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Komentujemy aktualne wybory
do Samorządu Szkoły. Tylko u
nas wywiad z przewodniczącym!

Z FELIETONEM PO
SZKOLE:)

    Ostatnio w naszej szkole odbyły się
wybory na przewodniczącego szkoły.
Kandydowało aż 7 osób, więc wybór nie
był łatwy. 
  Cała szkoła została oklejona
plakatami. Były różne, niektóre kolorowe,
inne czarno-białe, niektóre drukowane, a
reszta odręcznie napisana. Im więcej
kandydatów, tym większa konkurencja.
Pojawiły się różne techniki wpływu. Ktoś
starał się zdobyć głosy mówiąc, że ma
znajomości, inny za to obiecywał, że
rzeczy niemożliwe staną się możliwe i…
wtedy się zaczęło.
  Walka się zaostrzyła. Część plakatów
przyjęła nową wersję. Zniknęły nierealne
obietnice, które zostały zastąpione przez
te same nudne postulaty, powtarzające się
na każdym plakacie wyborczym w szkole. 
  Wybory zostały zakończone sukcesem. 
Demokracja to różnorodność!
                                             Emilia Brol

Przed Wami
pierwszy, ba,
jedyny wywiad z
naszym nowym
Przewodniczącym
Szkoły Maxem
Pakoszem.
Prowadzący:
Michał Posmyk

Redaktor: Mam
kilka pytań, ale
pierwsze brzmi-
jak się czujesz
po wygranej?
Max: Czuję

się wyśmienicie.
Moje życie
obróciło się o
180°.

R: Czy byłeś już
kiedyś
przewodniczącym
szkoły?
M: Nie, to mój
pierwszy raz

R: Czy gdybyś
mógł,
wystartowałbyś
w następnym
roku również?

M: Wydaje mi się,
że tak, ponieważ
sądzę, że to jest
fajna posada

R: Czy jesteś
zadowolony ze
swojej kampanii
reklamowej:)?
M: Jak
najbardziej,
podziałała:).

R: Ktoś Ci
pomagał Czy
działałeś sam?

M: Pomagali
koledzy z klasy.

R: Opowiesz coś
o sobie?
M: Mam 14 lat,
chodzę do 8 klasy.

R: Jaki masz
charakter?
M: Raczej
spokojny.

R: Jakie masz
zainteresowania?
M: Lubię bieganie

i judo.

R: Czy
zamierzasz
zorganizować
coś w
najbliższym
czasie?
M: Tak,
zamierzam zrobić
turniej
e-sportowy
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PROSTY I SZYBKI PRZEPIS NA CIASTO ZE
ŚLIWKAMI

Składniki :
- 4 jajka
- 1 szklanka cukru
- 1,5 szklanki mąki
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 4 łyżki oleju roślinnego
- aromat waniliowy
- owoce (śliwki) 50-70 dag
- blaszka 25 cm x 36 cm

Wykonanie :

Całe jaja ucieramy z cukrem, dodajemy mąkę,
proszek do pieczenia, delikatnie mieszamy.
Następnie dodajemy olej roślinny, aromat waniliowy i
lekko mieszamy. 
Na natłuszczoną i posypaną bułką tartą blaszkę,
wylewamy ciasto i układamy owoce (przekrojone na
pół śliwki). 
Pieczemy 30-45 minut, w temperaturze 180C - 220C
Smacznego!

WSZYSTKIM TWORZĄCYM WSPÓLNIE SZKOŁĘ
ŻYCZYMY ZDROWIA,  ENERGII I RADOŚCI!!!

Październik to miesiąc, w którym obchodzimy 
Dzień Edukacji Narodowej, dlatego nasi redaktorzy
postanowili odnaleźć odpowiedź na nurtujące
społeczeństwo pytanie... jak zreformować polską
szkołę? Nasza społeczność zastanawiała się nad tym,
jaki przedmiot dodalibyście do siatki zajęć? Nie
stawialiśmy ograniczeń wyobraźni. Pytaliśmy
nauczycieli i uczniów, oto, co usłyszeliśmy:

Nauczyciele wprowadziliby do szkoły zajęcia z jakże
przydatnego przygotowania do życia, lekcje
kreatywnego myślenia, ale też z technik uczenia się,
lekcje tolerancji i przyjaźni, zajęcia ze śpiewu,
z organizacji czasu, lekcje praktycznego gotowania,
zajęcia ze sztuki, treningi życzliwości, zajęcia
teatralne, edukację seksualną, język włoski, lekcje
tańca, treningi umiejętności społecznych,
leżakowanie. Oj tak, na to ostatnie już teraz się
zapisujemy. A co na to pytanie odpowiedzieli
uczniowie? Ich propozycje były inne.
Kajetan i Karolina chcieliby wprowadzić naukę o
zwierzętach, 
Kacper lekcje o Minecrafcie, 
Franciszek chciałby uczyć się o astronomii, 
Wiktor włączyłby zajęcia artystyczne do szkolnego
planu.
Emilia chciałaby chodzić na lekcje kaligrafii, 
Helena na gimnastykę artystyczną, a
Julia marzy o zajęciach z torami przeszkód, które
obejmowałyby treningi wytrzymałościowe. 
Co Wy na to? Czy mamy już gotowe materiały, by
wysłać je do ministerstwa edukacji?

Jeśli w przyszłości trafisz na naszych redaktorów,
znajdź chwilę, by z nimi porozmawiać, bo może
wesprzesz działo przemiany świata:). Pamiętaj to
również Twoja gazetka!

Nasze ankiety przeprowadziły: 
                    Julia Kujawiak i Milena Michalska

Sandra Urbańczyk .
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Jesienne przeziębienie, co roku to
samo…                     
Z jednej strony to kilka dni wolnego, z drugiej
jednak choroba nie należy do najprzyjemniejszych
chwil naszego życia. Katar, kaszel, ból gardła to
normalne objawy, a tutaj znajdziecie na nie
domowe sposoby. Tylko u nas znajdziecie pomoc
w tym zakresie.
1.Ból Gardła:
·  Odkażająca płukanka – wypłucz gardło letnią wodą
z solą lub naparem z rumianku czy szałwii.
·  Mleko z miodem i masłem – sposób naszych babć
na ból gardła. Wystarczy wypić szklankę mleka z
łyżką masła i miodem, doskonale uśmierza ból i zabija
zarazki.
2.Kaszel:
·  Syrop z buraka – Dwa średnie buraki zetrzeć na
grubych oczkach tarki, następnie wymieszać z
czterema łyżkami miodu i trzema ząbkami czosnku.
Tak przygotowaną miksturę odstawiamy na dobę i
odcedzamy.
·  Syrop z cebuli –Wystarczy drobno posiekać trzy
cebule, dodać pięć łyżek miodu, odstawić na dobę i
odcedzić. Stosować trzy-cztery razy dziennie, po
jednej łyżce.

3.Katar:
·  Kuracja chrzanem powoduje, że wyjątkowo ostry
zapach działa odblokowująco na drogi oddechowe.
Wystarczy dodać go do kanapek.
·  Weź ciepłą kąpiel! Dodając do niej aromatyczne
olejki nie tylko skutecznie się rozgrzejesz, ale i
udrożnisz zapchany nos
4.Gorączka:
·  Chłodzące okłady, które należy przyłożyć do czoła.
Możesz je nasączyć zimną wodą lub owinąć ścierką
worek z lodem.
·  Zioła napotne, które wzmagają pocenie, dzięki
któremu oddajesz ciepło, co powoduje spadek
temperatury w szybkim tempie. Przyrządzaj z kwiatu
czarnego bzu i lipy z malinami.
·  Herbatkę lipową, która doskonale pomaga wypocić
gorączkę. Wystarczy zalać szklanką wrzątku dwie
łyżki kwiatów lipy, następnie należy przykryć i
odstawić na dziesięć minut. Kolejno dodaj ¼ szklanki
soku malinowego bądź dwie łyżeczki miodu.
Następnie wypij i wskocz do łóżka.
A Wy znacie inne  sposoby?

               Sprawdzone sposoby zebrała Blanka Bryk

Natalia Pytlos

Sandra Urbańczyk

.

.
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Awenturyn zielony
Awenturyn zielony jest odmianą krzemionki, która
wbrew swojej nazwie może przybrać dwie barwy:
zieloną oraz czerwoną. Za jego zieloną barwę
odpowiada chrom, a za czerwoną pomarańczowy
hermatyt. Występuje, m.in. w Brazylii oraz w Indiach.
Zazwyczaj jest szklisty. Nazwa awenturyn pochodzi
od włoskiego słowa "a ventura", które przetłumaczone
na polski znaczy "przez przypadek". Uważa się, że
awenturyn przynosi nowe możliwości, szczęście, a
także bogactwo. Zielony awenturyn zwany jest także
"Kamieniem możliwości", ponieważ niektórzy wierzą,
że zwiększa prawdopodobieństwo odniesienia
sukcesu we wszystkich dziedzinach życia oraz
energię. Mówi się, że kamień ten jest przeznaczony
dla trzech znaków zodiaku, którymi są rak, byk i
strzelec. Ciekawostka: Awenturyn był stosowany
przez ludzi już ponad dwa i pół miliona lat temu w
Dolinie Omo. Używano go ze względu na jego
kruchość, która umożliwia stworzenie ostrej krawędzi
do wyrobu narzędzi. 
                                                Natalia Gierczyk

Źródła: https://rodzimowiedzma.pl/awenturyn-opis-i-
wlasciwosci-mineralow/
https://akademiaducha.pl/awenturyn/ magiakamieni.pl

.

Oto nasz dział
przyrodniczy ze
stałym działem
o minerałach 
i artykułami,
które dotyczą
świata natury.
Zapraszamy do
przyjemnej
lektury!

Ciekawostki o srokach
Sroki łącząc się w pary w i  są
bardzo wierne swoim
partnerom, praktycznie
pozostają w związkach aż do
śmierci.
W wielu krajach sroki uważane
są za zły omen i zwiastun
nadchodzącego nieszczęścia.
Sroki jako jedyne ptaki budują
gniazda z dwoma wejściami    i
zadaszeniem. Gniazda często
zawieszane są wysoko na
drzewach lub chowane     w
gęstych krzakach. Konstrukcja
gniazd jest bardzo solidna.
Wbrew potocznemu
oskarżaniu srok o podrzucanie
swoich jaj do obcych gniazd,
nie jest to prawdą.

   Karolina Matysik 

.

http://m.in
https://rodzimowiedzma.pl/awenturyn-opis-i-wlasciwosci-mineralow
https://akademiaducha.pl/awenturyn
http://magiakamieni.pl


www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 1 10/2021 | Strona 5 
www.juniormedia.pl SZKOLNICZEK

.
.



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 1 10/2021 | Strona 6  
www.juniormedia.plSZKOLNICZEK

Idzie jesień, już słychać jej kroki, dlatego mamy coś dla Was - odpowiedź na podstawowe pytanie: Co
czytać wieczorami?

RECENZJE PROZĄ PISANE

1. Enola Holmes. Sprawa zaginionego markiza. Nancy Springer

 Lubicie książki o tematyce detektywistycznej?
Jeśli tak, Enola Holmes będzie dla was idealnym wyborem!
 W dniu swoich urodzin, matka Enoli niespodziewanie znika, nie pozostawiając po sobie nic, oprócz dziwnych,
zakodowanych wiadomości. Enola postanawia uciec z domu by odszukać matkę i uniknąć pójścia do pensji z
internatem dla dziewcząt, gdzie chcą posłać ją jej starsi bracia - Sherlock i Mycroft Holmesowie. Po drodze
natyka się na bardzo ciekawą zagadkę zaginionego markiza, której jej inteligentny umysł nie może tak po
prostu zostawić w spokoju. Dziewczyna postanawia odpuścić sobie poszukiwania matki i wchodzi w wir
tajemnic, jednocześnie unikając jak ognia swoich braci. 
 Książka jest napisana prostym językiem i szybko się ją czyta. Autorka wspaniale przedstawiła realia
dziewiętnastowiecznej Anglii i panujące tam surowe zasady. Cała seria liczy jak na razie cztery tomy, jednak
warto czekać na kolejne.
                                                                                                                                      Maria Szastok

2. Baśniobór Barndon Mull
Marzyliście kiedyś o życiu w świecie fantasy? Wspaniała seria  Baśniobór przeniesie was w magiczny świat
chciwych trolli, żartobliwych satyrów, złośliwych czarownic i nie tylko!
Rodzeństwo, Kendra i Seth, wbrew własnej woli, muszą spędzić wakacje u dziadka, z którym nie mają
najlepszych relacji. Jednak kiedy odkrywają, że dom i rozległe ziemie ich dziadka to tak naprawdę magiczny
rezerwat, a on sam jest jego opiekunem, wkraczają w zupełnie nowy świat. Świat stworzeń dobrych i tych złych,
które jeszcze sporo namieszają...
Świat, który stworzył Barndon Mull, jest idealnie zrealizowany. Wszystkie postacie mają swój oryginalny styl
bycia, który powoduje, że nie da ich się nie lubić. Akcja toczy się we współczesności, więc nie będzie
problemów ze zrozumieniem pewnych pojęć. W książce ponadto jest wiele zaskakujących wątków, no i
oczywiście świetny humor.                                                                                                                         Maria
Szastok

PROSTY I SZYBKI PRZEPIS NA CIASTKA KRUCHE

Składniki :

1 kilogram mąki
30 dag cukru
3 żółtka 
3 białka
2 opakowania cukru waniliowego
1 łyżeczka proszku do pieczenia

Wykonanie :

Jaja ucieramy z cukrem, dodajemy mąkę, proszek do pieczenia, cukier, delikatnie zagniatamy.
Z rozrobionego ciasta wykrawamy foremkami kształty.
Na natłuszczoną i posypaną bułką tartą blaszkę przekładamy ciasto.
Pieczemy do zrumienienia w temperaturze 180C - 220C
Smacznego! 
                                                                                                                       Marta Adamczyk
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Ja i moje harcerstwo

Założycielami harcerstwa w Polsce są Andrzej Małkowski i jego żona Olga Drahanowska - Małkowska. Założyli
pierwszą drużynę harcerską w Polsce. Współczesne harcerstwo to już nie harcerstwo sprzed wojny. Zadaniem
młodych ludzi w mundurach nie jest już walka o ojczyznę. Teraz harcerstwo to organizacja,      w której możesz
zdobyć umiejętności, o jakich nie mówi się w szkole . Na pierwszą zbiórkę zaprosiła mnie moja kuzynka.
Należałam wówczas do gromady Bobowe Rycerzyki. Z tą gromadą wyjechałam na pierwszy obóz letni do
Kokotka. Czas na obozie spędzałam na dobrej zabawie z kolegami i koleżankami oraz poznawaliśmy prawa
zucha, które towarzyszą mi do dnia dzisiejszego. Kiedy  skończyłam 3 klasę to przeszłam do 12 Drużyny
Harcerskiej Oręż . W harcerstwie zdobywa się stopnie. Pierwszy stopień to ochotniczka lub młodzik. Ja
posiadam  już drugi stopień tropicielki lub zwiadowcy . Na jednym stopniu są dwie nazwy dlatego, bo jedną
zdobywają dziewczyny ,a drugą chłopcy. W harcerstwie zdobywa się też sprawności, takie jak, np. śpiewak,
komputerowiec. Harcerze uczą się zarządzać projektami, koordynować pracę zespołu i przemawiać do ludzi
tak, żeby wszyscy ich słuchali. Harcerstwo zmotywowało mnie do nauki gry na gitarze. Dzięki harcerstwu
potrafię odnaleźć się w terenie przy użyciu mapy i kompasu, potrafię również wiązać węzły na linach. Jeden z
najważniejszych węzłów, które poznałam to węzeł ratowniczy. Potrafię też przyszyć guzik i rozpalić ognisko pod
nadzorem osoby dorosłej. Bez problemu mogę przygotować posiłek.  Z moją drużyną wyjeżdżam na różne
biwaki, obozy i Harc-ekspresy. Dzięki zadaniom, które otrzymujemy na Harc - ekspresach poznałam wiele
ciekawych miejsc. Byliśmy w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Krośnie i w wielu ciekawych miejscach Polski. Z
całą pewnością mogę zachęcić i zaprosić wszystkich do 12 Drużyny Harcerskiej  Oręż. Każdy znajdzie coś dla
siebie. 

                                                                                                                                 Zuzanna Horzela

 TITANIC - CZY JEGO KATASTROFA ZOSTAŁA UKARTOWANA? 4 TEORIE  
     W nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku doszło do najtragiczniejszej katastrofy w dziejach morskiej historii.
Zatonął wówczas przedwcześnie okrzyknięty niezatapialnym Titanic,  zabierając za sobą 1500 niewinnych
dusz. I choć stało się to 109 lat temu, spiskowcy nie próżnują w zdumiewających teoriach o Titanicu.  
     Kiedy słyszy się Titanic, co pierwsze przychodzi nam na myśl? Wielka katastrofa, więcej zabitych niż
ocalałych, zatonięcie niezatapialnego statku i góra lodowa. A co jeśli stało za tym coś innego? Coś... bardziej
nadprzyrodzonego jak klątwa? I to nie byle jaka, a klątwa egipskiej mumii. Pewna plotka twierdzi, że Titanic
transportował mumię, prawdopodobnie należącą do jednego z egipskich władców i to ona sprawiła, że statek
zatonął. 
  Najczęstszą teorią jest chciwość, która sprawiła, że właściciele White Star Line, bez wyrzutów sumienia
pozwolili, aby z portu wypłynął niegotowy statek . Linie mogły liczyć na odszkodowanie. Na  niezłą sumę
pieniędzy czekała także rodzina Rotshildów, która była jednym ze zwolenników powstania Banku Rezerw
Federalnych. Przeciwnicy - Benjamin Guggenhaim, John Jacob Astor IV i Isidor Strauss płynęli Titanicem, co
było na rękę Rotshildom. 
 Kolejną, trzecią teorią o Titanicu, jest ta, według której on nie zatonął! Jego miejsce miał podobno zająć
siostrzany Olympic, ponieważ Titanic nie został ukończony na czas. Statki były do siebie podobne z zewnątrz,
dlatego jedyne, co musieli zrobić to przerobić nazwę Olympic na Titanic, zmienić trochę wnętrze statku i voilá!
To małe oszustwo, miało opłakane skutki dla pasażerów i załogi statku. 
      Koniec XIX i początku XX wieku to okres, w którym trwały duże i intensywne prace nad okrętami
podwodnymi. Wojskowe projekty zostały ukryte przed niewtajemniczonymi i do dziś są jedną wielką enigmą.
Według nich, Titanic nie wpłynął w górę lodową, lecz zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem podwodnym.
Czy katastrofa miała doprowadzić do przedwczesnego wybuchu drugiej wojny światowej? Tego się nigdy nie
dowiemy.                                                       Maria Szastok
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Laura Szeliga .


