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Witamy w nowym roku szkolnym, tęskniliście za nami?
Tylko u nas reportaż z wycieczki 8 b do Świdnicy
REPORTAŻ Z WYCIECZKI KLASY VIII B DO ŚWIDNICY
Klasa VIII B wyjechała o godzinie 8.00 spod Centrum
Handlowego Cydr. Zwiedzaliśmy Kościół Pokoju w Świdnicy, czyli
największą drewnianą barokową świątynię w Europie. Jest to
Kościół ewangelicko-augsburski. Później całą klasą zagraliśmy w
grę miejską, która polegała na chodzeniu po całej Świdnicy i
szukaniu murali.
22 września, czyli drugiego dnia trzydniowej wycieczki,
obudziliśmy się, aby zacząć dzień pełen aktywności. Na początku
wyruszyliśmy do miasta Bardo, gdzie podziwialiśmy piękny,
zabytkowy kościół ze zdobionym złotem ołtarzem. Następnie
udaliśmy się do miejsca, gdzie czekał na nas spływ pontonami.
Ostatnie, co zrobiliśmy tego dnia to wejście na Wielką Sowę,
gdzie na szczycie znajdowała się drewniana figura
przedstawiająca trzy sowy. Jedną dużą i dwie małe.W trzecim
dniu wycieczki pojechalismy w kierunku Nowej Rudy, gdzie
odbyła się kolejna gra terenowa.

Wszystkie ekipy dotarły do końca, a w nagrodę za wykonanie
wszystkich zadań dostaliśmy worki, w których znajdowały się:
magnes,długopis i mapa.
Następnie pojechaliśmy do twierdzy ''Srebrna Góra'', gdzie w
ramach zwiedzania odbywało się turlanie z górki :) i oglądanie
zakamarków twierdzy.
O wycieczce opowiadały:
Oliwia Nicpoń
Natalia Gierczyk
i Julia Tyrasek
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PLANETARIUM ŚLĄSKIE
Oglądanie gwiaździstego nieba jest trudne w rejonie,
w którym mieszkamy. Jednak wystarczy udać się na
seans do Chorzowa, do Planetarium Śląskiego im.
Mikołaja Kopernika! To, niestety, jedyne planetarium
na Śląsku, ale za to największe i najstarsze w Polsce
(założone 4 grudnia 1955 r.)!
Zespół obejmuje salę projekcyjną z ekranem w
kształcie kopuły o średnicy 23 metrów, obserwatorium
astronomiczne (z największym w Polsce 30centymetrowym refraktorem- rodzajem teleskopu
optycznego, który wykorzystuje soczewkę jako cel do
tworzenia obrazu), zegar słoneczny, stację
klimatologiczną i stację sejsmologiczną. W lipcu 2018
roku rozpoczęła się ważna modernizacja, a 11-12
czerwca 2022 r. nastąpiło oficjalne otwarcie!
Zainstalowano ultranowoczesny system projektorów
wyświetlających obraz w technologii ponad 8k,a sala
seansów jest w stanie pomieścić 400 osób.
Sama również postanowiłam się wybrać do
Planetarium. Pokazy są realizowane w fenomenalnej
jakości- obrazu i dźwięku! Naprawdę bardzo polecam
wybrać się na seans.
Vivienne Chmiel
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TYGRYSIE OKO
Tygrysie oko występuje, m.in. w Indiach, Australii,
Meksyku i Rosji. Mieni się w kolorach od żółtobrązowego do złotego. Jest niezwykle rzadkim
kamieniem półszlachetnym. Jego miesiąc narodzin to
czerwiec, a zodiakami jemu przypisanymi są Bliźnięta,
Lew i Waga. Za przewodnika tego kamienia uznaje się
Archanioła Werchiela.
Właściwości
Tygrysie oko nazywane jest również kamieniem
odwagi. Wierzy się, że pomaga ono pokonywać
emocjonalne bariery oraz dodaje pewności siebie.
Wspiera również
w problemach dotyczących samooceny. Wzmacnia
ogólną witalność i stabilność układu hormonalnego.
Po przecięciu i wypolerowaniu tygrysie oko jest
używane jako amulet przeciwko diabelskiemu
spojrzeniu, redukuje objawy reakcji alergicznej, działa
na układ trawienny
i oddechowy oraz pomaga w przeziębieniach czy
innych infekcjach sezonowych.
Symbolika
Kamień odwagi był przed wiekami noszony przez
wojowników jako amulet chroniący przed
odnoszeniem ciężkich ran lub nawet śmiercią.
Obecnie mówi się, że to kamień dla osób, które chcą
osiągać sukcesy w życiu lub dla tych, którzy
potrzebują stabilizacji finansowej.
Źródła:
Książka Hazel Raven - "Uzdrawiająca moc kryształów"
https://www.korallo.pl
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kwarcowe_tygrysie_oko
https://zdrowie-wprost-pl. oko-niezwykle-rzadkimineral-wyglad-wlasciwosci-zastosowanie.html
Natalia Gierczyk
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RECENZJE PROZĄ PISANE
,,The Inheritance Games” Jennifer Lynn Barnes
Avery Grambs ma w miarę spokojne życie i nie chce,
aby cokolwiek je zaburzało. Jej jedynym pragnieniem
jest wydostanie się ze szkoły średniej, zdobycie
stypendium i wyjazd w siną dal. Ale oczywiście, nic
nigdy nie może pójść po jej myśli. Kiedy zupełnie jej
nieznajomy miliarder Tobias Hawthorne umiera i
zostawia jej niemal cały spadek, nudne życie Avery
ulega gwałtownej zmianie. Każdy chce się z nią teraz
przyjaźnić, wszyscy chcą ją poznać i co
najważniejsze, dowiedzieć się, jak u licha dostała ten
spadek. Problem w tym, że Avery sama tego nie wie.
Wepchnięta w świat pełen luksusów i przywilejów
dziewczyna będzie musiała połączyć siły z wnukami
zmarłego miliardera, aby rozwiązać ostatnią zawiłą
zagadkę Tobiasa Hawthorne’a…
Ta książka to jedno wielkie WOW. Autorka jest
prawdziwą artystką, która utkała niesamowicie
misterną i pełną zwrotów akcji powieść. Bohaterowie,
kwestia tajemniczego spadku, duchy z przeszłości i
ten humor… Coś wspaniałego! Jeśli szukacie dobrej
powieści na jesienne wieczory, to ,,The Inheritance
Games” będzie dla was świetnym wyborem.
Maria Szastok

RECENZJE PO REŻYSERSKU
TYTUŁ: STOWARZYSZENIE UMARŁYCH POETÓW
PREMIERA: 1989 r.
CZAS TRWANIA: 2 godz. 9 min.
REŻYSER: Peter Weir
OCENA: 10/10
FABUŁA: W elitarnej Akademii Weltona dla chłopców
rozpoczął się rok szkolny. Do grona pedagogicznego
dołącza nowy nauczyciel literatury angielskiej, John
Keating, który jak się potem okazuje, ma dość
specyficzne sposoby nauczania. Stara się, za pomocą
różnych sposobów, aby uczniowie żyli beztrosko, a
nie według ściśle narzuconych im zasad.
OPINIA: Mimo, że w obliczu nowszych i lepiej
wykonanych pod względem wizualnym filmów,
,,Stowarzyszenie…” wydaje się być starociem, nie
oznacza to, że nie ma swojego własnego i równie
ważnego przekazu. Film ma za zadanie pokazać nam,
młodzieży, że warto przełamać bariery, by osiągnąć
nasz wymarzony cel. Dorosłym natomiast ma ukazać,
że powinni wspierać swoje dzieci w osiągnięciu tego
celu. Bo bez wsparcia i pomocy naszych bliskich
niewiele wskóramy.
Maria Szastok

RECENZJE PROZĄ PISANE
,,I nie było już nikogo” Agatha Christie
Odosobniony dom na bezludnej wyspie. Tajemniczy
gospodarz, podający się za niejakiego U.N. Owen’a.
Niewinny dziecięcy wierszyk, który z czasem nabiera
przerażającego znaczenia. Dziesięciu gości. Jeden
morderca. Tylko… Kto?
Bez wątpienia największym fenomenem Agathy
Christie była właśnie ta książka. ,,I nie było już
nikogo” to powieść, która zapada w pamięć i nie daje
spać po nocach. W każdym calu przemyślana
zagadka morderstw, rzekomo w imię sprawiedliwości,
sprawi, że czytelnik z zapartym tchem będzie śledził
losy bohaterów, a odetchnąć będzie mógł dopiero
wtedy, kiedy zagadka zostanie rozwiązana, choć
ostrzegam, że to również będzie trudne. Każdy, kto
choć trochę lubi kryminały, powinien sięgnąć po tę
książkę.
Maria Szastok

Kinga Lubos
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KĄCIK NASZYCH MILUSIŃSKICH
ALASKAN MALAMUTE
Mój pies wabi się Maja. W październiku skończy 12
lat. Maja to pes rasy Alaskan Malamute. Lubi biegać,
bawić się z piłką lub gdy ktoś ją głaszcze . Maja jest
czarno-biała, ma trójkątne uszy.
Lubi jeść suchą karmę dla psów, lecz zjada
praktycznie wszystko, oprócz klusek i sałaty. Mamy ją
od listopada 2010, czyli jest prawie jak moja starsza
siostra. Maja jest bardzo energicznym psem.
Rasa Alaskan Malamute jest bardzo podobna do rasy
Husky, różnią się tym, że Alaskan jest większy i ma
więcej futra. Różnią się również oczami, Husky ma
najczęściej niebieskie, dwukolorowe oczy, a Malamuty
- brązowe.
Ciekawostka - Alaskan Malamute bardzo rzadko
szczekają, ale za to głośno wyją, w ten sposób się
komunikują.
Monika Grabowska
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KĄCIK NASZYCH MILUSIŃSKICH
Świnki morskie - ciekawostki i porady
Świnki morskie(a właściwie kawie domowe) to lubiane zwierzątka domowe. Hodowane są w celach
towarzyskich. Ich pielęgnacja nie należy do najbardziej skomplikowanych. Należy jednak zapewnić im
odpowiednio dużą dawkę ruchu oraz zadbać o czystość w klatce i sprzątać swojej śwince przynajmniej 2 razy w
tygodniu, bo zwierzątka te są czyścioszkami.
Ważna jest też odpowiednia dieta - karma z odpowiednią ilością witaminy C, ponieważ świnki potrzebują jej
czasami więcej niż my! W diecie obowiązkowo musi znaleźć się siano, którego świnki powinny mieć pod
dostatkiem. W skład diety świnek powinny też wchodzić świeże warzywa takie jak marchewka, pietruszka,
papryka, rzodkiewka, ogórek oraz owoce – jabłko, borówki, banany, arbuz. Gryzonie te lubią też świeżą trawę,
mlecze, koniczynę, botwinkę, lubczyk i natkę pietruszki.Nie powinno się dawać im sałaty, kapusty, szpinaku (w
dużych ilościach), mięsa, chleba, nabiału, ziemniaków, cebuli, grzybów i słodyczy. Ich uzębienie (siekacze)
rośnie przez całe życie i wymaga ścierania, dlatego należy podawać im świeże gałązki drzew liściastych lub
czerstwy chleb.
Świnki morskie czują się lepiej, gdy jest ich więcej niż jedna, po prostu jest im wtedy raźniej i nie nudząsię, bo
mają z kim się pobawić. Jeśli rozważasz kupno świnki morskiej to zalecam kupić co najmniej dwie.
Do klatki najlepiej jako podłoże włóż trociny, a na to jakiś kocyk, aby chronił łapki przed okaleczeniem i aby było
miękko w klatce, bo świnki morskie lubią, gdy jest miękko i przytulnie.
Wiktoria Burda
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Veronika Karpyshyn
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Anna Dąbrowska
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NOWY DZIAŁ
RECENZJE GIER
FIFA 23
Fifa 23 to najnowsza wersja znanej gry, która
pojawiała się na rynku 29 września 2022 r.
Znajdziemy w niej około 350 Polaków. Na okładce
rozpoznamy dwóch zawodników: Kylian Mbappe oraz
dziewczynę Sam Kerr.
Najlepszymi kartami w Fifie jest 5 zawodników
o ocenie 91: Karim Benzema, Robert Lewandowski,
Kevin De Bruyne, Kylian Mbappe, Lionel Messi.
Najgorszą kartę w Fifie ma Ulan Taraj.
Gra oferuje aż 8 trybów rozgrywki, czyli tryb kariery
klubowej, tryb kariery zawodnika, ultimate team, volta,
szybki mecz, treningi, wirtualna gwiazda, wirtualne
kluby.
W trybie kariery nowością jest to, że można grać
realnymi trenerami. Zmiany zawitały też w polskiej
lidze, w trybie kariery nie będzie można grać Wisłą
Kraków, Górnikiem Łęczną oraz Bruk Bet Termalicą.
W polskiej lidze pojawiły się za to takie kluby jak:
Widzew Łódź, Korona Kielce i Miedź Legnica.
Szymon Szołtysik

NOWY DZIAŁ
RECENZJE GIER
MINECRAFT
Cześć, jestem Paweł, będę w naszej gazetce pisał recenzje gier. Na
pierwszy ogień pójdzie “Minecraft”. Jest to gra bardzo znana i lubiana.
Swój debiut oficjalnie miała w listopadzie 2011 roku, ale jej wersja PreClassic została wydana w 2009 roku. Obecnie gra ma aż 19 różnych
wersji. Twórcą jest “Notch”, czyli Markus Persson.
Minecraft jest to świat stworzony z sześcianów. W samej grze są 2 tryby,
jednoosobowy i wieloosobowy. W trybie jednoosobowym jest 5 rodzajów
gry: podstawowy, przetrwania, kreatywny, HardCore, przygodowy
i obserwatora. Tryb przetrwania polega na przeżyciu w świecie, gdzie jest
nieskończona liczba odrodzeń, można psuć i stawiać bloki. W trybie
HardCore masz tylko jedno życie. Tryb Przygodowy nadaje się do
różnych serii bądź map, nie da się w nim stawiać, ani niszczyć bloków.
Tryb Kreatywny to tryb, w którym można latać, stawiać bloki i niszczyć je
jednym kliknięciem. Tryb Obserwatora najbardziej różni się od
wszystkich, bo można latać, ale nie można stawiać, ani niszczyć bloków.
W grze występują prawie wszystkie języki, z śląskim włącznie.
Drugi Tryb Gry to wieloosobowy, w tym trybie można grać z innymi
graczami na serwerach. Moja ocena to 9/10. Gra jest bardzo ciekawa, ale
przez aktualizacje, twórcy trochę ją psują.
Do następnego!
Paweł Tobor

Karolina Matysik
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NOWOŚĆ
DZIAŁ SPORTOWY
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4 września drużyna z naszej szkoły zdobyła 3 miejsce
w Mistrzostwach Śląska w Tenisowej Talentiadzie
2022.
16 września 2022 roku na Księżej Górze wzięliśmy
kolejny raz udział w Marszobiegu SprawnościowoObronnym. W szranki z nami stanęło 8 szkół,
walczyliśmy z zapałem w 9 konkurencjach, m.in. tor
przeszkód, rzut granatem, ładowanie magazynków
amunicyjnych i zdobyliśmy 2 miejsce. Tyle w temacie
liczb:). Ustąpiliśmy miejsca jedynie uczniom III klasy
Liceum Policyjnego (!!). Nie musicie się już bać, jak
coś staniemy w obronie!
Mamy za sobą też Mistrzostwa Radzionkowa
w Sztafetowych Biegach Przełajowych i emocje z nim
związane. Pamiętajcie i rozgłaszajcie z dumą, że 22
września zdobyliśmy srebrne medale dla dziewcząt
i chłopców młodszych, a także brązowy dla dziewcząt
starszych. Jeszcze będzie głośno o naszych gazelach
i gepardach! Podsumowując, jesteśmy v-ce Mistrzami
Radzionkowa w "Sztafetowych biegach
przełajowych"!
XYZ

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer w tym roku
szkolnym!
"Szkolniczek" przetrwał, co więcej doczekał się
kolejnych chętnych i młodych redaktorów. Witamy
serdeczniejsze Wiktorię Burdę, Annę Dąbrowską,
Monikę Grabowską, Ksawerego Hobota, Kingę Lubos,
Szymona Szołtysika, Veronikę Karpyshyn, Pawła
Tobora, Julię Tyrasek i Oliwię Nicpoń!
Potrzebujemy komentatorów naszego życia
sportowego, bo warto wspomnieć, o tym, co się
dzieje.
Pozostajemy otwarci na współpracę, na
utalentowanych młodych ludzi, na komentatorów
rzeczywistości!
Chciałbyś sprawdzić swoje siły w grafice, ilustracjach,
fotografii, publicystyce? Masz fascynującą pasję?
Przyjdź!!
Chętnych zapraszamy do kontaktu z Panią
Dominiką Siwiec - przez Librus lub na żywo!!!
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OLIWIA GOTUJE... CHLEB Z ZIOŁAMI
Składniki :
Masło z ziołami:
2 cebulę, 2 ząbki czosnku, 10 g natki pietruszki , 10 g
bazylii, świeżej, tylko liście, 60 g masła, 1 łyżeczka
soli
Ciasto :
600 g mąki pszennej, 300 ml ciepłej wody
40 g drożdży, 1 łyżeczka cukru,2 łyżeczki soli,
50 ml oleju rzepakowego
Sposób przygotowania :
1. Pokrusz drożdże, wymieszaj z połową wody i
cukrem. Odstaw. Przesiej mąkę pszenną, dodaj sól,
olej, pozostałą wodę i zaczyn. Wymieszaj.
2. Wyrób ciasto na gładkie, odstaw przykryte w ciepłe
miejsce (około 60 minut).
3. Przygotuj masło czosnkowo-ziołowe. Dodaj zioła,
przeciśnięty czosnek, sól i pieprz.
4. Ciasto zagnieć. Rozwałkuj na prostokąt o grubości
0,5 cm. Posmaruj masłem czosnkowo-ziołowym i
pokrój w pasy( 5 cm).
5. Pasy składaj w "harmonijkę ", następnie układaj je
w okrągłej formie "tortownicy ". Piekarnik rozgrzej do
190°C "góra dół " . Piecz 40-45 minut.
Oliwia Nicpoń

OLIWIA GOTUJE.... BUŁECZKI "STOKROTKA"
Składniki kruszonki :
70 g mąki, 50 g masła, 50 g cukru, 2 łyżeczki cukru
wanilinowego
Bułeczki :
100 ml ciepłego mleka, 20 g świeżych drożdży,
pokruszonych, 40 g cukru, 1 łyżeczka cukru
wanilinowego, 330 g mąki pszennej, 2 jajka, 20 g
miękkiego masła, 1 szczypta soli
Sposób przygotowania :
Kruszonka :
1. Wsypać mąkę, masło, cukier, cukier wanilinowy,
zagniatać opuszkami palców .
Bułeczki:
2. Do ciepłego mleka dodać drożdże, cukier, cukier
wanilinowy, mąkę, 1 jajko, masło i sól. Zagniatamy
ciasto, aż będzie gładkie i elastyczne.
3. Ciasto podzielić na 8 równych części.Uformować
bułeczki w kształt kwiatka. Posmarować roztrzepanym
jajkiem i posypać połową kruszonki.
5. Tortownicę (24-26 cm, na dnie krążek papieru do
pieczenia) podgrzewać 20-30 min (50°C). Bułeczki
posypać pozostałą kruszonką i ponownie umieścić w
piekarniku (180°C) i piec 20-30 min.
Oliwia Nicpoń

