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Wiktoria

Imię i nazwisko: Wiktoria Grunt
Data urodzenia: 1 lipca
Znak zodiaku: rak
Ulubione danie: pizza i sushi
Ulubiony film/bajka: ,,Harry Potter''
Ulubiony przedmiot: biologia
Zainteresowanie: rysowanie
Podobają ci się twoje oceny?
-Tak podobają mi się najbardziej z
plastyki, ponieważ mam z niej
najlepsze oceny a najmniej podobają
mi się z geografii.
Masz już jakieś plany na wakacje?
-Nie mam na razie jakiś większych
planów, ale na pewno chcę spędzić je z
przyjaciółmi.

Imię i nazwisko: Wojciech Dudek
Data urodzenia: 8 kwietnia
Znak zodiaku: baran
Ulubione danie: spaghetti
Ulubiony film/bajka: ,,Spongebob''
Ulubiony przedmiot: wf
Zainteresowanie: jazda na rowerze
Podobają ci się twoje oceny?
-Nie, ponieważ mogłyby być lepsze.
Masz już jakieś plany na wakacje?
-Tak, nie myśleć o szkole i spędzić je z
znajomymi.

Grunt
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Imię i nazwisko: Zuzanna Malec 
Data urodzenia: 29 sierpień 
Znak zodiaku: Panna 
Ulubione danie: Spaghetti 
Ulubiona film/bajka: Pingwiny z
Madagaskaru 
Ulubiony przedmiot: W-f
Zainteresowanie: rysowanie 
Czy podobają ci się twoje oceny? 
Tak najbardziej podobają mi się z
matmy i polskiego 
Masz już jakieś plamy na wakacje?
Tak, wyjechać z rodziną w góry

Imię i nazwisko: Nikola Sławińska 
Data urodzenia: 14 kwietnia 
Znak zodiaku: Baran 
Ulubione danie: Spaghetti 
Ulubiona film/bajka: Spider mam
Ulubiony przedmiot: Angielski 
Zainteresowanie: Malowanie farbami 
Czy podobają ci się twoje oceny? 
Tak, podobają się mi 
Masz już jakieś plamy na wakacje?
Odwiedzić różne miejsca w Polsce
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Wspomnienia ósmej klasy

Rafał Stęchły 
Moje najlepsze wspomnienia ze szkoły to wszystkie dni dziecka, dyskoteki,
konkursy i wycieczki. 

Emilia Bukowy 
najlepiej wspominam wycieczki klasowe, a zwłaszcza te w klasach 1-3. Jeździliśmy
w różne ciekawe miejsca a w autokarze było bardzo śmiesznie. Jeździły z nami
różne szkoły i był wtedy tam taki chłopak, który grał na akordeonie. Równie dobrze
wspominam zabawy szkolne, pamiętam jak z dziewczynami z klasy przebrałyśmy
się za księżniczki. 

Michał Kasiak 
Najlepiej wspominam stare czasy. Mam z tą szkołą wiele ciekawych wspomnień,
których nie mogę sobie przypomnieć na szybko. 

Amelia Moszkowicz 
Mam dużo ciekawych wspomnień z tą szkołą, w pamięć jednak zapadło mi parę dni, które spędziłam
najlepiej. Między innymi wycieczki w klasach 1-3 z panią Basią Lemiech. Równie dobrze wspominam
wycieczkę do Legendii i do zoo w Chorzowa. Mecz w Rzeszowie był bardzo fajny, bo była wtedy
świetna atmosfera.

Marcelina Czerniakowska
Bardzo dobrze wspominam wycieczki np. w góry i do fly parku podczas których
czerpaliśmy wiele przyjemności i zabawy. Nie mogłabym pominąć dyskotek
szkolnych innych zabaw np. dnia dziecka. Nie zapomnę na pewno o lekcjach Pana
Jaroniego. Specyficznym wspomnieniem jest bycie przewodniczącą szkoły, które
też na długo zostanie w mojej pamięci. Świetnie bawiłam się również na wyjazdach
z panią Małgosią i resztą samorządu. Coś co cenie najbardziej to przyjaźń z Julką i
Olą, dzięki której nauczyłam się wielu różnych rzeczy. Mimo, ze nie wszystko szło
po naszej myśli, zawsze trzymałyśmy się razem. Bardzo dobrze wspominam dni
spędzone w tej szkole. 

Hubert Kulpa
Jedno z najlepszych wspomnień z tej szkoły to definitywnie wycieczki COOL-TURA.
Na każdej z tych wycieczek wspaniałe się bawiłem. Druga fajna wycieczka to
wycieczka do parku rozrywki „Legednia” spędziliśmy tam cały dzień, było
cudownie. Mam jeszcze dużo innych wspomnień z tej szkoły, każde z nich jest
super.
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Aleksandra Matwij 
Mam bardzo dużo dobrych i ciekawych wspomnień związanych z tą szkołą,
aczkolwiek zapadły mi w pamięć wspomnienia z Legendii. Dobrze bawiłam się też w
dzień dziecka. Kebab od księdza Henryka był bardzo pyszny. Nigdy nie zapomnę
cudownych lekcji z Panem Jaronim. Przez te wszystkie lata uczęszczania do tej
szkoły nabyłam za dużo wspomnień by je opisać. Myślę, że nie każdy ma takie
szczęście by trafić na tak cudowną klasę jak ta w której jestem. Mimo, że nie zawsze
było kolorowo (szczególnie dni w których musiałam wstawać o 6) to bardzo dobrze
zpamiefam każdy dzień spędzony w tej szkole. Będę tęsknić za moją klasą,
wspaniałymi nauczycielami i dyrektorem. 

Wiktor Jartym 
Jedno z lepszych wspomnień to na pewno wycieczka do Chorzowa, spędziliśmy
tam świetnie czas. Dobrze wspominam dzień bez plecaka podczas którego wszyscy
przynosili książki w różnych rzeczach. Przyniosłem książki w wózku sklepowym,
było bardzo zabawnie kiedy siedzieliśmy w wózku i jeździliśmy nim po korytarzu.
Dobrze wspominam wszystkie lata w tej szkole. 

Wiktor Misztal
Moim najlepszym wspomnieniem z naszej szkoły jest wycieczka nad solinę podczas
której poznałem dużo fajnych osób. Podczas tej wycieczki jeden chłopak wpadł do
wody, to było bardzo śmieszne.

Julia Pelc
Bardzo dobrze wspominam tą szkołę. Wiele rzeczy pamietam. Najlepsze wycieczki
to wycieczki w góry i Legendię. Dobrze wspominam także wycieczki w 3 klasie,
które mieliśmy fundowane. Byliśmy np. Nad soliną gdzie zwiedziliśmy zaporę.
Bardzo dobrze wspominam dzień dziecka gdzie jedliśmy kebaby. Uważam, że mam
bardzo dobra klasę i mimo wielu kłótni nie zamieniłabym ich na nikogo innego.
Jednak najlepsza rzeczą jaka mnie spotkała to przyjaźń z Olą i Marceliną. Na pewno
nigdy nie zapomnę mojej klasy!

Oskar Mazur 
Najlepiej wspominam kilka rzeczy. Najbardzej wycieczki z panią Barbara w 3 klasie.
Podobały mi się tez wydarzenia specjalne takie jak dzień dziecka w szkole itd.
Kocham w wycieczkach przejażdżki autobusami są bardzo śmieszne. Będzie mi
brakować na pewno lekcji wf z panią Teresa i lekcji fizyki.

Dawid Malec
Najlepszym wspomnieniem ze szkoły jest gdy dyrektor po lekcjach przyjechał się
moim rowerem. Drugim fajnym wspomnieniem jest wycieczka do Legendi. 
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ZWIERZĘTA KTÓRE WYMARŁY I TE KTÓRE
PRAWDOPODOBNIE WYMARŁY 

Przykłady gatunków wymarłych:
Alka olbrzymia
Dodo
Gołąb wędrowny
Moa
Chelonoidis abingdonii
Orzeł Haasta
Liściowiec leśny
Perkozek długodzioby
Szczurzynek koralowy
Hawajka czarnolica
Reliktowiec mały
Tur
Wielkouch mniejszy
Wilkowór tasmański, wilk workowaty

Przykłady gatunków prawdopodobnie
wymarłych:

Baji chiński
Dzięcioł cesarski
Kuprej azjatycki
Gałęziak napuszony
Gałęziak dżunglowy
Klarnetnik blady

 Zwierzęta które wymarły na terenie Polski :
SSAKI:

Norka europejska 
Suhak stepowy 

PTAKI:
Drop zwyczajny 
Kobczyk zwyczajny 
Nur czarnoszyi 
Pardwa mszarna 
Siewka złota 
Strepet 

Zwierzątko Zwierzątko
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Bieganie

BEZPIECZNE WAKACJE
Burza
Jeżeli nie masz bezpiecznego schronienia – znajdź, o ile to możliwe,
obniżenie terenu (staraj się nie być najwyższym punktem) i kucnij (nie
siadaj i nie kładź się) ze złączonymi i podciągniętymi pod siebie
nogami. Nogi powinny być złączone dlatego, że w przypadku
uderzenie pioruna, na skutek powstania różnicy napięć (tzw. napięcia
krokowego) może dojść do przepływu prądu między stopami. Jeśli
niesiesz parasol lub z plecaka wystają np. kijki trekkingowe – jesteś
bardziej narażony na porażenie. Kiedy kucniesz – kijki i parasol połóż
płasko na ziemi. Podobnie z rowerem – połóż go, najlepiej 3 metry od
siebie. 
W czasie burzy najbezpieczniej przebywać jest w budynku – o ile to
możliwe.
Wichura
Podczas wichury nie wychodź na zewnątrz (jeżeli nie jest to
niezbędne), poszukaj bezpiecznego schronienia; (jeżeli jesteś poza
domem) i nie zatrzymuj się pod drzewami.
Upał
Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub
cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu.
Pamiętaj, że upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i
dzieci. Trzeba również zadbać o zwierzęta, gdyż wysokie temperatury
również u nich mogą prowadzić do przegrzania organizmu.

Bieganko
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Przepis na lody domowe
Jak zrobić domowe lody śmietankowe? Przepis
na nie jest bardzo prosty. Do tego celu
potrzebne będą następujące składniki:

400 ml śmietanki 36%,
200 ml mleka,
60 g cukru.

Jak się robi lody domowe? 200 ml śmietanki
wlewamy do garnka, wsypujemy cukier i
podgrzewamy aż do rozpuszczenia.
Zdejmujemy z ognia, dodajemy drugą część
śmietanki oraz mleko i dokładnie mieszamy
przy pomocy miksera lub trzepaczki.
Przekładamy masę na lody do pojemnika i
wkładamy do zamrażalnika na 30 minut. Po tym
czasie wyjmujemy ją, miksujemy do uzyskania
puszystej konsystencji i mrozimy przez około 4
godziny.

Kolejnym popularnym smakiem lodów są
truskawkowe. Jak zrobić domowe lody
truskawkowe? Składniki na ten deser to:

500 g truskawek,
250 g serka mascarpone,
300 g śmietanki 30%,
5 łyżek cukru.

Truskawki myjemy pod zimną wodą i usuwamy
szypułki. Przekładamy je do rondelka i
zasypujemy 2 łyżkami cukru. Smażymy aż do
momentu, w którym owoce zaczną puszczać
sok, a cukier się rozpuści. Odstawiamy
naczynie do lodówki. Śmietankę, serek
mascarpone i 3 łyżki cukru łączymy ze sobą i
zostawiamy do schłodzenia. Po upływie
kilkunastu minut wyjmujemy naczynie z
kremową masą z lodówki i miksujemy ją przez
2 minuty. Łączymy ją z truskawkami, mieszamy
i wstawiamy na 6 godzin do zamrażalnika. Co
około godzinę masę warto wyjąć i przemieszać.
Potem wystarczy się już tylko delektować
lodami domowej roboty.

Lodzik

Wyniki ankiety

kolory stonowane- 9.  kolory
neonowe- 17
czereśnie-7 wiśnie-19
truskawki-22  maliny-4
plastyka-11  muzyka-15
posiadać małe grono
znajomych-9
posiadać duże grono
znajomych-17
morze-4  jezioro-22
woda gazowana-10  woda
niegazowana-16
słodkie-11  słone-15

Lodzik
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