
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa Nr 10 w
Jastrzębiu-Zdroju
Zielona 2a
44-335, Jastrzębie-Zdrój

Numer 18 11/15

"Mimozami jesień się zaczyna. Złotawa,
krucha i miła"

Fotoreportaż

Liberty

Małgosia i Kortez

"Zostań. Nie szukaj już.
Gdzieś daleko...

Tego co masz tu" . Kortez
w Jastrzębiu-Zdroju.To był
świetny koncert. Od dawna
czekałam, aby usłyszeć
Korteza na żywo. Miałam
szczęście. W garderobie 
rozmawiałam z muzykiem i
zrobiłam sobie z nim fotkę.
Kim jest Kortez, co śpiewa
dowiesz się na str. 2

Jesień to czas refleksji i wspomnień, wędrówki po literaturze  
i wsłuchiwania się w muzykę, poszukiwania marzeń, leniuchowania 

i obserwowania przyrody, która zachwyca nas barwami.

Ola i Julia z Pauliną
Chylińską

W numerze:
-Jesienne wspomnie nia
Julki z Zakopanego (s.4)
-Jesienią wspieraj
schronisko dla
zwierząt(s.3)-Twój
wymarzony pies w domu i
rady nie od parady dla
przyszłych właścicieli psów
(s.3)-Wędrówki Tosi(s.2)-
Potterhaed?(s.2)
-Nie chcemy być
grubasami(s.4)

Jesienny fotoreportaż
Złota, polska jesień to najpiękniejsza pora roku. Cudowne
kolory drzew, diamentowe krople rosy, tajemnicze mgły 
i nasza pasja fotografowania  skłoniły nas do poszukiwania
miejsc, w których nie tylko można się fajnie bawić, pójść na
spacer, ale przede wszystkim zrobić niezłe zdjęcia.
Jesienna aura sprzyja fotografowaniu. Bogactwo barw
przyrody i dobre światło są szansą na zrobienie dobrego
zdjęcia. Czy nam się udało, możecie ocenić sami na stronie
internetowej biblioteki www.bibliotekasp10.pl

K.Z.

*

M.P.R.G.
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Jesienne fascynacje literaturą i nie tylko. Co robimy, by nie narzekać 
na nudę i nie stać się mugolami?

Małgosia i Kortez

Jesienno - wakacyjnych wspomnień
czar z Zakopanego. Było cudownie 
Spotkanie z Pauliną Chylewską, dziennikarką

TVP było super przeżyciem.

"Zostań. Nie szukaj już. Gdzieś daleko ... Tego co masz tu ...  kiedyś przyjdzie czas.
Na pytania. I to co teraz wciąż jeszcze przerasta nas..."

Kortez w Jastrzębiu - Zdroju. Od dawna czekałam, aby usłyszeć Korteza na żywo. Uwielbiam jego
piosenki. Na koncercie nie tylko świetnie bawiłam się. Miałam szczęście i poznałam osobiście Korteza.
Rozmawiałam z nim, dostałam autograf i mam fajne fotki. Muzyk jest bardzo utalentowany, a jego
piosenka „Zostań” i "Od dawna już wiem" znalazły się na Liście Przebojów radiowej Trójki. Korteza
odkrył szef Jazzboya Paweł Jóźwick w czasie precastingu do „Must Be the Music. Tylko muzyka” w
Rzeszowie. W kwietniu 2014 Kortez podpisał kontrakt płytowy, rozpoczął pracę z producentem i
muzykiem Olkiem Świerkotem, a 25 września 2015 ukazała się jego debiutancka płyta Bumerang.
Kortez jest zabawny i skromny, otwarty i super nawiązuje kontakt z publiką.

Małgosia P.

POTTERHAED 
Książka Joan Rowling niezmiennie budzi emocje,
zachwyca, porusza wyobraźnię, bawi, uczy i
łączy.W wakacje zachwyciłam się serią książek
Joan Rowling o przygodach Harrego i jego
przyjaciół. Przeczytałam 5 części. Wiem,
prawdziwy potterhaed musi przeczytać wszystkie
książki z serii. Bez przesady. Myślę, że jeśli
przeczytałam pięć części, w których się
zakochałam, obejrzałam filmy pięć milionów razy i
zakochałam się w nich, to nie ma nic złego w tym,
że uważam się za potterhead. Uwiellbiam "Czarę
Ognia". Żeby nie spojlerować nie będę opisywać,
co się wydarzyło. Przeczytajcie sami. "Harry
Potter" to opowieść o przyjaźni, walce dobra ze
złem, miłości i o tym, co dla nas ważne.  Krysia Z.

Moją pasją są wędrówki i wspinaczka po górach
Od  małego rodzice ciągali mnie po górach. Dokładnie od 3 roku życia. Pasją do gór zaraził mnie mój
tata. Za każdym razem gdy wybieram się z rodzicami w góry, moja babcia i dziadek tak się boją , że
dzwonią co pięć minut. Nie myślcie sobie, że wchodzę na jakieś pagórki.  Z rodzicami weszłam na
Giewont, Rysy i wiele innych szczytów. Jak by co, to Rysy są największą górą w Polsce. W tym roku
weszłam na Zawrat, Świnicę, Krywań i Chopok. To istne szaleństwo, kiedy patrzy się z boku na
wszystkich, którzy wspinają się po łańcuchach. Dlatego trochę rozumiem moich dziadków. Dla mnie to
nieprawdopodobna adrenalina, pokonywanie swoich słabości i lęków.I ta cudna satysfakcja i szczęście,
które czuję gdy zdobywam szczyt. Najlepsze uczucie. Kiedy wygrałam konkurs fotograficzny Junior
Media na najlepszą fotkę z wakacji, to moja radość była podwójna. Nagrodzono zdjęcie, które
przedstawia to, co kocham. Jesień, to pora roku, gdy w górach bywa niebezpiecznie i trzeba być
odpowiednio przygotowanym do wędrówki. Góry jesienią są najpiękniejsze i nieprzewidywalne. Kuszą
milionem barw, błyszczą w słońcu, by za chwilę pokazać swoje drugie oblicze. Wędrówki po górach
zachwycają, uczą pokonywać trudności i swoje słabości. Przede wszystkim uczą odpowiedzialności,
pokory i szacunku do przyrody. Dawno temu wspinaliśmy się na Pilsko. Wszystko było OK., do czasu
kiedy nagle załamała się pogoda. Zrobiło się ciemno, mglisto, straciliśmy orientację w terenie. Było
hardcorowo, ale na szczęście zeszliśmy na niziny. To była dobra lekcja, że przyroda jest
nieprzewidywalna i trzeba być bardzo odpowiedzialnym i dobrze przygotowanym do górskich
wędrówek.                              Tosia O.

Wakacje 2015 w Zakopanym.To był cudowny
czas. Wszystkim, którzy tęsknią za wakacjami
przypominam, że za parę miesięcy znów będzie
lato. Czym jest te parę miesięcy wobec wiecz
ności. Na razie mamy wspomnienia. Też dobrze.
W stolicy Tatr poznaliśmy świetnych ludzi. Pani
Chylewska nas zaczarowała, a kolarze z Tour 
de Pologne zafascynowali nas swoją siłą, energią
i wolą walki. Czuło się ich moc. Nerwy i
ekscyta cja towarzyszyły mi w dniu wyścigów
Tour de Pologne. Wiedziałam,że oprócz
kibicowania polskim kolarzom, mam szansę na
spotkanie wielu sław Telewizji Polskiej! (Relacja
na str. 4)                                   Julka G.
 M.P.
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Zakochaj się w jesieni. Rozejrzyj się dookoła siebie i zobacz kogoś lub
coś więcej, niż tylko siebie.

*
Bezdomny i opuszczony

WSPIERAJ SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT
Zwierzaki mają piękne oczy. Można zobaczyć w
nich radość lub smutek. Podobnie jak u ludzi. Te,
które mieszkają w domach są szczęśliwe. Co ze
zwierzakami ze schroniska? Są porzucone I
SAMOTNE
Wdzięczne za każdą dobroć. Czekają na dobrych
ludzi  i adopcję. Co roku nasza szkoła angażuje
się w zbiórkę żywności i wszystkie go, co
niezbędne zwierzakom do przetrwania zimy. Ty
też możesz pomóc. Nie zwlekaj
Wesprzyj nasze działania. Nie mów, jaki on
biedny,gdy zobaczysz kota lub psa samotnie
błąkającego się po mieście lub gdy zauważysz,
że jest wychudzony lub zraniony. Zadzwoń do
schroniska i zgłoś problem. Nie czekaj aż ktoś
zrobi, to za Ciebie. Bo może nikt nie zadzwonić i
samotny bidulek z głodu i zimna zaśnie gdzieś na
zawsze pod jakimś jesiennym drzewem.To nasz
 obowiązek, by okazać naszym braciom
mniejszym zainteresowanie i pomóc im.
                                                     Redakcja

*

Twój wymarzony pies w domu. Kilka
wskazówek, jak mądrze przygotować się na

przyjęcie psa w naszej rodzinie
     Jeśli marzysz, aby w twoi m domu pojawił się
pies, zastanów się dlaczego chcesz psa.
Odpowiedz sobie na pytania: czy ma to być pies
stróżujący, czy do towarzystwa. Może chcesz z
nim jeździć na wystawy? Zastanów się, czy
chcesz małego, czy dużego psa. Oczywiście
przemyśl rasę psa. Może warto odwiedzić
schronisko i adoptować psa? Dowiedz się jakie
cechy charakteru ma dana rasa. Nie pakujcie się
w tzw. "pseudo hodowle" (Pseudo hodowla , to
niezarejestrowana hodowla nierasowych,
nierodowodowych zwierząt domowych,
nieposiadająca uprawnień hodowlanych).
Rozpoznajemy je przez ilość ras w hodowli.
Ważnym krokiem, o którym raczej się zapomina,
jest sprawdzenie, czy ktoś z członków rodziny nie
ma alergii na sierść. Najprościej sprawdzić to np.
przez zabawę z psem koleżanki. Wszystkim,
którzy planują przyjście pieska do domu polecam
kanał na YouTube pt.” Piesologia”. To kanał dla
pasjonatów psów. Znajdziesz tu wiele cennych
informacji na temat wychowywania i charakterów
psów żywienia i najczęściej popełnianych błędów
przez właścicieli.

Dobre rady nie od parady dla przyszłych
właścicieli czworonożnych

NIE kupuj karmy znanych marek.To weterynarz
powinien stwierdzić jakie jedzenie powinien jeść
nasz pupil. Przygotuj posłanie, dla małych
piesków. Wystarczy kojec. Dla dużych psów jakiś
materac i koc. Akcesoria dla szczeniaka np.
zabawki - gryzaki, szczeniaki mają swędzące
dziąsła i potrzebują coś
gryźć. WETERYNARZ. Pamiętaj o wizytach u
lekarza dla zwierząt. To bardzo ważne, bo oprócz
obowiązkowych szczepień nasz zwierzak musi
byś systematycznie odrobaczany. Musisz o to
zadbać dla zdrowia bezpieczeństwa wszystkich
domowni-ków. Pamiętaj, że pies w domu, to nie
tylko przyjemność i zabawa. To przede
wszystkim obowiązek. Niezależnie od pogody
musisz wychodzić ze swoim pupilem na
spacery. Pamiętaj! Pies, to nie zabawka, którą się
znudzisz i wyrzucisz do kosza, albo komuś
oddasz. Niestety, często tak się dzieje i dlatego
schroniska pękają w szwach. Ponieważ będę
mieszkała w domu, chciałabym mieć szczeniaka.
To moje marzenie. Może spełni się na Gwiazdkę?
 Nieważne i tak będzie piesek! Chcę się do tego,
jak najlepiej przygotować i być najlepszą
opiekunką dla mojego przyjaciela.
                                                            Julia R.

KZ
Schronisko w Jastrzębiu-Zdroju

Marilyn Peddle
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Naleśniki na poprawę
nastroju

Składniki: *7naleśników
*1 łyż. budyniu
waniliowego w
proszku, *4 łyżki cukru
pudru,*1 łyżka cukru
waniliowego, *1 jajko
*2 łyżki masła + do
posmar. formy. Na
wierzch: *200g gęstej
śmiet. 18%,
*1łyżka cukru, *100g
borówki amerykańskiej
opcjonalnie: listki mięty
lub syrop klonowy i
gotowe. Pycha

Nie chcemy być grubaskami, 
ale chcemy być uświadamiani, jak nimi nie być

Codziennie jeżdżę autobusem do szkoły i słyszę dyskusje o wycofaniu
ze sklepików słodyczy. To jakiś absurd. Przecież to oczywiste, że
czekolada dodaje nam energii i ma dużo magnezu. Poprawia myślenie.
Dlaczego jej nie ma, a mogą być serki do picia, które zawierają więcej
chemii niż zwykłe paluszki? Może warto, aby politycy zamiast podejmować
najprostsze rozwiązania zastanowili się nad edukacją dzieci i młodzieży na
temat dobrego żywienia. Co z tego, że w sklepiku są pustki? I tak jemy, co
chcemy w domu. Przydałoby się trochę więcej zdrowego rozsądku 
każdemu, kto decyduje o naszym losie. Byłoby super, gdyby w sklepiku były
świeżo wyciskane soki z owoców, zdrowe batony, czy nawet sezamki,
których nie lubię. I oprócz drożdżówek niech wrócą prawdziwe słone
paluszki.                                                                                            Wika O.

*

   "Złap szczęście"
Redakcja "Nowinek w
dychę" GRATULUJE
uczestnikom konkursu.
Dziękujemy za udział
w "łapaniu szczęścia".
Mieliśmy ogromny
problem, żeby wybrać
najlepsze prace.
Wszystkie miały coś
pięknego, bo przecież
szczęście jest pięknym
uczuciem. Walczcie o
nie każdego dnia.

Szkolne newsy i minusy. Co nam jesienią w duszy gra.
Jesienne zmagania konkursowe i nasze opinie o rzeczach, na które niestety mamy niewielki

wpływ, ale warto o nich mówić i pisać.

Redakcja w centrum jesieni

Marysia

"Nowa" w Redakcji. Moim hobby jest gra na
gitarze . Chodzę do szkoły muzycznej
YAMAHA już 2 lata. Zajęcia są super.

       Jeśli macie jakieś sprawy. Coś Was denerwuje.
    Chcecie coś zmienić, przyjdźcie do Redakcjij 

 Ogarniemy to razem. 

Z okazji Międzyna-
rodowego Miesiąca
Bibliotek Szkolnych
klasy IV-VI rywali -
zowały na najlepszy
plakat promujący
czytanie i bibliotekę  w
 szkole Zrobiliście
super plakaty.
Gratulujemy. Fajnie
było rozwiązywać
literackie zagadki w
konkursie czytel
niczym i zgarniać
nagrody. Nasza szkoła
nakręcała się na
czytanie w konkursie
MEN. Zabawa w
filmowanie na konkurs
to był nasz debiut,.
Otrzymaliśmy zgodę
M. Urbaniaka na
wykorzystanie piosenki
pt. Gryzelka mól
książkowy

         Spotkanie w Zakopanem z Pauliną Chylewską, dziennikarką TVP 
było super przeżyciem.

W głębi duszy liczyłam na spotkanie znanych osób, z którymi mogłabym
chwilę porozmawiać i zrobić pamiątkowe zdjęcie... i wtedy zauważyłam
znajomą twarz. Zorientowałam się, że to nie kto inny, jak sama Paulina
Chylewska, która jest dziennikarką i prezenterką TVP! Bez zastanowienia
ruszyłam w jej stronę. Ponieważ bardzo mnie ciekawiło jakim naprawdę jest
człowiekiem. Ku mojej radości przywitała mnie bardzo ciepłym i promiennym
uśmiechem. Nie była tak niemiłą i zadufaną w sobie osobą, którym
popularność robi wodę z mózgu. Bardzo chętnie zrobiła sobie ze mną
zdjęcie, po czym bez sprzeciwu poświęciła mi trochę czasu na rozmowę.
Od razu oświadczyłam jej, że kiedyś będę pracowała przy jej boku, na co w
odpowiedzi usłyszałam, że nie może się doczekać i już czuje na karku
oddech mojej konkurencji. Po tych słowach zaśmiała się serdecznie, a moje
serce mocniej zabiło.  Rozmowa z p. Pauliną jeszcze bardziej przekonała
mnie, że chcę być dziennikarką. I choć trochę obawiałam się rozmowy ze
znaną postacią telewizji, to teraz już wiem, że nie ma co się spinać, tylko
pokonywać swoje ograniczenia i iść do przodu.  Fajne uczucie, gdy oglądam
telewizję i widzę p. Paulinę. Na pewno jeszcze się spotkamy. W telewizji.      
                                                                                                             Julka G.

Cały czas szukam
swojej pasji. Być może
to gitara i
dziennikarstwo.
Jeszcze nie wiem.
Jedno jest pewne.
W jesienne wieczory
fajnie jest coś zagrać
albo napisać. Przecież
nie samą szkołą
człowiek żyje. To także
pomysł na nudę. Poza
tym jestem trochę
zwariowana.
Marysia

*

*

*

**

*


