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ZBIÓRKA KARMY DLA ZWIERZĄT ZE
SCHRONISKA 

Dnia 18 stycznia 2022 r. odbyło się
przekazanie zebranej karmy dla
zwierząt ze schroniska w Piotrkowie
Trybunalskim. Została przekazana
duża ilość artykułów. Były to m. in.
koce, siano, i dużo karmy dla psów i
kotów. Udział w zbiórce wzięły klasy
I-III i IV-VIII. Najwięcej materiałów
przyniosły klasy: II c, III e.

KILKA SŁÓW O SCHRONISKU
Warunki dla zwierząt w schronisku są
dobre, zwierzęta mają do dyspozycji
boksy z wybiegami, kociarnie z
wolierą, wybieg dla psów, pawilon
przeznaczony na kwarantannę
zwierząt, pomieszczenie
przeznaczone na gabinet
weterynaryjny z wyposażeniem,
pomieszczenia dla chorych zwierząt,
itp. 

autor: Kacper Chwałowski 21.01.2022 odbyły się zawody  w
siatkówkę. Nasze zawodniczki z klas
ósmych i siódmych spisały się znakomicie
zajmując 3 miejsce. W drużynie było 7
zawodniczek. Trenował je Pan Piotr
Narejko - nauczyciel wychowania
fizycznego. W drużynie znajdowały się
dwie członkinie samorządu szkolnego
czyli Nadia Żegota i Alicja Nowakowska.
W reprezentacji grały 3 dziewczyny z
klasy 7, oraz 4 z klasy 8.
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SPORT

Życie sportowe naszej szkoły w roku szkolnym 2021/2022
W tym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczyła 15 razy w różnych zawodach sportowych. Rywalizowaliśmy z
szkołami z innych miast, oraz z tymi z Piotrkowie Trybunalskim. Oto lista niektórych zawodów w których
braliśmy udział:
- 16.11.2021 - Tenisiści stołowi piątą drużyną rejonu Bełchatów
- 09.11.2021 - Tenisiści stołowi wicemistrzami Piotrkowa Trybunalskiego
- 28.10.2021 - II Miejsce w półfinale mistrzostw województwa w pływaniu sztafetowym dziewcząt.
- 03.11.2021 - Dziewczyny z SP12 mistrzami miasta w piłce ręcznej
- 04.11.2021 - Chłopaki z SP12 wicemistrzami miasta w piłce ręcznej
- 05.11.2021 - 3 miejsce w ramach igrzysk młodzieży
- 26.10.2021 - Chłopaki z klas 7/8 wicemistrzyniami miasta w sztafecie pływackiej
- 26.10.2021 - Dziewczyny wicemistrzyniami miasta w sztafecie pływackiej.
- 04.10.2021 - 2 miejsce w powiatowych biegach sztafetowych.

Wywiad z drużyną która grała w zawodach siatkówki 21.01.2021
Jak się czułyście przed zawodami?
- Wszystkie bardzo się stresowałyśmy.
Która szkoła była najtrudniejszym rywalem?
- Najbardziej stresował nas mecz z SP2, który niestety przegrałyśmy.
Ile trenowałyście przed zawodami?
- Trenowałyśmy dość krótko, od 12 stycznia.
Które miejsce zajęłyście?
- 3
Czy jesteście zadowolone z swojej gry?
- Czasami zdarzały się małe potknięcia, ale uważamy że spisałyśmy się na medal.

autor: Bartosz Górnisiewicz
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CIEKAWOSTKI O ZWIERZĘTACH I PARA W RUCH

"WĘŻE JADOWITE"
Do grupy tej należą węże, które zabijają ofiary,
wstrzykując do ich ciała jad. Węże te mają specjalne
zęby jadowe połączone z gruczołem, w którym jad jest
gromadzony. Podczas ukąszenia jad przez kanaliki w
zębach dostaje się do ciała zaatakowanego
zwierzęcia i powoduje jego śmierć – nieduże
zwierzęta giną w ciągu kliku minut od ukąszenia. Do
najbardziej jadowitych węży należą grzechotniki,
kobry i mamby.
Kobra królewska jest największym jadowitym wężem
świata. Najczęściej ma około 5 metrów długości.
Występuje w Indiach. Jej jad potrafi zabić słonia 
w ciągu 3 godzin, a człowieka – w ciągu 15 minut.
Mamba Czerna jest natomiast największym jadowitym
wężem Afryki. Ma około 4 metrów długości. Jest
bardzo agresywna. Po wykluciu się z jaja ma
ubarwienie zielone. Dopiero później staje się
oliwkowobrązowa.

autor: Kacper Chwałowski

TKt48
Seria parowozów tendrzaków była produkowana
w latach 1950-1957 w zakładach HCP (94 sztuki) 
i Fablok (199 sztuki). Przeznaczone one były do ruchu
towarowego i ruchu podmiejskiego. Masa napędna
była nie duża, co w połączeniu z czterema parami kół
napędowych dawało doskonałe przyśpieszenie
rozruchu. Cecha ta sprawiła, iż że zdecydowana
część tych parowozów prowadziła składy osobowe
zatrzymujące się na dużej liczbie przystanków. Dosyć
mała średnica kół napędowych ograniczała prędkość
maksymalną, jednakże była ona wystarczająca dla
większości zastosowań. TKt48 ogranicza więc
przyczepność i wynosi 15 800 kg. Maksymalna
prędkość TKt48 wynosi 80 km/h 
z pociągiem osobowym i 60 km/h z pociągiem
towarowym. W terenach górskich TKt48 mógł na
wzniesieniu 20 procent ciągnąć składy osobowe
osobowe (4-osiowe) o masie 155 t z szybkością nawet
50 km/h.

autor: Patryk Kuśmierski 
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KALENDARZYK CIEKAWYCH ŚWIĄT

Międzynarodowy Dzień Edukacji
W 2022 roku przypada on przypada na 
24 stycznia (poniedziałek)
Na świecie w XXI wieku ok. 750 mln dzieci nie umie
czytać i pisać. To przerażające dane.
Międzynarodowy Dzień Edukacji ma zwracać uwagę
ludzi na to, że nadal są regiony świata, gdzie
edukacja w ogólnie nie istnieje, albo jest na niskim
poziomie. W tym dniu są m.in. organizowane zbiórki
przyborów szkolnych dla dzieci z Afryki i kampanie
uświadamiające społeczeństwo o tym problemie.

Dzień Sekretarki i Asystentki
W 2022 roku przypada on na 25 stycznia (wtorek)
Święto obchodzone w wielu krajach w ostatnią środę
kwietnia (w Polsce również w styczniu) – ma na celu
docenienie pracy pracowników biurowych, takich jak
sekretarki, asystentki czy recepcjonistki. Sam pomysł
pojawił się w już w latach 50. ubiegłego wieku, kiedy
amerykański rynek pracy boleśnie odczuwał brak
wykwalifikowanych pracowników administracyjnych.
Oficjalny wydźwięk ten inicjatywie dał sam sekretarz
handlu Charles Sawyer, który w 1952 roku ogłosił
Tydzień Sekretarek. Obecnie w Dzień Sekretarki 
i Asystentki – zwłaszcza na Zachodzie –
organizowane są imprezy i konkursy dla pracowników,
a panie mogą również liczyć na drobne upominki w
postaci  na drobne upominki w postaci kwiatów,
słodyczy czy nawet czasu wolnego.

Światowy Dzień Celnictwa
W 2022 roku przypada on na 26 stycznia (środa)
To święto obchodzone od 1983 roku. Jego celem jest
upamiętnienie założenia Światowej Organizacji Ceł -
Rady Współpracy Celnej, której inauguracyjna sesja
miała miejsce w Brukseli 26 stycznia 1953 roku.
Polska przystąpiła do obchodów Światowego Dnia
Celnictwa w 1992 roku.

autor: Kacper Chwałowski 
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WYWIADY

Wywiad z nauczycielem języka polskiego - panem Łukaszem Jakubowskim

1. Czemu pan postanowił zostać nauczycielem języka polskiego?
O zostaniu nauczycielem zdecydowałem dopiero na czwartym roku studiów, a więc bardzo późno. Udzielałem
wówczas pomocy w nauce dzieciom z różnego rodzaju problemami. Dostrzegłem wtedy jak wielką sprawia mi
to przyjemność. Myślę że to zaważyło na mojej decyzji.
2. Co jest według pana najlepszą rzeczą w pracy nauczyciela?
Dla mnie najlepszą rzeczą jest kontakt z uczniami, "uczestnictwo"  w ich życiu i możliwość obserwowania, jak
dorastają i się rozwijają.
3. Co jest według pana najgorszą rzeczą w pracy nauczyciela?
Wydaje mi się, że najgorszą rzeczą w mojej pracy bywają bierne postawy uczniów. Bardzo nie lubię, gdy moi
podopieczni nie chcą wykorzystywać pełni swoich możliwości.
4. Woli pan lekcje zdalne czy stacjonarne i dlaczego?
Zdecydowanie wolę lekcje stacjonarne ze względu na bezpośredni kontakt z uczniami. Dzięki takim interakcjom
wiem, czy omawiany temat jest dla nich jasny.
5. Woli Pan korzystać z dziennika elektronicznego czy papierowego?
W tej kwestii nie mam określonej opinii. Obie formy prowadzenia dziennika mają swoje plusy i minusy.

Wywiad z nauczycielem języka angielskiego – panem Tomaszem Wróblem
1. . Czemu pan postanowił zostać nauczycielem języka angielskiego?
Po studiach filologicznych poszukiwałem pierwszej pracy, pojawiła się możliwość zostania nauczycielem,
spodobało mi się to i tak już pozostało.
2. Co jest według pana najlepszą rzeczą w pracy nauczyciela?
Kontakt z dziećmi.
3. Co jest według pana najgorszą rzeczą w pracy nauczyciela?
Sprawdzanie testów, w szczególności gdy w konkretnym czasie jest ich bardzo dużo.
4. Woli pan lekcje zdalne czy stacjonarne i dlaczego?
Zdecydowanie stacjonarne, to większa możliwość szybkiego sprawdzenia wiedzy i pomocy uczniowi.
5. Woli pan korzystać z dziennika elektronicznego czy papierowego?
Oba są dobre, ale myślę że już niedługo będziemy śmiać się z tego, że kiedyś chciało się komuś zapisywać tyle
informacji na papierze.

Wywiad z przewodniczącą szkoły - Nadią Żegotą 
1.Jakie projekty samorządowi udało się zrealizować w trakcie 1 semestru?
Zbiórkę pieniędzy na podręczniki dla dzieci z Afryki „podręczniki za grosiki”. Rozpoczęliśmy projekt „Mam
talent”, którego nie udało nam się ukończyć podczas 1 semestru z powodu lekcji zdalnych i obostrzeń.
2. Jakich projektów nie udało się zrealizować przez sytuację pandemiczną?
Dyskotek.
3.Czy macie jakieś zadania które chcecie wykonać do końca roku?
Tak, na drugi semestr planujemy więcej wydarzeń o ile sytuacja pandemiczna nam na to pozwoli.
4.Czy są jakieś pomysły od uczniów które nie są możliwe w zrealizowaniu? Jeżeli tak to jakie?
Większość uczniów chciałaby dyskoteki i właśnie tego nie możemy zrealizować.
5.Jak samorząd ocenia swoją pracę w 1 semestrze?
Dobrze.
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O HISTORII FILMU I CUDA ŚWIATA

 "Avengers, Wojna bez granic"
Film ,,Avengers, Wojna bez granic‘’ miał swoją
premierę w USA 23 kwietnia 2018 roku, a w Polsce
już 26 kwietnia 2018 roku. Produkcja była stworzona
na podstawie serii komiksów o super bohaterach. Film
pokazuje walkę marvelowych super bohaterów 
z czarnym charakterem - Thanosem. W filmie zagrali
między innymi Robert Downey Jr. jako Iron Man 
i Tony Stark, Chris Hemsworth jako Thor, Mark
Ruffalo jako Bruce Banner i Hulk, Chris Evans jako
Steve Rogers i Kapitan Ameryka, Scarlett Johansson
jako Natasha Romanoff i Czarna Wdowa, Elizabeth
Olsen jako Wanda Maximoff i Scarlet Witch.
Produkcję światowej sławy wyreżysowali Anthony 
i Joe Russo, muzykę skonponował Alan Silvestri,
Montażem zajęli się Jeffrey Ford i Matthew Schmidt.
Słynne kostiumy stworzyła Judianna Makovsky.
Budżet filmu wynosił 316 000 000 $, a przychód
wynosił 2 046 669 485 $.

autor: Bartosz Górnisiewicz 
Słynna tarcza kapitana Ameryki

Romantyczna Droga
Romantyczna Droga prowadzi przez miasteczka,
pamiętacie czasy średniowiecza, przyciągające wzrok
zamki, niczym nie skażony krajobraz Bawarii. Ciągnie
się od Wiirzburga do Fussen. Cała trasa liczy około
trzystu kilometrów. Pomysł Romantycznej Drogi
zrodził się ponad pół wieku temu w konsorcjum
miasteczek, poszukujących nowych sposobów
rozwoju i zarabiania na turystyce. Początkowo wielu
ludzi bardzo sceptyczne podchodziło do tego pomysłu
i nie wróżyło mu sukcesu, a jednak udało się i pomysł
zrealizowano. Dzisiaj to już doskonale przygotowane
miejsce na turystycznej mapie. Wiirzburg na północy
jest tradycyjnie punktem startowym. Jego głównymi
atrakcjami są Residenz Palace, Marienberg Fortress i
Stare Miasto.

autor: Kacper Chwałowski 

Romantyczna droga
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KRAJ EUROPY I KĄCIK KULINARNY

CZECHY
Państwo śródlądowe w Europie Środkowej.
Stolicą i największym miastem Czech jest Praga.
Na powierzchni 78 866 km² żyje ponad 10,6 mln osób,
z czego 94 procent to Czesi. Głową państwa jest
prezydent. Czechy są członkiem wielu organizacji
międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej,
NATO, strefy Schengen, Rady Europy, OECD i Grupy
Wyszechradzkiej. Według Banku Światowego Czechy
należą do 31 najbogadszych krajów świata pod
względem dochodów. Nazwa Czechy pojawia się po
raz pierwszy w źródłach pisanych w IX wieku. W 1777
roku pojawia się młodsza nazwa Česko, będąca
wynikiem procesów słowotwórczych zachodzących
wówczas w języku czeskim. 

autor: Patryk Kuśmierski
 

Flaga Czech

SERNIK
Składniki:
- 1 kg sera w wiaderku bądź do mielenia
- 10 jajek
- 1 szklanka cukru
- 250 g masła roślinnego
- 2 opakowania budyniu śmietankowego lub
waniliowego
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 1 zapach arakowy lub rumowy (zamiast tego można
dodać pasty waniliowej)
- 2 łyżeczki gęstej śmietany 18%
Przygotowanie:
Żółtka ucieramy z cukrem, dodajemy masło roślinne,
ucieramy. W misce mieszamy ser, zapach, budyń,
proszek do pieczenia i śmietanę.
Białka ubijemy ze szczyptą soli na płynną pianę.
Łączymy 3 masy serową + żółtka + piana. Ciasto
wylać do formy wyłożonej papierem do pieczenia.
Wstawić do nagrzanego do 180° piekarnika na około
1h. Po upieczeniu nie wyjmować ciasta z piekarnika.

autor: Bartosz Górnisiewicz 
Sernik
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ROZWIĄŻ TO SAM!

To już koniec tego numeru. :(
Mamy nadzieję że numer się podoba jeżeli masz jakąś propozycję lub spostrzeżenie napisz do nas na
F a c e b o o k u Gazetka Szkolna (zdjęcie z koziołkiem Matołkiem) lub pod adres mailowy
g.szkolna12@gmail.com

P.K P.K

ZAGADKI
Rolnik ma 1 łódkę. Musi przewieś marchew, królika 
i wilka. Na raz może wziąć tylko jedną rzecz. Królik
nie może zostać sam na sam z marchwią, bo ją zje, 
a wilk nie może zostać sam na sam z królikiem, bo
również go zje. Jaka jest kolejność przewozu?

Jakiej litery brakuje? P...ŚCPSN

Dorota i Basia wzięły udział w zawodach szachowych.
Każda grała 5 rund. Dorota wygrała 
3 razy czyli tak samo jak Basia. Jak to możliwe?

Mama Ani ma 5 córek. Jeśli imiona córek to
odpowiednio: Magda, Sylwia, Małgosia i Kasia. To
jakie będzie imię piątej córki?

autor: Patryk Kuśmierski  

Odpowiedzi należy wysyłać pod adres
g.szkolna12@gmail.com

MAT W JEDNYM
RUCHU

MAT W JEDNYM
RUCHU
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