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                     JAN WEDEL - PATRON SZKOŁY

31 marca obchodzimy Dzień Patrona. Z powodu pandemii w szkole został zorganizowany
konkurs z wiedzy o 

życiu Jana Wedla. Uczniowie będą mogli obejrzeć prezentację oraz rozwiązać zagadki
zawarte w escape room.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia czynnego udziału w obchodach Dnia Patrona. Warto
znać jego biografię:)
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Język maoryski

W Nowej Zelandii oprócz języka angielskiego językiem urzędowym jest również język maoryski. Poniżej
przedstawiam Wam listę podstawowych słówek i wyrażeń w tym języku. W wolnej chwili można spróbować
swoich sił w nauce tego języka. J
Cześć – Kia ora
Dzień dobry - Ata mārie
Do zobaczenia - Ka tutaki ano
Przepraszam - Tena ra
Proszę - Tena koa
Dziękuję - Mauruuru
Jak się masz? - Me pehea koe?
Mam się dobrze, dziękuję – Kei te pai au
Mam na imię… - Ko toku ingoa…
Jestem z Polski - No Polani ahau

                                                                                                                                Autor: Kinga Legierska

                                 HUMOR Z ZESZYTÓW               

Dyskusja w czwartej klasie na temat "Czy szata zdobi człowieka?".Szata nie zdobi człowieka, ponieważ
ktoś może być ładnie ubrany, ale brzydki na twarzy.
Jestem Ananiasz i rozpieszczam naszą panią.
"Pani Twardowska jest tak leniwa, że nawet nie chciało jej się pójść spać"
"Bohaterka lubiła frasować"; "Dawała dobrego ducha w domu"
"Głównie to kobiety rządziły państwem, a mężczyźni zajmowali się pracą fizyczną. To nie chodziło o to, że
byli dyskryminowani, ale tak im niestety przypadło"
"Utwór stepy amerykańskie jest sonetem"
"Prezydentem panującym nad państwem Kret był Minos"
PoMpea przyczyniła się do śmierci OktaNii, po dwóch mężach wciąż miała spojrzenie DZIELNICY...
Oboje miłowali siebie nad rzyci.
Balladyna rzuciła się na Alinę i wepchnęła jej marchewkę do ust mówiąc:                                                       -
A wypchaj się nią!  ... I Alina umarła.
Otoczenie akademii to park z bombozami

Zebrane od polonistów w naszej szkole
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                  Historie wielkanocnych wypieków.

Wielkanoc kończy ponadmiesięczny okres postu. Zamiast śledzia i skromnych potraw na stołach ponownie
króluje przepych: pojawiają się mięsa, wszelkiego rodzaju trunki oraz długo niewidziane desery. Królową
świątecznych słodkości jest baba – tradycyjnie ucierane z ogromną liczbą jajek drożdżowe ciasto, które
powinno osiągać wysokość jednego łokcia. Niegdyś jej przygotowanie zajmowało tydzień. W Wielki
Poniedziałek mielono migdały, tarto cukier, przebierano rodzynki, a następnie namaczano w wódce szafran,
który zapewniał ciastu piękny złoty kolor oraz korzenny posmak i zapach. Pieczenie zaczynało się najczęściej
na dwa dni przed Wielkanocą, a cały proces zajmował kilka godzin. Na początek należało odpowiednio
przygotować dom. Przed wyrobieniem masy trzeba było szczelnie pozamykać wszystkie okna, by ciasto nie
opadło pod wpływem zimnego powietrza. Następnie wszyscy domownicy musieli przestrzegać bezwzględnej
ciszy: nie wolno było się kłócić, trzaskać drzwiami, a nawet głośno rozmawiać. Inaczej kapryśna baba mogła nie
wyrosnąć. Mężczyzn z kolei wyganiano z domu – wierzono, że ich obecność podczas pieczenia może
zaszkodzić ciastu. Gdy kobiety w końcu zamknęły się w kuchni, można było zacząć wyrabiać ciasto.
Zagniatano je i wałkowano kilkakrotnie. Potem przelewano do specjalnej formy z kominem i wkładano
do nagrzanego pieca, gdzie baba spędzała kilkadziesiąt minut. Wyjmowanie upieczonego ciasta ponownie
przypominało mistyczny obrządek. Doświadczone gospodynie niezwykle delikatnie obchodziły się z babą.
Nierzadko po wyjęciu z pieca owijano ją w pierzyny i kołysano, by nie dopuścić do opadnięcia kapryśnego
ciasta, co byłoby odczytane jako zły omen, zapowiedź nieszczęścia. Na koniec pozostawało babę ozdobić –
tradycyjnie polewano ją lukrem, dodawano konfitury i obsypywano makiem na szczęście.
   Co to jest Pascha?
Pascha to nazwa żydowskiego święta upamiętniającego to, jak Bóg w roku 1513 p.n.e. uwolnił Izraelitów
z niewoli egipskiej. Bóg polecił Izraelitom, żeby upamiętniali to wydarzenie każdego roku 14 dnia miesiąca Abib,
nazwanego później Nisan 

                                                                                                                        Przygotowała:
                                                                                                                           Aleksandra Wiechetek 7H
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Obchody Wielkanocy w innych krajach

Wielkanoc. Jak się ją obchodzi? Niektórzy z was pewnie dostają prezenty, inni szukają zajączków w ogrodzie
a, jeszcze inni oblewają się z okazji śmingus dyngus. Ja w tym artykule zajmę się obchodami tego święta poza
granicami naszego kraju.
W Szwecji w Wielką Sobotę kultywowany jest zwyczaj przebierania się za wielkanocne wiedźmy,
czyli påskkärring. Dziewczynki w wieku od 5 do 11 lat chodzą po domach, składają życzenia, ofiarowują kartki
oraz laurki, a w zamian za to przyjmują pieniądze i słodycze, najczęściej w postaci wielkiego jajka,
wypełnionego łakociami (påskägg). Innym ciekawym zwyczajem jest przyozdabianie brzozowych gałązek
kolorowym pierzem – zabieg ten ma przyspieszyć nadejście upragnionej wiosny. Nazywa się je påskris. W
czasie samej Wielkanocy na stołach królują jaja oraz jagnięcina, popularne są też potrawy z ryb. Z
okazji wielkanocy w Szwecji nie dostaniesz prezentów.  W Australii symbolem Wielkanocy jest bilby, rodzime
zwierzę z długimi uszami i długim ogonem. Dzieci otrzymują prezenty czekoladowe. Popularną grą wielkanocną
jest Egg Cracking, w którym ludzie grają w parach. Ich zadaniem jest rozbić jajko partnera własnym jajkiem.
Osoba, której jako pierwszej pękło jajko, przegrywa.  W Wielkiej Brytanii dzieci uważają, że EasterBunny,
królik, ukrywa czekoladowe pisanki w swoich domach i ogrodach. W niedzielę wielkanocną rano biorą udział
w EasterEggHunt, starając się znaleźć jak najwięcej czekoladowych jajek. W Anglii tradycją wielkanocną jest
oglądanie specjalnego tańca ludowego zwanego tańcem Morrisa. Tancerze noszą białe koszule, czarne
spodnie z dzwoneczkami i czapki ozdobione kwiatami. We Francji dzwony kościelne przestają dzwonić w
czwartek przed Wielkanocą. Dzieci wierzą, że dzwony lecą do Rzymu, aby zobaczyć papieża. Dzwony wracają
w niedzielę wielkanocną i przynoszą ze sobą pisanki. Francuskie dzieci lubią grać w grę, w której wszyscy
wyrzucają jajka w powietrze. Pierwsze dziecko, które upuszcza i łamie jajo, przegrywa.
 
                                                                                                                                        Mira Golda kl 6k
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                 WYWIAD

WYWIAD Z PANIĄ MAGDALENĄ GÓRALCZUK - KIEROWNIK ŚWIETLICY
(Wywiad został przeprowadzony przed zamknięciem szkół)                                                                               
   - O co w pierwszej kolejności zadbano na świetlicy, żeby dzieci mogły czuć się tam
bezpiecznie?Kwestia bezpieczeństwa w świetlicy szkolnej stanowi priorytet - dla mnie jedną z ważniejszych
spraw jest zapewnienie odpowiedniej ilości opiekunów czyli wychowawców. Aktualnie w dobie pandemii
ważnym elementem stało się uściślenie zasad korzystania z zajęć świetlicowych. Po wejściu do świetlicy
uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce. Oprócz tego z podłogi musiały zniknąć dywany, na których dzieciaki
najchętniej się bawiły, czy odpoczywały. Dodatkowo uczniowie korzystają z własnych przyborów
piśmienniczych a po każdych zajęciach dezynfekowane są stoły i klocki. Myślę, że dla dzieci poczucie
bezpieczeństwa daje wychowawczyni świetlicy do, której mogą zgłosić się z każdym problemem oraz ustalenie
jednolitych zasad

-Ile dzieci obecnie może naraz przebywać na świetlicy? Na jednego wychowawcę świetlicy przypada 25
uczniów - to tak, jak w klasie. W dobie pandemii da się zaobserwować, że grupy są coraz mniej liczne a do
świetlicy uczęszcza coraz mniej dzieci 

- Jak opiekunki świetlic radzą sobie z zajęciem czasu u dzieci? - Myślę, że dobrze. Każda z nich posiada
różne kwalifikacje, zainteresowania i umiejętności, to z kolei powoduje, że dzieci mają możliwość korzystania z
różnych zajęć. Z pewnością aktualnie jest o wiele trudniej poprowadzić zajęcia w świetlicy z uwagi na to, że w
pandemii obowiązuje nas reżim sanitarny. Mimo nowych wyzwań nadal towarzyszą nam zabawy
matematyczne, łamigłówki, zajęcia ruchowe, plastyczne, muzyczne czy badawcze, gdzie dzieci mogą
zaobserwować różne eksperymenty. Przystąpiliśmy do wielu konkursów i ciekawych projektów. Dlatego myślę,
że nawet w pandemii „ na świetlicy nie ma nudy”.
 
-Czy może Pani opowiedzieć jakąś zabawną sytuację, która zdarzyła się na świetlicy? - W naszej
świetlicy wesołych historii nie brakuje i tak naprawdę trudno jest je zapamiętać. Jakiś czas temu przystąpiliśmy
do projektu " Mamy kota na punkcie mleka".Jedna z uczennic chciała przystąpić do konkursu o tej samej
nazwie, gdy przyszła po lekcjach do świetlicy, poprosiła Panią o pomoc w wykonaniu pracy 
konkursowej. Podchodząc do biurka powiedziała:" Proszę Pani chcę zrobić pracę na  konkurs "Kot w mleku"... 
Innym razem jeden z uczniów jedząc na II śniadanie jogurt jagodowy zaczął bujać się na krześle. Nauczycielka 
zwracała mu uwagę, ale chłopiec dalej się bujał na krześle. W pewnej chwili krzesło się osunęło a chłopiec
spadł na podłogę... cały jogurt spadł mu na buzię,a jagody do uszu. Sytuacja była niebezpieczna ale wśród
pozostałych dzieci wywołała dużo śmiechu.

Mira Golda 6K
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           WYWIAD Z PANIĄ ELŻBIETĄ RACZYŃSKĄ

1. Dlaczego dzień patrona jest obchodzony 31 marca?
31 marca wypada rocznica śmierci Jana Wedla.

1. Czy planowana jest uroczystość przyjęcia imienia Jana Wedla? Jeżeli tak, to czy są już wstępne
plany?

Uroczystość zaplanowana była na 31 marca 2020 roku w okrągłą sześćdziesiątą rocznicę śmierci Patrona, ale
niestety z powodu pandemii nie odbyła się. Czekamy na powrót do szkół i sprzyjające warunki do
organizowania większych zgromadzeń.

1. Czy z okazji dnia patrona będą organizowane apele lub przedstawienia?
Pani Dyrektor Danuta Chmielewska zaplanowała, że co roku 31 marca będzie świętem szkoły. Tego dnia będą
organizowane uroczyste apele.

1. Czy w dzień patrona zajęcia będą odwołane?
Święto szkoły będzie dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

1. Dlaczego zdecydowała się Pani na zajmowanie się tematem patrona?
Jan Wedel jest wyjątkową postacią. Ujęła mnie w nim postawa wobec innych ludzi, otwartość, chęć niesienia
pomocy, niezwykłe umiejętności organizacyjne, sposób zarządzania firmą. Myślę, że jego społeczna
działalność może stać się inspiracją dla wielu ludzi. Uważam, że możemy być dumni z naszego Patrona.

1. Czy istnieje współpraca pomiędzy firmą Wedla i naszą szkołą. A jeśli nie czy taka powstanie?
Pani Dyrektor nawiązała współpracę z przedstawicielami firmy Wedel. W poprzednim roku szkolnym firma była
zaangażowana w organizację uroczystości nadania imienia patrona, ale niestety uroczystość się nie odbyła. W
tym roku otrzymaliśmy upominki na nagrody w konkursie wiedzy o Janie Wedlu.

1. Czy w szkole planują dekoracje takie jak w hallu? (motyw czerwieni, czerni i bieli na ścianach)
Wystrój szkoły będzie nawiązywał do tematyki związanej z Janem Wedlem oraz do czasów, w których żył. Stąd
biało-czarne murale nawiązujące do Warszawy w okresie dwudziestolecia międzywojennego, czyli okresu
świetności fabryki Wedla. Do realizacji tego przedsięwzięcia potrzebne są jednak niemałe środki. Jeśli uda się
zdobyć na ten cel pieniądze, z pewnością powstaną kolejne elementy wystroju. 

Agata Sowulewska, Natalia Dutkiewicz 6h
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              ANKIETA O ŚWIĘTACH KWIETNIOWYCH

1. Czy malujesz jajka na Wielkanoc?
Tak – 81%
Nie – 19%
2. Czy zajączek przynosi ci prezenty na Wielkanoc?
Tak – 46%
Nie – 54%
3. Jeżeli zaznaczyłeś opcje "tak" to co zazwyczaj dostajesz?
Najczęstsza odpowiedź: słodycze.
4. Czy podczas świąt bawisz się w różne gry wielkanocne? Jeśli tak, to w jakie?
Najczęstsza odpowiedź: szukanie jajek, oblewanie się wodą.
5. Czy zanosisz święconkę do kościoła?
Tak – 83%
Nie – 17%
6. Czy jeździsz do rodziny na święta wielkanocne?
Tak – 37%
Tak, przed pandemią – 46%
Nie – 17%
7. Czy dekorujesz dom na Wielkanoc?
Tak – 51%
Nie – 49%
8. Komu najczęściej robisz żarty na prima aprilis?
Najczęstsza odpowiedź: rodzinie, znajomym.
9. Czy oblewasz się wodą w śmigusa-dyngusa?
Tak – 86%
Nie – 28%
10. Czy na Niedzielę Palmową zanosisz do kościoła palmę?
Tak – 69%
Nie – 31%
                                                                                            
                                                                                               Przygotowała Lena Kowal i Natalia Dutkiewicz 6h
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                         CO NOWEGO W SZKOLE?
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                              FIZYCZNE WIERSZYKI

Aby uprzyjemnić sobie naukę  fizyki 
uczniowie klasy 8a napisali takie liryki 

Amplituda jest wysoka lub niska, 
wychyla się w jedną stronę i mocno ściska. 
Gdy wróci i wychyli się w drugą stronę, 
to dostanie okresu i straci koronę.
 Dosyć często się to zdarza, 
gdy jest określony czas i liczba drgań się powtarza. 
Mamy wtedy częstotliwość, czyli drgania
podzielone na czas trwania. 
Widujemy ją w hercach.
 Takich małych kwadratowych sercach.

Fale dźwiękowe... 
U mnie są już gotowe, 
O mapach myśli tu mowa, 
A wraz z drganiami rozchodzi się fala dźwiękowa, 
Źródłem dźwięku jest ciało drgające, 
W kosmosie słychać rakiety latające, 
Ale to jest zdanie błędne, 
(ponieważ dźwięk w próżni się nie rozchodzi), 
Przynajmniej tak uważa pan kierownik z pod Łodzi,
 Każdy wie, że dźwięk rozchodzi się wolniej w powietrzu niż w diamencie,
 Skończyłem pisać właśnie w tym momencie.

Gdy wiemy co to jest Amplituda, 
To wszystko w fizyce nam się uda. 
Zabawa jest jak w fizyce okres, 
Zawsze nadejdzie temu kres.
 Fale mechaniczne są jak sprężyny 
Uciekają jak ode mnie dziewczyny.

Kiedy szarpniesz struną
 Fale akustyczne z niej wyfruną
 Bo wprawiane są one w drgania 
Z których dźwięk się wyłania. 
Im dźwięk podkręcimy głośniej 
Tym jego amplituda na wykresie wzrośnie.

Zebrała 
Agnieszka Malarska
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