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Wrzesień jeszcze w słońcu chodzi,
babie lato już się rodzi.

W pierwszym powakacyjnym numerze:

- Nowy skład redakcyjny.
- Nasi pierwszoklasiści.
- " Dzień Emotikona ".
- Wakacje w obiektywie.
- Miejsca w Polsce, które warto zwiedzić.
- Co w trawie piszczy?
- Dzień Języków Obcych.
- Pomagamy! Akcje i zbiórki.
- Cykl " Twórczość polskich autorów dla dzieci".
- Twórczość literacka uczniów; " Filmowa wyprawa".
- Projekt fundacji Dobra Farma.

*

Nowa redakcja gazetki:
W roku szkolnym 2022/2023 kolejna grupa uczniów ma
szansę pracować w roli szkolnych redaktorów. Opiekunki
gazetki A. Terlikowska i M. Węglińska zaprosiły do
współpracy bibliotekarkę - p. Martę Drozdowską, oraz
niezastąpionych uczniów: Gabrielę Puról, Wiktorię
Stańczyk, Natalię Jończyk,Maję Śmiechurę, Franciszka
Piekiełko,Annę Burblis, Roksanę Wanat, Magdalenę Nycz,
Kornelię Adamczyk i Anielę Barbachen, którzy wykażą się
umiejętnościami
literackimi,
fotograﬁcznymi
oraz
montażowymi. Jeżeli Ty też czujesz, że chcesz spróbować
swoich sił w roli reportera, zapraszamy do współpracy :)
Redakcja

*

Wrześniowe ciekawostki ;)
Wrzesień - dziewiąty
miesiąc roku, mający
według kalendarza
gregoriańskiego 30 dni.
Czas mgieł, kwitnących
wrzosów, odlatujących
ptaków, zmieniających
barwę liści drzew.
W sadach rumienią się
jabłka i gruszki, w lasach
pojawiają się orzechy,
a także rosną grzyby.
Nazwa miesiąca wzięła się

od bujnie kwitnących w tym
okresie wrzosów.
We wrześniu obchodzimy
m.in. Międzynarodowy
Dzień Dobroczynności (5),
Dzień Dobrej Wiadomości
(8), Światowy Dzień
Emotikona (19)
Międzynarodowy Dzień
Pokoju (21), Dzień
Bez Samochodu (22),
Dzień Spadającego Liścia
(23), Światowy Dzień

Turystyki (27), Światowy
Dzień Jabłka (28),
Międzynarodowy Dzień
Kawy (29), Ogólnopolski
Dzień Głośnego Czytania
(29), Dzień Chłopaka (30).

M.W.
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ŚWIĘTO

EMOTIKONA

SCOTT FALHMAN- „wynalazca" emotikona
Jest amerykańskim informatykiem oraz wykładowcą akademickim. Ukończył Massachusetts Institute of Technology, broniąc następnie
doktorat. Jako naukowiec jest związany z uczelnią Carnegie Mellon University.
Od 1996 do 2000 kierował centrum badawczym Jutsystem Research Center w Pittsburghu.
EMOJI I EMOTIKONY- różnice
Emotikon jest obrazkiem złożonym ze znaków na klawiaturze. Nazwa pochodzi od połączenia angielskich słów emotion i icon. Określenie emoji
powstało kilkanaście lat później. Co ciekawe, podobieństwo nazw jest zupełnie przypadkowe! Emoji to japońskie słowo oznaczające piktogram.
Powstało z połączenia słów e - obraz i moji - litera. Choć emoji także mają pomóc w wyrażaniu emocji czy szybkim przekazywaniu treści, różnią
się od emotikon tym, że obejmują również przedmioty, miejsca, rodzaje pogody, rośliny, zwierzęta i służą do uwydatniania wiadomości.

Emotikony - ich obecność wEMOTIKON
wiadomości,TERAZ
np. w postaci: :-), ;( czy też xD
raczej nikogo dzisiaj nie dziwi. Emotikony to ideogramy złożone zwykle z
niewielkiejjak
Podobnie
ilości
z muzyką
znaków(np.
graficznych,
hip hopem),
które
również
odzwierciedlać
emotikonymają
różnią
ludzkie
się w
emocje. Czy
zależności
odtoregionu
dobrze,świata.
że zwroty,
Emotikony,
takie jakktóre
"cieszę
pokochali
się", "jestem
internauci
zdziwiony"
z USA i
czy "smutno
Europy,
to takie,
mi", które
zostają
czytamy
coraz częściej
poziomo.wEmotikony,
komunikacjiktóre
międzyludzkiej
pokochali
zastępowane
internauci
z Japonii,
właśnieIndii
przez
czyemotki?
Chin, czyta
Z pewnością
się pionowo.
prowadzi
Dziś świat
to do pewnej
skupił .
.
oszczędności
się
na wizualnie
czasu,
atrakcyjniejszych
z drugiej jednakemoji.
strony Teoretycznie
zubaża zdolność
emojiludzi
miały
do
rozmawiania
większe
szanse
ze sobą
na to,wprost
aby ktoś
o swoich
je opatentował.
emocjach.
CoPomijając
prawda tak
ichsię
wady
niei stało,
zalety,
ale
za emoji
emotikony
również
w naszym
stoją duże
świecie
pieniądze.
po prostu są i zapewne już będą –
zagościły one w nim jednak tak naprawdę stosunkowo niedawno.

.

Warto wiedzieć
: - ) - spotykany również w formie :) czy :] oznacza uśmiech
: - ( oznacza smutek
:D oznacza szczęście, szeroki uśmiech
xD oznacza rozbawienie, wesołkowatość
:P oznacza figlarne wystawienie języka, przekomarzanie się
:O, o.O, O.O oznacza zdziwienie
:/ oznacza rozczarowanie, zawód
^^ oznacza zadowolenie
>.< oznacza konsternację, niedowierzanie
;( oznacza płacz.
Emotikony, które pojawiają się w naszych wiadomościach, to jednak nie
tylko specyficzne buźki. Spotkać się można chociażby z emotką <3, która
ma odwzorowywać serduszko, czy też z jej odwrotnością, czyli </3.

.
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Witamy uczniów 1 klasy

Pierwszego września powitaliśmy w naszej szkole nowych uczniów.
Zostali oni podzielni na dwie klasy.
1a – pod opieką pani Katarzyny Kajor – Suwały, oraz klasę 1b, której
wychowawczynią jest pani Edyta Jarnot. Obie klasy mają po 24 uczniów.
Razem dwadzieścia osiem dziewczynek i dwadzieścia chłopców.
Drodzy pierwszoklasiści, życzymy Wam miłej nauki i zawarcia wielu nowych
znajomości.
Przed Wami szczególny dzień, który na długo pozostaje w pamięci ucznia
pierwszej klasy, czyli dzień pasowania na ucznia. W tym dniu zostaniecie
oficjalnie przyjęci do grona uczniów szkoły.

A.Barbachen

Klasa 1 A

*

Klasa 1 B

*

.

.
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"Co w trawie piszczy..."
czyli ciekawostki ze szkolnego podwórka.
Wybory SU
Nowy rok szkolny oznacza także konieczność wybrania nowego
Samorządu Szkolnego. Tegoroczne opiekunki p. Patrycja Kasperczyk oraz
p. Małgorzata Kasperek szybko przeprowadziły akcję wyborczą. Najpierw z
każdej klasy zgłoszono reprezentantów danego zespołu. Będą oni tworzyć
samorząd, działać w różnych sekcjach. W drugim tygodniu września w
szkole na gazetce samorządu pojawiły się plakaty trzech kandydatek na
przewodniczącą SU: Gabrieli Puról, Mileny Bizoń i Laury Chałupki. W
wyborach wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Ostatecznie
zwyciężyła Gabriela Puról, a jej zastępczynią została Laura Chałupka. 21.
września odbył się pierwszy apel samorządu, na którym przedstawiono plan
pracy i zachęcono do udziału w akcjach i konkursach.

" Laboratoria Przyszłości" to inicjatywa edukacyjna realizowana przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją jest stworzenie
nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy,
angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu
zainteresowań.
W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymały
od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu
miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez
eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.
Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia
szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania na lekcjach,
w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także w ramach
zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań.

Nowi nauczyciele:
Katarzyna Hankus
Edyta Jarnot
Beata Merta
Barbara Musiał
Sylwia Pawlik
Małgorzata Sobczyk
Aneta Sowańska
Renata Wróbel

Zachęcamy do
zbiórek:
kasztanów i
żołędzi
plastikowych
nakrętek
makulatury
Biorąc udział w
akcjach,pomagasz
potrzebującym, ale też
zdobywasz pozytywne
uwagi :)
W ramach projektu "Laboratorium Przyszłości" szkoła zakupiła:
* drukarkę 3D wraz z laptopem, która pozwoli na wydruk narzędzi dydaktycznych
i pomocy naukowych, pamiątek i nagród,
* aparat fotograficzny oraz akcesoria w postaci; statywu, lamp,mikrofonu,
mikroporytu, * długopisy 3D, Roboty Photon, mikroskopy,stację lutownicza, *
zestaw narzędzi dla ucznia do majsterkowania,* zestawy elektroniczne, tablice
szkolne tryptyk białe lakierowane, * zestawy kulinarne dla uczniów klasy 1-3
(miski, deski, fartuszki, rękawice, stolnice wałki kuchenne), * pracownię o
robótek ręcznych (włóczki, krosna, wyszywanki), * modułowe pracownie
przyrodnicze-chemiczne.

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH.

Dzień języków obcych obchodzimy dnia 26 września. W naszej szkole
uczymy się dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego.
Dzięki
Maksymowi i Valerii mamy zaszczyt poznać kolejny język: ukraiński. Na
pewno większość z Was zna już przynajmniej kilka podstawowych zwrotów
w tym języku.
Dzień języków obcych to dobra okazja, by zwrócić dzieciom uwagę, jak
ważna jest umiejętność porozumiewania się z ludźmi, którzy mieszkają w
innych częściach naszej ziemi. W obecnych latach warto znać języki obce,
by się porozumiewać z osobami innej narodowości. Tak naprawdę bardzo
mało osób pamięta o takim dniu jakim jest właśnie: Dzień Języków Obcych,
ale pora by to zmienić. Znajomość innych języków bardzo pomaga nam
podczas podróży, wykorzystujemy go także grając w różne gry z ludźmi z
całego świata.
K. Adamczyk
*

*
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Morskie Oko
Jest to największe jezioro w Tatrach,
znajdujące się w Dolinie Rybiego Potoku.
Trasa jest spokojna i łatwa do pokonania.
Prowadzi ona z Palenicy Białczańskiej do
jeziora i znajdującego się nieopodal
schroniska. Dodatkową atrakcją jest
możliwość zobaczenia Wodogrzmotów
Mickiewicza.

Co warto zwiedzić w Polsce?
Termy Chochołowskie
Termy wykorzystują zasoby wód termalnych o
temperaturze od 32 do 36 stopni C. W termach
znajduje się 30 basenów z 3 tysiącami metrów
kwadratowych lustra wody.

*

*

*

*

ZOO we Wrocławiu

Zamek Ogrodzieniec

Jest to największy ogród zoologiczny w Polsce.
Znajduję się w nim 1132 gatunków zwierząt.
Największą atrakcją jest Afrykarium.
To pierwsze w Polsce i jedyne na świecie
oceanarium poświęcone odkrywaniu flory i fauny
tylko jednego kontynentu – Afryki.

Umiejscowiony jest na szczycie Góry Zamkowej,
w miejscowości Podzamcze. Znajduję się na
Szlaku Orlich Gniazd. Przez cały okres letni na
zamku odbywają się „Wakacje z
duchami”. Zamek wielokrotnie stanowił scenerię
do kręcenia filmów i seriali. Średniowieczną
warownię dostrzec można w takich polskich
produkcjach jak “Janosik”, “Zemsta” i “Rycerz”.
Nakręcono tu również jedną ze scen
amerykańskiej wersji serialu “Wiedźmin“.

*

*

*

*

*

Pieniny i spływ Dunajcem
To jedna z najbardziej tradycyjnych atrakcji
Pienin. Podczas kilkugodzinnego spływu można
zobaczyć najpiękniejszą część regionu, jaką jest
Przełom Dunajca i m.in. takie słynne miejsce, jak
„Janosikowy Skok”. Wycieczkę urozmaicają
opowieści flisaków o mijanych na trasie
szczytach, ciekawych miejscach oraz lokalnych
legendach.

Muzeum Archeologiczne Biskupin
Zaletą Biskupina jest pokazywanie „żywej
historii”. Nie tylko można zobaczyć tu
rekonstrukcje chat sprzed setek czy nawet
tysięcy lat, ale jednocześnie poznać zwyczaje
żyjących tu kiedyś ludzi, ich prace i rzemiosło.

*

*

Zamek Książ
Jest jednym z najciekawszych miejsc na Dolnym
Śląsku.
To nie tylko piękna budowla, tarasy z ogrodami,
czy park, ale także niesamowita historia pełna
tajemnic oraz legend.

Centrum Nauki Kopernik

*

*

To jeden z najpopularniejszych, interaktywnych
kompleksów edukacyjnych w Polsce. Każdego
elementu wystawy możesz dotknąć, co więcej –
wypróbować zrozumieć jego działanie.
M. Nycz
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Z Cyklu : „Twórczość Polskich Autorów Dla Dzieci "
Jan Brzechwa (1898 - 1966)
Wiersze Jana Brzechwy
To świat pełen przygód, w którym głównymi postaciami są zwierzęta
(hipopotam, kaczka, kwoka, żuk, stonoga, pies, jeż, żaba, wrona, ślimak)
i rośliny (pomidor, koper, szczypiorek, kalarepka, groch, pietruszka, cebula,
burak, fasola). Poza humorem, utwory zawierają zaskakujące zakończenie,
często poprzez zaprezentowana historyjkę, uczą i wychowują, ośmieszają
naganne zachowanie, a pochwalają dobre.
Bajki i baśnie Jana Brzechwy
Przybliżają dzieciom zasady życia w społeczeństwie. Uczą ich jak być dobrymi
obserwatorami i jak podejmować sprawiedliwe i obiektywne oceny ludzkich
zachowań. Bajki Brzechwy są pełne humoru i dowcipu, wzbogacają
słownictwo i rozwijają wyobraźnię.

*

*

M. Drozdowska

Mucha
Z kąpieli każdy korzysta,
A mucha chciała być czysta.
W niedzielę kąpała się w smole,
A w poniedziałek w rosole,
We wtorek - w czerwonym winie,
A znowu w środę - w czerninie,
A potem w czwartek - w bigosie,
A w piątek - w tatarskim sosie,
W sobotę - w soku z moreli...
Co miała z takich kąpieli?
Co miała? Zmartwienie miała,
Bo z brudu lepi się cała,
A na myśl jej nie przychodzi,
Żeby wykąpać się w wodzie.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
.

.

Wspominając sylwetkę ulubionego poety dzieci, informujemy, że 29
września będziemy obchodzić Dzień Głośnego Czytania. Z tej okazji
uczniowie klas starszych postanowili przygotować dla swoich młodszych
kolegów małą, ale miłą niespodziankę. O tym, która klasa mogła posłuchać
aktorskiego wykonania wybranego utworu, dowiecie się już w kolejnym
numerze :) Wszystkich zachęcamy do czytania: głośnego, cichego, dla
przyjemności, dla rozrywki, dla nauki, dla siebie i dla innych.
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Filmowa wyprawa
Franciszek Pieczka-co dobrego „upiekł” przed kamerą?
Tak na wstępie…
Witam wszystkich czytelników, którzy dotarli do tej części naszego
szkolnego czasopisma! W tym roku ostatnie strony Szkolnego Mixa
przejmuję ja-Franek. W tym krótkim wstępie, chciałbym was, drodzy
czytelnicy, zaprosić na filmowo-książkowo-muzyczną podróż przez świat!
Mam nadzieję, że przyjmiecie moje zaproszenie!
Jeśli w tym wypadku pieczenie to są kreacja filmowych postaci to było tego
bardzo wiele np. Stacho Japycz z „Rancza”, Piotr Apostoł z „Quo vadis” czy
Józef z „Syzyfowych prac”, ale na sam początek wyjaśnię, dlaczego akurat
tego znakomitego aktora przedstawiam wam pod koniec września. Pan
Franciszek zmarł niedawno, bo 23 września tegoż roku. Teraz wszystkie
media i gazety o tym przykrym wydarzeniu wspominają, więc czemu
„Szkolny Mix” nie mógłby się do nich przyłączyć? Z tego prostego powodu,
Franciszek Pieczka zawitał w naszej szkolnej gazetce.
W tym artykule skupimy się na tym, z czego zasłynął w polskim filmie i
początkach jego kariery. Życzę wam przyjemnej lektury!
„Aktor do pokochania, aktor nie do zastąpienia, akceptowało się go w
każdej roli" - powiedziała o zmarłym Franciszku Pieczce krytyk filmowy
Bożena Janicka. "Masz zaufanie do dużego, silnego człowieka, który
niczym ci nie grozi, a przeciwnie - zawsze pomoże" - wyjaśniła.
Na koncie tego niesamowitego aktora jest wiele znakomitych produkcji, ale
zanim zaczął „triumfować” na deskach polskich teatrów i przed kamerą
musiał ukończyć studia. A z tym wiąże się ciekawa historia…

Jego debiut miał miejsce w „Matce Joannie od Aniołów” a pierwszym
filmem, w którym zagrał była produkcji Andrzeja Wajdy „Pokolenie” z 1954
roku.
„Prawdziwym przełomem był dla Pieczki rok 1966, gdy rozpoczęły się
zdjęcia do serialu «Czterej pancerni i pies» (1966-70). Jako Gustlik Jeleń,
członek załogi czołgu «Rudy», wspólnie z m.in. Januszem Gajosem,
Włodzimierzem Pressem i Romanem Wilhelmim, zaskarbił sobie sympatię
widzów. Kiedy w 1995 r. Telewizja Polska zorganizowała plebiscyt na
najbardziej lubiany polski serial, pierwsze miejsce przypadło właśnie
«Czterem pancernym».” Taki był początek kariery aktora z Godowa, a
późniejsze ważniejsze produkcje to: „Jańcio Wodnik”, „Perła w koronie”,
„Blizna”, „Syzyfowe prace”, czy wcześniej wspomniane „Ranczo” i „Quo
vadis”. Aktor użyczył głosu także w dubbingu („Opowieści z Narnii: Lew,
czarownica i stara szafa”, „Gwiezdne Wojny: Przebudzenie mocy”, „Auta
3”). 23 września aktor zmarł. Wspominają go Andrzej Duda czy Mateusz
Morawiecki (przez Twittera) oraz serwisy informacyjne takie jak Onet,
Jedynka czy Gazeta.pl. Niech Pan Franciszek Pieczka pozostanie w naszej
pamięci na zawsze jako wyśmienity aktor i wzór filmowy dla przyszłych
pokoleń.
Na ten miesiąc to tyle. Mam nadzieję, że w kolejnym numerze gazetki będę
mógł was ponownie zabrać w niezwykłą…filmową podróż!
Franek

Franciszek miał zamiar pójść w ślady ojca czyli zszedł pod ziemię jako
górnik jednocześnie studiując na Politechnice Gliwickiej (Pieczka bowiem
pochodzi ze Śląska), ale jako młody człowiek szybko z tych studiów
zrezygnował. Wyjechał do Warszawy aby zdawać do szkoły aktorskiej i tu,
pojawił się problem. "To był początek lat 50. Obowiązywały różne
skierowania i nakazy. Aby zmienić kierunek studiów, potrzebna była
zgoda ministerstwa. Byłem młody i przebojowy. Bez umawiania się
wparowałem do gabinetu ministra i go przekonałem. Potem trzeba
było zdać egzamin do szkoły teatralnej, a tu już zaczął się rok
akademicki. Zdawałem go w prywatnym mieszkaniu Aleksandra
Zelwerowicza, który wówczas był dziekanem wydziału aktorskiego i
miał niepisane prawo przyjęcia dodatkowo jednego studenta.
Dostałem się. Kiedy powiedziałem o tym w domu, posypały się na
mnie wszystkie śląskie pierony. Bo inżynier to porządny zawód, a
aktor - w pojęciu mego ojca - będzie chodził głodny"- opowiadał
Pieczka.
.

" Życie jest krótkie, a człowiek się kłóci o
bzdety. Dziś myślę: "Po co?". Trzeba było
mówić więcej dobrych słów. Zostaje żal do
siebie i czasu."
[F. Pieczka]
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Roksana Wanat
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Aleksandra Jekiełek
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Aleksandra Jekiełek
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Emilia Wadoń
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Weronika Adamus
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PROJEKT DOBRA FARMA. Pomóż budować szkołę w Zambii!
Otrzymaliśmy zaproszenie do zaangażowania się w ciekawy projekt fundacji DOBRA
FARMA.Od kilku lat prowadzą Akcję SUKULU, w ramach której budują szkołę w afrykańskiej
wiosce.Budowa szkoły w wiosce Libambami (Zambia) to jeden z ich projektów, który od
samego początku finansowany jest wyłącznie ze zbiórek pieniędzy prowadzonych w polskich
szkołach.Do szkoły uczęszcza obecnie około 300 dzieci, pomimo tego, że są tam w tej chwili
tylko dwie sale lekcyjne i tylko troje nauczycieli. Nie ma też ławek ani stolików, jednak już to,
co dotychczas zbudowano dzięki dzieciom z polskich szkół oraz ich rodzicom i nauczycielom
jest ogromnym skarbem. W Zambii są wioski, gdzie dzieci w ogóle nie chodzą do szkoły,
ponieważ najbliższa szkoła (zwykle i tak już przepełniona), do której mogłyby pójść jest
oddalona o kilkanaście kilometrów od ich domów. Bardzo prosimy o wsparcie nas w
realizacji tego zadania. Zapoznanie się z sytuacją w jakiej żyją dzieci w takich wioskach jak
Libambami z pewnością pomoże lepiej zrozumieć naszym dzieciom (dorosłym też), że żyją w
szczęśliwym i bogatym kraju oraz pozwoli im bardziej docenić to, co posiadają. Już wkrótce
zaprosimy Was do akcji, której celem będzie pomoc afrykańskim dzieciom. Na pewno chętnie
pomożecie!

.
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