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                 ZDALNE NAUCZANIE POWRÓCIŁO!

  DZIEŃ ŚMIESZNYCH KAPCI I MIĘKKICH BAMBOSZY
                  bo przecież szkoła to nasz drugi dom!

W piątek 23 października odbył się pierwszy dzień tematyczny
zorganizowany w tym roku szkolnym przez Samorząd
Uczniowski. Zamiast w adidasach czy trampkach, każdy mógł
przez cały dzień chodzić po szkole w swoich ulubionych
kapciach. Bardzo dużo osób wzięło udział w zabawie. Każdy kto
miał kapcie, był tego dnia zwolniony z odpowiedzi ustnej. Każdy
miał inne bambosze - były różowe, czarne, czerwone i wiele
innych kolorów tęczy. Były też kapcie w kształcie zwierząt i
stworków, bambosze z futerkiem czy zwykłe klapki. Niestety
przeszliśmy na zdalne nauczanie i nie wiadomo, czy kolejne dni
tematyczne się odbędą. Może uda nam się zorganizować jakąś
akcję on-line.
relacjonowała: Julia Curyło

Od 26 października uczniowie klas od 4 do 8 z powodu pandemii
znów musieli przejść na zdalne nauczanie. W budynku naszej
szkoły zostały tylko przedszkolaki, zerówkowicze i my - uczniowie
klas 1-3. Podczas przerw i w szkolnym autobusie było nawet
fajnie, ponieważ była cisza i spokój. Z drugiej strony trochę nam
brakowało "starszaków", bo zawsze podczas drogi do szkoły nas
rozśmieszali, a w szkole nam pomagali. Teraz już wszyscy
uczymy się z domu. Chciałabym, abyśmy wrócili jak najszybciej
do normalnej nauki w klasach, ponieważ bardzo brakuje mi tego
szkolnego zgiełku, zabaw i rozmów z koleżankami oraz
nauczycieli. 

swoimi refleksjami podzieliła się: Maja Żurawska
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             NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
                                 w szkole i on-line
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              NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
                                 w szkole i on-line

Mieliśmy zaplanowane ciekawe uroczystości szkolne, ale niestety pandemia pokrzyżowała nam plany. Część
działań udało nam się zrealizować podczas zdalnego nauczania na lekcji historii. Uczniowie klasy 4, 5 i 7a
zastanawiali się, za co tak naprawdę kochają nasz kraj, za czym szczególnie tęsknią, gdy wyjadą na dłużej za
granicę. Z najciekawszych wypowiedzi powstał plakat "Kocham Cię Polsko za...". W uczniowskich
wypowiedziach pojawiło się dużo polskich specjałów kulinarnych, ale i postaci historycznych, elementów
krajobrazu, jak również takie wartości jak dom, rodzina, wolność, przyjaźń. Zorganizowaliśmy też sobie pokaz
mody patriotycznej on-line! Młodszym uczniom udało się jeszcze zorganizować parę występów o charakterze
patriotycznym w szkole, ale również bez udziału publiczności. Ich popisy możemy oglądać na specjalnym
filmiku pod adresem: 
https://www.youtube.com/watch?v=W9sPogrZroA&feature=youtu.be&ab_channel=beataWioletta
W pokazie mody patriotycznej wyróżniliśmy ludową stylizację Roksany Głuszek z klasy 7a.

Chcesz dołączyć do Redakcji naszej gazetki? Masz pomysł na ciekawy artykuł? - zgłoś się do Pani Magdy
Łagun. Spotkania redakcyjne odbywają się co środę - na razie on line na platformie Microsoft Teams.
Zapraszamy nowe pióra!

.
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                  PANI OD PRZYRODY I NIE TYLKO!
        wywiad z panią Agnieszką Czerwińską - Rożałow

-Ile lat pani uczy biologii?
-Uczę tego przedmiotu już12 lat.
-Czy jest pani wychowawcą jakieś klasy?
-Obecnie jestem wychowawcą klasy 8. Bardzo lubię i cenię uczniów mojej klasy. Są sympatyczni i dowcipni.
Przebywając z nimi, nie mogę narzekać na nudę.
-Obawia się pani koronawirusa?
-Chyba jak każdy w obecnej sytuacji. Jednak staram się uważać i być ostrożna, stosować się do zaleceń, czyli
we właściwy sposób noszę maseczkę, pilnuję dystansu i dokładnie myję  oraz dezynfekuję ręce.
-Czy sprawia pani przyjemność uczenia biologii?
-Ogromną radość w uczeniu biologii sprawia mi przekazywanie wiedzy uczniom, odkrywanie przed nimi
tajników przyrody, budowy i funkcjonowania naszego ciała. Lubię patrzeć, kiedy coś ich zaciekawi i
zainteresuje, a ja mogę wtedy odpowiadać na nurtujące pytania. 
-Co pani lubi robić w wolnym czasie?
-W wolnym czasie, po pracy, uwielbiam aktywnie spędzać czas. Kiedy tylko mogę udaję się na wycieczki
rowerowe lub jeżdżę na rolkach. Kocham też chodzić po górach, podziwiać naturę i oglądać przepiękne górskie
widoki. Moją pasją są też zwierzęta, więc chętnie z synem zabieramy naszego psa i udajemy się na długie
spacery.
-Co by pani chciała dostać na święta?
-Najważniejsze jest zdrowie i tego życzyłabym sobie oraz Wam?
-Jak dużo jest u pani osób na wigilii?
-Święta spędzam z najbliższą rodziną, czyli mężem i synem, a także ze swoimi rodzicami, no i bratem
oczywiście. Towarzyszą nam nasze domowe zwierzęta, czyli pies i kot. Zawsze jest bardzo rodzinnie, miło i
wesoło.

-Jakie najbardziej pani lubi święta?
-Bardzo lubię Święta Bożego Narodzenia ze względu
na panującą ciepłą atmosferę. Jest to magiczny czas,
w którym troszkę zwalniamy nasze codzienne
szaleńcze życie i świętujemy z najbliższymi
Narodzenie Jezusa.
-A jak spędza pani czas świąteczny?
Bardzo lubię świąteczny czas. Ogromną radość
sprawia mi szykowanie dobrych upominków dla
najbliższych i znajomych, wspólne szykowanie Wigilii,
spędzanie razem czasu, spacery itp.
-Ma pani plany na ferie zimowe?
-W tym roku w czasie ferii chciałabym pojechać z
najbliższymi w góry. Planujemy jazdę na nartach i
oczywiście szaleństwa w śniegu.
-Bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy spełnienia
wszystkich pani planów.

rozmowę przeprowadziły: Oliwia Kotlarz i Roksana
Dawidowicz

-Jakie najbardziej pani lubi święta?
-Bardzo lubię Święta Bożego Narodzenia ze względu
na panującą ciepłą atmosferę. Jest to magiczny czas,
w którym troszkę zwalniamy nasze codzienne
szaleńcze życie i świętujemy z najbliższymi
narodzenie Jezusa.
-Jak spędza pani czas świąteczny?
-Ogromną radość sprawia mi szykowanie upominków
dla najbliższych i znajomych, wspólne szykowanie
wigilii, spędzanie razem czasu, spacery itp.
-Ma pani plany na ferie zimowe?
-W tym roku w czasie ferii chciałabym pojechać z
najbliższymi w góry. Planujemy jazdę na nartach i
oczywiście szaleństwa w śniegu.
-Dziękujemy za rozmowę. 

Od całej redakcji "Uczniowskim piórem"
moc najcieplejszych świątecznych

życzeń! Przede wszystkim zdrówka!
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            NA CHWILĘ W SKÓRZE SUPERBOHATERA
                recenzja gier i filmów z serii Avengers

Z takimi bohaterami jak Ironman, Spiderman, Hulk czy Kapitan Ameryka
możemy spotkać się czytając komiksy, ale również oglądając filmy i
grając w gry przygodowe na komputerze. Dziś chcę was zachęcić do
obejrzenia filmu pt.: "Avengers. Koniec gry". Fabuła opowiada o grupie
bohaterów, którzy muszą pokonać tytana imieniem Thanos. Thanos
posiada rękawicę, która jest bardzo potężna. Trzyma w niej 6 kamieni
nieskończoności. Mają one tak ogromną moc, że kiedy tytan pstryknie
palcami, to zginie pół świata. Czy tak się stanie? Musisz sprawdzić sam!
Polecam też wcielić się w bohaterów Marvela  i samemu spróbować
ocalić świat - sięgnijcie więc też po grę! To doskonała zabawa i przygoda.

poleca: Krystian Ród

Dzisiaj przypominamy Wam krótką historię kolejnych
trzech marek popularnych samochodów.

Škoda Auto – czeski producent samochodów
osobowych i SUV-ów założony w 1895 roku w Mladá
Boleslav. Od 1991 roku należy do Volkswagen AG.

Citroën – francuska marka samochodów osobowych,
dostawczych i ciężarowych obecnie wraz z
przedsiębiorstwem Peugeot tworząca koncern PSA.
Przedsiębiorstwo założył inżynier André Gustave
Citroën, który w czasie podróży przez Polskę nabył
patent na sposób wytwarzania maszyny do obróbki
kół zębatych daszkowych. Marka została założona w
marcu 1919. 

Peugeot – francuska marka samochodów osobowych
i dostawczych, a także rowerów, motocykli i skuterów,
powstała w 1810 roku. Współtworzy koncern
PSA. Marka została założona 2 kwietnia 1896.

zebrali: Szymon Hatalewicz i Oskar Czaja.
Wszystkie zdjęcia pochodzą z darmowego portalu
pixabay.

                     PRZEWODNIK MOTORYZACYJNY
                                           część 2

.

.
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Już niedługo święta! Wprawdzie nie musimy jeszcze
piec serników i makowców, ale pierniczki można
spokojnie przygotowywać. To specyficzne,
aromatyczne ciasto może i powinno trochę poleżeć. 
A więc do roboty!
Przygotowanie:

Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony
gorący miód i wymieszać (najlepiej nożem).
Ciągle siekając, dodawać kolejno cukier, sodę i
przyprawy, a następnie masło i jedno jajko.
Dolewając stopniowo (po 1 łyżce) mleka
zagniatać ręką ciasto aż będzie gładkie, jednolite
i będzie przypominało ciasto kruche (możemy nie
wykorzystać całego mleka). Dokładnie wyrabiać
ręką przez około 10 minut.
Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto
na placek o grubości ok. 1/2 cm. Foremkami
wykrajać pierniczki. Układać na blasze wyłożonej
papierem do pieczenia w odstępach około 2 cm
od siebie.
Wierzch posmarować roztrzepanym jajkiem
(niekoniecznie jeśli pierniczki będziemy
dekorować) i piec w piekarniku nagrzanym
do 180 stopni (góra i dół bez termoobiegu) przez
ok. 10 - 12 minut, w zależności od grubości.

Składniki:
2 szklanki (320 g) mąki pszennej.
2 łyżki miodu.
2/3 szklanki cukru.
1,5 łyżeczki sody oczyszczonej.
20 g (1 torebka) przyprawy piernikowej (najłatwiej
gotowej lub domowej)
2 łyżki masła.
1 jajko (+ dodatkowo 1 jajko do posmarowania)
około 1/4 szklanki ciepłego mleka.
przepis wypróbowała: Weronika Myrchel

                            ŚWIĄTECZNE WYPIEKI
                              pierniczki tradycyjne

    GRINCH - film animowany
Ten film opowiada o zielonym samotnym
stworku Grinchu i jego piesku Maxie, którzy nie lubili
Świąt Bożego Narodzenia. Gdy w
mieście Ktosiowo przygotowywano się do
świąt, Grinch miał chytry plan. Chciał być Mikołajem
który zamiast dawać prezenty, będzie je kradł. Gdy
został mu ostatni dom do obrabowania, mała
dziewczynka Sindilu zrobiła pułapkę na Mikołaja.
Porozmawiała z Grinchem i go wypuściła.
Następnego dnia Grinch dostał od niej zaproszenie na
wigilię. Był zachwycony i przyszedł. Co z tego
wynikło? Zobaczcie sami. Koniecznie sięgnijcie po ten
film w wigilię!
poleca: Julia Curyło
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W AUSTRALII Boże Narodzenie przypada w czasie
letnich wakacji, więc wiele imprez gwiazdkowych
odbywa się na świeżym powietrzu. Australijczycy
bardzo lubią się spotykać na wspólnym kolędowaniu
przy świecach, które nazywają
"Carols by Candlelight". Z powodu wysokich
temperatur nikt nie spędza wielu godzin w kuchni. To
dobry czas na relaks, np. surfing, jazdę na rowerze,
żeglowanie i grillowanie ze znajomymi i rodziną.

Tradycyjne święta w ETIOPII obchodzone są według
starożytnego kalendarza juliańskiego, dlatego święto
Bożego Narodzenia przypada na 7 stycznia. Święto
nazywa się "Genna" lub "Lidet". Uroczystości
odbywają się w cerkwi, do której Etiopczycy
przychodzą ubrani na biało. Tradycyjną potrawą jest
pikantny gulasz mięsny podawany razem z
pieczywem zwanym "indżera".

Tradycje świąteczne we FRANCJI rozpoczynają się
już 5 grudnia, czyli w dzień poprzedzający Mikołajki.
Francuzi bardzo lubię Wigilię, która jest dla nich
wyjątkowym dniem. Tradycyjnym ciastem
jest skomplikowane do wykonania "Buche de Noel",
czyli rolada w kształcie pnia drzewa.

Pierwszym zwiastunem świąt jest niezwykle
ważny dla MEKSYKANÓW - Dzień Matki Boskiej
z Guadalupe, przypadający na 12 grudnia. Rodziny
wybierają się wtedy na zakupy po prezenty i ozdoby
świąteczne. Popularne są wówczas "puestos", czyli
stragany z jedzeniem. Ludzie dekorują swoje domy i
robią małe lampiony z brązowych papierowych
torebek, do których wstawiają świeczki. Ustawiają je
na ulicach, dachach, ogrodzeniach i w oknach.

W HISZPANII świętowanie rozpoczyna się 8 grudnia
wraz ze świętem Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny. W Sewilli  odbywa się
ceremonia tańca "Baile de los Seises". Ludzie tańczą
też na ulicach w rytm tamburynów, grzechotek i
kastanietów. Domy  przyozdabiane są kolorowymi
światełkami. Budowane są także "belen" - czyli szopki
bożonarodzeniowe.

materiał zebrała: Weronika Myrchel

      JAK ŚWIĘTUJĄ W INNYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA
                   o tradycjach bożonarodzeniowych

.

               ŚWIĄTECZNA ANKIETA JULKI
Na Święta Bożego narodzenia lub na Mikołajki dzieci i
dorośli dostają prezenty. Niestety nie każdy z nich jest
udany. Oto lista udanych i nieudanych prezentów na
święta, którą sporządziłam rozmawiając z uczniami
klasy pierwszej i piątej. Przede wszystkim po stronie
nietrafionych prezentów znalazły się elementy ubioru
typu skarpetki, bluza, pościel z Psim Patrolem, ale
również i ...książki. Hitem świąt są oczywiście klocki
Lego, gry komputerowe, ale również takie oryginalne
zabawki, jak maszyna do szycia, kuchenka czy fryzjer.
Z ankiety wynika też, że lubimy dostawać kosmetyki i
perfumy. Jak to będzie w tym roku? Czy na pewno
byliście grzeczni?!  JCuryło

W JAPONII czyli Kraju Kwitnącej Wiśni nie
znajdziemy dwunastu potraw, kapusty z grzybami czy
opłatków. Pojawią się za to „christmas cake”
(jap. kurisumasu keeki) – świąteczne, bardzo słodkie
ciasto podawane w formie kolorowego,
udekorowanego cukrowymi postaciami deseru (im
bardziej efektowne, tym lepiej) oraz pieczony kurczak.
Zwyczaj ten przybył do Japonii najprawdopodobniej z
Ameryki około lat 80, gdy w Azji pojawiły się pierwsze
placówki sieci fast-foodów. Amerykanie przekonali
Japończyków, że tak właśnie obchodzi się święta na
Zachodzie, a pieczony kurczak stanowi podstawę
wigilijnej kolacji. Obecnie jedzenie kolacji świątecznej
w KFC nikogo już w Japonii nie dziwi. 
o świątecznym zwyczaju w ojczyźnie mangi
opowiedziała: Natalia Smolarek

pixabay
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     TAJEMNICE EGIPTU
moja historyczna pasja odc.I

      ZAGADKA SFINKSA
              rusz głową!

NASZA REDAKCJA:
redaktor naczelny: Magdalena Łagun, 
redaktorzy numeru: uczniowie klasy 5 (Julia Curyło, Oliwia Kotlarz, Weronika Myrchel, Natalia
Smolarek, Robert Salamon, Oskar Czaja, Roksana Dawidowicz, Szymon Hatalewicz, Krystian Ród),
klasy 3 (Maja Żurawska).
foto: archiwum szkoły, zdjęcia członków redakcji, bezpłatny serwis Pixabay, Filmweb.pl, aplikacja
voki.com

Babcia Marka ma 6 dzieci. Pomiędzy każdym z
nich są 4 lata różnicy. Pierwsze dziecko babcia
urodziła, mając 19 lat. Teraz jej najmłodsza
pociecha ma 19 lat. Ile lat ma obecnie babcia
Marka?

Czasami zdarza się, że na lekcjach omawiamy
takie tematy, którymi interesujemy się prywatnie.
Tak było ze mną i historią. Tematy w klasie 5 z
tego przedmiotu bardzo mi odpowiadają, bo
opisują bardzo ciekawe kultury. Dziś opowiem
Wam o Egipcie.
Starożytny Egipt to bardzo rozwinięte państwo.
Niektóre wynalazki tej cywilizacji przydają się nam do
dziś w życiu codziennym np. papier, pióro, pismo,
zegar słoneczny, klej, liczydło, waga, biżuteria,
cukierki, wachlarz, buty, a nawet... trucizna.
Znakiem rozpoznawczym starożytnego Egiptu są
oczywiście piramidy, które pełniły funkcję grobowców
władców, czyli faraonów, których wcześniej
mumifikowano. Egipt to również bardzo ciekawy świat
bogów. Najsłynniejszym bogiem Egiptu był Ozyrys -
bóg świata podziemnego, jego ojciec Ra - bóg słońca i
Set - bóg śmierci, wojny, żołnierzy i pustyni. Jest
jeszcze wielu innych mniej znanych bogów np. Horus
-  bóg nieba, Chonsu - bóg księżyca, Amon - bóg
urodzajów, Izyda - bogini magii i opiekunka ludzi, Maat
- bogini prawa i sprawiedliwości, Thoth - bóg mądrość,
Selkit - bogini zdrowia, Anubis - bóg mumifikacji i
grobów, Szu - bóg powietrza i Geb - bóg ziemi.
Ciekawe jest też to, że byli oni często przedstawiani z
głowami zwierząt. 
Ale Egipt to nie tylko bogowie. na pewno kojarzycie
też Sfinksa - to wielki posąg kota z głową człowieka.
Sfinks jest znany z dwóch rzeczy - z
charakterystycznego wyglądu (dzisiaj nie ma nosa) i z
zagadek. 
W Egipcie było sporo niewolników i biednych chłopów,
którzy byli zatrudniani do budowy piramid, świątyń,
domów i pałaców. Bo Egipcjanie byli też doskonałymi
inżynierami i budowniczymi. Czasami robotnicy byli
bardzo źle traktowani. Dostawali mało jedzenia i
wypłaty, ale raz na parę lat był jakiś faraon, który był
bardzo miły dla poddanych i niewolników. 
To jest mój pierwszy artykuł o mitologii i starożytnych
cywilizacjach. Niedługo pojawi się następny o innej
kulturze i innym państwie. 

opowiadał: Robert Salamon, wizerunek faraona
powstał w aplikacji voki.com


	GRINCH - film animowany

