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DZIEŃ
ANIMACJI
W tym dniu
pomyślmy o
twórcach bajek,
bo bajki to
przecież
animacja!
Cieszę się, że powstała animacja
komputerowa. Gdyby jej nie było,
nie mógłbym oglądać bajek. Brak
animacji według mnie zrujnowałoby
mi całe dzieciństwo.
Chyba cały ten dzień poświęcę na
zrobienie śmiesznej animacji w
programie Pivot Animator, którego
obsługi uczyłem się w szkole.
Kacper Kuna

DZIEŃ MAKARONU

DZIEŃ MIŁOŚNIKÓW
PLUSZAKÓW

Czy wyobrażamy sobie jeść rosół
lub pomidorową bez makaronu?
Czy wytrzymalibyśmy bez niego
tydzień? Szczerze mówiąc, ja nie.
Ale czy wiemy, skąd on pochodzi i
jak go się robi?

ŚWIĘTO SPÓDNICY
Pierwszy makaron przyrządzono
ok. 2000 lat p.n.e. w Chinach z
prostych składników. W Europie
zasłynęli z niego Włosi. Do
dziś główną dietą w tym kraju jest
makaron. Robi się go z mąki, jajek,
wody. Większość ludzi bardzo lubi
makaron i chętnie go spożywa.
Kacper Kuna

DZIEŃ
KUNDELKA
Nie zmieścił
się tutaj,
więc...
o tym
święcie
przeczytacie
na str. 3

Pierwsze spódnice, a raczej
ubrania przypominające je, były już
kilka tysięcy lat przed naszą erą. W
dawnych czasach spódnica była
częścią
garderoby
wyłącznie
męskiej. Obecnie męskie spódnice
są w niektórych kulturach, np.
Szkoci wdziewają ,,pagon goci ’’.
Jednak w większości kultur jest
zarezerwowana dla kobiet.
Klara Pazera

Gdy byłam mała, kochałam
pluszaki, miałam ich całą skrzynię i
uważałam, że mam z nimi jakąś
więź (tak mówi moja mama).
Dostawałam miśki od każdego
członka rodziny. Musiałam jednak
pozbyć się większości z nich, bo
okazało się, że mam alergię.
Oddałam trzy wory pluszaków psu
mojej babci.
Zuzia
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ŚWIĘTO KUNDELKA
Czy wiedzieliście, że 25 października jest Narodowy Dzień Kundelka?

NAJLEPSZY PRZYJACIEL CZŁOWIEKA
Część ludzi uważa, że kundle to zwykłe niekochane psy. Według nich
rasowe psy znacznie przewyższają kundelki w piękności i zachowaniu.
A przecież kundelki są tak samo piękne i mądre.
Właściciele takiego pieska mają bardzo wiernego przyjaciela, nie
obrażając rasowych piesków i ich właścicieli, którzy również mają
kochanego pupila.
My uważamy, że wszystkie pieski są tak samo piękne, wyjątkowe, wierne
i kochane, bo w końcu najlepszy przyjaciel człowieka to...? No właśnie
piesek!
„Prawdziwy przyjaciel pozostawi ślady łap na twoim sercu."
„Jeśli jesteś psem i twój właściciel zaproponuje ci włożenie
gustownego sweterka, zasugeruj mu gustowny ogonek."
Alicja D. i Zuzia K.

O WYŻSZOŚCI KUNDELKA NAD RASOWCEM
Kundel jest zawsze niepowtarzalny. Każdy ma inne
cechy i predyspozycje.
Większość rasowych psów stworzył człowiek.
Kundelki są bliższe przodkom.
Mniej chorują.
Rzadko mają choroby genetyczne.
Nigdy nie zapomina swojego ludzkiego kumpla.

KOCHANE KUNDELKI
Co roku 25 października obchodzony jest w Polsce
Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt, inaczej zwany
Świętem Kundelka. To dzień, w którym właściciele
piesków ras mieszanych organizują pokazy swoich
ulubieńców. Odbywają się też uroczystości na cześć
ich pupili. Schroniska organizują dni otwarte,
zachęcając ludzi do przygarnięcia tych czworonogów.
Wspaniałą inicjatywą jest organizacja „Nie kupuj –
adoptuj”, która zachęca wszystkich do zaadoptowania
zwierzaka z utęsknieniem czekającego na nowy
kochający dom i rodzinę.
Pamiętajcie, że serduszko kundelka jest olbrzymie i
zawsze pełne miłości dla swojego pana!
Alicja Musiałek

PIES NIERASOWY
Kundel to pies, który nie jest
zaliczany do żadnej rasy.
Inne nazwy to mieszaniec czy
wielorasowiec.
Badania naukowe dowiodły, że
kundelki są zdrowsze od ich
rasowych kuzynów. Mają też
bardziej wyostrzone zmysły.
Bardziej
też
rozumieją
człowieka, czyli są lepszymi
przyjaciółmi ludzi.
Nie wiadomo też wiele na temat
ich pochodzenia, czyli są
tajemnicze.
Maja
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ZABAWY
Niektórzy na przerwach gadają, robią tricki na kendamie, układają kostkę Rubika, a inni po prostu się uczą.

PRZERWY Z PIŁECZKĄ KAUCZUKOWĄ
Tymczasem Maja zaczęła nosić piłeczkę kauczukową. Najpierw odbijała ją od ściany, potem grałyśmy razem,
aż zaczęłyśmy grać jeszcze z trzema koleżankami z klasy. Odbijałyśmy od podłogi tak, żeby traﬁła do osoby,
do której odbijałyśmy. Niestety, z czasem zaczęło to interesować chłopaków z klasy. Przeszkadzali nam w
graniu, łapali, gdy ktoś nie złapał. Zaczęli uciekać z piłeczką i musiałyśmy ich gonić. Kilka razy doszło do
szarpaniny oraz do zabrania kauczuku przez panią dyżurującą.
Na korytarzu mamy przyklejoną żółtą taśmę oddzielającą strefy dla klas. Często odbijałyśmy za wysoko, więc
ciężko było ją złapać. Wylatywała wtedy za taśmy.

Najczęściej musieliśmy prosić, żeby uczniowie z innych klas nam ją
oddali. Lecz raz piłka odbiła się obok dziewczyny z 8 klasy. Razem z
koleżankami zabrała nam ją. Musiałyśmy poprosić panią, żeby zabrała od
nich tę piłkę Tymczasem one zdążyły ją schować do plecaka, ale po
groźbie uwagi za kradzież oddały nam ją.
Raz graliśmy w pięć osób i na innych zasadach. Mogliśmy piłkę sobie
zabierać. Emilka nie złapała, więc szybko pobiegłam i ją złapałam, ale
zaraz wypadła mi z rąk.
Ciekawostki o kauczuku
- kauczuk waży około 6 gramów
- pierwszą taką piłkę zrobiono z trawy, korzeni
drzew i kauczukowej masy.
- naukowcy próbowali zrobić kauczuk z jajka z
pomocą octu
- kauczuk to też takie drzewo, na którym siedzą
często małpy
- taką piłką bawią się też nasi pupile, np. pieski
Maja Irla

Razem z Emilką biegłyśmy po kauczuk. Turlała się do
niej, więc ją szybko odkopnęłam. Piłka poleciała na
schody i spadła na piętro niżej. Emilka była pierwsza,
ja za nią. Ona się przewróciła, ja niestety potknęłam
się o nią. Zrobiłam ﬁkołka. Prawie miałam piłkę, ale
ona przeleciała mi pomiędzy nogami, odbiła się od
ściany i poleciała prosto w ręce Emilki. Chciało mi się
śmiać z całej sytuacji. Na szczęście nikomu nie stała
się krzywda i nikt nie wpisał nam uwagi.
Zuzia Malicka

TIK TOK
Tik tok to aplikacja dla nastolatków, która ostatnio stała się bardzo
popularna. Została utworzona w Chinach w 2016 roku.
Nagrywa na niej około 2 miliardów dziewczyn i chłopaków. Przed tik
tokiem było musical.ly, od 2014 roku do 2016.
Na aplikacji można nagrywać filmy od 10 sekund do 60.
Najpopularniejszą twórczynią jest @charlidamelio, a z Polski jest nią
@marlenasojka. Popularna jest również @jeleniewska, która nagrywa
przejścia.
Karolina i Natalia
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STOP UZALEŻNIENIOM
W poprzednim numerze publikowaliśmy opowiadanie Zuzi na temat Kiedy kończy się
zabawa, a zaczyna uzależnienie? Czas na drugą wyróżnioną pracę w konkursie
STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień!
autor - KASIA ZAWALI z VII d
GRA O ŻYCIE
Hej, jestem Stephanie, ale przyjaciele mówią do mnie Steph. Mam 12 lat i chodzę do 6 klasy. Mieszkam z
mamą i młodszą siostrą.
Pewnego dnia, gdy przyszłam do szkoły, połowa klasy grała w jakąś grę. Podeszłam do mojej grającej
przyjaciółki Leny i spytałam:
- Hej, w co wszyscy tak grają?
- Nie widziałaś jeszcze tej nowej gry? - powiedziała, po czym odkleiła się od telefonu.
- Wszyscy w nią teraz grają. Chcesz spróbować?
- No, mogę - powiedziałam po namyśle.
Lena podała mi komórkę i mówiła, co mam robić. W końcu udało mi się wygrać pierwszą rundę, ale nagle
zadzwonił dzwonek na lekcję. Po zajęciach poszłyśmy do mnie do domu. Bez namysłu zainstalowałam
aplikację, grałyśmy do wieczora. Po jakimś czasie przyjechali rodzice Leny, by ją zabrać do domu. Potem
zjadłam kolację, umyłam się i poszłam spać. Było dość późno. Rano szybko się ogarnęłam i pobiegłam do
szkoły. Lena już siedziała przed klasą, a ja ledwo zdążyłam. Gdy byłyśmy w klasie, pani od matmy zaczęła
sprawdzać pracę domową. O nie!!! Zapomniałam zrobić lekcje. Zgłosiłam nieprzygotowanie.
Przez kolejne dni myślałam tylko o nowej aktualizacji gry, która niedługo miała wyjść.

Tydzień później, podczas gry, przypomniałam sobie, że jutro mam
sprawdzian z angielskiego. Dlaczego akurat angielski – przedmiot, z
którego idzie mi najgorzej? Jako że jestem jedną z najlepszych w klasie,
w związku z tym najgorzej oznacza, że zamiast 5 mam 4. Po namyśle
stwierdziłam, że jeszcze trochę pogram i zacznę się uczyć. Chwilę
później spojrzałam na zegarek. Było w pół do dziesiątej. Kiedy ten czas
zleciał? Pouczyłam się jeszcze 10 minut i poszłam spać. Dwója
gwarantowana. Minął miesiąc, moje stopnie znacznie się pogorszyły. W
pokoju miałam bałagan. Brudne, niewyniesione talerze i niepochowane
książki. Ale ja nie zwracałam na to uwagi.

Pewnego dnia rodzice pojechali do sklepu i poprosili mnie, żebym zajęła się moją młodszą siostrą. Siedziałam
na kanapie w salonie i oczywiście grałam. Nagle usłyszałam śmiech. Spojrzałam przed siebie i zobaczyłam
moją siostrę Clarę wychylającą się przez poręcz balkonu. Rzuciłam telefon i pobiegłam w jej kierunku. Już
prawie wypadła, lecz w ostatnim momencie zdążyłam ją złapać. Wtedy zrozumiałam, że gra mogła
doprowadzić do śmierci mojej siostry! Zrozumiałam też, że poświęcałam grze prawie cały mój czas i uwagę.
Wiedziałam, że dłużej tak być nie może. Było już przecież o krok od nieszczęścia. Grę odinstalowałam. Po
jakimś czasie poprawiłam swoje oceny, wysprzątałam pokój.
Zawsze, kiedy patrzę na Clarę, przypominam sobie, co jest naprawdę ważne, czemu warto poświęcać uwagę.
Życie to nie jest gra.
Katarzyna Zawali
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TON
TON
Tajna Organizacja Nauczycielska została założona w Warszawie 26
października 1939 roku, czyli tuż po wybuchu II wojny światowej.

NAUCZYCIELSKA ARMIA
W czasie II wojny światowej tajnym nauczaniem zajmowało się około 20
tys. nauczycieli. Była to jedyna w swoim rodzaju nauczycielska “armia”
okupowanej Polski. Dzięki ich odwadze, determinacji i patriotycznej
postawie uczniowie i studenci mogli zdobywać wiedzę. Nauczyciele byli
naprawdę patriotami, a ich zaangażowanie – posłannictwem.
Patrycja

WYSTAWA TON W NASZEJ SZKOLE

DZIAŁALNOŚĆ TON
TON organizowała tajne nauczanie
poprzez
siatkę
konspiracyjną,
tworzoną w oparciu o struktury
Związku
Nauczycielstwa
Polskiego. Zajęcia odbywały się w
grupach, tzw. kompletach oraz
indywidualnie. Głównie uczono
historii, polskiego i geografii.

Kolejnym działaniem w ramach realizacji projektu "Niepodległa" było
zorganizowanie wystawy poświęconej 81 rocznicy utworzenia TON i
jej działalności. Pomysł wyszedł od koordynatorki projektu B. Żółkiewicz i A. Samsonowicz.
Wystawie towarzyszyła prezentacja wykonana przez uczennice
kl. VIII a.
Uczniowie, oglądając wystawę i prezentację, mogli wziąć udział w
konkursie, sprawdzającym ile wiadomości zdobyli poznając historię
TON. O zainteresowaniu świadczą zdjęcia. Nagrodą za bezbłędne
odpowiedzi były oceny bardzo dobre z historii.
Kacper

TON W POWIECIE BĘDZIŃSKIM
Od października 1939 we wszystkich miejscowościach regionu
rozpoczęło się tajne nauczanie. Najwcześniej w Będzinie i Czeladzi.
Prowadzono działalność oświatową i wychowawczą, ale również
udzielano pomocy materialnej rodzinom więzionych i zamordowanych
nauczycieli. Organizowano przepustki do GG opuszczającym Zagłębie
nauczycielom, chroniono dobytek szkolny.
Maja

