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                       SPRAWDŹ, CZY LATAJĄ JESZCZE GAWRONY, BO...
                         Gdy w listopadzie gawrony gromadnie latają, 
                                  deszcze albo śniegi zapowiadają;)

 Zdobyliśmy CENTRUM
SZYFRÓW "ENIGMA"

          DBAJMY O SWOJE ZDROWIE!!!

Członkowie i sympatycy
warsztatów medialnych 12
listopada odwiedzili otwarte
niecałe dwa miesiące temu
CENTRUM

SZYFRÓW. Może niedługo
wyślemy do Was
zaszyfrowaną wiadomość:)
Polecamy wizytę w tym
miejscu. 

Przebiegły wirus nadal
atakuje. Nie dajcie mu się!
Chrońcie swoje zdrowie.
Trzymajcie dystans i nie
zapominajcie o
maseczkach. Musimy
razem przetrwać ten trudny
czas. 
Czy ten zapobiegliwy
siódmoklasista odpowiednio
zadbał o swoje
bezpieczeństwo?;))))
Oceńcie sami. 

SEKRETY JESIENI
Każdy ma swoją
ulubioną porę roku.
Dzisiaj przyjrzymy się
Jesieni. Porze roku, w
której liście zmieniają
kolor. Czy na pewno
dobrze ją znacie?

3.Jesień to także znak dla
ptaków, że pora odlecieć do
ciepłych krajów. Powód jest
prosty - brak wystarczającej
ilości pożywienia zimą. 
4. Chlorofil zawarty dotąd w
liściach zaczyna ulegać
rozpadowi, przez co drzewa
zaczynają wytwarzać
antocyjany. Barwniki te
sprawiają, że kolor liści
systematycznie się zmienia.

     Zachwyćmy się jesienią!
           Matylda Remesz 6a

1. Listopad jest najbardziej
pochmurnym miesiącem w
roku.
2. Choć jesień uważana jest
za jedną z ładniejszych pór
roku w Polsce, to nie do
końca jest ona taka miła. Jej
negatywną stronę odczuwa
nasz portfel. To właśnie
podczas tej pory roku
wydajemy najwięcej.
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                 Słownik piłki nożnej, część 3    

.

MÓJ DOMOWY
ZWIERZAK TO...
KAMELEON!

Kameleon Jemeński
jest bardzo
interesującym gadem.
Na głowie ma
śmieszny kask, łapki
zakończone ostrymi
pazurami i ogon długi
na długość swojego
ciała, który potrafi
zwijać w ślimaka.
Kameleon żyje ok 7 lat,
żywi się żywymi
świerszczami i spija

wodę z liści. Do
hodowli w domu
potrzebuje
odpowiednich
warunków,
wentylowanej klatki,
lamp roślin i gałęzi do
wspinaczki.
Kameleony są aktywne
w dzień, w nocy śpią,
często zaczepione
ogonem do gałęzi,
głową w dół.
Kameleony to bardzo
ciekawe zwierzęta.

Michał Grygielski 7b

Sędzia techniczny –
odpowiada za
przeprowadzanie
zmian, zastępuje
sędziego głównego w
razie jego kontuzji.

Mecz - spotkanie
dwóch drużyn
trwające 90 minut
(dwie połowy po 45
minut). Czas meczu
liczony jest ciągle, co
oznacza, że kiedy
piłka jest poza grą,
czas nadal płynie.
Sędzia może
przedłużyć każdą
połowę meczu
stosownie do przerw
w grze. Pomiędzy
połowami jest 15
minut przerwy.

Trener, selekcjoner -
człowiek
odpowiedzialny za
odpowiednie
przygotowanie
fizyczne i taktyczne
piłkarzy do meczu. To
on decyduje, który
piłkarz zagra w meczu
i w jaki sposób
będzie grała drużyna
przez niego
prowadzona.

Rzut wolny - po
przewinieniu
zawodnika, czy też po
spalonym, sędzia
zatrzymuje grę i każe
ją wznowić drużynie
poszkodowanej z
miejsca, w którym
popełniono
wykroczenie. 

Rozróżniamy
również rzut wolny
pośredni (gdy
bramkarz złapie piłkę
podaną przez
zawodnika z własnej
drużyny), w którym
piłka przed
wpadnięciem do
bramki musi mieć
kontakt z innym
zawodnikiem, nie
tylko z wykonawcą
rzutu i rzut
bezpośredni 
(za dotknięcie ręką
lub faul), gdzie
wykonawca może od
razu strzelać na
bramkę przeciwnika.

Rzut karny - rzut z
odległości 11 m od
bramki. Jest
wykonywany, gdy w
czasie gry na polu
karnym zostaje
sfaulowany zawodnik
drużyny atakującej lub
zawodnik przeciwnej
drużyny dotknie piłkę
ręką.
             Przygotował:
           Wojtek Sałata

   CYKL "MŁODE BUNTOWNICZKI", część 1
                        ADA LOVELACE

             Dawno temu żyła dziewczyna o imieniu Ada, która uwielbiała
maszyny. Badała ptaki, żeby określić proporcję między rozpiętością
skrzydeł a ciężarem ciała. Sprawdzała wytrzymałość materiałów i
przetestowała wiele konstrukcji. Choć nigdy nie latała, pozostało po niej
wiele szkiców o nazwie Flyology, gdzie znajdowały się wyniki jej badań. 

         Pewnego dnia Ada wybrała się na bal. Poznała tam matematyka,
który nazywał się Charles Babbage. Sama była dobra z matematyki, więc
szybko się zaprzyjaźnili. Matematyk zaprosił ją do siebie, by pokazać jej
swój wynalazek. Nazwał go maszyną różnicową. 

Przy pomocy tego wynalazku można było dodawać i odejmować. Nikt
wcześniej nie wymyślił niczego podobnego.
-A gdybyśmy zbudowali maszynę do większych obliczeń? - spytała. 
Z zapałem wzięli się do pracy. Wynalazek był wielki, potrzebny był do niego
silnik parowy. Adzie to nie wystarczyło.
-A gdyby można było tą maszyną odczytywać muzykę i litery?
Wiecie, co miała na myśli?
Mówiła o komputerze, dziesiątki lat przed jego wynalezieniem!!!
Tak, to ona, Ada Lovelace, napisała pierwszy program komputerowy.
                                                                       
                                                                           Basia Wojciechowska 5b
                                                                           Na podstawie książki
                                         "Opowieści na dobranoc młodych buntowniczek"
       

.
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                       JAK ZOSTAĆ LEKARZEM OD DUSZY?
                                  O PRACY PSYCHOLOGA

                      Rozmowa z zawodową                   
            psycholożką oraz psychoterapeutką, 
                 panią Joanną Bratkowską

1. Czym zajmuje się psycholog?
Psycholog pomaga ludziom w rozwiązywaniu ich problemów. Dzięki temu, że skończył na
uniwersytecie studia o nazwie psychologia, wie bardzo dużo o tym, jak ludzie się zachowują, jak się
mogą czuć i dlaczego, rozumie ich postępowanie i potrafi je wyjaśnić. Psycholog może pracować w
bardzo wielu miejscach np. w szkole, w szpitalu, w poradni, z ludźmi w każdym wieku: z dziećmi, z
dorosłymi, z seniorami. Praca psychologa polega na rozmowie z drugą osobą, psycholog potrafi
dobrze słuchać i jest cierpliwy, zadaje dużo pytań i razem z osobą, która źle się czuje szuka
sposobów, aby osoba mogła poczuć się lepiej.
2. Dlaczego zostałaś psycholożką, czy na kimś się wzorowałaś?
Zostałam psycholożką, bo zawsze interesowałam się tym, jak ludzie się zachowują i lubiłam ich
słuchać, chciałam też pomagać innym. Myślę, że duży wpływ mięli na mnie moi rodzice, którzy też
pracowali jako psychologowie i opowiadali mi jak ciekawy to jest zawód i ile dobrego można zrobić dla
innych.
3. Czy często przejmują cię problemy twoich klientów?
Kiedy jestem w pracy słucham z uwagą problemów moich klientów, jestem wtedy skupiona i przejęta,
używam swojej wiedzy i umiejętności, żeby pomagać. Staram się jednak nie myśleć o tym, kiedy
skończę już moją pracę. Po pracy wypoczywam, zajmuję się przyjemnymi rzeczami, żeby zebrać siły
na kolejny dzień pracy.
4.Od ilu lat pracujesz?
W tym roku minie 20 lat mojej pracy zawodowej.
5. Czy czytałaś książki o twojej pracy?
Czytałam bardzo dużo książek na temat mojej pracy, bo na tym polega studiowanie psychologii na
uniwersytecie. Czytanie i rozmawianie o tym, co się przeczytało i oczywiście zdawanie egzaminów.
Bardzo dobrze wspominam studia.
6. Jakie są fakty lub mity o twojej pracy?
Myślę, że największy mit na temat mojej pracy to taki, że to wstyd iść do psychologa albo że to wstyd
mieć problemy. Kiedyś wielu ludzi w to wierzyło. Na szczęście teraz już tak nie jest.
Fakty są takie, że rozmowa z psychologiem pomaga bardzo wielu ludziom w rozwiązywaniu ich
problemów a pójście do psychologa oznacza, że ktoś jest odważny i chce zatroszczyć się o siebie.
7. Jaką szkołę trzeba skończyć by zostać psychologiem?
Żeby zostać psychologiem, trzeba skończyć 5-letnie studia na uniwersytecie, żeby je rozpocząć
trzeba zdać maturę.
8.Czy twoim zdaniem taka praca jest trudna?
Tak, myślę, że jest to trudna praca, ale też bardzo ciekawa i dająca wiele zadowolenia, kiedy komuś
uda się pomóc.
9. Kiedy warto rozważyć skorzystanie z usług psychologa?
Myślę, że skorzystać z pomocy psychologa warto szczególnie wtedy, gdy czujesz się źle np. jest ci
smutno z jakiegoś powodu, martwisz się problemem, którego nie potrafisz rozwiązać, złościsz się na
coś, co sprawia Ci przykrość. Przy tej okazji może dodam, że rozmowa z psychologiem jest objęta
tajemnicą zawodową a to znaczy, że psycholog musi zachować to, o czym się dowie w tajemnicy, tak,
żeby osoba, która powierza mu swoje problemy mogła czuć się bezpiecznie.

Wywiad przeprowadziła: Matylda Remesz z 6a

    Czym jest ta Enigma?
Enigma jest to maszyna szyfrująca, która
pozwalała na przekazywanie informacji drogą
"telefoniczą" w postaci zaszyfrowanej czyli np.
"Rgzts" mogłoby znaczyć atak dywizji na lewą
flankę wroga. Została ona stworzona w 1918r.
przez Artura Scherbiusa i 5 lat później 
wprowadzona na rynek pod nazwą znaną dzisiaj
Enigma. W 1933r. naziści wprowadzili tę
maszynę do swoich sił zbrojnych.

Budowa Enigmy
Klawisze- 26 liter
Wirniki- na nich ustawiane są szyfry, początkowo
3, a następnie  8, co zwiększyło liczbę
możliwości szyfrowania. 

Kody Enigmy zostały złamane już w 1930r. przez
poznańskich matematyków, a alianci rozpoczęli
swoje podboje Enigmy w 1939r.
Kody te były  niebezpieczne dla floty aliantów.

Informacje zostały wzięte z książki "Wielkie bitwy
i armie"

Artykuł został przygotowany i napisany przez 
Jakuba Beyera z kl.8a
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                   KULINARNE PODRÓŻE. CO JEDZĄ LUDZIE?
                                               AFRYKA

       Banzai, czyli jak poznać sekrety Japonii

Dzisiaj na stół bierzemy książkę Zofii Fabianowskiej – Micyk. Książka ma
tytuł “Banzai. Japonia dla dociekliwych”. Możemy w niej znaleźć między
innymi przepisy na ryżowe kanapki oraz ANKO - słodką pastę z fasoli,
mapę Japonii, a nawet mini słowniczek! Ma 159 stron, lecz w czasie
wakacji nawet nie zauważyłam, kiedy ją skończyłam. Jej plusem jest to, że
nie musisz jej czytać od początku do końca, możesz kluczyć po
najciekawszych rozdziałach. “Banzai’’ jest napisana bardzo zrozumiale i
przyjemnie mi się ją czytało. Myślę, że w przyszłości nieraz wrócę do tej
lektury, którą szczerze Wam polecam.

Matylda Remesz

               STOPKA REDAKCYJNA

Gazetkę tworzą: Matylda Remesz 6a, Julia
Oltmann 6a, Wojtek Sałata 6a, Basia
Wojciechowska 5b, Karol Maciejewski 8b, Jakub
Beyer 8a, Michał Grygielski 7b

Chcesz dołączyć? Skontaktuj się z opiekunem,
p. Magdaleną Kaczmarek fot. Basia W.

 
Jasio wraca zapłakany
ze szkoły.
Mama:  Co się stało?
Jasiu: Spóźniłem się
na zakończenie roku
szkolnego i zostało mi
najgorsze
świadectwo...
Wyszukał: Kuba Beyer

 - Skąd u ciebie tyle
pudełek po pizzy?
- Bo przeszedłem na
dietę pudełkową...
 
 Wyszukał: 
Wojtek Sałata

             Piłka nożna to najpopularniejsza dyscyplina sportowa z około 
4 miliardami fanów na całym świecie. Oto garść ciekawostek z nią związanych.

W meczu o Puchar
Polski w 2014 roku 
został pobity rekord
Polski w liczbie
trafionych bramek.
Rekord został pobity
przez drużynę  KS
Chełmek, który
strzelił 35 bramek w
jednym meczu.
Największym
stadionem na świecie
jest Estadio Santiago
Bernabeum w
Hiszpanii. Gra na nim

drużyna piłkarska Real
Madryt. Stadion
pomieści 81 tysięcy
osób.
Najcięższym
piłkarzem w historii był
William "Grubas"
Foulke. Przy wzroście
1.90 cm ważył ok. 165
kg. Świetnie bronił
rzuty karne, a kibicie
go uwielbiali. Kiedyś
za jego przyczyną
przerwano spotkanie,
gdyż złamał
poprzeczkę bramki.

Piłka nożna ma
podobno swoje
korzenie w starożytnej
Azji. W grę
przypominającą
dzisiejszą piłkę nożną
grano w Chinach już
około 2 300 lat temu.

Wyszukał: 
Karol Maciejewski z
8b

Afrykańczycy jedzą
tarantule!!!
Pająki w niektórych
miejscach na świecie
są popularnym
daniem. Zwłaszcza te
pająki, które są
kosmate i mają wiele
oczu czyli tarantule.
Gdy takiego
Afrykańczyka najdzie
ochota na tarantulę,
łapie ją, gotuje, a
następnie obrywa
nóżki. Tarantule
najczęściej podaje się
w całości wraz z
miękkim odwłokiem.

Do popularnych
potraw oprócz tarantuli
należą także
pędraki.Wydłubuje się
je z kory
próchniejących drzew.
Pędraki są wielkości
ludzkiego kciuka.
Podaje się je
najczęściej jako zupę
albo robi się szaszłyki,
nadziewa się je na
patyk i opieka nad
ogniskiem.W Afryce
są
przysmakiem.Dodaje

je się najczęściej do
zupy zamiast
włoszczyzny, w smaku
podobno przypominają
seler. Pędraki często
spożywa się także na
surowo. Dzieci jedzą
je jako cukierki.

Basia Wojciechowska
5b .

.

zdjęcie z książki
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