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Pandemia nie ustępuje...

Koronawirus, maseczki, szczepienia
Jak to wygląda w obecnych czasach?

Koronawirus wciąż
nie odpuszcza, a
wręcz przybiera
na sile.
Codziennie notuje
się kilka,
kilkanaście tysięcy
nowych zakażeń.
Rząd póki co nie
planuje
wprowadzać
nowych obostrzeń
(w tym
powszechnych
lekcji zdalnych),
ale zamierza

pilnować, by te już
istniejące były
przestrzegane. Do
nich zaliczają się
przede wszystkim
noszenie
maseczek w
pomieszczeniach
zamkniętych,
ograniczenia
liczby osób w
miejscach użytku
publicznego oraz
dystans
społeczny.

W szkole także
mamy specjalne
obostrzenia.
Oczywiście,
musimy nosić
maseczki.
Ponadto szkoła
jest podzielona na
3 strefy
bezpieczeństwa.
W skład pierwszej
wchodzą klasy 1-3
oraz 7c; drugą
tworzą klasy 4c,
5b, 6a, 7a, 8a;
natomiast trzecią

dzielą ze sobą
klasy 4a, 4b, 5a,
7b i 8b. Na
dodatek,
wszystkie klasy
mają zajęcia w
tylko jednej sali
(są wyjątki -
informatyka, W-F
oraz zajęcia, gdy
część klasy jest
oddzielona od
reszty - np. religia
i etyka).

Obecnie jednak

wiele obostrzeń
jest narażonych
na ostracyzm. Nie
ma co się temu
dziwić, mamy już
powoli tego dość.
Mimo wszystko,
staramy się ich
względnie
przestrzegać.
Należy pamiętać,
że obostrzenia
obowiązują
każdego z nas, 

(cd. na str. 2.)
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gdyż każdy z nas (też
zaszczepieni) może przenosić
wirusa (jedynie zaszczepieni nie
muszą przechodzić kwarantanny).
Oczywiście są osoby, które z
różnych przyczyn są zwolnione z
noszenia maseczki. Jedyne
przyczyny, dla których można
zostać zwolnionym, to:

- CAŁOŚCIOWE zaburzenia
rozwoju;

- zaburzenia psychiczne;

- niepełnosprawność intelektualna
w stopniu CO NAJMNIEJ
umiarkowanym;

- trudności w SAMODZIELNYM
odkryciu nosa i ust;

- ZAAWANSOWANE schorzenia
przebiegające z niewydolnością
oddechową lub krążenia.

Koty :)

NIEZWYKŁE 
KOTY 

MAINE COON

Koty Maine
Coon to 
bardzo
majestatyczne
zwierzęta.
Maine Coon to
rasa kota
pochodząca z
Ameryki
Północnej. 

Koty tej rasy
wyróżnia
wielkość 
(są jednymi z
największych

kotów
domowych).

Maine Coon
został uznany
za rasę
narodową
Kanady. 
Po raz pierwszy
pokazano go na
wystawie w
Nowym Jorku.
 
Warto 
wiedzieć, że
Maine

Coon
potrzebuje
towarzystwa
albo ludzkiego,
albo kociego. 

Mały Maine
Coon jest
wielkości
normalnego
domowego
kota.

Olga Sawicka

MUSI to być potwierdzone
dokumentem lub zaświadczeniem
lekarskim.

Aby obostrzenia zostały zdjęte,
Covid-19 musi stać się poważny
mniej więcej tak jak choroby
sezonowe. Według wielu
uczonych, jedynym na to
sposobem jest odporność stadna.
Podstawowym sposobem na jej
osiągnięcie są szczepienia. Około
50% (jedna na dwie osoby)
populacji jest zaszczepiona. Około
1% populacji czeka na drugą
dawkę. Pozostałe 49% to
niezaszczepieni. Przy takiej
tendencji odporności stadnej
jeszcze długo nie osiągniemy.
Lecz inną nadzieją (choć
niezależną od nas) jest odkrycie
lekarstwa na koronawirusa, dzięki
czemu mniej ludzi będzie
umierało. 

W ten sposób nie będzie trzeba
chronić się przed zakażeniem tak
jak teraz.

Podsumowując, czwarta fala
koronawirusa zbliża się
nieustannie. Musimy znowu
zacząć dostosowywać się do
obostrzeń, które
najprawdopodobniej będą coraz
ostrzej egzekwowane. Dzięki temu
mamy szansę na uniknięcie
jeszcze gorszych obostrzeń, jakie
mogą być wprowadzane. Dzięki
maseczkom szkoła może uniknąć
kwarantanny, a dzięki strefom
nawet jak dojdzie do zakażenia, to
tylko ok. 1/3 szkoły trafi na
kwarantannę. Doceńmy to, co
może nam zapewnić
przestrzeganie obostrzeń.

Krzysztof Kurzydło
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Pokemon Go: Listopad 2021! 
Czego możemy się spodziewać?

Co miesiąc będziemy informować
o wydarzeniach w Pokemon GO.
W październiku na przykład odbył
się event "Secrets of the jungle", w
którym można zdobyć mitycznego
Zaruda. Event tamten odbył się z
okazji premiery nowego filmu z
serii Pokemon o takim samym
tytule. W tym miesiącu rozpoczął
się nowy event o nazwie "Festival
of Lights". Dostaliśmy ostatnio
strasznie dużo informacji i
wiadomości o tym dość dziwnym
evencie. W listopadzie również
powróci Giovanni!

Jakie Pokemony będą się
pojawiać?

Do gry został dodany NOWY
POKEMON! Dedenne! Jest to w
naszej opinii jeden z 

najsłodszych pokemonów. Nie
doczekaliśmy się niestety jego
ewolucji, lecz i tak jest to sam w
sobie bardzo rzadki pokemon.
Podczas Festiwalu Świateł,
głównie będą się respić
elektryczne pokemony, do których
należy Dedenne. Do zdobycia
będzie również Vullabu i
Mandibuzz, obydwaj mają wersję
shiny.

Powrót Giovanniego? Więcej
informacji o Hoopie!

Zespół GO Rocket kojarzy nam się
zwykle z dość słabymi shadow
pokemonami. Lecz czy są one
takie złe? Shadow pokemony mają
mniejsze CP, lecz za to mają O
WIELE większe IV oraz ich ataki
zadają 2x więcej!

!

W tym miesiącu powrócił Giovanni
- założyciel GO Rocket. Pokonując
go, można było zdobyć wiele
bardzo dobrych shadow
pokemonów: Shadow Mewtwo,
Shadow Articuno, Shadow Moltres
czy również Shadow Zapdos. Jak
to opisuje Niantic, Giovanni porwał
Hoopę i chce przejąć Festiwal
Świateł. Hoopa jest możliwy do
zdobycia w quescie
"Misunderstood Mischief". Z okazji
powrotu Giovanniego został
dodany etap 15 i 16 questa.
Niestety, w tym quescie nie
dostaniemy nic w stylu walki z
Giovannim. Za to dostaniemy w
trakcie questa Absola oraz
Duskonira. 
Jeśli zakończymy w odpowiednim
czasie questa
(cd. na str. 4.)

!

Materiały własne
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(dokładny termin nie został
podany), dostaniemy dostęp do
specjalnego researcha, dzięki
któremu dowiemy się więcej o
Hoopie. Posiadając Super Rocket
Radar, możemy namierzyć
Giovanniego. Niestety, radaru nie
można obecnie zdobyć. Giovanni
zmienia swoje pokemony, teraz
do walki wystawia: Persiana,
Rhyperiora, Kinglera, Nidokinga i
wcześniej wspomnianą Lugię.
Liderzy Cliff, Arlo i Sierra również
zmieniają swoje pokemony! Teraz
do zdobycia będą o wiele bardziej
atrakcyjne shadow pokemony!

Eventowe Pokemony!

Z okazji premiery nowej gry z
serii Pokemon na Nintendo
Switch do zdobycia będą
eventowe pokemony: Turtwig,
Chimchar oraz Piplup będą nosić
eventowe czapeczki. Event
będzie podzielony na dwie
części. Trwać on będzie od 16 do
21 listopada.

Podsumowując:

- Event na elektryczne pokemony
i debiut Dedenne.

- Lepsze shadow pokemony.

- Kontynuacja questa
"Misunderstood Mischief".

- Tajemniczy powrót
Giovanniego.

- Eventowe Pokemony.

Bruno Stąporek, Alex Capparè
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Wybory!

Moja przygoda 
w Samorządzie Szkolnym

Nudziło mi się
na przerwie i
Zuzia zapytała,
czy chcemy
pójść z nią na
zebranie
Samorządu.
Razem z
dziewczynami
powiedziałyśmy:
“no dobra” i
poszłyśmy. W
trakcie moja
koleżanka
Leonia
powiedziała:
“Podnieś rękę
do góry”.Ja
podniosłam no i
pani nagle

mówi: “Julia,
Leonia i Hania”.
Spotkanie się
zakończyło,
poszłyśmy na
górę i
zapytałam
Leonii, na co
się zapisała. A
Leonia
powiedziała, że
będziemy
siedzieć przy
stoisku, przy
którym będą
oddawać głosy
na
Przewodniczącego
Szkoły i
Rzecznika Praw

Ucznia. Wybory
miały być 16
października.
Był 15, pani
kazała się
ubrać na
galowo. Nie
mogłam spać,
tak się
ekscytowałam.
Nadszedł 16,
opuściłam 5
lekcji, ale było
czadersko.
Potem
szukałam
pozostałych
nauczycieli,
następnie
liczyłam głosy,

potem jak
policzyliśmy,
głosy to zaczął
się apel, na
którym
czytałam, że
wygrał Krzyś
Kurzydło, a
Rzecznikiem
został Borys
Konieczyński. I
tak wszystko
się zakończyło.

 Julia Maciejska
:>
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