WagnerPress II

Szkoła Podstawowa nr 13
im. H. Wagnera
ul. Rewolucjonistów 18
42-500, Będzin

Numer 151 10/21
ORGANIZATOR
PROJEKTU

www.juniormedia.pl

REDAKTORZY NUMERU:

Karolina, Zuzia, Magda, Marek, Kacper, Maciek

Dziennik Zachodni | Numer 151 10/2021 | Strona 2

www.dziennikzachodni.pl

WagnerPress II

www.juniormedia.pl

DZIEŃ JĘZYKÓW EUROPEJSKICH
W naszej szkole oczywiście nie zapomnieliśmy Dniu Języków Europejskich.
Wszystkie klasy wzięły w nim udział.
Były trzy konkursy.

Uczniowie klas 1-3 wykonali maskotki charakterystyczne dla danego
kraju europejskiego.
Klasy 4-8 był ozdobiły drzwi do swojej sali powitaniami w różnych
językach.

NA DRZWIACH

KLASY 7 F

Był też szkolny konkurs rozpoznawania języków europejskich.
Oto laureaci:
I miejsce - Julia Chlebowska z 8 a
II miejsce ex aequo - Jan Węgrzyn z 5 d i Alicja Kiszka z 4 a.
Maciek

KONKURS W LICEUM KOPERNIKA
Wzięliśmy też udział w międzyszkolnym konkursie,
który przygotowali dla uczniów szkół podstawowych
nauczyciele z I LO im. M. Kopernika w Będzinie.
Wykonywaliśmy zadania z różnych języków obcych,
zarówno tych których uczymy się w szkole, takich jak
angielski i niemiecki, jak i tych, których można uczyć
się w liceum, czyli francuskiego, włoskiego i
rosyjskiego.
Oczywiście był też test z ogólnej wiedzy na temat
języków europejskich.
Marek

EUROPEJSKIE MIŚKI

KLAS I III

Zabawa była przednia. Uczniowie chodzili po
szkole ze specjalnymi paszportami, do których
zbierali punkty za kolejne zadanie.
Po konkursie wszyscy zebrali się na auli, gdzie
ogłoszono wyniki konkursu.
Marek Boryń
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NA HARCERSKIM SZLAKU
część 4
Nasz będziński huﬁec co roku organizuje Rajd o Złoty Liść Jesieni. W tym roku cała
trasa przebiegała prze Grodziec i była wypełniona punktami z wiedzy harcerskiej.
Rajd odbył się 9 października. Na szczęście dopisała pogoda.

RAJD O ZŁOTY LIŚĆ JESIENI
Na punktach harcerze zmierzyli się z pierwszą
pomocą, regulaminem umundurowania, majsterką
obozową, szyciem, maszerowaniem z piosenką i
quizem.

NA SZLAKU PATROLU druhny
KAROLINY
Nie pierwszy raz byłam na harcerskim rajdzie o Złoty
Liść Jesieni.
W tym roku byłam patrolową. Mieliśmy do zaliczenia
osiem punktów. Na sześciu z nich musiałam
zameldować mój patrol.
Każdy patrol przechodził trasę w innej kolejności.
Mój zaczął od punktu w hufcu, na którym mieliśmy
odpowiedzieć na jedno pytanie dotyczące pierwszej
pomocy.
Następnie udaliśmy się na Rozkówkę, gdzie mieliśmy
sprawdzać w parach mundur.
Trzeci punkt znajdował się przy wieży ciśnień.
Mieliśmy rozłożyć kojkę i złożyć mundur.
Następnie poszliśmy na Górę Dorotkę. Trzy
wylosowane osoby przyszywały guziki i zszywały
pagony.
Nasz ostatni punkt znajdował się przy kopalni.
Odpowiadaliśmy na trzy pytania.
Przed odejściem dostaliśmy liście, które mamy
przyszyć na mundur.
Na trasie były też dwa punkty z kopertami, w których
były zagadki. Ich rozwiązanie prowadziło nas do
kolejnego miejsca.
Po przejściu całej trasy wróciliśmy do hufca i
zjedliśmy zupę pomidorową.
Rajd zakończyliśmy obrzędowym ogniskiem.
Karolina Szopińska

Dziennik Zachodni | Numer 151 10/2021 | Strona 4

www.dziennikzachodni.pl

WagnerPress II

www.juniormedia.pl

DZIEŃ JANA PAWŁA II
Dzień Jan Pawła II obchodzimy 16 października
Dlaczego?
16 października 1978 roku arcybiskup krakowski Karol Wojtyła - pierwszy kardynał z Polski i pierwszy po 455
latach biskup Rzymu, niebędący Włochem, został wybrany na papieża i przybrał imię Jan Paweł II.

Od 16 października 1978 roku do 2 kwietnia 2005 roku
był Papieżem, głową Watykanu.

OD KAROLA DO JANA PAWŁA II
Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku, a zmarł 2
kwietnia 2005 roku.
Przyszedł na świat w Wadowicach, tam uczęszczał do gimnazjum, a
następnie udał się na studia na uniwersytet Jagielloński. Studiował na
Wydziale Filozoﬁcznym. W 1942 roku podjął studia teologiczne w
Krakowskim Metropolitarnym Seminarium Duchownym. W 1946 roku
przyjął święcenia i został duszpasterzem. W 1958 roku został biskupem,
a następnie arcybiskupem.
Później został Papieżem całego świata. W 1981 roku miał miejsce
zamach na jego życie, jednak cudem udało się go uratować.

Był to człowiek niezwykły, niosący szczęście, zgodę i wiarę, która nigdy go nie opuszczała, nawet w
najtrudniejszych momentach życia.
Kierował do młodych ludzi wiele złotych myśli.

,,Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.”
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to,
co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Zuzia Zębala
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DZIEŃ JANA PAWŁA II
Czy wiecie, że...

CIEKAWOSTKI NA TEMAT JANA PAWŁA II
1. Karol Wojtyła był pierwszym
papieżem pochodzącym z Polski

2. Papież odwiedził aż 132 kraje
świata, 900 miejscowości i w
drodze łącznie spędził ponad
półtora roku. W tym czasie 2400
razy przemówił do wiernych.

3. Papież był również oryginalną
osobą. Nosił na ręku zegarek i
czytał bez okularów. Uprawiał
również sporty - jazda na nartach,
kajakarstwo, wspinaczkę górską.

4. Papież niezwykle mocno kochał
dzieci. Zawsze chciał, aby miały
godne i dobre życie. Jako
pierwszy, Papież napisał list
właśnie do dzieci

5. Był to pierwszy Papież, który
wziął udział w koncercie rockowym
w Bolonii.

6. Karol Wojtyła był pierwszym
Papieżem, który znał biegle aż 10
języków obcych: angielski,
niemiecki, francuski, włoski,
hiszpański, rosyjski, łacinę,
ukraiński, czeski i węgierski.
Porozumiewanie się z innymi
ludźmi przychodziło mu z
łatwością.

7. Jan Paweł II zasłynął w Watykanie tym, że
wprowadził Internet. Było to niesamowite
przedsięwzięcie, wcześniej nieosiągalne dla
mieszkańców Watykanu.

8. Pierwszy złamał stereotyp lektyki, czyli noszenia
Papieży. Uważał, że jest to zbędne i niepotrzebne.

9. Papież Polak, przybywając na konklawe, miał
niesamowicie ubogie kieszonkowe. Było to zaledwie
125 franków szwajcarskich.

10. Jan Paweł II był najmłodszy z trójki dzieci
Wojtyłów. Miał siostrę Olgę Marię, która zmarła 16
godzin po porodzie oraz brata Edmunda - lekarza,
który zmarł w wieku zaledwie 26 lat.

11. Matka Karola zmarła, gdy miał zaledwie 9 lat. Od
tej chwili jego matkę zastępowała Matka Boska.

12. Karol Wojtyła urodził się o tej samej godzinie, o
której został wybrany 58 lat później na Papieża.

13. Karol Wojtyła nie dowiedział się o śmierci matki
od ojca, lecz od nauczycielki. Jego tata był w bardzo
złym stanie w chwili, kiedy mama zmarła, dlatego
poinformowała go o tym nauczycielka.
opracowała: Zuzia Zębala
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GRZYBOBRANIE
Na kolegium redakcyjnym tak sobie rozmawialiśmy o grzybkach, bo przecież jesień to
najlepszy czas na wyprawę do lasu. Nie tylko cieszy spacer na świeżym powietrzu, ale
koszyk pełen grzybków. Nie zawsze są to borowiki. Na zdjęciach zbiory naszych
redaktorów.

CZAS NA GRZYBKI

zbiór redaktora

Czasami, myśląc o grzybach,
przypominamy sobie huby na
drzewach,
jednak
najczęściej
wyobrażamy sobie grzyby leśne, a
raczej ich owocniki zaopatrzone w
piękny kapelusz wystający spod
liści. Grzyby znacznie różnią się od
roślin i nie mają zdolności
fotosyntezy, nie mają też ciałek
zieleni, stąd muszą radzić sobie
inaczej.

nie trafiły do koszyka

Podobno pod tymi grzybkami
mieszkają krasnoludki, więc ich
nie niszczcie, bo gdzie się
podzieją te małe ludki?

Jesień to czas grzybobrania. W
tym okresie w naszych lasach
występuje ich najwięcej. Prawie
każdy z nas był kiedyś w lesie
szukać
grzybów.
Dla
zdecydowanej większości grzyby
to po prostu podgrzybki, borowiki,
kurki, rydze.

ostania fotka przed suszeniem

Oprócz grzybów jadalnych w
naszych lasach występują również
grzyby trujące. Najbardziej znanym
przedstawicielem takiego grzyba
jest muchomor. Ma on przepiękny
czerwony kapelusz w białe kropki.
Zjedzenie
takiego
grzyba
najczęściej prowadzi do śmierci.
Wybierając
się
na
grzyby,
powinniśmy zbierać tylko te,
których jesteśmy pewni, że są
jadalne. Jeśli nie mamy pewności,
powinniśmy je zostawić, nie
niszcząc ich, żeby zostały dla
leśnych zwierząt.
Magda Grabowska

koszyk podgrzybków redaktora

Niezbędny do istnienia pokarm
pobierają z materii organicznej
wytworzony
przez
rośliny
i
zwierzęta. Grzyby są obecnie
praktycznie wszędzie, nie tylko w
lesie, ale również na polach i
łąkach.My najbardziej cenimy te
występujące w lasach. Można z
nich przygotować wiele pysznych
potraw. Można je jeść smażone,
suszyć jak i marynować.

leśne złote runo

Jeśli mało jest grzybków, można
zerwać wrzos, który długo i
pięknie wygląda w wazonie.

