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          SPRZĄTANIE ŚWIATA W NASZEJ SZKOLE

                      MAMY 
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Jak co roku nie
zapominamy o
naszej Planecie i
włączamy się w
akcję sprzątania
świata. Uczniowie
klasy 1-3 nie tylko
uporządkowali
teren wokół szkoły,
ale również
pozbierali śmieci
pozostawione przy
głównych
chodnikach w
Siedlcach.

Na co dzień nie zapominajmy o segregacji
odpadów, to ważne dla środowiska!
Pamiętajcie o specjalnych kolorowych
śmietnikach w również w szkole.

W tym roku do pracy w SU zgłosiło się kilku kandydatów z
różnych klas, nawet ci z najmłodszych. Żeby wygrać wybory,
trzeba było mieć pomysły, które zachęciłyby innych uczniów do
głosowania. I takie się też pojawiły w kampaniach wyborczych
kandydatów np. przerwy na dworze, korzystanie z telefonów,
muzyka na przerwie, nocki w szkole itp. Dobre pomysły to nie
wszystko, trzeba je jeszcze wcielić w życie! Osoby które
wystartowały w wyborach do samorządu to: Maja Żurawska i
Karina Dworzyński – klasa 4, Julia Curyło – klasa 6. Z klasy 8A
Krzysztof Musiał i Alicja Wiśniewska, a z klasy 8B Jan Fyszko i
Miłosz Kudliński. W I turze 24 września wybraliśmy Janka Fyszko
(Przewodniczący SU) i Krzyśka Musiała (Zastępca
Przewodniczącego). Jula Curyło i Miłosz Kudliński mieli tyle
samo głosów, więc musiała odbyć się „dogrywka”. Ostatecznie
Sekretarzem został Miłosz. Mamy nadzieję, że ten samorząd
będzie nas dobrze reprezentował i wcieli w życie ciekawe
pomysły. Kacper Kozioł i Krystian Ród
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                            ZOBACZYĆ SOPLICOWO
     czyli klasy 7-8 na lekcji muzealnej we Wrocławiu

22 września klasy 8a i b oraz uczniowie klasy 7 wybrali się na wycieczkę do Wrocławia. Głównym punktem
programu była lekcja w Muzeum Pana Tadeusza pod hasłem "Zobaczyć Soplicowo", która z pewnością
pomoże nam w zrozumieniu tej trudnej lektury obowiązkowej. Zobaczyliśmy stroje szlacheckie, zastawę
stołową, serwis do parzenia kawy. Poznaliśmy m.in. obyczaje dotyczące zasiadania do stołu, reguły
obowiązujące na polowaniach. Wszyscy z ciekawością obejrzeliśmy również rękopis "Pana Tadeusza", który
znajduje się w zbiorach wrocławskiego Ossolineum i osobiście mogliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy
Adam Mickiewicz miał ładny charakter pisma  Oczywiście oprócz nauki, był też czas na relaks i integrację,
której tak wszystkim brakowało po blisko roku szkoły zdalnej. Podczas spaceru po wrocławskim rynku udało
nam się znaleźć kilka krasnali, pochlapać się w fontannie i zrobić pamiątkowe zdjęcia. To była naprawdę udana
wycieczka!
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           DZIEŃ KROPKI
           o co tu chodzi?

Od 2008 roku, dokładnie 15 września, obchodzimy
Dzień Kropki.
Wszystko zaczęło się od książki Petera H.Reynolds'a
„The Dot”, która opowiada o małej Vashtii. Vashtii
dzięki mądrej pani od plastyki przestała być nieśmiała
i uwierzyła w siebie. Jest to dzień odwagi,
kreatywności i zabawy. Obchodzony jest aż w 196
krajach. 
W naszej szkole również obchodzimy ten dzień.
Szczególnie zaangażowani są zawsze uczniowie klas
1-3. W tym roku panie wychowawczynie tych klas
przyszły w sukienkach w kropki, a uczniowie musieli
wypełnić kropki w ciekawy sposób, różnymi
materiałami np. plasteliną.
opisał: Filip Jagieluk

Mars to czwarta planeta, licząc w kolejności od
Słońca. Jego barwa powoduje, że bywa nazywany
czerwoną planetą. Obecnie ludzkość szykuje się
powoli do pierwszego załogowego lotu na Marsa.
Możliwe, że kiedyś zamiast lecieć do Grecji na
wakacje, to polecimy na wakacje właśnie na Marsa.
Nie da się wskazać odkrywcy Marsa. Egipscy
astronomowie obserwowali go już w drugim
tysiącleciu przed naszą erą, natomiast źródła chińskie
wskazują, że tamtejsi astronomowie znali planetę w IV
wieku p.n.e. albo jeszcze wcześniej. Natomiast za
pierwszą osobę, która spojrzała na tę planetę przez
teleskop, uznawany jest Galileusz - dokonał tego w
1610 roku. Dzisiaj każdy ma szanse spojrzeć na
Marsa przez lepsze teleskopy, niż dysponował włoski
naukowiec.
Ogólnie na Marsie jest dosyć zimno. Temperatura tam
to ok. -60 stopni Celsjusza, ale w cieplejszych porach
może być tam nawet 20 stopni. 
Wielu się czasami zastanawia „czy na Marsie była
woda, a jeśli tak, to w jakim stanie?”. Z wodą na tej
planecie jest kiepsko z powodu m.in. bardzo niskiego
ciśnienia atmosferycznego i temperatury. Występuje
ona w stanie stałym, czyli jako lód. Jest jej dużo na
biegunach planety. Wydaje się, że dawno temu na
Marsie występowały przepływy wody. Takie wnioski
naukowcy wsnuwają m.in. na podstawie niektórych
cech ukształtowania terenu.

Temat wody na Marsie obecnie jest aktualnie
przedmiotem intensywnych badań.
Mars to ogólnie planeta skalista, choć o połowę
mniejsza od Ziemi, też ma góry, doliny, wulkany i
pustynie. Jego okres obrotu dookoła osi jest bardzo
podobny do ziemskiego (doba trwa 24 godziny i 37
minut). Zastanawiacie się pewnie skąd ten kolor,
czemu akurat czerwony, a nie np. fioletowy? a ja już
odpowiadam - jego powierzchnia jest zbudowana
przede wszystkim z bazaltu, jest też na niej dużo pyłu
tlenku żelaza, a on jest właśnie czerwony. 
Jest bardzo wiele artykułów i badań o tej planecie, ale
to polecam przeczytać już na własną rękę.
Następna planeta, którą omówię w naszej Gazetce to
największa planeta w naszym układzie - Jowisz.
o astronomii pisze: Robert Salamon 

                         Tajemnice czerwonej planety
                                 cykl o astronomii
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               Przepis na 
         Pudding Yorkshire

Składniki:
mąka pszenna 140 g
jajka 4 szt.
mleko 200 ml
olej rzepakowy 3 łyżeczki

Przygotowanie:
Piekarnik rozgrzewamy do 230 stopni C
(z termoobiegiem do 210 stopni C). Za pomocą
pędzelka kuchennego trzeba wysmarować olejem
blaszkę - foremkę do muffinek lub babeczek. Można
też użyć pojedynczych foremek, ale powinny być one
stabilne (np. silikonowe). Wstawiamy je na 3 minuty
do piekarnika, aby olej i forma się zagrzały. Do
większej miski przesiewamy mąkę, dodajemy jajka i
łączymy na gładką masę. Stopniowo, cały czas
energicznie mieszając, dodajemy mleko. Doprawiamy
solą pieprzem albo cukrem zależy czy chcemy mieć
danie na słodko czy słono. Masa nie powinna mieć
grudek, a konsystencję gęstej śmietanki.
Z piekarnika wyciągamy gorącą formę, ostrożnie (za
pomocą chochelki lub z dzbanka) wlewamy ciasto do
otworów na babeczki. Wstawiamy do piekarnika na
20-25 minut, aż Yorkshire Pudding urosną i nabiorą
pięknego złotego koloru. Yorkshire można podawać
na ciepło lub zimno, jako deser na słodko albo jak
przystawka na słono. Wśród Brytyjczyków jest
to przekąska, którą je się w prawie wszystkie święta i
jest ona bardzo znana a szczególnie w hrabstwie
Yorkshire i stąd taka nazwa.

przetestowała: Weronika Myrchel

.

ANGIELSKIE ŚNIADANIE - jest bardzo specyficzne. 
Takie prawdziwe  składa się z bekonu, sadzonych
jajek, fasolki, kiełbasek, grzybów, tostów (lub
smażonego chleba) i grillowanych pomidorów. Często
do śniadania podawane są plasterki kaszanki (czarna
– z krwi lub biała – bez krwi). Do śniadania serwowana
jest kawa lub herbata - uwaga! Czasami też z
mlekiem! Nie jesteśmy pewne czy ktokolwiek z Was
przełknąłby te smakołyki o 6.00 rano przed szkołą. Na
kolację, to co innego :-)

     Postanowiłyśmy poświęcić parę           
         artykułów w naszej gazetce 
  tematom związanym z Wielką Brytanią. 
     To interesujące państwo leży na           
        wyspach i kryje w sobie wiele             
              ciekawostek i tajemnic. 
Dziś przedstawiamy tylko niektóre z nich.

   Weronika Myrchel i Natalia Smolarek

                Aktorzy z Wielkiej Brytanii:
George Paul Blagden z Londynu, który grał między
innymi w filmie "Gniew tytanów". 
Daniel Jacob Radcliffe – brytyjski aktor, który zyskał
światową sławę, grając tytułową postać w serii filmów
o Harrym Potterze. 

                       Brytyjscy wokaliści:
Will Young, właściwie William Robert
Young –zwycięzca pierwszej edycji brytyjskiej
wersji programu telewizyjnego Idol w 2002 roku.
James Andrew Arthur to zwycięzca 9. edycji programu
The X Factor w 2012. Debiutancki singiel Impossible.

          Sławni streamerzy z Wielkiej Brytanii:
Will Gold znany pod pseudonimem Wilbur
Soot zasłynął z streamów oraz nagrywania na
kanale youtube gier z przyjaciółmi. Gra na paru
instrumentach m.in.: gitarze, harmonijce i ukulele. 
W 2018 roku wydał swoją pierwszą piosenkę „The
Nice Guy Ballad”. W 2021 roku dołączył do Bandy
Lovejoy. Jest na białej liście w serwerze minecraft
dream smp czyli dużego grona przyjaciół. Aktualnie
ma prawie 6 mln subskrypcji na kanale yt i prawie 4
mln obserwujących na twitchu, jest jednym z
większych youtuberów w dsmp. 

.
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W naszej szkole prężnie działa Szkolne Koło Wolontariatu.
Porozmawiałyśmy z opiekunem Koła - panią Dorotą Witold - na temat
planów na ten rok:
 -Jakie akcje pomocowe przewidziane są w tym roku w szkole?
-Planujemy zbiórkę na rzecz Hospicjum w Lubinie, przygotowanie kartek
świątecznych dla chorych osób, zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierząt
oraz chcemy nawiązać współpracę z zespołem szkół specjalnych i innymi
placówkami oświatowymi  w Lubinie. 
-Czy może Pani rozwinąć temat współpracy?
-Oczywiście. Mamy w planach przygotowanie czterech paczek dla dzieci,
a także wspólne kolędowanie przez Internet wraz z II LO oraz liceum
salezjańskim.
-A czy dalej utrzymujemy kontakt z Polską Akcją Humanitarną?
-Tak, chcemy wprowadzić elementy ich programów na godzinach
wychowawczych oraz pomagać w krajach globalnego południa, czyli
krajach Afryki.
Jak widzicie dużo będzie się działo w tym roku i każdy, kto chce, będzie
mógł się włączyć w jakąś akcję. O terminach będziecie informowani na
bieżąco przez Panią Dorotę, wychowawców czy samorząd.
rozmawiały: Maja Cywińska i Julia Curyło

                     MASZ SZANSĘ BYĆ DOBRYM
                      plany szkolnego wolontariatu
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                                DZIEŃ CHŁOPAKA
                      radość nie tylko dla chłopców

W Polsce 30 września obchodzony jest Dzień
Chłopaka. W Kanadzie to święto jest obchodzone 25
listopada, w Wielkiej Brytanii 5 kwietnia, a w Indiach i
Meksyku – 19 października. Tego dnia najlepsze
życzenia płyną oczywiście głównie do chłopców, ale
dziewczynki też się dobrze przy tym bawią. 
Dużo klas 1 października z tej okazji pojechało do
kina. 4 i 5 klasa obejrzały film „Rodzinka rządzi”, a
potem szalały w „Akuku”.  Klasa 6 pojechała na seans
„Wyprawa do dżungli”. Film opowiadał o badaczce Lili
Hougstone szukającej drzewa życia. Uczniowie z tej
klasy zwiedzili również wystawy w Muzeum
Historycznym w Lubinie. Ci, co pozostali w szkole,
zostali obdarowani słodkimi podarunkami. "Rewanż"
oraz upominki dla dziewczyn i kobiet dopiero 8 marca.
Chłopaki mają więc trochę czasu, aby wymyślić coś
ciekawego.
zrelacjonował: Filip Jagieluk
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FSC Żuk
W roku 1956 w lubelskiej Fabryce Samochodów Ciężarowych rozpoczęto
prace nad nowym modelem, miał on zapełnić lukę w polskim przemyśle
motoryzacyjnym. Projektem kierował początkowo inż. Roman Skwarek, a
następnie inż. Stanisław Tański. W krótkim czasie opracowano projekt
samochodu dostawczego, w pracy posłużono się podzespołami
samochodu osobowego Warszawa. Prototyp został ukończony w roku
1957, otrzymał on nazwę Żuk A 03. Oficjalna prezentacja miała miejsce
na Międzynarodowych Targach Poznańskich w roku 1958. W tym samym
roku powstała seria 50 pojazdów (tzw. seria próbna). W 1959 r.
samochód trafił do produkcji seryjnej.
Polski Fiat 126p (Maluch)
Fiat 126 był następcą produkowanego od 1957 modelu 500 Nuova, który
zyskał popularność m.in. we Włoszech. Model 126 stanowił rozwinięcie
konstrukcji poprzednika. Auto otrzymało nowocześniejsze, bardziej
kanciaste nadwozie, mieszczące cztery osoby – dwoje dorosłych i dwójkę
dzieci.
Syrena 104
Model 104 produkowany był w latach 1966–1972. Zastosowano w nim
nowy silnik trzycylindrowy o pojemności 842 cm³ i mocy maksymalnej 40
KM oraz całkowicie zsynchronizowaną skrzynię biegów. Zmieniono
klosze lamp tylnych, reflektory, kierunkowskazy przednie, kołpaki..
Syrena 104 była ostatnim modelem z drzwiami otwieranymi „pod wiatr”,
czyli przeciwnie do kierunku jazdy.
Nysa 522
Samochody Nysa produkowano w znacznej liczbie na potrzeby Milicji
Obywatelskiej, której stały się jednym z symboli (znanym potocznie jako
„suka”). Dla potrzeb milicji opracowano też specjalne wersje, różniące się
od pojazdów na rynek cywilny. Przede wszystkim wyposażone były w
odsuwane drzwi po obu stronach przedziału pasażerskiego w celu
sprawnego opuszczania pojazdu na obie strony, miały też klapę w dachu.
Podstawową wersją była Nysa 521/522 KW (konwojowo-wypadowa),
która miała w tylnej części pozbawiony okien bocznych przedział dla
osób zatrzymanych lub aresztantów z ławkami pod ścianami, oddzielony
przegrodą od reszty wnętrza. 
opisali: Szymon Hatalewicz i Oskar Czaja
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                               Samochody z PRL-u
                      kącik motoryzacyjny powraca

NASZA REDAKCJA:
redaktor naczelny: Magdalena Łagun 
redaktorzy numeru: uczniowie klasy 6 (Julia Curyło, Maja Cywińska, Weronika Myrchel, Robert
Salamon, Natalia Smolarek, Szymon Hatalewicz, Oskar Czaja, Kacper Kozioł, Krystian Ród i Filip
Jagieluk)
foto: zdjęcia członków redakcji, bezpłatny serwis Pixabay
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