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Postanowienia
noworoczne

 “Co jest twoim
noworocznym
postanowieniem?”
Tak brzmiało nasze
pytanie.
Najczęstsze
odpowiedzi to:
“Mieć lepsze
oceny”; “Dostać się
do dobrej szkoły”;
“Zdać egzaminy”;
“Lepiej się uczyć”.
Tylko, czy takie
postanowienia są
prawdziwe? A
może uczniowie
chcieli tylko zrobić
dobre wrażenie na
nauczycielu? Na
pewno,  kiedy
uwierzymy w
siebie i zaczniemy
pracować, 
wyniki się
poprawią. 

Następna grupa
powtarzających się
to:  “Dużo ćwiczyć”,
“Czytanie książek”.
Pewnie cieszą one
serca ludzi
ambitnych,
głodnych wiedzy i
samorozwoju.
Bardziej oryginalne
były: “Więcej czasu
z rodziną”,
„Wstawać
wcześniej”, „Nie
jeść słodyczy”. 
   Warto
wyznaczać  sobie
cele, pracować na
nie, by na końcu
odnieść swój
największy sukces 
   Ja i cała
redakcja, życzymy,
aby Wasze
postanowienia się
spełniły, a jeśli ich
jeszcze nie macie,

pamiętajcie, one
się same nie
stworzą, czas
ucieka, ruszajmy,
by osiągnąć więcej.

Blanka Bryk

Na schemacie
pisownia oryginalna
- przydałoby się
niektórym jeszcze
jedno
postanowienie;)

.

Sylwester 2022

    Rok 2021 zleciał szybko, lecz warto
wrócić do tego jak spędziliśmy ostatnie
godziny tamtego roku. Nieważne czy z
rodziną, z przyjaciółmi, czy samemu,
ważne jest to, by dobrze  się bawić.     
 Zebrałam informacje o tym, co uczniowie
naszej szkoły robili w sylwestra i
zgromadziłam je tutaj specjalnie dla Was.
Być może użyjecie kilku pomysłów,
organizując imprezę w przyszłym roku. 
 

    Najczęstsze były nocowania lub imprezy
sylwestrowe. Spędzanie czasu z przyjaciółmi było zdecydowanie
najpopularniejszym sposobem na wspólne świętowanie.
Oglądanie filmów, jedzenie pizzy, ciekawe rozmowy, to wszystko
sprawia, że bez dwóch zdań to nocowania i imprezy są na
pierwszym miejscu. Niektórzy jednak wolą spokojną atmosferę
rodzinnego sylwestra. Spędzanie tego dnia z naszymi
najbliższymi to dobra alternatywa, gdy nie chcemy chaosu,
panującego na większości imprez. Tutaj możesz napić się
herbaty i oglądać fajerwerki w domowym zaciszu. 
Dla tych, którzy nie przepadają za sylwestrem lub ludźmi też
istnieje rozwiązanie - spędzanie sylwestra samemu, siedząc pod
kocem i oglądając ulubiony serial. Był to jeden z bardziej
popularnych sposobów i przyznam, że jest on moim ulubionym. 
  Nie pozostaje mi nic innego niż zapytać, czy wymieniłam tu
sposób, w który Wy spędziliście sylwestra? Mam nadzieję, że
sylwester w roku 2022 będzie tak samo udany! 
Emilia Brol

.
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Uwaga! Uwaga! Pamiętajcie 21 i 22 stycznia obchodzimy
Dzień Babci i Dzień Dziadka, poniżej podrzucamy
pomysły.

Co nasze ankiety
mają dla Was?

Włącz się w akcję,
pomagaj!

Pomysły na prezenty dla babci i dziadka 
Oto kilka ciekawych i nietypowych pomysłów na
prezenty na Dzień Babci i Dziadka: 
1.  Własnoręczna kartka z życzeniami 
Przykładowy pomysł: 
Przygotuj kartki, nożyczki, kolorowe pisaki oraz klej.
Wytnij podłużne paski z kilku kartek i zwiń je w
rulony. Na zgiętej wpół kartce narysuj wybrany kształt,
np. serce, a następnie przyklej rulony. Na drugiej
stronie kartki napisz życzenia kolorowymi pisakami. 
2.  Podaruj dziadkom bilety do kina lub do teatru. 
3.  Upiecz pyszne babeczki, ciasteczka lub ciasto. 
4.  Możesz wykonać ramkę z Waszym wspólnym
zdjęciem. 
5.  Ciekawą opcją również jest zaproszenie dziadków
do kawiarni lub restauracji. 
6.  Pamiętaj, że i tak najlepszym prezentem będzie
spędzenie z nimi czasu. 
Natalia Pytlos, Laura Szeliga

.

Ankieta dotycząca pierwszego
śniadania
Czy jesz rano przed szkołą? 100%
na tak
Co najchętniej zjadasz na
śniadanie? 80%-kanapka 10%-
płatki z mlekiem 10%-inne
Czy zabierasz ze sobą drugie
śniadanie? 100%-tak
Jeśli tak, czy zawsze je zjadasz?
100%-tak
Czy bywasz głodny w
szkole? 90%-nie 10%-tak
Milena Michalska, Julia
Kołodziej

W grudniowym numerze
pisaliśmy o pomaganiu. Dla
tych, którzy chcą, ale czasem nie
wiedzą jak - mamy listę.

Aktualne akcje Szkolnego
Wolontariatu:
-zbiórka zakrętek (trwa cały czas)
-zbiórka kredek (trwa cały czas)
-Góra Grosza (trwa cały czas)
-Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy (ostatni tydzień stycznia)
Zestawiła Milena Michalska

Sandra Urbańczyk

Nadia Gajek

.

.

.
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Kosmos, czyli to o czym dorośli Ci nie mówią (Bo
często sami nie wiedzą)
Teleskop Jamesa Webba część 1.

Teleskop Jamesa Webba, to najnowszy teleskop
agencji kosmicznej NASA. Budowa tego teleskopu
trwała naprawdę długo, dlatego że powstawał on w
latach 2007-2021. Jego najważniejszym zadaniem
będzie obserwacja w podczerwieni gwiazd powstałych
po Wielkim Wybuchu, badanie powstawania gwiazd i
systemów planetarnych. Jego zwierciadło jest
naprawdę ciekawe. A to dlatego, że jest ono w
kształcie plastra miodu, zostało wykonane z berylu.     
                                          ->

Celestyn

Jego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa
oznaczającego "niebiański", czyli kolor tego kamienia.
Zwany jest również kamieniem anielskim lub
celestytem. Występuje jako bezbarwny, biały,
niebieski i pomarańczowy. Wykorzystywany jest do
produkcji farb i baterii elektrycznych. Oczyszcza
zmęczone struny głosowe i pozwala na dobry sen.
Wierzy się, że celestyn wycisza i przynosi  spokój
wewnętrzny oraz harmonię. Niektórzy uważają, że
przy celestynie łatwiej się skupić. Jako talizman
pomaga w trwałym osiąganiu celów. Kamień ten
obniża ciśnienie krwi, a także łagodzi stres i likwiduje
napięcie w ciele. 

Natalia Gierczyk
 "Uzdrawiająca moc kryształów" Hazel Raven
https://akademiaducha.pl/celestyn/

.

Ptaki zimujące
w Polsce -
ciekawostki

Modraszka:
• Modraszka
gniazduje w
dziuplach i 
chętnie zajmuje
budki lęgowe
(średnica wlotu 
27-28mm).
• Gniazda
zbudowane są
z mchu, starej
trawy, wysłane

są grubą
warstwą z
wełny, włosia,
sierści.
• Samica 1-2
razy do roku
składa 7-13 jaj,
które
samodzielnie
wysiaduje przez
12-14 dni.

Gil:
• Gil nazywany
bywa
łuszczakiem,

gdyż namiętnie
wyłuskuje
nasiona z tzw.
„skrzydełek”
klonu albo
głogu
• Gil cicho
pogwizduje
„diu, diu, diu”,
Radośnie
śpiewane trele
wydaje także
samica.

Karolina
Matysik

Zofia Ślązak

Teleskop Jamesa Webba część 1
W celu odbijania promieniowania podczerwonego
każdy segment został pokryty cienką warstwą złota. 
Dlaczego zwierciadło z berylu? Beryl ma właściwości
termiczne i mechaniczne. Teleskop Webba
wystartował 25 grudnia 2021.
Vivienne Chmiel

.

.

https://akademiaducha.pl/celestyn/
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Recenzje prozą pisane

„Zaginione Miasta. Strażniczka. Tom 1” Shannon Messenger
    Sophie, oprócz bycia dwunastoletnią geniuszką, starszą siostrą i
wzorową uczennicą, ma również tajemnicę. Jest telepatką, słyszy myśli
otaczających ją ludzi i nie ma pojęcia - dlaczego. Ani jak to zatrzymać.
Jednak wszystko się zmienia w momencie, w którym poznaje Fitza –
dziwnego i zarazem tajemniczego chłopaka, który także jest telepatą.
Dziewczyna za jego pomocą odkrywa, że jest… elfem. Żeby zapewnić
rodzinie bezpieczeństwo, musi porzucić swoje dotychczasowe życie i
wkroczyć w świat elfów, w którym nawet nie wiedziano o jej istnieniu.

   Shannon Messenger z pewnością stworzyła świat, który jest godny
zapamiętania. Jej opisy miejsc, bohaterowie i fabuła – są nie z tej ziemi.
Autorka do samego końca książki, trzyma nas w dużym napięciu,
żonglując niespodziewanymi wydarzeniami i zmyłkami. Bohaterowie
książki to z pewnością bohaterowie, którzy na długo pozostaną w twojej
głowie. Jeśli zdecydujesz się wejść do świata elfów razem z Sophie
Foster, to wiedz, że czeka cię niezapomniana przygoda, pełna intryg i
magii.

Maria Szastok

Recenzje prozą pisane
„Shadowscent. Kwiat mroku.” P.M.Freestone
   Rakel, to dziewczyna mieszkająca w imperium
Aramteshu, gdzie zapach jest nieodłączną częścią
życia mieszkańców. Zapach może uleczyć. Zapach
może zabić. I wydaje się, że właśnie to chce ktoś
zrobić księciu imperium. Rakel oraz osobisty strażnik
księcia wyruszają w niebezpieczną podróż, by
znaleźć lekarstwo dla umierającego następcy tronu,
zanim w królestwie rozpęta się chaos. Czy im się
uda? Czy zdążą na czas uratować księcia Nisai?
   Za "Shadowscent"  P.M.Freestone należą się
wielkie oklaski. A raczej burza oklasków. Nigdy nie
spotkałam się książką, w której główną rolę odgrywa
właśnie zapach i gdzie postacie są tak… wspaniałe!
Każdy z bohaterów, ma swoją własną historię i
demony przeszłości, które ze wszystkich sił chcą
wziąć górę nad bohaterem. Jednocześnie, wszyscy
bohaterowie są niesamowicie silni. Pomimo kłód,
które zostają rzucone im pod nogi, są wytrwali.
Starają się uratować księcia i ojczyznę, łamiąc przy
tym sporo zakazów i mnóstwo razy ocierając się o
śmierć.
Maria Szastok

Galopem przez Netflix

Jeszcze nigdy... - Amerykański serial w przedziale
wiekowym 13+
Serial zawiera 2 sezony po 10 odcinków. „Jeszcze
nigdy..." jest dostępny na platformie Netflix. Historia
opowiada o szesnastoletniej Hindusce o imieniu Devi.
Dziewczyna jest bystra i inteligentna, jednak jej status
szkolnej kujonki utrudnia zdobycie w szkole
popularności. Wszyscy w liceum traktują Devi jak
dziwaczkę przez fakt, że w czasie koncertu Devi,
grającej na harfie, jej tata dostaje ataku serca i
niestety umiera... Hinduska przez traumatyczne
zdarzenia traci sprawność w nogach. A gdy ją
odzyskuje, pojawiają się tajemnice, miłości, konflikty,
kłamstwa, kłótnie, specyficzna żałoba... Czy polecam
serial? Oczywiście, że tak. Moim zdaniem dużo
pokazuje i uczy nas, czego nie robić w życiu i jak
naprawić nasze błędy. Uświadamia nas. jakie błędy
popełniamy.
Julia Kołodziej

Galopem przez Netflix
Park Jurajski: Obóz Kredowy.
Serial animowany w przedziale
wiekowym 7+.  4 sezony. . Historia 
inspirowana filmem „Jurassic
World"  (2015). Na początku
poznajemy szóstkę dzieciaków,
którzy zostają uczestnikami Obozu
Kredowego w Parku Jurajskim,
znajdującego się na drugiej stronie
wyspy Isla Nublar. Wszystko
układa się dobrze do czasu, gdy
dinozaury wydostają się na
wolność, a bohaterowie zdani tylko
na siebie, muszą przetrwać na
wyspie pełnej niebezpiecznych
dinozaurów i ich hybryd.
I ja (8 klasa) i mój brat, który chodzi
do 2 klasy wciągnęliśmy się w
serial, uczący współpracy między
ludźmi i tego, że osoby, które
dopiero się poznały, mogą być
przyjaciółmi na długi czas.
Julia Kołodziej
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Znaczenie nazw miesięcy

   Od przedszkola uczymy się nazw miesięcy, ale czy
wiemy, jakie jest ich znaczenie?
Większość nazw miesięcy (wyjątkiem- marzec i maj)
związana jest z cechą danego miesiąca, np.
zjawiskami przyrodniczymi lub rytmem wykonywanych
w tym czasie prac. 
   Nazwa pierwszego miesiąca roku, stycznia (lub
tycznia), pochodzi od słowa "tyki". Był to czas
pozyskiwania drewna użytkowego. Nazwę "styczeń"
niektórzy interpretują także jako miejsce styku starego
i nowego roku. 
   Nazwa drugiego miesiąca roku, lutego, dawniej była
przymiotnikiem który oznaczał 'srogi', nazwano go tak,
bo na początku lutego zazwyczaj zaczynała się sroga
zima.
  Trzeci miesiąc, marzec, dostał swoją nazwę od
łacińskiego słowa Martius, czyli miesiąc Marsa, lecz
niektórzy domniemają też, że jego nazwa pochodzi od
słowa marznąć, ponieważ w marcu często są
przymrozki.
 
Natalia Gierczyk cz. 1

Emilia Brol

Jak się skupić na zdalnych lekcjach? 
Wiele z nas ma problemy z koncentracją na zdalnym
nauczaniu. 
1.  Nie budź się 5 minut przed lekcją, będzie Ci
trudniej się skoncentrować, bo nie będziesz bardziej
rozbudzony. 
2.  Jeśli chcesz, możesz wybrać się na krótki spacer
przed lekcją, żeby się trochę rozruszać i dotlenić. 
3.  Podczas lekcji staraj się odkładać telefon i inne
urządzenia elektroniczne, które mogą Cię
rozpraszać. 
4.  Próbuj być aktywnym i brać udział w zajęciach,
wtedy więcej z nich wyniesiesz. 
5.  Po zakończeniu każdej lekcji rób sobie krótkie
przerwy, możesz np. przewietrzyć pokój czy
przygotować sobie coś do picia lub do jedzenia. 
6.  Staraj się dbać o porządek dookoła siebie. Pomoże
Ci to w skupieniu na zajęciach. 
7.  Podczas nauki rób ładne i przejrzyste notatki, które
pomogą ci w nauce. 
8.  Bardzo ważna jest motywacja, dużo zależy od
Twojego nastawienia i chęci do nauki. 

Laura Szeliga

    Nazwa kwiecień ma swoje korzenie w łacińskim
czasowniku aperire, nazywającym czynność
otwierania, nawiązuje to do tego, że kwiecień to pora,
kiedy większość kwiatów się otwiera, czyli zakwita. 
    Nazwa piątego miesiąca roku stanowi określenie
młodej ziemi, jedna ze starych legend głosi, że Bóg w
maju stworzył świat. 
   Czerwiec pochodzi od słowa czerw, a inne źródła
wywodzą nazwę miesiąca od czerwonego owada -
czerwca polskiego.  
    Siódmy miesiąc, lipiec (kiedyś lipień) dostał swoją
nazwę od kwitnących wtedy lip.
    Nazwa sierpień pochodzi od używanego w żniwach
sierpa, sierpień był dla dawnych Słowian miesiącem
prac na polu, żniw i sierpa. 

Natalia Gierczyk cz. 2

.
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Co myślicie o naszym logo na pierwszej stronie u góry?
Mamy jeszcze więcej pomysłów, obserwujcie nas:)

Poniżej udostępnione przez Vivienne zdjęcia
wyczekiwanego listu. Jak tam Wasze marzenia?

Jak realizować nasze marzenia?

    Jak widać po moich artykułach, bardzo interesuję się agencją kosmiczną NASA. Moje zainteresowanie tą
agencją zaczęło się już dosyć dawno temu. Dlatego też, około dwóch lat temu, postanowiłam wysłać do nich
list. Po długim czekaniu, zastanawianiu się, czy mi odpiszą, dokładnie 6 grudnia 2021 roku dostałam moją
wyczekiwaną odpowiedź. Ta odpowiedź sprawiła mi wiele radości, dlatego też zachęcam Was do wysłania listu
do swojego idola, ulubionego zespołu lub nawet Królowej Elżbiety. Od razu ostrzegam, że nie każda sławna
osoba odpisuje, ale Królowa Elżbieta tak:). Wiem, bo moja siostra dostała od niej odpowiedź. NASA również. 
    Poniżej możesz zobaczyć sobie treść, wygląd listu i zawartość na zdjęciu. Oto kilka małych porad do
napisania takiego listu:
- w liście napisz, za co ich lubisz 
- gdy np. jest to piosenkarz możesz napisać im, jaka jest twoja ulubiona piosenka 
- zawsze dobrze sprawdź adres
(PS. Adres do NASA to: 300 E. Street SW, Suite 5R30 Washington, DC 20546 , jeśli chcesz wiedzieć więcej, to
wejdź na stronę NASA a następnie na dole, Contact NASA).
- Najlepiej pisać po angielsku, ale nie warto używać tłumacza. Nieraz zdarzyło się, że zamiast miłych słów
powstawał tekst o tym, że twój kot wychodzi z psem na spacer;). 

Mam nadzieję, że te porady trochę Ci pomogą.

Vivienne Chmiel

. .

Nad
styczniowym
numerem
dzielnie
pracowały:
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