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Jak dobrze wiesz,
w naszej
placówce
obowiązkowo
musimy
uczęszczać na
lekcje języka
angielskiego 
oraz
niemieckiego, ale
czy wiesz, 
że w naszej szkole
możesz też
uczęszczać na
języki dodatkowe,
m.in. na język

japoński? Jeżeli
chciałbyś chodzić
na język japoński
w naszej szkole,
zwróć się do 
pana Pawła
Majdana. 
Jeżeli chodzi o
języki, które
wcześniej
wymieniłem,
mogłoby się
wydawać, że
angielski jest
najbardziej
potrzebny, jednak

niemieckim jako
językiem
ojczystym
posługuje się aż
18% mieszkańców
Unii Europejskiej,
oczywiście w 
języku angielskim
też można się
dogadać w
niektórych
miejscach. 
Ciekawostka -
krajami
niemieckojęzycznymi
są m.in. 

Niemcy, Austria,
Szwajcaria,
Liechtenstein. 
Warto też
pamiętać, że
Niemcy są
naszymi
sąsiadami i
najłatwiej
skomunikować się
z nimi w
ich języku, np.
można zostać tam
zatrudnionym do
jakiejś pracy, a
nasz pracodawca

może nie znać
angielskiego.
Jednak nie 
oznacza to, że
angielski nie jest 
potrzebny - też
powinno się go
znać w
odpowiednim
stopniu. 

 Aleksander
Buczek

Języki obce w naszej szkole

Jak się porozumiewamy?

W tym
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Pasje uczniów
naszej szkoły!

Dżuma...

Pierwsza część
nowej historii!

Niesamowite
trio ;)
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Społeczniaka

Talenty naszej szkoły!

W naszej szkole jest wielu uczniów, którzy mają różne
pasje, marzenia, cele do osiągnięcia. Starają się być
jak najlepszym w swoim zamiłowaniu. 
Chcę Wam przedstawić kilku z nich:

Alicja Moszyk - uczennica klasy 5a, potrafi
tworzyć strony internetowe. Ciekawe zajęcie, 
lecz wymagające, dlatego niewiele osób,
zwłaszcza w jej wieku, potrafi to zrobić. 

Oto kilka słów od niej:

„Programować nauczyłam się na zeszłych 
wakacjach (w 2021 roku). W ogóle na ten temat nic
nie wiedziałam. Dzięki mojemu tacie 
zainteresowałam się tym. Znacznie pomogły mi 
kursy on-line, tam nauczyłam się bardzo dużo. 
Dowiedziałam się, że to nie takie łatwe, jak się
wydaje, ale zależy od tego, w jakim programie 
się je tworzy. Ja uczyłam się tego na specjalnej
stronie Glitch, którą serdecznie polecam. 
Co prawda jest to dość trudne i wymaga poświęcenia
czasu, jednak efekt jest zadowalający.”

Maja Witczak - uczennica 5a, pasjonuje się tańcem
towarzyskim. Uważa, że nie wyobraża sobie życia
bez chociaż odrobiny „pląsów”. 
Dużo osób w jej klasie uczęszcza na te same
zajęcia, lecz ona jest na wyższym szczeblu. 

Oto wypowiedź Mai na temat jej pasjonującego
zainteresowania:

„Tańczę od dłuższego czasu, ale nie myślałam, że
zajdę tak daleko. Do niedawna tańczyłam z 
kolegą z klasy. Trener zauważył mój talent i
zaproponował wstąpienie do starszej i bardziej
zaawansowanej grupy. Zgodziłam się, wiedząc, że nie
będzie łatwo.
Może nie tańczę wybitnie, lecz kiedy to robię, 
czuję że to jest to, co chcę robić. Wiem, że muszę
ćwiczyć i trenować, ale mimo trudności nie poddam
się tak łatwo, bo to jest moja pasja.”

Przygotowała: Alicja Moszyk

Sztuka programowania

Taniec daje moc!
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"Historie wymyślone"
Część 1

Dżuma

Dżuma (czarna
śmierć, mór,
zaraza
morowa) to
choroba
bakteryjna.
Przenoszona
głównie drogą
pasożytniczą.
Jej
śmiertelność
wynosi 10-20%,
ale gdy
dostanie się do
płuc, jej
śmiertelność
wynosi 100%.
Jej bakteria
zalicza się do
grupy
pałeczkowatych.
W
początkowym
okresie, w
pierwszych 
6–8 godzinach,

występują
objawy, takie
jak wysoka
gorączka
(powyżej 38
°C), poty,
dreszcze,
rozszerzenie
naczyń
krwionośnych,
ból głowy i
znaczne
osłabienie.
Pierwszym
znanym
przypadkiem
wykorzystania
jej jako broń
biologiczną jest
oblężenie
krymskiego
portu Kaffa
przez Tatarów
w 1346 r.
Oblegający za
pomocą

katapult
wrzucali za
mury miasta
zwłoki zmarłych
na tę chorobę
(uciekinierzy z
tego miasta
roznieśli
epidemię na
całą Europę).
Najpopularniejszy
sposób
przedstawiania
dżumy to 
obraz ubioru
lekarza z
czasów
epidemii
dżumy.

Bruno Stąporek

Dawno temu,
kiedy miałem
dziesięć lat,
wydarzyła się ta
historia. Obudził
mnie tato.
Powiedział mi,
że mam wyjść
na spacer z
moim pieskiem.
Wyszedłem na
spacer i
znalazłem
tajemniczą
skrzynkę, na
której było
napisane: 
''Tu są skarby''.
Wróciłem do
domu, później
przez pozostały
dzień
zastanawiałem
się, co może
być w tej
skrzynce.
Najpierw

pomyślałem o
pieniądzach,
jednak
pomyślałem, że
pójdę spać. 
Na następny
dzień obudziłem
się rano i nie
chciało mi się
spać, dlatego
postanowiłem
zebrać się na
samodzielną
wyprawę do
lasu. 
Brzmiało
zachęcająco i
dlatego
postanowiłem
zabrać plecak z
następującymi
rzeczami: woda,
jakieś jedzenie,
worek, koce,
poduszki, taśma
i drewniane kije.
A żeby

nie trzeba było
tego nieść,
zabrałem pudło
przymocowane
do drewnianej
platformy z
kółkami.
Poszedłem do
lasu i znalazłem
idealne miejsce
dla zrobienia
domku.
Zacząłem
budować dom,
ale nagle
zaczęła się
burza...

Niedługo druga
część! 

Glieb Zarudnij

Wyprawa...

...
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Dajmond trio

Dajmond trio to
grupka trzech
osób. 
Są w nim dwie
autorki artykułu i
osoba, która nie
chce z nami
pisać #żal :(.
Najpierw
uprzedzimy, że
po angielsku nie
pisze się
“dajmond”, 
tylko “diamond”,
ale my tak to
piszemy,
ponieważ po
prostu tak jest
dla nas
śmieszniej i
lepiej. 
Ta nazwa
pochodzi od
komentarzy
ludzi, którzy
piszą
"Szukałem/
szukałam złota,
znalazłem/
znalazłam
diament".
Powiedziałyśmy
do siebie, że nie
jesteśmy
“Golden trio”,
tylko “dajmond”.
Nigdy na
szczęście nie
miałyśmy

długotrwałych
kłótni, a
najdłuższa
trwała niecałe 2
dni. Nie
jesteśmy jednak
taką grupą
przyjaciół, 
gdzie
odzywamy się
tylko do siebie i
nie mamy
innych
przyjaciół.
Jesteśmy typem
grupy, która ma 
innych kolegów i
koleżanki, 
ale i tak 
mamy dla siebie
miejsce w sercu
i bardzo się
kochamy. 
Przez to, 
że nie jesteśmy
dla siebie na
pierwszym
miejscu, to nie
znaczy, że
rozmawiamy ze
sobą raz na
miesiąc. 

:)

Nikt nigdy nie
będzie nowy w
naszym trio
oprócz nas,
ponieważ nie
chcemy mieć
większych 
komplikacji z
tworzeniem
nowej nazwy i
po prostu nie
potrzebujemy
nowych osób,
bo nasza

przyjaźń będzie
na zawsze. 
Nie chcemy też,
aby ktoś ukradł
od nas nazwę,
ponieważ
poczujemy się
wtedy
skopiowane i
zdradzone, 
a i tak pewnie
jest wiele grup o
tej nazwie, ale
na pewno

będzie nam
przykro, jeśli
ktoś np. z
naszej klasy
nazwie swoje
trio “dajmond”.
To będzie 
wtedy
świadczyć o
nich źle i że nie
są kreatywni i
kopiują od
lepszych. 

Pamiętajcie,
Moi Drodzy,
Dajmond Trio
nigdy nie
będzie miało
czterech
członków i jest
tylko jedno w
naszej szkole!!!

Liwia Królak,
Zoha
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