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Walentynki w naszej
szkole ⬇️

          �   Walentynki  �

                  Alicja Budzińska 5b

Walentynki-
ciekawostki 
- Aż 3 procent ludzi
daje w walentynki
prezenty swoim
zwierzakom.
- Dużo osób
organizuje w tym
dniu swój ślub.
- Kiedyś ludzie nie
pisali walentynek
tak jak teraz, ale za
pomocą łatwych
szyfrów lub
łamigłówek.
- W Finlandii oraz w
Estonii ten dzień

jest określany jako
Dzień Przyjaźni.
- Na Filipinach w
tym dniu bardzo
rosną ceny
kwiatków, a
szczególnie tych
czerwonych.
- W Iranie w
walentynki nie
kieruje się miłości
do swoich
sympatii, tylko do
matek i żon.
- W Weronie 
(miasto we
Włoszech) , gdzie

odbywa się akcja
słynnego dramatu
Szekspira: Romeo i
Julia, w walentynki
do Julii wysyłanych
jest około tysiąca
kartek. 
- Około 15%
kobiet w USA
przyznało, że na
walentynki wysyłają
same sobie kwiaty.

Kilka dni temu
odbyły się
walentynki, a
dokładnie 14
lutego. W naszej
szkole również je
obchodziliśmy,
jak co roku. 
Poniżej
przedstawiłam
relację z tego
wydarzenia. Było
ono skromniejsze
niż w zeszłym
roku.

W tym dniu
uczniowie oraz
nauczyciele ubrali
się na czerwono.
Można było
również zrobić
walentynkę dla
kogoś i dać swoim
wychowawcom
albo zanieść do
sali, gdzie
znajdowało się
pudełko
walentynkowe. Walentynki
to nie tylko święto
zakochanych,

ale także święto
przyjaźni i
koleżeństwa.
Klasy 1b i 3c
postanowiły
świętować w ten
dzień. Ich zajęcia
odbywały się w
walentynkowych
nastrojach, aby
umilić uczniom
ten dzień.
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Przebieg konkrsu Wyniki konkursu

Ostatnio w
naszej szkole
odbył się
konkurs
piosenki
anglojęzycznej,a
dokładniej 25
stycznia 2023
roku w godz.
8:20-10:55

W konkursie
brali  udział
uczniowie klas
7-8 i 4-6.
Konkurs odbył
się w sali
lustrzanej.

       Konkurs piosenki i poezji obcojęzycznej
                       
            Maria Manys i Karolina Celadyn 5b

O 8. 20
uczestnicy
zebrali się w sali
lustrzanej i
rozpoczął się
konkurs .
Niektórzy
uczniowie
recytowali 
wiersze, a inni
śpiewali
piosenki.
Punkty były
odejmowane za
duże błędy oraz
za

brak wyczucia
rytmu. Trzeba
było  mieć
swojego
pendriva z
muzyką, a
następnie
wychodziliśmy
na scenę i
wykonywaliśmy
przygotowany
utwór.

Wyniki
konkursu:

1. Miejsce:
Aleksandra
Dolot, Jan
Radło, Kacper
Szczendzina i
Dominik
Wygoda

2. Miejsce:
Barbara
Baryłka,
Krzysztof
Pawłosik

i Oskar
Szeremek

3. Miejsce:
Mariama Jatte,
Małgorzata
Knapczyk.
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Karolina Celadyn 5b
                                     � Ozdoby�

Robienie
samemu ozdób
np. do pokoju to
dobry pomysł na
spędzanie
wolnego czasu.
Można robić
różne ozdoby w
różnych
stylach.��Ja
kupuję lampki, 
przerabiam je
na lampę albo
doklejam do
nich sztuczne
kwiaty lub inne

dekoracje
związane z
najbliższym
świętem, porą
roku. Wychodzą
ciekawe
kompozycje.
Robię ozdoby z
różnych
materiałów:
papieru, plastiku
i z rzeczy, które
kiedyś miały
inne
przeznaczenie.

Motyle z papieru

Robienie
rękodzieła jest
dobrym sposobem
na
stres.Szydełkowanie,
malowanie,
rysowanie itp.
pomagają
wyciszyć się i stać
spokojniejszym.
Rzeczy zrobione
samemu
przynoszą
satysfakcję i
radość.
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Trochę faktów na temat sztolni i jakie
zagrożenia czekały górników.

Część 2

                                 Maks Kubis 5b
        Najdłuższy spływ łodziami w Europie w Zabrzu

Mowa o Sztolni
Królowa Luiza,
która znajduje
się w Zabrzu.
Jest tam ponad
1100 metrów
podziemnego
spływu.
Podczas
płynięcia łodzią
można usłyszeć
skarbnika czy
też legendę o
Utopku. Dla
miłośnika
przyrody

też coś się
znajdzie,
ponieważ gdy
płyniemy, na
ścianach
możemy ujrzeć
rośliny, które je
obrastają.
Jednak
Zwiedzanie tej
sztolni to nie
tylko siedzenie
w łodzi, ale
także
chodzenie i
zwiedzanie.

Podczas
chodzenia
możemy
posłuchać
historii kopalni i
jakie
utrudnienia
przeszkadzały
górnikom w XIX
wieku. Jednym
z największych
utrudnień był
ogień,
ponieważ gdyby
podpaliło się
coś, to jedynym

wyjściem było
założenie
stroju, który
pochodził z
Niemiec, a
działał w taki
sposób, że
przypinało się
rurę od maski
do dziury, a
następnie inni
górnicy
dmuchali w
rurę, by
gaszącemu
pożar starczyło

powietrza.
Niestety często
kończyło się to

ponieważ
dopompowujący
powietrze
często tracił
przytomność i
człowiek
gaszący pożar
ginął poprzez
brak tlenu. 2
największym
zagrożeniem
była powódź, a
jedynym
sposobem na 
jej zatrzymanie

było
zabarykadowa-
nie spływu wody
do kopalni który
zniszczyłby
drewniane filary
trzymające, a
kopalnia
zawaliłaby się i
górnicy nie
przeżyliby.
Wracając,
Sztolnię
Królowa Luiza
budowano 64
lata.� ️� ️� ️
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Zosia Niestrój 5b
               Chearleaderki i nocowanie w szkole

W nocy z 9 na 10 grudnia odbyło się
nocowanie w szkole

O 18.45
wszystkie klasy
od 1 do 6, czyli
klasy, które
chodzą na
treningi 
chearleaderek,
poszły na
stołówkę, gdzie
pani Ewa
Winczura-
Fekete
opowiedziała
nam o zasadach
panujących na
nocowaniu,

a potem
zamówiłyśmy
pizze dla
wszystkich
dziewczyn,
które przyszły
na nocowanie.
Następne
poszłyśmy na
hol, żeby
przećwiczyć
nasze układy. 

Po treningu
zjadłyśmy
nasze pizze, a
potem
zabrałyśmy się
za przynoszenie
materacy na
salę lustrzaną,
gdzie później
spałyśmy.
Potem
przebrałyśmy
się w piżamy i
wszystkie
położyłyśmy się
w sali lustrzanej

na materacach i
zaczęłyśmy
oglądać film.
Oczywiście
poszłyśmy spać
dosyć późno,
ale było warto.
Według mnie
warto chodzić
na nocowania
do szkoły,
ponieważ potem
ma się dużo
wrażeń.
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Zosia Niestrój 5b

Zdjęcia z nocowania
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  Moje odkrycia w książkach
                                                   Alicja Budzińska 5b

1. Enola Holmes- Nancy
Springer
Historia dziewczyny, która żyje
w XIX wiecznej Anglii. W swoje
urodziny Enola dowiaduje się, że
jej matka zniknęła. Jej dwaj
bracia chcą ją wysłać do  szkoły
dla dziewcząt, ale dziewczyna
ma plan, żeby uciec. 

2. Tego nie mogę Ci powiedzieć-
Justyna Sznajder
Karolina i Kuba to znajomi,
którzy poznali się, grając w gry. .
Chłopak od zawsze chciał się z
nią spotkać, aż w końcu to się
udało. Po kolejnych spotkaniach
przyjaciele czują do siebie coś
więcej niż przyjaźń.

3. Banda
Niematerialnych
szaleńców-
Maria
Krasowska  
 Danny Moon
to
czternastolatek,
który żyje w
ciągłej
podróży po
świecie,
ponieważ jego
rodzice są
paleontologami.
Dlatego

nie chodzi on
do normalnej
szkoły, a uczy
się od
guwernantek.
Danny
nienawidzi ich,
więc robi im
głupie żarty,
przez które
nauczycielki
się zwalniają.
Rodzice
postanawiają
posłać go do
wujostwa

i pięciu
kuzynek. Tam
chłopak razem
z kuzynką
Anetą
spotykają
ducha i razem
próbują
zrozumieć ich
świat.
4. Pax- Sara
Pennypacker
Peter musi
zostwić
swojego lisa-
Paxa w lesie,

do którego jest
bardzo
przywiązany.
To przez
wojnę, na
którą ojciec
chłopca idzie,
a on jedzie do
dziadka.
Chłopak wie,
że musi
odnaleźć
swojego
zwierzaka. A
Pax czeka na
niego.

5. Wszyscy
mówią na mnie
Max- Brenna
Yovanoff
Historia Max,
nastolatki,
która nie miała
łatwego
dzieciństwa.
Razem z jej
matką,
chłopakiem
matki oraz
przybranym
bratem- Billim
przeprowadzają

się do małego
miasteczka
Hawkins. Tam
dziewczyna
spotyka trójkę
chłopaków-
Mika, Dustina i
Lucasa.
Poznaje wtedy
dziwne sekrety
tego małego
miasteczka.

W tym artykule chciałabym napisać o książkach, które ostatnio przeczytałam. Zapiszę swoje wrażenia
po przeczytaniu oraz o czym mniej więcej są te utwory. Oczywiście nie opowiem całej historii, gdyby
ktoś chciał je przeczytać. 

Książki, które nie zmieściły się do opisania:
Opowiem o Tobie gwiazdom, Willa, dziewczyna z lasu, Willa, dziewczyna z mrocznej jamy, Smocza
Straż, Vortex. Dzień, w którym rozpadł się świat
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O jaki karnawał
chodzi?

Wyniki konkursu

.

.

Wyniki konkursu
na najciekawszy
strój

l miejce zajął
Filip Włodarczyk
z klasy 5 b
ll zajęli Tadeusz
Kwaśnicki kl. 4c
oraz Bartek
Lewandowski kl.
6a
lll miejsce zajęła
Ola
Nowakowska z
klasy 4 e

                      Szkolny karnawał 
                              Izabela
                             Świercz  kl. 5e

Dnia
27.01.2023 r. w
piątek
 w naszej szkole
odbył się
karnawał z
różnymi
zabawami, 
m.in. był taniec
przebierańców i
konkurs na
najlepszy
kostium
karnawałowy.
Do konkursu
na najciekawszy
strój karnawa-

łowy zgłaszać
się mogły osoby
wytypowane
przez klasy. 
Następnie
wszyscy chętni
wrzucali swoje
głosy do urny.
Na koniec SU
podliczał głosy.

Serce
publiczności
skradł Jan
Paraszczak z
kl. 8c, który tym
samym zdobył
5p. dla swojej
klasy.
Klasy otrzymały
również punkty
za największą
ilość
przebranych
osób.

Ranking klas:
6b - 5 p.
6c - 4 p.
4d - 3 p.
4c - 2 p.
4e - 2 p.
4f - 2 p.
5b - 2 p.
5c - 2 p.
5f - 2 p.
6a - 2 p.
8c - 2 p.
Gratulacje!

.

.
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Kangur kosztuje 14 zł, a wpłaty
można było dokonywać od 2
stycznia 2023r. do 31 stycznia
2023 r.

16.03.2023 r. odbędzie się 32 edycja konkursu ,, Kangur Matematyczny ". Ile kosztuje ?, Jak
się na niego przygotować ?, Jakie są zasady tego konkursu ? Tego dowiecie się w tym
artykule.

Zasady
konkursu są
proste.Test
konkursowy w
kategorii
"Żaczek"
zawiera 21
zadań o
różnym
stopniu
trudności (7
zadań po 3
punkty, 7 zadań
po 4 punkty i 7
zadań po 5
punktów).Test

konkursowy w
kategorii
"Maluch"
zawiera 24
zadania o
różnym
stopniu
trudności (8
zadań po 3
punkty, 8 zadań
po 4 punkty i 8
zadań po 5
punktów).Testy
konkursowe
pozostałych
kategorii

zawierają po
30 pytań o
różnym
stopniu
trudności (10
zadań po 3
punkty, 10
zadań po 4
punkty i 10
zadań po 5
punktów.
Podczas testu
nie wolno
używać
kalkulatorów,
a za błędną

odpowiedź
odejmuje się
uczestnikowi
¼ punktów.
Każde pytanie
ma pięć
odpowiedzi, z
czego jedna
jest poprawna.

Jak
przygotować się
do konkursu?
Robiąc
wcześniejsze
edycje testu.
Jako osoba,
która przystąpiła
do konkursu już
cztery razy,
stwierdzam, że
zadania często
mają podobny
schemat, lecz
mogą być
zupełnie nowe.

Jedyne więc, co
uczestnik może
zrobić, to
wykonać jak
najwięcej
testów z
zeszłych lat.
Można znaleźć
je na stronie
Kangura.
Ważne jest, aby
powtórzyć źle
wykonane
zadania z
rodzicami. 

Serdecznie zachęcam do udziału
w konkursie i przećwiczenia
swojego umysłu.

 Kangur Matematyczny 
                                       Patryk Niemkiewicz 5b
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Na północy Włoch znajduje się niezwykłe miasto. Co roku wygrywa
konkursy na najpopularniejszą turystyczną atrakcję na świecie.
Jest uważane za najbardziej romantyczne miejsce na Ziemi. Miasto
szalonego karnawału, tajemniczych masek i rozśpiewanych
gondolierów. Wenecja!

Ale dlaczego jest ona tak
popularna? 

Wenecja przyciąga tak wielu
turystów, ponieważ... stoi na
WODZIE! (No może trochę
nie do końca, ponieważ stoi
na balach, które są mocno
utwierdzone w ziemi.) Jest tu
również słynny karnawał,
mnóstwo zabytków i wielki
festiwal filmowy, więc nie ma
jak się nudzić. Poza tym
wszystkim Wenecja jest po
prostu przepięknym
miastem.

Atrakcje
1. Plac św.
Marka. 
Najsłynniejszy
rynek świata.
Jest to ogromny
plac uznany
przez
Napoleona
Bonaparte za
najpiękniejszy
salon Europy.
2. Bazylika
Świętego
Marka - jedna z
wizytówek

Wenecji. To
przepięknie
zdobiony i
malowany
kościół, w
którym znajdują
się rzeźby i
malowidła
słynnych
artystów. 
3. Pałac Dożów
- dawna
siedziba
władców
Wenecji, czyli
"dożów". Dzisiaj

mieści się tam
skarbnica
malarstwa i 
rzeźby.
4. Most
Westchnień. Za
Pałacem
Dożów stoi
dawne
więzienie. Oba
budynki łączy
właśnie Most
Westchnień.
Wiąże się z nim
dość smutna
historia.

Gdy mężczyźni
byli skazywani
na więzienie,
mogli po raz
ostatni
przystanąć,
spojrzeć na
swoje rodziny i
westchnąć. 
Atrakcji w
Wenecji są
tysiące. Każdy
znajdzie tam
coś dla siebie.

Ciekawostki
1. Wenecja tonie!
Co roku woda w
lagunie podnosi
się o kilka
milimetrów.
Zatem odwiedź
ją jak najszybciej,
bo za ok. 20 lat
woda podniesie
się o 8 cm.
2. Pod
miastem znajduje się
ok. 100 tysięcy
pali, na których
osadzono
wszystkie budynki
Wenecji.

3. Wenecja ma
ponad 417
mostów!
Siedemdziesiąt z
nich są to
prywatne mosty.
4. Wenecja
składa się z 118
wysp.
5. W Wenecji w
ogóle nie ma aut,
zamiast tego
przemieszcza się
tam
motorówkami,
wodnymi
tramwajami,
promami i
gondolami.

 Marcel Kuś 5B
                 417 mostów do spełnienia marzeń
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