie lubisz w byciu przewodniczącą?
- Wydaje mi się, że lubię wszystko. Dużą satysfakcję przynosi mi angażowanie się w życie szkoły, aby stawała
się lepsza i uczniowie lepiej się w niej czuli.

- Czy czujesz się odpowiedzialna za postępy szkoły?
-Tak, uważam że moja funkcja opiera się na odpowiedzialności za to, co się dzieje w szkole.

- Czy jesteś zadowolona z funkcji, jaką pełnisz?
- Oczywiście, że tak. Pełniona przeze mnie funkcja i wynikające z niej obowiązki sprawiają mi
przyjemność. Mam nadzieję, że mimo zdalnego nauczania będzie możliwa realizacja różnych inicjatyw.

- Jak się czułaś, gdy dowiedziałaś się, że wygrałaś?
-  Bardzo się ucieszyłam, że tak wielu uczniów obdarzyło mnie zaufaniem, chociaż przez pewien czas nie
dowierzałam.

- Dlaczego zdecydowałaś się kandydować?
- Od kilku lat angażowałam się w życie naszej szkoły i w tym roku również chciałam mieć wpływ na jej rozwój.

- Co postanowisz zrobić w tym roku jako przewodnicząca szkoły?
- W chwili obecnej realizacja inicjatyw Samorządu jest znacznie utrudniona z powodu nauczania
zdalnego. Na pewno, gdy skończy się nauka zdalna, chciałabym zorganizować dzień elektroniczny i postaram
się wprowadzić program „ Szczęśliwa klasa”. Chciałabym również zorganizować między klasowy konkurs „Jaka
to melodia?” oraz zawody sportowe. Mam też wiele innych pomysłów, które wraz z Samorządem postaramy się
wprowadzić w życie.

- Czy w tamtym roku gdy zostałaś wiceprzewodniczącą, czy byłaś zazdrosna o stanowisko na którym był
wtedy Aleksander Oktaba?
- Nie byłam zazdrosna, bo w tamtym roku kompletnie nie spodziewałam się, że otrzymam aż tyle głosów.
Bardzo cieszyłam się z funkcji, którą pełniłam zeszłym roku.

Natalia Dutkiewicz oraz Agata Sowulewska z 6h
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        Autumn holidays in different countries

Mexico is one of the countries which celebrates All Saints’ Day which is called Dia de Muertos in the
most interesting way.
They celebrate it on the 1st and 2nd of November. Compared to our country where the atmosphere is
gloomy, sad and mournful, it is colorful and cheerful in Mexico. People feast at graves,
wear multicolor costumes and decorate graves with yellow flowers and many other items. Around
the cemeteries, we can find stalls where you can buy food and drinks.

                                                                                   Agata Sowulewska, Natalia Dutkiewicz, Lena Kowal 6h

One of the biggest festivals in China is the holiday in the middle of autumn commonly known as The
Mid-Autumn Festival. It’s celebrated on the fifteenth day of the eighth month according to the
traditional Chinese calendar. It’s also considered as Women’s Day. Chinese people often bake some
moon cookies and give them to their family and friends. After the moon rises, they eat a special dinner.
The feast is the present for spirits of ancestors and moon goddess.

                                                                                    Blanka Chorąży, Dominika Sujka, Emilka Maślanka 6h

In France, there are a lot of free days. The most popular are:
The 11th of November- it is armistice, the memorial day, when the allies forces  and central powers
made an armistice, and that was the end of 1st World War.
The 1st of November is All Saints’ Day (La Toussaint) – Solemnity of All Saints marks Christian martyrs
and Saints, who died due to their faith.

                                                                       Janek Chodkowski, Hania Nowakowska, Janek Falkowski 6h 

September is very warm in Washington. The temperature is usually above 25 degrees Celsius. Such a
calm and warm weather is called Indian Summer. In North America,  autumn traditionally starts with
equinox (21 to 24 September). In autumn, when you go to the park you can see trees and many beautiful
leaves falling down from them. That is why autumn in America is called Fall. The most popular autumn
holiday is Halloween. It is celebrated on the 31st of October. People decorate their houses with
skeletons, curved pumpkins and spider webs. They spend a lot of money for scary costumes, even for
their dogs.
                                                                Aleksandra Frybes, Małgorzata Hulej, Lena Zając, klasa 6H
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