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          PODSUMOWANIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA

                                     ANKIETA

W tym półroczu tak samo jak w zeszłym roku szkolnym mieliśmy więcej lekcji zdalnych niż stacjonarnych, przez
co nie było za dużo różnych ciekawych wydarzeń, jednak udało się coś wydostać ze “szkolnego archiwum
informacji”:  
- odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego
- wychodziliśmy na wycieczki (nareszcie!)
- niektóre klasy nocowały w szkole
- a inne spędzały wieczór na oglądaniu filmów lub wspólnym czytaniu lektury
Pomimo lekcji online większość klas nie odpuszczała sobie nauki, w ręcz przeciwnie, możemy spojrzeć na
średnie półroczne.
A oto zwycięzcy: 

1. Kl. 7h- 5.37    2. Kl. 4f- 5.35    3. Kl. 5g- 5.22    4.Kl. 5a- 5.04 EX AEQUO Kl. 4b- 5.04
Jednak znalazły się jeszcze takie klasy, które nie mają się czym chwalić:
    1. 8i- 3.53     2. 6d- 4.00     3. 8h- 4.03   4. 7e- 4.12
 Miejmy nadzieję, że będą się bardziej starać w przyszłym roku, a zwycięzcom (klasom z najwyższą średnią)
szczerze             gratulujemy!

Aleksandra Niemiec 7h 

1.Gdzie zamierzasz spędzić ferie zimowe? a) Za granicą - 6% b) Gdzieś w Polsce- 51% c) W domu- 10%
d) U rodziny – 20%  e) Na koloniach/obozie - 13%
2. Jaki sport/aktywność zimową najbardziej lubisz? a)Jazda na nartach/snowboardzie - 33% b)Hokej -3%
c) Jazda na łyżwach - 45% d) Inny – 19%
3. Jeśli w poprzednim pytaniu odpowiedziałeś “Inny” to jaki?
Najczęstsze odpowiedzi: Jazda na sankach, bitwy na śnieżki
4. Czy bierzesz udział w programie “Zima w mieście”?
a) Tak – 8%  b) Nie – 92%
5. Wolisz jazdę na nartach czy na snowboardzie?
a) Na nartach – 49% b) Na snowboardzie – 22% c) Nie wiem/żadne - 29%
6. Czy zima to twoja ulubiona pora roku?
a) Tak – 25%  b) Nie – 57% c) Trudno powiedzieć - 18%
7. Jeśli zostajesz w domu na ferie zimowe to co robisz?
Najczęstsze odpowiedzi: Czytam, oglądam filmy i seriale, gram w gry, uczę się
                                                                                                         Agata Sowulewska i Natalia Dutkiewicz 7h



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 13 01/2022 | Strona 2  
www.juniormedia.plWieści z Ceramicznej

Brazylia- kraj Amazonki i karnawału

                      
                        KARNAWAŁ na świecie

 Wenecja
Karnawał w Wenecji trwa dokładnie jedenaście dni. Rozpoczyna się w sobotę przed Tłustym Czwartkiem, a
kończy w Tłusty Wtorek - Martedi Grasso (jest to odpowiednich polskich ostatków).
Kolonia
Zabawa przypada na ostatni tydzień karnawału. Wówczas dni tygodnia noszą imiona kwiatów. Mamy:
Goździkową Sobotę, Tulipanową Niedzielę, Różany Poniedziałek i Fiołkowy Wtorek, a mieszkańcy
nazywają karnawał piątą porą roku. Największa parada w Kolonii zaczyna się w poniedziałek przed środą
popielcową.
Rio de Janeiro (Brazylia)
Niezwykła, kilkudniowa fiesta zaczyna się w ostatni piątek przed środą popielcową, kiedy klucze do miasta
otrzymuje Momo, czyli władca, król karnawału, a kończy w „tłusty wtorek”. Podczas trwania karnawału na
Sambodromie rywalizują ze sobą szkoły samby. W całym mieście bawi się około 5 milionów ludzi, a święto to
przynosi ponad 700 milionów dolarów .                                                                            

                                                                                                                                              Nina Białkowska
 

Z okazji karnawału zapraszam Was do najbardziej karnawałowego kraju świata -
Brazylii.
 Nazwa kraju Brazylii pochodzi od drzewa brazylijskiego. Nie mylić z bazylią!
Brazylia ma jedną z największych linii brzegowych. Na wschodzie tego kraju jest 7491
kilometrów nieprzerwanej linii brzegowej.
 Ten kraj jest taki duży, że graniczy z prawie wszystkimi krajami w Ameryce Południowej oprócz Chile i
Ekwadoru. Ma też aż trzy strefy czasowe. Jest też jedynym krajem na tym kontynencie, w którym mówi
się po portugalsku.
 W Brazylii znajduje się druga największa zapora wodna na świecie (jest zaraz po zaporze Trzech
Przełomów w Chinach). Ma 7,7 km długości i 196 metrów wysokości. Lecz to nie jest jedyne drugie
miejsce w rekordach świata. W tym kraju jest 2500 lotnisk i tylko USA ma więcej.
 Olinda to miasteczko w wschodnio-środkowej Brazylii, które prawie się nie zmieniło od 500 lat!
Mam nadzieję, że artykuł się wam spodobał i życzę miłego karnawału. 
                                                                                                                                                Jan Falkowski 7H
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   PARAFRAZA TRENU VIII JANA KOCHANOWSKIEGO

                 SUKCESY KAPELI Z CERAMICZNEJ

Z okazji świąt Bożego Narodzenia szkolny zespół Kapela z Ceramiczniej nagrał trzy kolędy: Z Narodzenia
Pana, Adeste Fideles i Lulajże Jezuniu. Kolędy zostały nadesłane na XXII Regionalny Przegląd Kolęd i
Pastorałek "Śpiewajmy i grajmy Mu" w Pruszkowie, w którym udało się zdobyć 3 miejsce. Kapeli udało się
również zajęć 1. miejsce w Dzielnicowym Konkursie Piosenki i Poezji Patriotycznej. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
                                                                                                                                            Kinga Legierska  8b

                                                                     Tren VIII covidowy

                                                  Wielkieś uczynił pustki w szkole mojej

                                                  Okrutny Covidzie pojawieniem się swoim.

                                                  Pełno nas, a jakoby nikogo nie było. 

                                                  Jeden mały wirus, a tak wiele się zmieniło.

                                                  Tyś za wszystkich pomyślał, za wszystkich zdecydował,

                                                  Że w domu na Teamsie będziemy pracować.

                                                  Nie dopuściłeś Pani Dyrektor apeli organizować,

                                                  Ani wuefistom naszej formy szlifować.

                                                  To tego, to owego chorobą dotykając,

                                                  A wszystkich nas na kwarantannę wysyłając.

                                                  Wszystko umilkło, szczere pustki w szkole,

                                                  Nie ma hałasu, skończyły się uczniów swawole.

                                                  Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje,

                                                  A Portier uczniów darmo upatruje.
                                                                                                                                    Jan Falkowski 7h
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RANKING PIOSENEK      HUMOR Z ZESZYTÓW

budzić się i zasypiać to synonim.
Moja mama pracuje na DZIALE położniczym.
Moja mama jest postacią rzeczywistą.
Temperament mojego taty to miłość do psa.
Myślę, że tata jest dobrze wychowany i nawet jak
umrze, to pozostanie on w myślach przez wiele
długich lat, mimo tego, że bym nie chciał, żeby
spoczywał w grobie.
Na ziemi biało mnóstwo śniega płapka na
złodziei. (pisownia oryginalna)

Zebrała 
Magdalena Plebańczyk 

1. ''Heat Waves" - Glass Animals
2. "Cold heart - PNAU Remix" - Elton John, Dua Lipa 
3. "abcdefu" - GAYLE
4. " Easy on me" - Adele
5. "Sacrifice" - The Weeknd
6. "I Love you so" - The Walters
7. "Enemy" - Imagine Dragons
8. "Schivers" - Ed Sheeran

Agata Sowulewska 7h

                            HOROSKOP NA 2022 ROK
                                      NA WESOŁO:)

                                                             Horoskop  na luty 2022 r.
Koziorożec: Koziorożca dziki stan sprawi, że nie będziesz sam, będziesz wiodła życie swe kolorowe jak we
śnie.
Wodnik: W tym miesiącu powinieneś unikać wody, bo księżyc zwiastuje, że możesz dostać na nią uczulenia!
Ryby: Powinieneś unikać wszelkich rodzajów ryb! Może zdarzyć się, że jakaś niewinna ość wbije się w twoje
gardło. Pozbądź się też rybek akwariowych, jeśli nie chcesz obudzić się w całym mokrym pokoju!
Baran: raczej unikaj kontaktu ze zwierzętami. Uważaj na swoją upartą naturę, również staraj się nie wyzywać
ludzi od baranów, bo może się to dla ciebie źle skończyć, baranie:)
Byk: W tym miesiącu kolor czerwony jest dla ciebie szczególnie groźny! Może jest ładny, ale działa jak płachta
na byka przyciągając wielkie ilości problemów.
Bliźnięta: Bardzo odradzane jest dla bliźniąt kontakt z dziećmi przez ich dziecinną i kłótliwą naturę. Nie
dopuszczaj do kontaktu z podopiecznymi a szczególnie z bliźniętami! Przed użyciem zapoznaj się z lekarzem
lub farmaceutą, gdyż źle używana natura bliźniąt może narobić szkód.
Rak: rak chodzi na wspak, więc wszystko co nie tak, to właśnie rak! Spotka cię wiele dziwnych sytuacji przez
twoje pochopne postępowanie!
Lew: Może zdarzyć się, że zedrzesz swój głos rycząc na innych podczas kłótni, dlatego w tym miesiącu unikaj
drażniący sytuacji oraz najlepiej całej populacji ludzkiej.
Panna: Jeśli jesteś panną w tym miesiącu powinieneś zainwestować w okulary przeciw słoneczne, bo może cię
oślepić blask promocji w twoim ulubionym sklepie!
Waga: W sklepie, nie kupuj nic na wagę, bo kasjerka może dziwnym trafem zważyć podwójnie twój towar, a
słowa bierz mniej, hmmm... jakby to powiedzieć... Na wagę złota.
Skorpion: W czułym uścisku skorpiona, przerażona będzie ona, gdyż skorpiona wola podła, będzie ciebie
mocno bodła.
Strzelec: Zestrzelić strzelca strzałą strzelistą jest myślą sprytną, lecz bardzo mglistą. Dużo ludzi będzie na
ciebie polowało!
                                                                                                                                                   Kaja Piątek 6a
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                       PLEBISCYT NAUCZYCIELI

Samorząd Uczniowski przeprowadził wśród uczniów plebiscyt na najlepszych (w różnych kategoriach)
nauczycieli. Nauczyciele zostali nagrodzeni "medalami".
Nauczyciel najlepiej prowadzący lekcje: Agnieszka Malarska
Nauczyciel z najlepszą stylówą: Anna Sochacka
Najbardziej wysportowany nauczyciel: Marzena Dąbrowska
Najmilszy nauczyciel: Mariusz Kuciński
Nauczyciel z najlepszym poczuciem humoru: Marek Lepczak
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