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             SZKOŁA W CZASIE PANDEMII

Po wakacjach wróciliśmy do całkiem innej szkoły niż ta, której progi przekraczaliśmy
rok temu. Przy wejściu czeka nas dezynfekcja rąk, po korytarzu przemieszczamy się w
maseczkach. Każda klasa uczy się w jednej sali. Tam też możemy przebywać na
przerwie np., gdy jemy śniadanie i to jest fajne.Na korytarzu każda klasa może
poruszać się tylko w przestrzeni przy drzwiach. Nie możemy się kontaktować z
dziećmi z innych klas.  W szkole zrobiło się ciszej, bo zamilkł dzwonek - klasy młodsze
mają w różnym czasie przerwy, a my z nauczycielami pilnujemy sami czasu na lekcje i
przerwy. Zabrakło też apeli, przedstawień, wyjazdów.
Często myjemy ręce, a panie sprzątające dezynfekują sale. Jest specjalne
pomieszczenie - izolatka, gdzie dzieci które się gorzej poczuły lub mają gorączkę
czekają na przyjazd rodzica.
Nas, siódmoklasistów ucieszyły w tym roku specjalne szafki w szatni, które
dostaliśmy, a także zainstalowanie w sali nr 9 i 10 klimatyzacji,co bardzo się przydaje
w upalne dni. Kilka lekcji podczas ładnej pogody mieliśmy na polu, ale i to się zmieni,
gdy powietrze się ochłodzi.
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             Przychodzę z bardzo dobrą wiadomością ,
W  marcu zakończyły się testy statku  MPCV Orion do
misji Artemis-1. Program Artemis jest ponowną po
ponad 50 latach próbą wysłania ludzi na księżyc     
 (w tym pierwszej kobiety), a wspomniana wcześniej
misja będzie obejmować wejście na orbitę wokół
księżycową i pozostanie tam przez około 6 dni.
      Po ostatnich testach wiadomo już że misja
rozpocznie się w 2021. Czekam z niecierpliwością
zwłaszcza, że do misji ma zostać użyta po raz
pierwszy rakieta “Space Launch System” w wersji
Block I wyposażona w 4 główne silniki (SSME), dwie
rakiety dodatkowe boczne na paliwo stałe (SRB) i
zewnętrzne zbiorniki   paliwa (ET).
      Chciałabym dzisiaj omówić działanie tychże
silników oraz towarzyszących im zjawisk fizycznych. 

ET:
Zawierają paliwo rakietowe(ciekły tlen i wodór), które
w odpowiednim momencie wlewają do zbiorników
głównych (SSME)

SSME:
Napędzają rakietę  poprzez spalanie paliwa ciekłego
złożonego z tlenu i wodoru (gazy te przy odpowiednim
ciśnieniu i temperaturze zmieniają stan skupienia na
ciekły). 

SRB:
Pomagają one osiągnąć odpowiednią prędkości przez
pierwsze 2 minuty misji, a następnie po odłączeniu się
od rakiety na Ziemię, gdzie są przygotowywane do
kolejnego użytku.

 Jak działają silniki rakietowe?

Silniki rakietowe działają na zasadzie siły ciągu, jest
ona siłą reakcji, wynikiem działania silnika. działa ona 
zgodnie z III zasadą dynamiki Newtona:
Jeśli na ciało A działa ciało B to ciało A działa na ciało
B z taką samą siłą i kierunkiem tej siły ale z jej
przeciwnym zwrotem.

Jak wyliczyć siłę ciągu?
Aby wyliczyć siłę ciągu należy w przypadku rakiety
zastosować wzór:

gdzie:
“F” to siła ciągu 
“v” to prędkość wylotowa
“dm/dt” to ilość kilogramów spalanego paliwa na
sekundę(szybkość spalania)
Przy uwzględnieniu innych czynników wzór przybierze
bardziej skomplikowaną postać:

Jeżeli na ciało działa tylko siła ciągu, wtedy  siłę tą
można obliczyć też przy pomocy II zasady dynamiki
Newtona 
Jeżeli siły działające na ciało nie równoważą się,      to
ciało porusza się z przyspieszeniem wprost
proporcjonalnym do siły wypadkowej, a odwrotnie
proporcjonalnym do masy ciała.

                                                        Oliwia Kukla 

loty

                      PODRÓŻ NA KSIĘŻYC

w kosmos
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Paktofonika-nieśmiertelny
zespół

Paktofonika-to zespół hip-hopowy,  który powstał w roku 1998.Grupa składała się z 4
członków, a byli n nimi: Fokus-Wojciech Alszer, Rahim-Sebastian Salbert i Magik-Piotr
Łuszcz. Zespół ten powstał w Katowicach na osiedlu Bogucice.Pierwsze piosenki
powstały w roku 1998, w październiku, a ich tytuły to: ,,Priorytety", ,,Ja To Ja" i
,,Gdyby".Pierwsza wytwórnia, która podpisała umowę z PFK (Paktofoniką) miała
nazwę ,,R.R.X",ale chłopaki z zespołu szybko rozwiązali z nimi umowę, ponieważ
producent im nie płacił.  W 2000 r. podpisali nowy kontrakt z ,,Gigant Records".W
wakacje zespół nagrał utwór pt.,,Dwa Kilo" z niemieckimi artystami.W marcu do
sprzedaży trafiła kompilacja ,,Usta Mista Kast" zrealizowana przez ,,IGS-Igora
Sobczyka".Na płycie znalazł wspólny utwór Paktofoniki i składu  ,,Jeden Siedem".18
grudnia tego samego roku ukazała się pierwsza płyta zespołu, o nazwie
,,Kinematografia". Jedną z głównych piosenek była ,,Jestem Bogiem" . Piosenka ta
cieszyła się dużą popularnością w Polsce. 26 grudnia 2000 r. - osiem dni po premierze
debiutu,rankiem o godzinie 6:15 ,,Magik" wyskoczył przez okno ze swojego
mieszkania z 9-ego piętra, z myślą , że umie latać (nie było to spowodowane
zażywaniem narkotyków).Fokus i Rahim zakończyli działalność zespołu dając ostatni
koncert w roku 2003.W 2002 roku Paktofonika została nagrodzona Fryderykiem.W
2012 roku 21 września powstał film biograficzny pt.,,Jesteś Bogiem",który opowiada o
tym zespole. Mimo że upłynęło wiele lat od powstania zespołu,młodzież z
zainteresowaniem słucha ich piosenek, ponieważ zawierają prawdziwy przekaz
dotyczący problemów życiowych.
Jesteśmy wierni przekazowi:
                ,,Nawet jeśli wszyscy już w ciebie zwątpili,pokaż, że się mylili".
                      
                                                                                                               Antek i Patryk z VII A

zespół Paktofonika



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 7 10/2020 | Strona 5 
www.juniormedia.pl MICHALINKA

  Internat
zakład, w którym mieszka i otrzymuje wyżywienie młodzież ucząca się poza miejscem
stałego zamieszkania
  In•ter•net                                                                                                                       
  (globalna sieć komputerowa) -etu, -ecie
                                                                                          Słownik Języka Polskiego PWN

                      Szkoła z internatem
   To był dzień, jak każdy inny. Kasia, najlepsza uczennica liceum wyszła rano do szkoły. Wtedy nie
wiedziała jeszcze, że ten dzień tak bardzo zmieni jej życie.
  Po skończonych lekcjach dyrektor szkoły przekazała Kasi propozycję nauki, złożoną jej przez
najlepszą rankingowo szkołę z internatem w kraju Hadesa. Uczęszczanie do tej szkoły od zawsze było
marzeniem dziewczyny. Była tak wniebowzięta, że nie wiedziała co powiedzieć. Po chwili jednak
ocknęła się z zamyślenia i odpowiedziała bardzo lakonicznie, że zapyta rodziców o zgodę i
podziękowała za propozycję, jednak w głębi duszy skakała z radości. Od razu po powrocie do domu z
radością malującą się na twarzy pobiegła przekazać dobre wieści mamie.
- Mamo, mamo!!! Nie uwierzysz co się stało!
- Spokojnie! Mówisz tak szybko, że nic nie rozumiem.
- Kiedy skończyłam lekcje, pan dyrektor Narcyz powiedział, że otrzymałam propozycję przeniesienia się
do najlepszej szkoły w kraju Hadesa!
- Co? Przecież to trzy dni drogi stąd.
- Tak wiem, ale to szkoła z internatem i jest naprawdę świetna.
- Chyba żartujesz! Nie możesz od tak sobie wyjechać na drugi koniec świata. Nie zgadzam się, przykro
mi.
- Ale mamo…
- Nie zmienię swojej decyzji.
Tak też się stało. Mama Kasi - pani Danuta wyszła z pokoju, a dziewczyna zapłakana wybiegła z domu.
Po tygodniu licznych przemyśleń Kasia postanowiła podrobić zgodę na uczęszczanie do nowej szkoły.
Na następny dzień papiery i zgoda zostały wysłane do kraju Hadesu. Pani Danuta nie miała już wyboru i
musiała wyrazić aprobatę na wyjazd. Po dwóch tygodniach Kasia wyruszyła w podróż do nowej szkoły i
opuściła dom rodzinny. Mama Kasi postanowiła złożyć prośbę o krótkie, coroczne powroty córki do
domu i otrzymała na to zgodę.
  Dziewczyna spędzała długie miesiące w kraju Hadesu. Kiedy Kasia wracała do domu całe miasteczko
witało ją serdecznie, a rodzina świętowała. Jednak kiedy powracała w progi szkoły, wszystko wracało
do dawnej codzienności i smutnej rutyny. Przez wszystkie miesiące, podczas których Kasia przebywa w
Hadesie, smutek jej matki odbija się na całej rodzinie   i miasteczku, które wiecznie jest zamyślone i
pochmurne, jak niebo w burzowy dzień, które miota piorunami niczym wiosenne pole narcyzami.

                                                                                                                Oliwia Wrona i Marika Piwowar kl. VII a

Na lekcjach języka polskiego uczniowie klas VII tworzyli
współczesne opowiadania inspirowane  mitami.                         
Prezentujemy wybrane prace.
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                Internetowa znajomość 
    Przez okno na ekran laptopa padały promienie letniego słońca. Kasia opuszczona przez koleżanki,
które wyjechały na wakacje, jak co dzień siedziała wpatrzona w komputer. Od dłuższego czasu
pozbawiona kontaktu z przyjaciółmi postanowiła poszukać nowych znajomości w Internecie.  Po czasie
stwierdziła, że nie ma sensu marnować czasu na bezowocne poszukiwania. Odłożywszy technologiczne
gadżety na bok, zaczęła sprzątać pokój. Nagle usłyszała dźwięk powiadomienia . Na ekranie pokazała
się wiadomość od nieznajomego Hadesa.
    Pisali dużo na czatach, więc chłopak postanowił zaprosić ją na spotkanie na Krakowskim Rynku.
Mimo że mama Kasi ostrzegała ją przed nowo poznanymi osobami w Internecie, dziewczyna
postanowiła zobaczyć się na żywo z Hadesem .
    Chłopak od pierwszego spojrzenia zauroczył Kasię. Był zarówno przystojny jak i inteligentny, dlatego
znaleźli dużo wspólnych tematów. Już od tego czasu spotykali się regularnie. Mama Kasi nie była 
zadowolona z tej znajomości, więc zabroniła dalszych spotkań. Zrozpaczona dziewczyna nie
wyobrażała sobie zerwania znajomości. Długo nad tym razem myśleli. Postanowili uciec na działkę
rodziców Hadesa. Tam zamieszkując w domku letniskowym ukryli się przed mamą dziewczyny.
Zrozpaczeni rodzice poszukiwali Kasi, ale nie mieli żadnych danych kontaktowych do nielubianego
chłopaka. Sprawą zajęła się policja i firma detektywistyczna „Zeus”, która namierzyła telefon
uciekinierki. Rodzice od razu pojechali we wskazane miejsce.
  Nastolatkowie usłyszeli głośne pukanie do drzwi.
- Córeczko, otwórzcie nam  – powiedziała mama.
- Otworzę pod warunkiem, że będę mogła utrzymywać kontakt z Hadesem.
- Dobrze, tylko wróć do domu i nie uciekaj więcej.
    Po zakończonych nieporozumieniach w rodzinie Kasi zawitała wiosna. Po przeanalizowaniu swojego
zachowania wszyscy doszli do wniosku, że spokojna rozmowa jest lepszym rozwiązaniem niż spory i
ucieczki.
                                                               Jessica, Gabrysia, Piotr, Przemek kl. VII a

       Wakacje na hulajnodze
Cześć, jestem Arek. Od roku ćwiczę różne triki na hulajnodze. 
W wakacje nadarzyła się okazja wzięcia udziału w obozie
sportowym SCOOTIVE CAMP, skorzystałem  z niej.
    Obóz odbywał się w Warszawie w największym w Polsce skate
parku i trwał tydzień. Prowadzili go instruktorzy, którzy świetnie
jeździli na hulajnogach. 
    Zajęcia odbywały się w dwóch sekcjach: parkowej i street’owej.   
    Ja doskonaliłem swoje umiejętności  w grupie średnio
zaawansowanej    w sekcji parkowej. Udało mi się wykonać dwa
nowe triki, a były to:
fingerwhip i kickles. Jeśli chcecie zobaczyć na czym one polegają,
zajrzyjcie do internetu wpiszcie: youtube i nazwę triku, a tam
wyświetlą się filmiki.
    Zajęcia odbywały się w niedużych grupach, ale były
wyczerpujące,  bo trwały dosyć długo: 3 sesje po 3 godziny
dziennie. Jednak jeżeli ktoś lubi ten sport i ma w sobie ducha walki
to był to obóz dla takich właśnie osób. 
Mnie bardzo podobał się ten wyjazd i zamierzam  w przyszłym
roku pojechać jeszcze raz.
                                                                        Arek Filipowicz.

hulajnogowy

wyczynowe

obóz

hulajnogi


	ZAPRASZAMY DO CZYTANIA ARTYKUŁÓW, OPOWIADAŃ, WYWIADÓW I INNYCH   REDAGUJĄCY GAZETKĘ UCZNIOWIE KLASY VII
	SZKOŁA W CZASIE PANDEMII
	Po wakacjach wróciliśmy do całkiem innej szkoły niż ta, której progi przekraczaliśmy rok temu. Przy wejściu czeka nas dezynfekcja rąk, po korytarzu przemieszczamy się w maseczkach. Każda klasa uczy się w jednej sali. Tam też możemy przebywać na przerwie np., gdy jemy śniadanie i to jest fajne.Na korytarzu każda klasa może poruszać się tylko w przestrzeni przy drzwiach. Nie możemy się kontaktować z dziećmi z innych klas.  W szkole zrobiło się ciszej, bo zamilkł dzwonek - klasy młodsze mają w różnym czasie przerwy, a my z nauczycielami pilnujemy sami czasu na lekcje i przerwy. Zabrakło też apeli, przedstawień, wyjazdów.
	Często myjemy ręce, a panie sprzątające dezynfekują sale. Jest specjalne pomieszczenie - izolatka, gdzie dzieci które się gorzej poczuły lub mają gorączkę czekają na przyjazd rodzica. Nas, siódmoklasistów ucieszyły w tym roku specjalne szafki w szatni, które dostaliśmy, a także zainstalowanie w sali nr 9 i 10 klimatyzacji,co bardzo się przydaje w upalne dni. Kilka lekcji podczas ładnej pogody mieliśmy na polu, ale i to się zmieni, gdy powietrze się ochłodzi.

	PODRÓŻ NA KSIĘŻYC
	Jak działają silniki rakietowe?

	Paktofonika-nieśmiertelny zespół
	Paktofonika-to zespół hip-hopowy,  który powstał w roku 1998.Grupa składała się z 4 członków, a byli n nimi: Fokus-Wojciech Alszer, Rahim-Sebastian Salbert i Magik-Piotr Łuszcz. Zespół ten powstał w Katowicach na osiedlu Bogucice.Pierwsze piosenki powstały w roku 1998, w październiku, a ich tytuły to: ,,Priorytety", ,,Ja To Ja" i ,,Gdyby".Pierwsza wytwórnia, która podpisała umowę z PFK (Paktofoniką) miała nazwę ,,R.R.X",ale chłopaki z zespołu szybko rozwiązali z nimi umowę, ponieważ producent im nie płacił.  W 2000 r. podpisali nowy kontrakt z ,,Gigant Records".W wakacje zespół nagrał utwór pt.,,Dwa Kilo" z niemieckimi artystami.W marcu do sprzedaży trafiła kompilacja ,,Usta Mista Kast" zrealizowana przez ,,IGS-Igora Sobczyka".Na płycie znalazł wspólny utwór Paktofoniki i składu  ,,Jeden Siedem".18 grudnia tego samego roku ukazała się pierwsza płyta zespołu, o nazwie ,,Kinematografia". Jedną z głównych piosenek była ,,Jestem Bogiem" . Piosenka ta cieszyła się dużą popularnością w Polsce. 26 grudnia 2000 r. - osiem dni po premierze debiutu,rankiem o godzinie 6:15 ,,Magik" wyskoczył przez okno ze swojego mieszkania z 9-ego piętra, z myślą , że umie latać (nie było to spowodowane zażywaniem narkotyków).Fokus i Rahim zakończyli działalność zespołu dając ostatni koncert w roku 2003.W 2002 roku Paktofonika została nagrodzona Fryderykiem.W 2012 roku 21 września powstał film biograficzny pt.,,Jesteś Bogiem",który opowiada o tym zespole. Mimo że upłynęło wiele lat od powstania zespołu,młodzież z zainteresowaniem słucha ich piosenek, ponieważ zawierają prawdziwy przekaz dotyczący problemów życiowych. Jesteśmy wierni przekazowi:
	,,Nawet jeśli wszyscy już w ciebie zwątpili,pokaż, że się mylili".                                                                                                                                       Antek i Patryk z VII A
	Na lekcjach języka polskiego uczniowie klas VII tworzyli współczesne opowiadania inspirowane  mitami.                          Prezentujemy wybrane prace.
	Internat
	zakład, w którym mieszka i otrzymuje wyżywienie młodzież ucząca się poza miejscem stałego zamieszkania
	In•ter•net                                                                                                                          (globalna sieć komputerowa) -etu, -ecie
	Słownik Języka Polskiego PWN


	Szkoła z internatem
	To był dzień, jak każdy inny. Kasia, najlepsza uczennica liceum wyszła rano do szkoły. Wtedy nie wiedziała jeszcze, że ten dzień tak bardzo zmieni jej życie.   Po skończonych lekcjach dyrektor szkoły przekazała Kasi propozycję nauki, złożoną jej przez najlepszą rankingowo szkołę z internatem w kraju Hadesa. Uczęszczanie do tej szkoły od zawsze było marzeniem dziewczyny. Była tak wniebowzięta, że nie wiedziała co powiedzieć. Po chwili jednak ocknęła się z zamyślenia i odpowiedziała bardzo lakonicznie, że zapyta rodziców o zgodę i podziękowała za propozycję, jednak w głębi duszy skakała z radości. Od razu po powrocie do domu z radością malującą się na twarzy pobiegła przekazać dobre wieści mamie. - Mamo, mamo!!! Nie uwierzysz co się stało! - Spokojnie! Mówisz tak szybko, że nic nie rozumiem. - Kiedy skończyłam lekcje, pan dyrektor Narcyz powiedział, że otrzymałam propozycję przeniesienia się do najlepszej szkoły w kraju Hadesa! - Co? Przecież to trzy dni drogi stąd. - Tak wiem, ale to szkoła z internatem i jest naprawdę świetna. - Chyba żartujesz! Nie możesz od tak sobie wyjechać na drugi koniec świata. Nie zgadzam się, przykro mi. - Ale mamo… - Nie zmienię swojej decyzji. Tak też się stało. Mama Kasi - pani Danuta wyszła z pokoju, a dziewczyna zapłakana wybiegła z domu. Po tygodniu licznych przemyśleń Kasia postanowiła podrobić zgodę na uczęszczanie do nowej szkoły. Na następny dzień papiery i zgoda zostały wysłane do kraju Hadesu. Pani Danuta nie miała już wyboru i musiała wyrazić aprobatę na wyjazd. Po dwóch tygodniach Kasia wyruszyła w podróż do nowej szkoły i opuściła dom rodzinny. Mama Kasi postanowiła złożyć prośbę o krótkie, coroczne powroty córki do domu i otrzymała na to zgodę.   Dziewczyna spędzała długie miesiące w kraju Hadesu. Kiedy Kasia wracała do domu całe miasteczko witało ją serdecznie, a rodzina świętowała. Jednak kiedy powracała w progi szkoły, wszystko wracało do dawnej codzienności i smutnej rutyny. Przez wszystkie miesiące, podczas których Kasia przebywa w Hadesie, smutek jej matki odbija się na całej rodzinie   i miasteczku, które wiecznie jest zamyślone i pochmurne, jak niebo w burzowy dzień, które miota piorunami niczym wiosenne pole narcyzami.
	Internetowa znajomość
	Przez okno na ekran laptopa padały promienie letniego słońca. Kasia opuszczona przez koleżanki, które wyjechały na wakacje, jak co dzień siedziała wpatrzona w komputer. Od dłuższego czasu pozbawiona kontaktu z przyjaciółmi postanowiła poszukać nowych znajomości w Internecie.  Po czasie stwierdziła, że nie ma sensu marnować czasu na bezowocne poszukiwania. Odłożywszy technologiczne gadżety na bok, zaczęła sprzątać pokój. Nagle usłyszała dźwięk powiadomienia . Na ekranie pokazała się wiadomość od nieznajomego Hadesa.     Pisali dużo na czatach, więc chłopak postanowił zaprosić ją na spotkanie na Krakowskim Rynku. Mimo że mama Kasi ostrzegała ją przed nowo poznanymi osobami w Internecie, dziewczyna postanowiła zobaczyć się na żywo z Hadesem .     Chłopak od pierwszego spojrzenia zauroczył Kasię. Był zarówno przystojny jak i inteligentny, dlatego znaleźli dużo wspólnych tematów. Już od tego czasu spotykali się regularnie. Mama Kasi nie była  zadowolona z tej znajomości, więc zabroniła dalszych spotkań. Zrozpaczona dziewczyna nie wyobrażała sobie zerwania znajomości. Długo nad tym razem myśleli. Postanowili uciec na działkę rodziców Hadesa. Tam zamieszkując w domku letniskowym ukryli się przed mamą dziewczyny. Zrozpaczeni rodzice poszukiwali Kasi, ale nie mieli żadnych danych kontaktowych do nielubianego chłopaka. Sprawą zajęła się policja i firma detektywistyczna „Zeus”, która namierzyła telefon uciekinierki. Rodzice od razu pojechali we wskazane miejsce.   Nastolatkowie usłyszeli głośne pukanie do drzwi. - Córeczko, otwórzcie nam  – powiedziała mama. - Otworzę pod warunkiem, że będę mogła utrzymywać kontakt z Hadesem. - Dobrze, tylko wróć do domu i nie uciekaj więcej.     Po zakończonych nieporozumieniach w rodzinie Kasi zawitała wiosna. Po przeanalizowaniu swojego zachowania wszyscy doszli do wniosku, że spokojna rozmowa jest lepszym rozwiązaniem niż spory i ucieczki.
	Jessica, Gabrysia, Piotr, Przemek kl. VII a

	Wakacje na hulajnodze

