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Kolejny rok szkolny, kolejne numery gazetki!

"Express Społeczniaka" wraca po wakacjach!

Nasza gazetkowa ekipa :)

Wracamy w
nowym

roku
szkolnym!

Wypatrujcie
nowych

numerów
na

korytarzu
oraz na

Facebooku
szkoły!

W tym roku szkolnym spotykamy się 
w środy o godzinie 14.00 w sali nr 8.

Nie pasuje Ci ten termin? 
Możesz zostać naszym zdalnym korespondentem i tworzyć swoje

artykuły na maila!
Zapytaj panią Justynę Zaryczańską o szczegóły.

Pozdrawiamy wszystkich naszych czytelników i zapraszamy do
współpracy!

JZ
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Zamykajcie drzwi 
od kabin w łazience!!!

Książka, 
którą naprawdę polecam

Ten artykuł nie jest tylko do poczytania, ten artykuł
jest napisany po to, aby skłonić wszystkie osoby, ze
wszystkich szkół, do refleksji! Otóż zaczęłam
zauważać, że jak wychodzę z kabiny toaletowej, to
wszystkie drzwi są magicznie otwarte. Nie mam
pojęcia, czy to jakaś zabawa, nieuwaga
wychodzącego lub jakieś krasnale przychodzą i
otwierają wszystkie drzwi po kolei, natomiast wiem, że
jest to bardzo irytujące i jeśli to rzeczywiście krasnale,
to powinno ich się pozbyć jak najszybciej.

Artykuł może trochę się wydać teraz niepotrzebny,
ponieważ co niby mogą zrobić drzwi? Jednakże już
Wam powiem, co mogą zrobić. Uznajmy, że ktoś się
bardzo źle poczuł na przerwie, więc poszedł
zwymiotować w łazience, a następnie osłabiony
wychodzi z kabiny i nie orientuje się, że przed nim są
otwarte drzwi i w nie wpada. To by była nieprzyjemna
sytuacja, więc aby zapobiec temu, powinniście zacząć
zamykać drzwi do kabiny! 

To jest naprawdę proste, wychodzisz z kabiny,
chwytasz za klamkę i popychasz do pozycji, w której
otwierasz tę kabinę! Wierzę w Was, że uda Wam się
zamknąć drzwi, natomiast jeżeli nie umiecie otworzyć
drzwi, to to akurat nie mój problem :-D! 

Co najważniejsze, pamiętajcie, aby zamykać te drzwi,
bo inaczej znajdę Wasz adres IP i nie będzie tak
zabawnie. ;)

Kapibara Jeżone :*

Na podstawie tematu można się połapać, o czym
będzie ten artykuł. Miałam dosyć dużo pomysłów, jaka
to będzie książka, bo tak naprawdę lubię wiele
książek, ale wybrałam kilka (pomysły na następne
artykuły) najlepszych.

Książka na tę gazetkę to "Ja, Zeus i ekipa z Olimpu" -
książka o mitologii greckiej (jest też z tej serii książka
o mitologii rzymskiej "Ja, Cezar i ekipa z Kapitolu" -
też polecam:)).  Historie są opowiedziane z
perspektywy bogów i postaci, co naprawdę zmienia
znane nam mity na coś innego. Nie jest to zupełnie
przeinaczone, więc pozwala to zrozumieć przeżycie
postaci zgodnie z klasyczną wersją mitu. Bardzo mi
się spodobało to, że są w opowieści opinie bohaterów
np. "nie rozumiem, dlaczego". W książce przed każdą
opowiastką jest przedstawienie boga i są tam
informacje takie jak: pochodzenie, atuty, rodzina,
znaki rozpoznawcze, czy jest śmiertelny i inne. Dla
osób, które kochają mitologię (tak jak ja) jest to
idealna książka. 

Pokrótce: ciekawa, odświeżająca przemyślenia i
znakomita.
Serdecznie zapraszam do następnych części.

Ala

:)

Tu dzieje się akcja ;)

Pixabay

Pixabay
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"Wilk"
rozdział trzeci, część siódma

Ciekawostki o koniach 
i jeździe konnej

Byłam wieziona ciężarówką z cyrku. Co jakiś czas
porywacz zaglądał przez kraty, czy nic nie
kombinuję. Tak naprawdę cały czas kombinowałam,
jak go ugryźć. Gdy dojechaliśmy na miejsce,
porywacz miał całe ręce pogryzione, a ja miałam
zranioną przez niego prawą przednią łapę. Ale się
opłacało! Dowiedziałam się, że na wyspie są też
moje właścicielki i że chcą, abym występowała w ich
cyrku. 
Gdy dali mi chwilę wolności, uciekłam na ulicę i
wskoczyłam na dach samochodu. Gdy zeszłam i
podeszłam do jakiejś osoby, ta zobaczyła moją
obrożę i zadzwoniła do mojej pani. Ale wtedy pojawił
się brutal z cyrku. Gdy przyjechała moja pani,
kobieta powiedziała jej, że wzięli mnie panowie z
cyrku. Mama dziewczynki wpadła w szał.
Zadzwoniła na policję i wraz z policjantami pojechała
do cyrku. Pan powiedział, że jestem jego wilkiem, a
policjanci powiedzieli, że ja sama mam pokazać, kto
jest moim właścicielem. Oczywiście poszłam do swej
pani, a brutal z cyrku tak się zdenerwował, że wziął
bat i wszystkich skrępował, nawet policjantów i
powiedział, że jeśli mają zostać przy życiu, to mam
występować w jego cyrku przez pięć lat, a nawet
więcej. Nie miałam wyboru. 
Następnego dnia dowiedziałam się o śmierci
właścicieli i policjantów. Zostałam przewieziona do
Anglii. Występowałam w Londynie i wielu innych
miastach.

Niedługo ciąg dalszy!
Helena Żarska

Są różne maści koni (chodzi o kolor sierści), np.
kasztanowe, kara, siwa, cremello itd.

Są cztery chody: stęp, kłus, galop i cwał.
Najwygodniejszym chodem dla koni jest kłus.

Konie  mogą jeść np. siano, trawę, jabłka,
marchewki, owies, paszę.

Natomiast konie nie mogą jeść: kapusty, brokułów,
kalafiora, ziemniaków, cebuli, brukselki i warzyw
strączkowych. 

Do konia nie podchodzi się od tyłu, bo może
kopnąć oraz nie macha się obok konia żadnymi
rzeczami, nie krzyczy się w pobliżu koni, bo koń
może się spłoszyć i wystraszyć, a wtedy: kopnąć,
ugryźć albo zadębować (stanąć na tylnych
kopytach).

Najczęstsze choroby koni: ochwat, grypa, wrzody i
kolki.
Konie mogą spać w pozycji leżącej jak i w pozycji
stojącej.
Konie domowe mają żywotność około 25 lat.

Halina i Hania

:)

Wilk...

Pixabay

Pixabay
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Ciekawostki 
o Arianie Grande

"Aesthetic notatki"

Ten artykuł będzie poświęcony mojej idolce, czyli
Arianie Grande. Opowiem o niej kilka ciekawostek.

1. Jej imię nawiązuje do księżniczki Oriany z serialu
animowanego.
2. Skala głosu Ariany wynosi aż 4 oktawy.
3. Jej rodzice przenieśli się na Florydę zaraz przed
jej narodzinami.
4. Piosenkarka dorastała na Florydzie, ale ma
włoskie korzenie.
5. Bardzo lubi, gdy mówi się do niej Ari.
6. Naturalny kolor włosów Ariany to brązowy.
7. Ma uczulenie na banany, niektóre leki i skorupiaki.
8. Cierpi na niedocukrzenie (hipoglikemię) i zespół
stresu pourazowego.
9. Niektóre imiona jej psów są inspirowane
postaciami z Harrego Pottera.
10. Przez 6 miesięcy chodziła na balet.

Sinikson11 Zacznijmy od tego, czym w ogóle są aesthetic
notatki?
“Aesthetic” jest to słowo z języka angielskiego,
oznaczające estetyczne. 

Jak sprawić, aby Twoje notatki były przejrzyste?
- zachowaj odstęp pomiędzy linijkami tekstu,
- jak coś napiszesz źle, to nie zamazuj, tylko skreśl lub
użyj korektora,
- używaj jednego koloru podkreślacza / cienkopisu do
jednego tematu,
- podkreślaj najważniejsze rzeczy a nie wszystko,

Ciekawe kanały na ten temat:
- Polishnotes,
- Study to Success

Weronika Starzec, Helena Antczak

Ariana

Jak wyglądają Twoje notatki? ;)
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