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  4 października
2021 roku
obchodziliśmy w
naszej szkole XI
Światowy Dzień
Tabliczki
Mnożenia. Celem
akcji jest
propagowanie
zabawowej formy
nauczania-
uczenia się
matematyki. Ma
ona zachęcić do
przypomnienia
sobie tabliczki
mnożenia w
przyjemny,
niecodzienny
sposób.

  Akcja była okazją
dla uczniów do
nadrobienia
„tabliczkowych”
zaległości po
wakacjach.
Natomiast dorośli
mogli dać przykład
dzieciom –
pokazując swoją
świetną znajomość
trudnych
przypadków
mnożenia. W dniu
akcji wszyscy
chętnie się do niej
przyłączali – każdy
chciał zdać
egzamin i otrzymać
TYTUŁ
EKSPERTA. 
   

  WMT Day to
świetna inicjatywa
szerząca
znajomość tabliczki
mnożenia i przy
okazji fantastyczna
zabawa.
 Szkolnymi
koordynatorami w
tym roku były
panie: Basia
Rybicka i Joanna
Lewandowska.
  

   UWAGA!
   Trwa zbiórka
karmy dla
zwierząt z
przytuliska w
Kiwitach. Do 5 XI
przyjmujemy
wszelkie ilości
darów. Pomóż
nam pomagać!    
                    SKW

.
.

 WORLD MULTIPLICATION TABLE DAY 
           TO FANTASTYCZNA AKCJA 

.

Ósmoklasiści udali się na wycieczkę
zawodowoznawczą do restauracji
"Marysieńka" w Bisztynku. Widzieli hotel i
salę weselną. Od menager usłyszeli
o umiejętnościach zawodowych i kelnera,
hotelarza. Wyjazd zorganizowały p. S.
Orszewska i p. Z. Słowikowska.

   POZNAJEMY TAJNIKI 
                ZAWODU
             

              Wizyta w Marysieńce

.
.

.
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    SHOW PIERWSZOKLASISTÓW 

 5 X
uczniowie kl.
I pod okiem
wychowawczyni
pani G.
Milczarek
zaprezentowali
przed nami 
swoje
umiejętności i
zdolności.

Uroczystość
uświetnił
poczet
flagowy.  
 Wszyscy
obecni na
ślubowaniu 
potwierdzili ich
gotowość do
ślubowania i
pasowania

na uczniów
Szkoły
Podstawowej
w Kiwitach. Po
przemówieniu,
pani dyrektor
dokonała aktu
ślubowania i
pasowania na
ucznia.
Następnie głos

zabrali wójt i
ks. proboszcz,
którzy złożyli
życzenia nowo
pasowanym
uczniom i
wręczyli
okolicznościowe
dyplomy i
podarunki. Na
koniec

uroczystości
uczniowie
otrzymali miłe
słowa od klasy
drugiej i
samorządu
uczniowskiego
oraz upominki.
Do życzeń
dołączył się
pan rodzic,

który
podziękował
zaproszonym
gościom za
udział w
uroczystości i
wręczone
podarki. 

.

.

   Tradycją
naszej szkoły
stały się
obchody Dnia
Chłopaka.  

    Samorząd
Uczniowski, a
szczególnie
jego opiekunka
wraz z
dziewczynami
zorganizowały
życzenia,
słodkości i
zabawy.

Przystojniacy
przyszli do
szkoły ubrani w
koszule i
krawaty lub
muszki. Starsi
namalowali
sobie wąsy.

 Wszyscy
chłopcy
zasłużyli na
obżarstwo i
niespodzianki w
klasach

przygotowane
przez
dziewczyny. 
To w końcu ich
święto! 
Ale i płeć piękna
coś skubnęła...

  

  DZIEŃ KRAWATA
          i WĄSA

.

.
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  Różne
koncerny
przemysłowe
wydają miliony
dolarów, aby
przeprowadzić
kampanię
społeczną
namawiającą
do zmiany
nawyków, typu
jeżdżenie
rowerem

zamiast
samochodem,
niejedzenie
mięsa,
segregowanie
śmieci itd.
Oczywiście to
nie oznacza, że
trzeba z owych
nawyków
rezygnować,
przeciwnie,
zmiana ich jest
potrzebna,

jednak ta
kampania
społeczna to
jedynie
zasłona dymna
dla działań
wielkich firm.
96% gazów
cieplarnianych
produkują
kopalnie,
fabryki,
rafinerie itp.

Jak
najbardziej,
trzeba dbać o
naturę, ale
przede
wszystkim to
firmy
musiałyby
ograniczyć
swoją
działalność.
Na przykład,
żeby
zredukować
efekt
cieplarniany,
trzeba by
zmniejszyć
wydobycie
węgla aż o
90%, a ropy o
60%.
Amerykańska
firma Chevron
w roku 2007
przeprowadziła
kampanię pod
hasłem
„Dołączysz do
nas?”. Na
plakatach
widniała

ludzka twarz z
napisem
„obiecuję, że
rzadziej będę
korzystał z
samochodu”,
albo „w końcu
kupię
programowalny
termostat”.
Tym
sposobem
odciągnęła
uwagę ludzi od
firm, a skupiła
ją na ich
własnych
zachowaniach.
W Internecie
była strona,
teraz już
usunięta, w
której można
było
zobowiązać
się do
współdzielenia
samochodu
przez kilka dni
w tygodniu.
Istniał nawet
specjalny

kalkulator,
który obliczał,
ile filmów DVD
można było
obejrzeć dzięki
zaoszczędzonej
energii.
Według
pewnego
doktoranta
prawa,
Macieja
Franty, w
przesłaniu
chodziło o to:
„To my, firmy,
jesteśmy tymi
dobrymi.
Pracujemy nad
problemem i
chcemy, aby
konsumenci
razem z nami
chcieli działać
na rzecz
osiągnięcia
szczytnych
celów”. W
1971 r.
telewidzowie w
USA mogli
zobaczyć

reklamę, w
której rdzenny
Amerykanin
płynie w canoe
przez rzekę,
gdzie
wszędzie
pływają
śmieci.
Przepływa
obok fabryk i
innych
budynków
przemysłowych.
Gdy dopływa
do brzegu,
podchodzi do
autostrady.
Następnie
można
zobaczyć, jak
kierowca
przejeżdżającego
samochodu
wyrzuca przez
okno torbę, z
której pod
nogami
Indianina
wysypują się
resztki fast
foodów. P

o jego policzku
spływa łza.
Reklama
dostała
przezwisko
„The Crying
Indian” i pod tą
nazwą można
ją znaleźć na
YouTube.
Reklama
została
stworzona
przez Keep
American
Beautiful,
organizację
założoną
przez Coca-
Colę, Pepsi
Colę czy Dixie
Cups.
 - Celem tej
wysoko
opłacanej
kampanii było
przekonanie
nas
wszystkich, że
za trucie
środowiska
odpowiadają

ludzie, a nie
firmy
zalewające
świat
produkowanymi
przez siebie
jednorazowymi
opakowaniami
– wyjaśnia
John Hocevar,
biolog morski,
kierujący
kampaniami
Greenpeace
na rzecz
oceanów.
Kiedy
planowano
zakaz
wyrobów
jednorazowych
w jednym ze
stanów, pewna
grupa
producentów
plastiku (m.in.
Chevron czy
Exxon)
przeprowadziła
wysoko
opłacaną akcję
recyklingu w 
    cdn. str. 4

.

    PRAWDZIWE ROZWIĄZANIE PROBLEMU Z         
                     OCIEPLENIEM KLIMATU

.
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 24.09.2021r. w
ramach akcji
Sprzątania
Świata
wyposażeni w
rękawiczki
jednorazowe i
worki poszliśmy
uprzątnąć
tereny
najbliższe
naszej szkole.
Zbieranie śmieci
było doskonałą
okazją do
zwrócenia
uwagi na
potrzebę troski
o środowisko,
nasze wspólne
dobro.

 Po akcji
wszystkie klasy
wraz z
wychowawcami
dobrze się
bawiły w
Bartnikach przy
ognisku.

całym USA. Naukowcy z
powyższych firm odkryli jednak,
że na dłuższą metę recykling nie
jest zbyt efektywny.
Od roku 1971 do teraz produkcja
plastiku wzrosła
dziesięciokrotnie. Na każdym
kilometrze kwadratowym
oceanów jest ok. 13 tys.
kawałków plastiku. Mikroplastik
znaleziono nawet na dnie Rowu
Mariańskiego i na szczycie Mount
Everest. Według World Economic
Forum, do 2040 r. produkcja
plastiku będzie dwa razy większa
niż teraz jest, a do 2050 r. ma się
potroić. Wiadomo, że trzeba coś
z tym zrobić, ale większość osób
nadal uważa, że to wina ludzi,
odciągając tym samym uwagę
świata od sedna problemu, jakim
jest przemysł. Trzeba wciąż mieć
nadzieję, że ludzkość zauważy,
jak naprawdę trzeba rozwiązać
problem.

    SPOKOJNIE TO TYLKO         
    POZOROWANY ALARM

  W śr., 29 IX w naszej szkole
zorganizowano ćwiczenia
przeciwpożarowe. Wszyscy
opuściliśmy budynek i udaliśmy
się na miejsce zbiórki koło Orlika.
Zajęło nam to kilka minut. Dzięki
takim ćwiczeniom uczymy się
procedur postępowania w
przypadku sytuacji zagrażających
naszemu życiu i zdrowiu. W tym
wypadku sprawdza się stare
porzekadło: Lepiej zapobiegać
niż leczyć. 

 W miesiącu dobroci dla
zwierząt  gościliśmy u siebie
panią Magdalenę Staszewską –
lekarza weterynarii. Opowiadała
nam o swojej drodze do zawodu,
rozwiewając stereotypy na jego
temat, niebezpieczeństwach
oraz codziennej pracy
weterynarza. Spotkanie
z weterynarzem zorganizowała
p. S. Orszewska opiekun SzKW i
doradca zawodowy we
współpracy z p. Z. Słowikowską.

 Dowiedzieliśmy
się mnóstwa
ciekawostek: o
fenomenie
pchły,
chorobach
odzwierzęcych 
czy pracy w
zoo. Pani
Magda mówiła
co zrobić, żeby

zwierzak nie bał
się
weterynarza.
Podczas
prelekcji
zwróciła uwagę,
że bardzo
ważne
w kontaktach
ze zwierzętami
jest zachowanie

bezpieczeństwa
i zasad higieny. 
  Spotkanie z
panią Magdą
było dla nas
dużą frajdą.
Może dzięki
niemu ktoś
odkryje w sobie
jakieś
predyspozycje

do tego
zawodu, jakieś
pasje - 
kto wie? 

.

.

.

       LEKCJA EKOLOGII W             
                 PRAKTYCE

    WIZYTA LEKARZA   
       WETERYNARII 

.

.

.
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    NASZA TWÓRCZOŚĆ

 STOPKA 
 REDAKCYJNA

 Prezentujemy drugą część
opowiadania Nikoli. Pisała je,
kiedy jeszcze chodziła do piątej
klasy. 
 Z kolei obecną pasją Wiktorii
stało się szydełkowanie, którego
nauczyła się sama z internetu.
To wcale nie jest takie nudne
zajęcie dla babuszek...  Poniżej
zdjęcie zrobionych przez
Wiktorię maskotek. Chyba się
rozkręca!
 Jeśli chcecie przedstawić nam
swoją pasję (rysowanie, taniec,
granie) zgłoście się do nas.
Opublikujemy.

 Mijały dni. Ja i
Joasia — bo tak
miała na imię
kobieta
dzwoniłyśmy do
siebie, ale
jedyne o czym
mówiłyśmy to
to, że niestety
nic nie
wiadomo.

★★★
Kilka dni później
przeglądając
internet
natrafiłam na
ogłoszenie.
Było tam
napisane, że
ktoś ma
szczeniaki na
sprzedaż.
Pieski
wyglądały
identycznie jak
te Joanny.
Postanowiłam
to sprawdzić,
dlatego
wydałam całe
swoje
kieszonkowe,
które zbierałam
przez długi
czas, by kupić
szczeniaczki.
Dwa dni później
ktoś zapukał do
drzwi. Kiedy je
otworzyłam
nikogo tam nie
było. Stał tam
tylko transporter
dla zwierząt, w
którym leżały
trzy pieski.
Widząc mnie

zaczęły wesoło
machać
ogonkami.
Wzięłam je do
domu i
zadzwoniłam
do Asi.
—Asia, chyba
mam twoje
pieski—
powiedziałam.
I opowiedziałam
jej całą historię.
—Już jadę—
odpowiedziała i
się rozłączyła.
Po kilku
minutach Asia
siedziała ze
mną w domu i
głaskała pieski.
Były jej. To było
pewne. Miały
obroże z
imionami a
nawet numer
do kobiety. Po
jakichś 15
minutach
rozmowy Asia
podziękowała
mi i zabrała
szczeniaczki.
Widziałam, że
była bardzo
szczęśliwa. 
Po kilku dniach
kobieta
zadzwoniła do
mnie z
informacją, że
robiła jeszcze
jakieś badania i,
że pieski na
pewno są jej.
Wysłała mi też
dużo słodyczy i
list z 

podziękowaniem. 
Oczywiście
sprawa została
zgłoszona na
policję.
Wieczorem
mama
powiedziała, że
jest ze mnie
bardzo dumna.
Jak się
dowiedziała?
Nie wiem...
sprawę z
pieskami
utrzymywałam
przed rodzicami
w tajemnicy, bo
myślałam, że
będą na mnie
źli. Ale gdy
mama
powiedziała, że
chodzi o sprawę
z porwanymi
szczeniakami i
że jest ze mnie
dumna byłam
bardzo
szczęśliwa.
Tego skąd
rodzice o tym
się dowiedzieli
pewnie nigdy
się nie dowiem,
ale tamtej nocy
pierwszy raz od
tygodnia
usnęłam
spokojnie.

red. nacz. 
Igor Bekieszczuk
dziennikarze numeru:  
 Wojciech Oleszczuk, Nikola
Krakowiak, Wiktoria
Bartnikowska 
grafika, skład, łamanie, red. jęz.
i techn. 
- p. Edyta Wlazło

znajdziesz nas na: 
juniormedia.pl
spkiwity.pl
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