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Szkoła w Anglii

Chciałabym przedstawić na podstawie
własnego doświadczenia, czym różni się
szkoła w Anglii od szkoły w Polsce.

W angielskiej szkole wszyscy rozpoczynają
lekcje o godzinie 8:00, a kończą o godzinie
15:00.  Wszystkie szkoły mają swój
mundurek szkolny. W Anglii wszystkie
książki i zeszyty zostawialiśmy w szkole.
Angielscy uczniowie nie mają sprawdzianów
ani kartkówek, ale zadanie domowe
zadawane jest tylko w piątki na
poniedziałek. 

Angielska uwaga to „detention”. Ten, kto
dostał uwagę, musi przyjść w czasie przerwy
obiadowej koło pokoiku nauczycielskiego i
tam spędza godzinną pauzę. W Anglii
bardzo dbają o zdrowie i o świat, który nas
otacza. Dla naszego zdrowia nie mogliśmy
przynieść na przykład wody smakowej tylko
wodę mineralną. Gdyby ktoś przyniósł taki
napój, to musiałby go wylać i dodatkowo
otrzymałby uwagę.

Z powodu troski się o nasz świat
funkcjonowała akcja ECO-Warrior. Tak
nazywano osobę, która jest wybierana przez
klasę, bo  szczególnie dba o środowisko.

Mogłabym jeszcze bardzo dużo wymieniać,
ale tym razem wystarczy może powstanie
kolejny artykuł o szkole w Anglii.

Maja Kopka 
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Pamiętamy o patronie 

BohaterON

Jak co roku na początku grudnia
społeczność Szkoły Podstawowej
nr 1 we Wronkach spotkała się, by
uczcić pamięć swojego patrona –
Janusza Korczaka. Tym razem w
obchody włączeni byli uczniowie z
oddziału przedszkolnego. Mieli oni
okazję dowiedzieć się, kim był
Janusz Korczak – jeden z
autorytetów moralnych w XXI
wieku.

Fot. SP1 Wronki

Fot. SP1 Wronki

Fot. BohaterON

„BohaterON – włącz historię!” to ogólnopolska kampania mająca na celu
upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego
oraz promocję historii Polski XX wieku.
Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły włączyli się w tę akcję. Tym
razem naszym zadaniem było stworzenie jednego albumu od całej grupy.
Każda osoba dodała od siebie jedną stronę. Dziękowaliśmy przede
wszystkim za poświęcenie i możliwość życia w niepodległym kraju.
Mamy nadzieję, że nasz album wywołał uśmiech na twarzy powstańca.

Fot. SP1 Wronki

Fot. SP1 Wronki

Fot. BohaterON
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Gwiezdne Przygody

Recenzowanym przeze mnie serialem będzie space opera pt. „Mandalorian”. Tworzone przez Jona Favreau
dzieło jest osadzone w świecie „Gwiezdnych wojen” . Aktualnie co tydzień w piątki są dodawane kolejne odcinki
drugiego sezonu tego serialu na platformie Disney+. Sam pierwszy sezon serialu i jego poszczególne części
zostały nagrodzone wieloma nagrodami, między innymi siedmioma wygranymi Emmy.

Opowieść przedstawia historię pewnego Mandalorianina, twórca nie nadał dotychczas imienia głównemu
bohaterowi (zastępuje je nazwa jego ludu wspomnianą wcześniej). Poza tajemniczą osobistością Mandaloriana,
w serialu występuje dziecko (z rasy mistrza Yody), które dopiero w drugim sezonie ujawnia prawdziwe imię
innemu Jedi. Cała fabuła przedstawia przygody tej dwójki, które w moim odczuciu są dobrze ze sobą
połączone. Mando jest neutralny i zazwyczaj dba tylko o swój interes, ponieważ jest łowcą nagród. Pomimo to,
w drugiej odsłonie obowiązki z gildi odchodzą na drugi plan, a priorytetem jest znalezienie towarzyszy oraz
oddanie malca, który potrafi kontrolować moc osobie powiązanej z upadłym zakonem Jedi. Akcja szybka i
czasem spontaniczna. Mimo że długości odcinków waha się między ok. 30-50 minut, to wszystko jest dobrze
zorganizowane i bardzo wyciąga w ten kosmiczny świat. Moją szczególną uwagę przykuł wygląd planet i ich
mieszkańców –  jest niestandardowy i często tajemniczy. Sam świat nie jest kolorowy, a porażki i przebiegłe
oszustwa to naturalna część świata przedstawionego w tym dziele. Przez ciągłe podróże między galaktykami
bohater poznaje wiele przyjaciół oraz wrogów w odległych układach. Serial ten nie jest pozbawiony również
smutnych momentów, ponieważ niektórzy z przyjaciół głównego bohatera zostają zabici przez Imperium.
Głównym antagonistą jest ważna postać upadającego Imperium Galaktycznego –  Gideon (jego wątek wciąż
nie jest wyjaśniony).

Moim zdaniem „Mandalorian” to bardzo ciekawy serial z dobrze przedstawioną akcją. To obowiązkowy punkt
na liście osób uwielbiających tematykę science fiction. Potwierdza to liczba nagród, które serial już wywalczył.
Naprawdę warto!

Kajetan Wylegała 
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Anastazja poleca…

Fot. lubimyczytać

Czy przyjaciółkom uda
się oczyścić imię
Hazel i dowiedzieć się
całej prawdy o
przerażającym,
mrożącym krew w
żyłach morderstwie?
Nie mogę Wam tego
zdradzić. Uwierzcie
mi, że przy tej książce
nie da się nudzić.
Czytałam ją z
zapartym tchem.         
                       
Anastazja Woźniak

                                                                           
  Chciałabym polecić Wam jedną z moich
ulubionych książek pt. ,,Zbrodnia na receptę’’.
Napisała ją Robin Stevens. Tom wchodzi w
skład serii noszącej nazwę ,,Zbrodnia niezbyt
elegancka’’.                                                       
          
Tak jak w innych częściach serii, możemy
przenieść się razem z bohaterami do pierwszej
połowy XX wieku. Książka zawiera wiele
opisów, jak wyglądał świat w tamtych czasach.
Głównymi bohaterkami książki są dwie
dziewczyny – Hazel Wong i Daisy Wells – które
są również założycielkami Towarzystwa
Detektywistycznego Wells & Wong. Uczą się w
angielskiej szkole dla dziewcząt. W tym tomie
przyjaciółki udają się w podróż do rodzinnego
domu Hazel, znajdującego się w Hongkongu.
Przyczyną wyjazdu jest śmierć dziadka Hazel.
Na miejscu okazuje się, że dziewczyna ma
młodszego brata. Nie jest z tego powodu
zadowolona, ponieważ jej tata skupia całą
swoją uwagę na najmłodszym dziecku.
Oczywiście, i w tym tomie, tak jak i w
pozostałych, nie mogło zabraknąć momentu z
dreszczykiem. Pewnego dnia dochodzi do
niespodziewanej zbrodni, o dokonanie której
podejrzewana jest  Hazel Wong.

Fot. lubimyczytać
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Mój autorytet - Zlatan Ibrahimović

Jednym z moich autorytetów  jest Zlatan Ibrahimović. Ten piłkarz występujący na pozycji
środkowego napastnika. Gra aktualnie w AC Milanie, czyli w klubie ze stolicy mody
Mediolanie. Urodził się w 1981 roku w Malmo we Szwecji, a to czym mi głównie
zaimponował to wytrwałość. Pomimo swego wieku wciąż strzela gole.
Zlatan miał trudne dzieciństwo, a pomimo tego osiągnął wielki sukces. Poza tym w jego
wieku piłkarze atakujący zazwyczaj już nie grają , a on zdobywa bramki i dalej cieszy się z
tego, co robi. Przede wszystkim kiedyś zaskoczyła mnie historia o tym, że będąc
przedszkolu spadł z niskiego dachu, a gdy przyszedł zapłakany do mamy, ta policzkując go
powiedziała: „Co ty robiłeś na dachu? Co za idiota wspina się na dach? Zasłużyłeś sobie na
to!”. W szkole nie potrafił sobie poradzić, a pewnego razu na pytanie nauczycielki, dlaczego
nie uczy się włoskiego, odpowiedział, że nie potrzebuje, bo i tak nigdy nie będzie grał w
Serie A (liga włoska w piłce nożnej). Jedyną czynnością, w której czuł się dobry była piłka
nożna. Kolejnymi problemami w życiu prywatnym było zamieszkanie u surowego ojca,
ponieważ opieka społeczna uznała, że matka nie miała warunków do wychowania syna.
Później przez całe życie brnął przed siebie w kierunku piłki nożnej, choć spotykały go ciągłe
przeciwności losu. W końcu osiągnął sukces i grał dla wielkich światowych potęg, takich jak:
Ac Milan, PSG, FC Barcelona. 
Ten niesamowity szwedzki piłkarz pokazał, że w życiu nigdy nie warto się poddawać nawet
jeśli cały świat jest przeciwko tobie. Kolejną rzeczą jaką udowodnił jest to, że wiek czasem
nie gra roli, ponieważ mając 39 lat w tych rozgrywkach zdobył 10 goli i 1 asystę w 6
meczach, co daję mu 1. miejsce na podium króla strzelców w tej lidze. To te zachowania i
postępowanie tworzą z niego autorytet.

Kajetan Wylegała
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Jak dbać o psa i kota ?

W naszym artkule zaprezentujemy garść
praktycznych porad dla wszystkich
posiadaczy kotów i psów.

Kot do szczęścia potrzebuje: miłości,
czułości, troski, rozpieszczania oraz opieki.
Należy także zakupić odpowiednie
wyposażenie, tak aby nasze mruczki okazały
się zadowolone. Do zajmowania się kotem
potrzebujemy drapaka dla kota, legowiska
kuwety , łopatki do kuwety. Nie zapominajmy
o spędzaniu z kotem czasu i wizycie u
weterynarza.

Podstawowe rzeczy dla psa: miski, szczotka,
legowisko lub budka, sucha karma, saszetki
lub puszki z karmą, kocyk, poduszeczka,
woda, szelki lub obroża, smycz (polecam z
firmy „Flexi"), przysmaki (dobrane do
odpowiedniej wielkości i rasy) oraz ubranka
na zimę.

Pieski potrzebują też systematycznych
spacerów, chodzenia do weterynarza,
strzyżenia, czesania, wyczesywania,
karmienia, porządku, przysmaków , zabawy,
tresury i opiekowania się.

Amelia Lepsza, Zuzanna Brzozowska 

Fot. Pixabay Fot. Pixabay



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 2 12/2020 | Strona 8  
www.juniormedia.plCo w Jedynce piszczy

Amelia Lepsza

Anastazja Woźniak

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
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Chcesz dołączyć do grona
dziennikarzy? Zapraszamy na

kółko dziennikarskie!

Amelia Lepsza

Anastazja Woźniak
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