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Tylko u nas wywiad z Przewodnicząca Sp 2 Wiktorią
Szwiec (P) i redaktor Julią Tyrasek

R- Witam, jesteś gotowa na parę pytań od uczniów naszej
szkoły?
P- Cześć, tak, jestem gotowa
R- Dobrze, więc pytania pochodzą od: Ani, Ksawerego,
Mateusza, Pawła, Daniela, Moniki, Weroniki, Szymona, Ani, Kingi
i Wiktorii. Oto pierwsze pytanie: Jak się czujesz będąc
przewodniczącą szkoły?
P- Jak na razie jest bardzo dobrze, wiadomo, mam trochę na
głowie, ale fajnie jest organizować coś, by nasza szkoła żyła!
R- Dlaczego chciałaś brać udział w wyborach?
P- Była to trochę spontaniczna decyzja, więc chyba po prostu
byłam ciekawa jak to wygląda.
R- Czy spodziewałaś się, że wygrasz?
P- Myślałam, że może uda się być zastępcą, ale w ogóle nie
spodziewałam się, że wygram.
R- Jakie to uczucie wygrać wybory?
P- Na pewno pojawiło się podekscytowanie, ale najlepsze jest
chyba to, że tyle osób doceniło moje starania i pomysły. Inni mieli
równie dobre, więc trochę mnie to zaskoczyło.

R- Teraz pytanie bezpośrednio do Ciebie -gdzie chciałabyś
pojechać na wakacje?
P- Gdzieś tam z tyłu głowy marzy mi się taka podróż dookoła
Ameryki Północnej.
R- Jaki jest Twój ulubiony kraj?
P- Ciężko wybrać jeden, ale na pewno Włochy i Stany.
R- Jaki jest twój ulubiony przedmiot szkolny?
P- Biologia, geografia, ostatnio bardzo polubiłam polski.
R- Jakie są twoje ulubione słodycze?
P- Ciężko wybrać ulubione, nie pałam sympatią do żelków.
R- Ostatnie pytanie jest pięknie napisane więc zacytuję "Wiktorio,
czy moglibyśmy się dowiedzieć,
jakie jest Twoje hobby?"
P- Od małego tańczę, ale mój aktualny, czyli hip hop, jest chyba
tym najlepszym.
R-Dziękuję, czy chciałabyś coś powiedzieć do uczniów?
P- Również dziękuję, a odpowiadając na pytanie - znajdujcie
poza szkołą swoje pasje i je rozwijali!

Kinga Lubos
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Dlaczego piątoklasiści będą mądrzy i bogaci?
8 listopada 2022 r. zebraliśmy się przed szkołą, by w
trzy godziny dojechać do Kopalni  Soli w Bochni. Tak,
2/3 wycieczki spędziliśmy w podróży. Zjeżdżaliśmy
szybem, który potrząsał nami jak maszyna do
shake'ów, co wzmocniło więzi między nami, bo
niektórzy bardziej się przytulali, potem jechaliśmy
pociągiem, który zawiózł nas do pięknego miejsca,
gdzie z sufitu zwisały sople soli, a przewodnik
poinformował nas, że jeśli kropla słonej wody spadnie
nam na głowę, będziemy mądrzy, a jeśli na rękę,
bogaci, dlatego w tym miejscu spędziliśmy najwięcej
czasu.  W kopalnianej restauracji 250 m pod ziemią
zaspokoiliśmy głód, doprawiając wszystko, zgodnie z
właśnie utworzoną tradycją, solą. Miejsce
zobowiązuje, nie? A że frytki przesolone:)... No i po
drodze 357 schodków, schodeczków, od których
plątały się nogi. Po wycieczce musieliśmy kupić sobie
pamiątki, obowiązkowo z soli, którą każdy, mimo
zakazu, musiał polizać, by sprawdzić, czy prawdziwa.
Veronika Karpyshyn, Kinga Lubos, Anna
Dolińska, Anna Dąbrowska, Monika Grabowska,
Wiktoria Burda, Szymon Szołtysik, Daniel
Burakiewicz
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Oliwia gotuje bułki wrocławskie
Składniki:
250 ml mleka, 500 g mąki, 20 g świeżych drożdży, 25
g masła, 1 jajko, 1,5 łyżeczki soli, 1 łyżeczka cukru
Sposób przygotowania:
1. Drożdże rozetrzeć z cukrem. Wlać pół szklanki
letniego mleka, dodać 2 łyżki mąki, wymieszać i
pozostawić. Mąkę przesiać, dodać sól, resztę mleka,
rozpuszczone letnie masło, jajko, zaczyn drożdżowy i
miksować kilka minut, aż uzyskamy gładkie i
elastyczne ciasto. Misę przykryć ściereczką i
pozostawić do wyrośnięcia.
2. Ciasto przełożyć na blat wysypany mąką i podzielić
na 11-12 części .
3. Formujemy kulki i układamy zlepieniem na spodzie
na blasze wyłożonej papierem do pieczenia lub matą
silikonową, ponownie przykrywamy i pozostawiamy do
wyrośnięcia na około 30-40 minut.
4. Przed włożeniem robimy tzw przedziałek tępą
stroną noża i wkładamy do nagrzanego piekarnika na
200 stopni.
5. Pieczemy około 20 minut do lekkiego zrumienienia.
Po upieczeniu studzić na metalowej kratce.
I gotowe życzę smacznego.  
Oliwia Nicpoń

Oliwia gotuje bajgle
Składniki:
100 ml mleka, 25 g świeżych drożdży, 700 g mąki
pszennej, 25 ml oleju, 1 jajko, 1 łyżeczka soli, 250 g
wody ciepłej,1 białko jajka
Sposób przygotowania:
1.Mleko lekko podgrzewamy, drożdże pokruszone
przekładamy do miski, dodajemy połowę szklanki
mleka, jedną łyżkę cukru i dwie łyżki mąki pszennej.
Odstawiamy do wyrośnięcia. Pozostałą mąkę
wsypujemy do miski, dodajemy resztę mleka, olej,
wodę, wbijamy jajko, wsypujemy sól i dodajemy
wyrośnięty rozczyn. Wyrabiamy ciasto, odstawiamy
do wyrośnięcia na 40 minut.
2. Następnie wyrośnięte ciasto przekładamy na
oprószony mąką blat, robimy wałek i dzielimy na 24
części. Z każdego kawałka ciasta robimy wałek około
15 cm. Każdy wałek należy skręcić ruchem spiralnym i
złączyć na końcach, układamy na blaszce wyłożonej
papierem do pieczenia.
3. Smarujemy bajgle roztrzepanym widelcem
białkiem, posypujemy suchym makiem i pieczemy 20
minut w rozgrzanym piekarniku. I bajgle gotowe,
życzę smacznego.  
Oliwia Nicpoń
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Częściowe zaćmienie słońca nad Polską!
Wtorek 25 października był wyjątkowym dniem, na
naszym niebie można było zaobserwować najgłębsze
od ponad 7 lat, częściowe zaćmienie słońca!
Obejmowało ono średnio 40% tarczy słońca. W
godzinach porannych pogoda nie wskazywała na
udane obserwacje, niebo było zaciągnięte grubą
warstwą chmur, w pewnym momencie dnia zaczęło
również padać. Na parę minut przed rozpoczęciem
tego zjawiska warunki pogodowe zaczęły nam
sprzyjać, na tyle, by można było zaobserwować
zjawisko! Zaćmienie trwało od ok. godz. 11.15, do
godz. 13.26. Maksimum zaćmienia nastąpiło
pomiędzy godz. 12.15 a 12.30. Do obserwacji
wystarczyło szkiełko spawalnicze lub dostępne w
Internecie specjalne okulary zaćmieniowe. Warto
pamiętać, że zwykłe okulary przeciwsłoneczne nie są
zbyt dobrym pomysłem do obserwacji tego rodzaju
zjawisk. Następne zaćmienie nastąpi 29 marca 2025r.
Mi niestety nie udało się zaobserwować tego
zaćmienia, więc cierpliwie czekam na następne!
Vivienne Chmiel

Akwamaryn
Akwamaryn, kamień dawniej uważany za skarb syren,
przybiera barwę zielono-niebieską. Stąd też jego
nazwa, która pochodzi od łacińskiego słowa „aqua
marine”, które oznacza „wodę morską”. Jego miesiąc
urodzin to marzec, a przewodnikiem jest Archanioł
Muriel. Występuje w Brazylii, Pakistanie, USA oraz na
Madagaskarze. Jest on odmianą berylu. Od dawna
jest symbolem ochrony żeglarzy przed sztormami,
przynosi im szczęście. Nazywany jest również
kamieniem odwagi, ponieważ pomaga w
podejmowaniu odważnych decyzji. Zaś jasny kolor
akwamarynu pomaga trzymać temperament na
wodzy, pozwalając na spokój i opanowanie umysłu.
Pozwala on na optymistyczne myślenie i kreatywność
oraz pomysłów. Rozwiązuje również wiele problemów
medycznych takich jak katar, alergie skórne,
alergiczne łzawienie oczu oraz łagodzi dolegliwości
neurologiczne. Łagodzi także chorobę morską.
Źródła:akwamaryn - Akademia Ducha
AKWAMARYN - Właściwości i Moc Kamieni
Szlachetnych w Biżuterii PASIÓN (pasion.com.pl)
Akwamaryn – Wikipedia, wolna encyklopedia
książka Hazel Raven - „Uzdrawiająca moc kryształów”
Natalia Gierczyk

https://akademiaducha.pl/tag/akwamaryn/
https://pasion.com.pl/pl/kamienie/4-akwamaryn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akwamaryn
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RECENZJE PO REŻYSERSKU
TYTUŁ: IGRZYSKA ŚMIERCI
PREMIERA: 2012 r., CZAS TRWANIA: 2 godz. 22
min., REŻYSER: Gary Ross, OCENA: 10/10
FABUŁA: Na gruzach, zniszczonych katastrofami,
Stanów Zjednoczonych, znajduje się państwo Panem.
Władze państwa w odwecie za bunt, którego dopuścili
się na nich kilkanaście lat temu obywatele, co roku
organizują Głodowe Igrzyska - brutalną walkę na
śmierć i życie. Gdy siostra Katniss zostaje wybrana na
uczestniczkę igrzysk, dziewczyna bez chwili wahania
zajmuje jej miejsce.
OPINIA: Twórcy filmu przedstawili świat stworzony
przez Suzanne Collins dokładnie tak, jak sobie
wyobrażałam podczas czytania książki. Niezbyt
kolorowy, wyblakły i nieprzyjemny. 
Pełen zła i ludzi, którzy wysyłają na pewną śmierć
dzieci, które karzą za błędy ich przodków. Podczas
oglądania filmu miałam ciarki. Mimika twarzy
bohaterów, kiedy uświadomili sobie, że ich gra już się
skończyła. Ich rozpacz w głosie kiedy tracili kogoś
bliskiego. Aktorzy doskonale wczuli się w swoje role i
zagrali perfekcyjnie. Jeśli choć trochę lubi się taką
tematykę, to zdecydowanie powinno się ten film
obejrzeć.
Maria Szastok

RECENZJE PROZĄ PISANE

,,Siedem śmierci Evelyn Hardcastle” Stuart
Turton 
 O jedenastej wieczorem Evelyn Hardcastle zostanie
zamordowana i będzie umierać każdego dnia, dopóki
ktoś nie odkryje prawdy. Prawdy o jej morderstwie.
Aiden Bishop ma osiem dni, aby odkryć, kto
zamordował młodą kobietę. Każdego ranka będzie się
budził w ciele innego gościa posiadłości Evelyn i jej
rodziny. Będzie przeżywał ten sam dzień przez osiem
dni. Gdy czas dobiegnie końca, cykl znów będzie się
powtarzał, a Aiden będzie więziony w posiadłości,
dopóki nie odkryje, kto jest zabójcą. 
 Wciągająca. Genialna. Zapierająca dech w piersiach.
To mogę powiedzieć o książce Turton’a. Stworzył
zupełnie inną odsłonę kryminału, w którym zamiast
podążać za jednym bohaterem, podążamy za
kilkoma, przez co książka jest ciekawa i
nietuzinkowa. Jeśli szukacie dobrze napisanego
kryminału na jesienne wieczory, to powinniście
sięgnąć po tę książkę.
Maria Szastok

STUMBLE GUYS
Stumble guys to bezpłatna gra na telefon oraz na
komputer, w której mamy 18 map, czyli
Cannon climb, over under, block dash, laser tracer,
bot bash, spin go round, lava land, lava rush, flor flip,
rocket rumble, super slide, space race, honey drop,
stumble soccer, jungle roll, tile fall, icy heights, pivot
push
Każda gra zawiera 3 rundy, w pierwszej grze startuje
32 osoby, a odpada 16, w 2 rundzie startuje 16 osób,
a odpada 8, a w ostatniej rundzie startuje 8 osób i
wygrywa najlepszy. W grze mamy 219 skinów, 44
zwykłe, 50 nietypowych, 45 rzadkich, 50 epickich, 26
legendarnych, 4 coś specjalnego, mamy także 2
karnety, jeden za 1600 gemów, a jeden bezpłatny w
karnecie za 1600. Mamy 70 żetonów stumble, 300
gemów, 2 legendarne skiny, emotkę wślizgu, 7
zakręceń, rzadkie lub lepsze, 2 epickie lub lepsze. W
darmowym karnecie mamy 150 gemów, 30 żetonów
stumble, 1 zakręcenie rzadkie lub lepsze, 7 zakręceń
zwykłe lub lepsze. W grze mamy jeszcze grupę, więc
możemy grać z przyjaciółmi, ranking, sklep, turnieje,
ustawienia. Jeden nick można ustawić za darmo,
drugi za 100 gemów.
Szymon Szołtysik

Anna Dolińska
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Halloween w innych krajach 
Nazwa jest najprawdopodobniej skróconym
AllHallows' E’en, czyli wcześniejszym „AllHallows'
Eve” – wigilia Wszystkich Świętych. Tradycja
Halloween wywodzi się z celtyckiego święta Samhain,
oznaczającego koniec lata.
W Irlandii święto obchodzono już 2 tys. lat temu.
Celtowie wierzyli, że jest to czas przejścia, podczas
którego opada zasłona oddzielająca światy żywych i
umarłych.
USA-Na początku była to prosta wieczorna zabawa
dzieci, które przebrane, chodziły od drzwi do drzwi,
prosząc o słodycze. Obecnie Amerykanie dekorują
domy, z opuszczonych budynków tworzą nawiedzone
domy, kupują kostiumy.
Kanada - na ulicach spotkać można dzieci przebrane
za duchy i inne przerażające stworzenia, pukające do
drzwi swoich sąsiadów w poszukiwaniu
słodyczy. Dekorowane są domy, ogrody i garaże,
organizuje się tematyczne imprezy. W Kanadzie
niezwykle popularne jest organizowanie wieczorów
filmowych, podczas których ogląda się horrory.
Wielka  Brytania - Większość zwyczajów
popularnych dziś w Wielkiej Brytanii miała początek w
Stanach Zjednoczonych. Brytyjczycy w dyniach
wycinają uśmiechy.

Niemcy- w Niemczech to stosunkowo nowa tradycja.
Halloween obchodzą dzieci, które chodzą po domach,
prosząc o cukierki. Najstarsze i najhuczniej
celebrowane wydarzenie z okazji Halloween odbywa
się z kolei w Zamku Frankensteina położonym w
pobliżu Darmstadt. Nasi sąsiedzi chowają w tym dniu
wszystkie noże, aby uniknąć skrzywdzenia
powracających duchów.
Litwa -Młodzi ludzie przebierają się z różne postacie z
filmów czy książek, co zastępuje powoli tradycję
odwiedzania cmentarzy i palenia świec.
Meksyk -obchody rozpoczynają się 31 października o
północy. 1 listopada na 24 godziny dusze zmarłych
dzieci jednoczą się ze swoimi rodzinami, a dusze
dorosłych schodzą na ziemię 2 listopada. W domach
stawia się ołtarzyki.
Rumunia - Transylwania i „dom” Drakuli są popularne
wśród turystów w okresie Halloween i jest mocno
promowana przez rumuńskie agencje turystyczne.
Polska –Niektórzy Polacy zostawiają otwarte okna i
drzwi, żeby krążące w tym dniu duchy bliskich mogły
zajrzeć do domów. Dzieci chodzą po domach i
zbierają słodycze.
Monika Grabowska

Monika Grabowska

Wiktoria Burda

Karolina Musialik

Veronika Karpyshyn
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Wróżby Andrzejkowe
Andrzejki, niegdyś święto brane na poważnie,
obecnie to okazja do świetnej zabawy.
Katalog wróżb jest bardzo szeroki.
„Miłosny makaron”- grupka osób, zazwyczaj płci
żeńskiej, wybiera jeden nieugotowany makaron.
Każdy makaron musi być innego kształtu. Następnie
wrzuca się je do garnka z wodą i gotuje. Ta, której
makaron wypłynie na powierzchnie pierwszy, wyjdzie
pierwsza za mąż.
Wróżenie z fusów po kawie lub herbacie-  z układu
fusów próbujemy odczytać obrazek pokazujący naszą
przyszłość. 
„Pływające marzenia” to wróżba, w której zapisujemy
swoje marzenia na małych karteczkach. Te karteczki,
które jako pierwsze wypłyną na powierzchnię wody,
mają się spełnić na początku.
Jeżeli żadne z tych wróżb nie przypadła wam do
gustu możecie zajrzeć tu:
Nietypowe i mniej znane wróżby andrzejkowe - 10
pomysłów - Wróżby - Polki.pl
źródła:
Najpopularniejsze wróżby andrzejkowe - 9 przykładów
- podomowe.pl
Natalia Gierczyk

Lena Adamczyk

Emilia Skowronek

Anna Dąbrowska

Daniel Burakiewicz

https://polki.pl/sennik-i-horoskop/wrozby,nietypowe-wrozby-andrzejkowe-10-pomyslow,10041189,artykul.html#Mi?osny makaron
https://www.podomowe.pl/wrozby-andrzejkowe-9-przykladow/
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Anna Dąbrowska

Kalejdoskop ostatniego miesiąca
Zdobyliśmy I miejsce w konkursie na ilustrację do
wiersza Marii Konopnickiej, wicemistrzostwo
Szachowe, braliśmy udział w Festiwalu Pieśni
 i Piosenki Patriotycznej z sukcesami, zdrowo się
odżywialiśmy, wykonaliśmy modele DNA,
odśpiewaliśmy hymn, reprezentowaliśmy szkołę 11
listopada, obchodziliśmy Dzień Zdrowego Śniadania 
i Postaci z Bajek, wystawialiśmy prace koła
plastyczno-teatralnego.
Sporo się działo - poszukajcie siebie na zdjęciach. 


