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8 maja obchodzony
jest Dzień
Bibliotekarza i
Bibliotek. 
Z tej okazji redaktorki
gazetki Natalia
Gierczyk i Vivienne
Chmiel
postanowiły
przeprowadzić
wywiad z naszą Panią
Bibliotekarką, Panią
Ewą Biskup!

 Redaktor: Czy inne książki, oprócz lektur szkolnych, cieszą 
 się popularnością wśród uczniów w naszej szkole?

 Pani Ewa: Wśród najmłodszych największą popularnością 
cieszą się książki z serii „Zaopiekuj się mną”, „Detektyw 
Pozytywka” oraz „Dziennik Cwaniaczka”.

 R.: Czy w dzisiejszych czasach, czasach internetu, 
biblioteka nadal jest chętnie odwiedzana przez uczniów 
naszej szkole?

 Pani Ewa: Często odwiedzają mnie uczniowie, lecz lepiej było, 
gdy nie odbywały się tu lekcje, mogłam wtedy organizować w 
bibliotece różne imprezy czytelnicze, jak spotkanie z Panią
Wiosną i konkursy. Zajęta czytelnia mocno to uniemożliwia.

 R.: Od jak dawna pracuje Pani jako bibliotekarka?

 Pani Ewa: Od zawsze, odkąd zaczęłam, pracuję jako 
bibliotekarka, a dokładnie od 1994 roku.

 R.: Czy lubi Pani pracować w zawodzie bibliotekarza? Jeśli 
tak, to dlaczego?

 Pani Ewa: No lubię, lubię pracować z dziećmi, lubię książki, 
więc ta praca mnie zadowala.

 R.: A jakie książki lubi Pani najbardziej?

 Pani Ewa: Generalnie wszystko lubię, ale najbardziej 
obyczajowe, biografie. Nie przepadam za fantastyką.

 R: Szczęśliwego Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek! :)
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Natalia Pytlos

Na początek zapytaliśmy o wiek. Wiek Maszy to 16
lat, jej brata - Nazara to 14 lat, Emilii - również 14 lat
oraz Stefanii, która chodzi do naszej szkoły od dwóch
lat to 15 lat. Potem próbowaliśmy się dowiedzieć
czym się interesują.  Masza podała słuchanie muzyki,
chodzenie na spacery, taniec; Nazar: szachy, karate;
Emilia: tenis, a Stefania: uczęszczanie na SKS.
Ulubione kolory naszych gości to: Maszy: fioletowy;
Nazara: czerwony; Emilii: zielony; a Stefanii: czarny.
Następnie zapytaliśmy o ulubione danie. Stefania oraz
Masza odpowiedziały, że nie mają swojego
ulubionego, Nazar powiedział, że jego ulubioną
potrawą jest sushi, a Emilia - spaghetti. Kolejne
pytanie dotyczyło ulubionego przedmiotu w szkole.
Masza i Nazar odpowiedzieli że WF, Stefania -
geografia, a Emilia - literatura. Ostatnim pytaniem
było: jaki jest Wasz ulubiony nauczyciel. Znów Nazar i
Masza byli jednogłośni i stwierdzili, że ich
wychowawczyni - Pani Dagmara, Stefania wybrała
Pana Roberta. Emilia nie wskazała ulubionego
nauczyciela ze względu na zbyt krótki pobyt w naszej
szkole, gdyż dopiero wtedy zaczęła swoją przygodę u
nas.
Rozmawiały Milena Michalska i Julia Kołodziej

WSKAZÓWKI NA OSTATNIEJ PROSTEJ PRZED
EGZAMINEM
1.  Rozwiąż dużo arkuszy egzaminacyjnych z
poprzednich lat. Zadania często mają podobną formę,
więc jeśli się je przećwiczy na egzaminie będzie
łatwiej. 
2.  Do powtórek korzystaj z różnych materiałów, np.
repetytoriów oraz ze swoich notatek z poprzednich lat
nauki. 
3.  Pracuj systematycznie. Możesz sobie jakoś
podzielić powtarzanie materiału, np. w poniedziałek
polski, we wtorek matematyka, itd. lub zrobić listę
tematów do opracowania. 
4.  Zrób sobie spis wzorów matematycznych. Często
o nich zapominamy a na egzaminie naprawdę mogą
się przydać, więc warto sobie je wypisać i się ich
nauczyć. Na pamięć .
5.  Na polski powtórz treść i fabułę lektur
obowiązkowych. 
6.  Z angielskiego warto przypomnieć sobie, m.in.
podstawowe zwroty do maila, czasy gramatyczne i
słówka. 
7.  Zachowaj spokój i nastaw się pozytywnie. Łatwo to
powiedzieć, ale najlepiej przed egzaminami się
wyciszyć i skoncentrować, ponieważ stres może cię
bardzo rozpraszać. 
8.  Pamiętaj, że to nie przerażający test w twoim
życiu, tylko kolejne zadanie na drodze do sukcesu. 
Wskazówki przygotowała Laura Szeliga

Nasi goście 
z Ukrainy

W ostatnim
czasie, przez
wojnę na
Ukrainie, do
naszej szkoły
dołączyło paru
uczniów
pochodzących
z Ukrainy.
Przeprowa-
dziliśmy z Nimi
krótkie
wywiady. 

Drodzy ósmoklasiści!
Wasze egzaminy są tuż, tuż, chcemy życzyć Wam
jak najlepszych wyników. Nie dajcie się złudnemu
językowi polskiemu, stoczcie prawdziwe zapasy z
okrutną matematyką i pokonajcie podstępny język
angielski. Bądźcie dobrej myśli i uwierzcie 
w swoje możliwości.
Tego Wam życzy,
Redakcja Szkolniczka

.

.

Natalia Pytlos
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Kosmos, czyli to o czym dorośli ci nie mówią,
(Bo często sami nie wiedzą) - Słońce

Jeśli Słońce
zniknie, Układ
Słoneczny
również
przestanie
istnieć. Słońce
jest gwiazdą,
która obecnie
jest żółtym
karłem, bardzo
energetyczną i
aktywną
gwiazdą o
niskiej masie.
Ma około 4,5
mld lat, a
naukowcy
oceniają, że
„paliwa” starczy
na 10 mld lat.
Jest w średnim
wieku. Słońce
powstało z
chmury wodoru,
helu oraz
drobinek innych
pierwiastków,
czyli z resztek
po wybuchach
poprzednich

gwiazd.
Następnie
tworzy swój
układ
Słoneczny.
Najwięcej dzieje
się już na
„Słonecznej
emeryturze”,
czyli gdy
osiągnie już
około 10 mld
lat. Gdy paliwo
zaczyna się
kończyć, to
trzeba go
szukać coraz
dalej od środka.
Spalanie się
przyśpiesza, a
produkcja
energii wzrasta
znacząco. To
narusza
konstrukcję
gwiazdy.
Grawitacja
przestaje
dawać sobie
radę

z ciśnieniem, w
wyniku czego
Słońce zaczyna
puchnąć. W tym
momencie
zamienia się w
czerwonego
olbrzyma, co
trwa około mld
lat. W ostatnich
milionach lat,
Słońce wchodzi
w dziwny stan,
zaczyna się
kurczyć, a
potem
rozszerzać. W
pewnym
momencie, te
drgania są już
tak silne, że
gwiazda
zaczyna się
rozpadać. Gdy
rozpadnie się
już całkowicie,
pozostaną po
nim tylko gazy i
biały karzeł.
Biały karzeł,

choć wygląda
niepozornie,
jest naprawdę
gorący, jego
temperatura
wynosi
dziesiątki
tysięcy
kelwinów. Przez
następne
miliardy lat biały
karzeł będzie
podróżował w
kosmosie,
powoli stając
się coraz
chłodniejszy. .
Stanie się to
dopiero za
około 5,5 mld
lat. 

Vivienne
Chmiel

.

Żółwie wydają
się zamkniętymi
w swoich
skorupach
osobnikami, nic
bardziej
mylnego, mają
czuły węch,
który pomaga
im w
znajdowaniu
pożywienia,
doskonały
słuch, który
pomaga im
usłyszeć

potencjalne
zagrożenie,
świetny wzrok i
rozróżniają
barwy, co w
świecie
zwierząt jest
dość rzadką
zdolnością. 
Skorupa żółwia
jest częścią
jego szkieletu i
rośnie razem z
nim. Pancerz
składa się z
kości, które

narastają
głównie wokół
żeber i
kręgosłupa jak
bardzo gruba i
twarda skóra.
Każda mała
tarczka skorupy
żółwia to
oddzielna
kość. Żółwie są
wyposażone w
kanaliki łzowe,
aby te zwilżały
ich gałki oczne i
pomagały

w utrzymywaniu
czystości.
Bardzo ważna
jest dieta –
pamiętaj żółwie
są mięsożerne.

Karolina
Matysik 

.

.

.
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Kamień księżycowy
Kamień księżycowy wzbudzał zachwyt ludzi już wieki
temu. Nazywany był kiedyś astrios, astroites, co w
dosłownym tłumaczeniu znaczy „gwiazda błyszcząca
światłem pełnego Księżyca”. Jego nazwa pochodzi od
księżycowej poświaty, którą jego blask przypomina.
Nazywany jest również „kamieniem tajemnicy”,
utożsamianym z energią żeńską. W wielu kulturach
kamień ten jest uważany za święty. Ma on barwę
błękitno-białą
i posiada perłowy blask, dzięki któremu może
mienić się kolorami tęczy.  Uważany jest za kamień
samopoznania, przenikliwości, wyobrażeń, snów,
tajemnicy oraz intuicji. Kamień księżycowy pomaga w
utrzymaniu harmonii, a niektórzy wierzą, że
wzmacnia  emocjonalnie oraz wspomaga intuicję.
Wierzy się również, że kamień tajemnicy ujawnia
wewnętrzne piękno, które skrywamy w sercu.
Pomaga też w spokojnym śnie i sprowadza
równowagę układu limfatycznego.
Źródła:
Kamień księżycowy (minerał) – Wikipedia
Książka HazelRaven - „Uzdrawiająca moc kryształów”
Natalia Gierczyk

Dzień Biżuterii

27 maja obchodzimy Dzień Biżuterii. W ten dzień
wszyscy zakładają swoje ulubione bransoletki,
naszyjniki, kolczyki czy pierścionki. A jaki jest
najbardziej popularny element biżuterii w Polsce? 
Na pewno nikogo nie dziwi to, że każdy lubi nosić coś
innego, ja osobiście preferuję naszyjniki, lecz według
mnie najbardziej popularną biżuterią w Polsce są
pierścionki. 
Dlaczego? Pamiętajmy, że do pierścionków zaliczają
się obrączki ślubne, które większość osób po ślubie
nosi przez bardzo długi czas lub nawet do końca
życia. Skoro wiemy już, jaka biżuteria jest
najpopularniejsza w Polsce, to w takim razie, jaki jest
najbardziej popularny materiał, z którego wykonana
jest biżuteria? 
Z pewnością jest to złoto. Złoto jest bardzo popularne i
cenione od wieków. Niezależnie od tego, co jest
najbardziej popularne, pamiętajcie by ubrać swoją
ulubioną biżuterię 27 maja i uczcić to święto.

Natalia Gierczyk

.

.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamie%C5%84_ksi%C4%99%C5%BCycowy_(minera%C5%82)?msclkid=61dd8a3ac7eb11ec812b4849bd2c6462
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"Małe kobietki" Louisa May Alcott

Gdy Pascal March, opuszcza żonę i cztery córki, aby wziąć udział w wojnie secesyjnej, kobiety zmuszone 
są radzić sobie same. Ciężko pracując i ledwo wiążąc
koniec z końcem, czwórka córek przeżywa wspólnie wiele przygód. 

Co tu dużo mówić. "Małe kobietki" to tak 
niesamowicie piękna i wartościowa książka, że aż żal
jej nie przeczytać. Opowiada o trudach życia, z jakimi mierzyły się kobiety w latach 60-
tych
XIX wieku. Pokazuje nam, jak ciężko było w tamtych czasach. Porusza ważne tematy i sprawia, że 
zaczynamy zastanawiać się nad pewnymi tematami, których nigdy wcześniej nie poruszylibyśmy. 

Maria Szastok

"Wigilia Wszystkich Świętych" Agatha Christie 

Gdy podczas przyjęcia w Halloween ginie młoda
dziewczyna, a policja rozkłada bezradnie ręce,
sprawę przejmuje Herkules Poirot. Szukając sprawcy,
natrafia na morderstwa sprzed kilku lat, które mogą
mieć związek z teraźniejszym...

"Wigilia Wszystkich Świętych" to idealna książka,
 z którą można usiąść pod kocem i z gorącą herbatą
w ręku. Trzymająca w napięciu, zapierająca dech 
w piersiach powieść kryminalna, przenosi nas do
Anglii, gdzie wraz z ekscentrycznym Belgiem,
odkrywamy krok po kroku zagadkę nie jednej śmierci,
ale kilku!

Maria Szastok

.

Sandra Urbańczyk

Laura Szeliga

.
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4 maja obchodzimy Dzień gwiezdnych wojen!

Data ta została wybrana przez fanów długi czas temu. Dlaczego akurat ta data? Ponieważ kultowy i znany
tekst May the Force be with You! (Niech moc będzie z Tobą/Wami!) w wymowie angielskiej jest podobny do
May the 4th be with You! (Niech 4 maj będzie z Tobą/Wami!). Tłumaczenie na polski nie oddaje tak tego sensu
jak wersja po angielsku.
Pierwszy film z tej serii wyszedł pod zwykłą nazwą Star Wars, aktualnie jego nazwa brzmi Gwiezdne wojny:
Część IV - Nowa nadzieja. Lecz dlaczego pierwszy film stał się czwartą częścią? Otóż autor - George Lucas,
postanowił wydać 3 końcowe części jako pierwsze z powodu czasów w jakich żył. W latach 70-tych trudno było
nagrać film z mnóstwem efektów specjalnych, czy taką ilością aktorów, jaką potrzebowały trzy pierwsze części.
Część czwarta została wyprodukowana w 1977 roku, natomiast część pierwsza dopiero w 1999 r. Większość
ludzi oglądających serię nawet się tego nie domyśla, lecz na pewno każdy zagorzały fan o tym wie doskonale.
Najbardziej zastanawiającym pytaniem jest to, w jaki sposób ta seria filmów stała się tak bardzo popularna 
i praktycznie znana na całym świecie. Nikt nie zna dokładnego powodu, ale kto w tamtych czasach nie chciałby
oderwać się od rzeczywistości i pooglądać historię Sci-fi. Możliwe, że film był tak oryginalny także z uwagi na
proces tworzenia.
Większość statków kosmicznych było makietami, tak samo jak planety czy scenografie. Na przykład w jednej
scenie z wodospadem, zamiast wody jest sól, co wykorzystuje się do dziś w filmach, a o dziwo, wygląda to
naprawdę dobrze.
Gdzie można obejrzeć serię?
- CDA - https://liblink.pl/4E6utVInrS (dość mała ilość reklam, za darmo)
- Player.pl - https://liblink.pl/BCMpuVIGVo (płatne)
W odległej galaktyce poszukiwała wiadomości
Anna Ignaszewska

. .

https://liblink.pl/4E6utVInrS
https://liblink.pl/BCMpuVIGVo

