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                 Dzień Wagarowicza

Tradycja obchodzenia dnia wagarowicza
21 marca zaczęła się prawdopodobnie w
latach 80-tych. Jej źródeł możemy się
doszukiwać wśród uczniów, którzy nie
mieli ochoty tkwić w szkole w pierwszym
dniu wiosny.  Samo określenie pochodzi z
łaciny, gdzie „vagari” znaczy tyle, co
włóczyć się, błąkać, wałęsać. Polscy
uczniowie pod koniec XIX wieku
obowiązkowo uczyli się łaciny, więc
sprytnie pożyczyli sobie to słówko na
określenie nieobecności w szkole.
Początkowo ucieczkę ze szkoły określano
jako „wagusy”. Wiele placówek organizuje
wtedy dzień sportu albo festyny
charytatywne, gry i zabawy zespołowe.
Wszystko po to, by skusić uczniów do
przyjścia na teren szkoły. Dzień
Wagarowicza jest obchodzony nie tylko w
Polsce, ale także w niektórych regionach
Litwy.

Monika Grabowska

         Objawy nadchodzącej wiosny

Z naszego śledztwa wynika, że już powoli
zbliża się wiosna, ponieważ widzimy jak
dzień staje się dłuższy, a noc robi się
krótsza, na zewnątrz jest trochę cieplej,
dostrzec można rosnące kwiatki, stokrotki,
itd. Zauważyłam, że więcej ludzi wychodzi
na dłuższe spacery, ale niestety zimy
jeszcze trochę przed nami. Mam nadzieję,
jako zwolenniczka ciepłych dni, że za
niedługo to minie.
Na zdjęciach i obrazkach w tym numerze
śledzimy jak najznamienitsi detektywi
najmniejsze dowody na obecność Pani
Wiosny.

                                 Kinga Lubos
Kinga Lubos

Monika
Grabowska

Wiktoria Burda

Ania Dąbrowska
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                      Lista dziwnych świąt w marcu

1 - Dzień Puszystych
2 - Dzień Staroci
3 - Światowy Dzień Dzikiej Przyrody
4 - Dzień Gramatyki
5 - Dzień Teściowej 
6 - Dzień Czystego Stołu
7 - Dzień Płatków Śniadaniowych
8 - Dzień Rudych Osób
9 - Dzień Barbie
12 - Dzień Matematyki
14 - Dzień Motyli
16 - Dzień Pandy
17 - Dzień Św. Patryka
19 - Dzień Stolarza
20 - Dzień bez Mięsa
21 - Dzień Wagarowicza
22 - Dzień Ochrony Bałtyku
23 - Dzień Windy
28 - Dzień Żelka

                                Kinga Lubos

                             Święto Patryka

To Obchody wywodzące się z Irlandii celebrowane 
17 marca. 
Tego dnia ludzie przebierają się na zielono.
Mimo, że Święto pochodzi z Irlandii jest obchodzone
na całym świecie.
Tytułowy Patryk nie urodził się w tym kraju, ponieważ
pochodził z Brytanii, lecz w wieku 16 lat został
porwany i wywieziony do Irlandii, gdzie był zmuszany
do pracy jako pasterz. W wieku 20 lat udało mu się
uciec i zaczął studiować teologię, później został
biskupem. 
Podczas tych obchodów ludzie organizują
najróżniejsze parady, aby uczcić ten dzień.
Oczywiście dominuje kolor zielony.

                              Daniel Burakiewicz 

 

Słodkie przerwy
W naszej szkole są organizowane "Słodkie przerwy".
Są to przerwy, na których można kupić różne
słodkości, a uzbierane pieniądze przeznaczane są na
szczytne cele. Ostatnio była organizowana przerwa
przez klasę 4c, podczas której były sprzedawane
pączki. Celem była pomoc dla dzieci w Afryce.

                                                   Ania Dąbrowska

FB SP2



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 16 03/2023 | Strona 3 
www.juniormedia.pl SZKOLNICZEK

                        Recenzja GTA San Andreas 

Odniosę się do dobrze nam znanej z mediów i
budzącej emocje gry GTA San Andreas. Głównym
bohaterem jest Carl Jonson. Gra polega na tym, że
przylatujemy do miasta Los Santos, gdzie
przybywamy na osiedle Groove Street. Gracz jest
członkiem gangu Family. Przez prawie całą grę
pomaga mu Big Smoke. W grze jest dużo akcji, ale i
niepokojących elementów.  Co najważniejsze, gra
przeznaczona jest dla osób pełnoletnich.
Ksawery Hobot

  
               RECENZJE PROZĄ PISANE
      
       ,,Apollo i boskie próby. Ukryta wyrocznia" 
 Rick Riordan
  
    Apollo, w wyniku rozgniewania swojego ojca - 
 Zeusa - został strącony z Olimpu. Ląduje jako 
 niezdarny i zdezorientowany nastolatek w Nowym 
 Jorku. Pozbawiony swoich mocy, próbuje przetrwać 
 we współczesnym świecie, dopóki nie odzyska 
 przychylności Zeusa.
    Książki Riordana mają to do siebie, że nigdy nie 
 nudzą. Ilekroć sięgam po jedną z jego książek, wita 
 mnie humor i niesamowicie dobra fabuła. I tym 
 razem nie było inaczej. Tempo akcji było właściwe. 
 Książka nie dłużyła się, ale nie było też wrażenia, że 
 wszystko dzieje się za szybko. Bohaterowie byli 
 niesamowicie dobrze skonstruowani - jak zawsze
zresztą,   w przypadku Ricka Riordana - i od razu
czuło się do nich pewną nić sympatii. Jeśli lubicie
mitologię   grecką, to ta książka jest dla Was jak
najbardziej odpowiednia.
   
                                                           Maria Szastok

               
            RECENZJE PO REŻYSERSKU
   
     TYTUŁ: Ukryte działania
     PREMIERA: 2016 r.
     CZAS TRWANIA: 2 godz. 9 min.
     REŻYSER: Theodore Melfi
     OCENA: 10/10
     FABUŁA: Film opowiada o trzech niezwykle 
 mądrych i utalentowanych Afroamerykankach,
które przyczyniły się do wysłania astronauty Johna 
 Glenna na orbitę. 
    OPINIA: Nie przepadam zbytnio za filmami 
 historycznymi czy biograficznymi. Jednakże jest 
 kilka małych wyjątków, które uwielbiam i mogłabym 
 je oglądać na okrągło. Ten film jest jednym z nich. 
 ,,Ukryte działania" pokazują nam historię, o której nie 
 mieliśmy pojęcia. W tamtych czasach osoby o 
 innym kolorze skóry nie miały lekko. A jednak   starały
utorować sobie drogę wśród złośliwych   spojrzeń,
obelg czy okrutnego traktowania. Jeśli   chcecie
poznać ukryte działania, za którymi stały te   trzy
niesamowite kobiety, obejrzyjcie ten film. Nie 
 pożałujecie. 
       
                                                   Maria Szastok        

                RECENZJE PROZĄ PISANE

    ,,Zanim wystygnie kawa" Toshikazau 
 Kawaguchi.
    W Tokio znajduje się pewna mała kawiarnia, 
 która oferuje swoim klientom podróż w czasie. 
 Możesz spotkać się ze swoją rodziną, której nigdy 
 nie miałeś okazji poznać, albo pójść na koncert 
 Elvisa Presleya. Pod warunkiem, że wrócisz, zanim 
 wystygnie kawa.
    Książka Toshikazau Kawaguchi jest jedną 
z   najbardziej wartościowych książek, jakie 
kiedykolwiek przeczytałam. Nietuzinkowa, błyskotliwa.
Skłania do refleksji, zastanowienia się nad tym, czy na
pewno poświęcamy wystarczająco czasu naszym
bliskim. Czy na pewno wiedzą, że doceniamy ich
obecność  w naszym życiu? Ich pracę? 
                                                 
                                                     
                                                    Maria Szastok     
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        Jak się ubrać,co zrobić w dzień św. Patryka?

Powoli zbliża się do nas dzień  św. Patryka,
oczywiście nie zapomnijmy o tym, żeby ubrać się tego
dnia na zielono. I uwaga, jeżeli się nie ubierzesz w ten
określony sposób, możesz zostać 
uszczypnięty. Obok ubrań nakleja się czterolistną
koniczynę. W Irlandii na paradach tańczy się taniec,
który po angielsku nazywa się jig. Słyszałam, że
Irlaniczycy szukają tęczy i jego końca, ponieważ z
legend i mitów wynika, że na końcu znajduje się złoto i
skarb. Oczywiście, w naszej szkole obchodzi się
Dzień św. Patryka. Wszyscy ubierają się na zielono i
przykleją na ubraniu czterolistną koniczynę. 
             
                                Kinga Lubos

        Recenzja filmu „Super futrzak ratuje świat”
  Film „Super futrzak ratuje świat” opowiada o
dziewczynce o imieniu Emilia, która po wypiciu 2
łyków wody od świnki morskiej na 15 minut staje się
super futrzakiem, czyli świnką morską z super
mocami, które otrzymała po tym jak ugryzła ją jej
kawia domowa (świnka morska). Pewnej piątkowej
nocy po Emilkę przyjeżdża latającą taksówką świnka
morska i zabiera ją na spotkanie z Mega Futrzakiem
(gigantyczną świnką morską). Podczas spotkania
Mega Futrzak pozwala Emilii przenieść się w
przyszłość, lecz dziewczynka może tam być tylko 30
minut, inaczej portal, przez który musi wrócić,
zamknie się i nie wróci do teraźniejszości. Podczas
chwilowego pobytu w przyszłości Emilka zauważa
coś, co ją bardzo zaniepokoiło. Jak dalej potoczą się
losy Emilii, czyli super futrzaka? Czy uda jej się
uratować przyszłość? Wszystko to zobaczysz w filmie
pod tytułem „Super futrzak ratuje świat”.
Jeśli chodzi o moją ocenę, to jest ona pozytywna,
podobał mi się ten film, ponieważ pokazuje, że trzeba
dbać o ekologię i doceniać nawet takie niewielkie
owady jak pszczoły, bo bez nich świat będzie taki,
jakiego byśmy na pewno nie chcieli!
Wiktoria Burda

                  Recenzja filmu Szybcy i wściekli I
Film Roba Cohena "Szybcy i wściekli" z 2001 roku jest filmem akcji, który trwa 107minut. W rolach głównych
występują: Vin Diesel jako Dominic - szef bandy samochodowej i jak się okazuje szef szajki okradającej
kierowców ciężarówek, Paul Walker jako Braian O'conner- policjant, któremu udało się dostać pod skrzydła
grupy przestępczej na czele z Dominicem , Michelle Todriquzez- jako partnerka Dominica, jeden z członków
jego bandy i Jordana Brewster- siostra Dominica, które podoba się Brianowi i która pierwsza dowiaduje się że
O'conner jest policjantem pod przykrywką. Akcja skupia się na tym, że policjant Brian musi złapać bandę, która
napada na kierowców ciężarówek. Moim zdaniem film jest bardzo ciekawy, ale najlepszą jego stroną są
prezentowane samochody i wspaniale sfilmowane ujęcia z wyścigów ulicznych. Moja ocena 8/10
Ksawery Hobot 
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     Najnowsze informacje dotyczące życia Szkoły
W styczniu działo się, oj działo :
9 stycznia 2023 r. na hali MOSiR-u w Radzionkowie
odbył się ". Turniej Zbijaka klas II" organizowany
przez SMS Radzionków. 
A w lutym mieliśmy przyjemność brać udział w :

16 lutego odbył się Dzień Otwarty dla przyszłych
pierwszoklasistów.
27 lutego po raz piąty społeczność naszej szkoły
brała udział w akcji ogólnopolskiej Wyślij pączka do
Afryki 
Szymon Szołtysik

                            Wyniki gali UFC 285

Wyniki UFC 285 ciekawią kibiców, jeśli chodzi o
wyniki walk. Bez wątpienia największe emocje
wzbudził pojedynek w wadze ciężkiej pomiędzy
Jonem Jonesem i Cirylem Gane. 
Dla Amerykanina był to powrót do oktagonu UFC po
trzech latach przerwy. Gane natomiast po raz drugi w
ciągu 14 miesięcy stanął przed szansą zdobycia
mistrzowskiego trofeum.

Warto też dodać że powstała gra UFC, w której są już
dostępne 4 części, a szykuje się piąta. Moim zdaniem
jest ona bardzo realistyczna, ponieważ mamy w niej
dużo możliwości. Można stworzyć własnego
zawodnika i stworzyć z nim nową karierę. Są też
różne tryby, np. własny, na czas, szybka walka, na
punkty. Więc jest co robić :).
Nasze oceny                                                                 
Szymon 8/10, Paweł 7/10 Mateusz 9/10

Szymon Szołtysik, Paweł Tobor, Mateusz
Mazurkiewicz Gala UFC

                  Radzionków kiedyś i dziś

Dziś opowiem Wam jak wyglądał kiedyś rynek czy
centrum Kultury Karolinka, bo naprawdę dużo się
zmieniło. Jak wiecie nasz rynek jest dosyć duży i
znajdują się na nim różnorodne pomniki, miejsca do
odpoczynku, np. ławki czy drewniane elementy, na
których można usiąść. Karolinka zmieniła się, moim
skromnym zdaniem, w małym stopniu na zewnątrz. 

Mateusz Mazurkiewicz 

Google
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                                  Rok 2023 pod patronatem Mikołaja Kopernika. 
Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 r. w Toruniu. Był, m.in. prawnikiem, lekarzem, dyplomatą i
urzędnikiem, lecz najbardziej zasłynął jako astronom. Kopernik dokonał jednego z najważniejszych odkryć w
historii ludzkości, ale zapoczątkował również rewolucję naukową, która bardzo zmieniła postrzeganie
świata. Mówił o sobie Nicolaus Copernicus Thorunensis, podkreślając w ten sposób swoje pochodzenie, swój
toruński rodowód. Pod tym imieniu napisał wiele książek, najsłynniejszą o nazwie „De revolutionibus orbium
coelestium”, opisującą heliocentryczną i heliostatyczną budowę wszechświata, która doprowadziła do,
tzw. przewrotu kopernikańskiego. Z okazji Jego 550 rocznicy urodzin i 480 rocznicy śmierci Senat przyjął
jednogłośnie uchwałę ustanawiającą Mikołaja Kopernika patronem roku 2023. W uchwale podkreślony został
patriotyzm Kopernika, który uważał, że nie ma obowiązków większych nad obowiązek względem Ojczyzny.
Osoby, mające na nazwisko Kopernik, Centrum Nauki Kopernika zaprasza na bezpłatne zwiedzanie!               
Vivienne Chmiel

                                                                      JADEIT
Występuje w Chinach, Japonii, Nowej Zelandii i Gwatemali. Pomimo tego, że najczęściej kojarzymy go z barwą
zieloną, występuje on też w wielu innych kolorach, jak fioletowy, niebieski, czy nawet biały. Zawsze jest
matowy. Przydzielony mu przewodnik to Archanioł Rafael, za to miesiąc urodzin jadeitu to lipiec. Przynależny
jest do czakry serca (dolnej). Jest bardzo ceniony przez jubilerów. W jubilerstwie, najbardziej popularnym
kolorem tego kamienia szlachetnego, jest wyrazista zieleń. Często mylony jest z nefrytem, przez ich podobną
stukturę oraz paletę barw, jednak różnią się one składem chemicznym.
Jest kamieniem spokoju, harmonii oraz szczęścia w biznesie i związkach rodzinnych. Jadeit zaszczepia w nas
mądrość, pomaga nam pozbyć się samowstrętu i przynosi równowagę do naszej osobowości. Leczy stres
nerwowy spowodowany bodźcami zewnętrznymi i wnosi poczucie bezpieczeństwa. Wiele osób uważa go za
kamień dostatku. Na poziomie emocjonalnym wyrównuje czakrę serca. Wierzy się również, że jest pomocny w
leczeniu nerek, dlatego często się go do tego używa.
                                                                                                                                                Natalia Gierczyk

Centrum Nauki Kopernika
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                      Ptasi budzik- Kos
Kos to ptak, którego codziennie słyszymy wcześnie
rano, a następnie późnym wieczorem. Jest jednym z
najpilniejszych ptaków, gdyż to on jeszcze grubo
przed świtem rozpoczyna swój koncert. Jego
wiosenny śpiew jest bardzo znany, kosy są bardzo
kreatywne w wynajdowaniu, komponowaniu i
zmienianiu motywów. Jego śpiew jest przyjemny dla
ludzkiego ucha. W przypadku zagrożenia ze strony
srok lub kotów, kos wydaje charakterystyczny, ostry 
i szybki dźwięk typu „diks diks”. Ptaki wydające ten
dźwięk próbują przepędzić konkurenta lub wroga. Jest
on średniej wielkości, czarnym ptakiem z
charakterystycznym pomarańczowym dziobem.
Jeszcze niedawno był ptakiem leśnym, lecz od
pewnego czasu kos zaczął zasiedlać miasta, parki 
i ogrody. Kosy większość dnia spędzają na ziemi,
biegając lub podskakując. Najczęściej żywią się
pokarmem zwierzęcym, głównie dżdżownicami 
i chrząszczami, lecz chętnie zjadają również jagody
i inne owoce. Kosy budują swoje domki przeważnie na
drzewach lub krzewach, ale też na ziemi. Gniazdo
kosa, które nie zawsze jest okrągłe, ma najczęściej
średnicę od 13 cm do 20 cm.
                                                     Vivienne Chmiel

   Dzień Kobiet i Mężczyzn - tradycje i obchody
Od najmłodszych lat obchodzimy oba te święta, choć
w Polsce Dzień Mężczyzn został zastąpiony Dniem
Chłopaka. Już w przedszkolu, podczas tych dni,
pojawiały się upominki, krótkie przedstawienia i
słodkie upominki.
Dzień Kobiet w Polsce zaczęto obchodzić w czasach
PRLu. Tak jak dzisiaj, składano wtedy życzenia,
dawano słodycze oraz kwiatki, którymi najczęściej były
wtedy goździki. W obecnych czasach święto stało się
bardziej komercyjne, gdyż wiele sklepów, korzystając
z okazji, promuje w tym dniu swoje produkty w lekko
zaniżonej cenie. Każdy zakątek świata obchodzi ten
dzień inaczej, np. w Chinach, panie mogą wziąć sobie
połowę dnia wolnego od pracy.
Dzień Mężczyzny nie ma tak wielu tradycji, czy długiej
historii jak Dzień Kobiet, ponieważ powstał on później
jako "męski odpowiednik" święta kobiet. Nie znaczy to
jednak, że nie ma ich w ogóle. Tak samo jak w dzień
poświęcony paniom, w swoje święto, mężczyźni mogą
liczyć na upominki, ciepłe słowa, randki i inne tym
podobne rzeczy, zapewnione przez ich przyjaciółki
oraz partnerki.

                                                         Natalia Gierczyk

Karolina Matysik
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Oliwia gotuje Pizzowe łódeczki

Składniki na ciasto :
-  3 szklanki mąki pszennej 
-  1/3 szklanki wody 
-  1/2 łyżeczki soli 
-  1/3 kostki świeżych drożdży
Składniki na nasze łódeczki (u mnie akurat są to):
-pieczarki 
-szynka parmeńska 
- ser 
Sposób przygotowania ciasta :
1. W misce rozkruszyć drożdże, dolać letniej wody,
wsypać mąkę oraz sól i dolewając wodę zagnieść
ciasto.
2. Ciasto odstawić na godzinę, przykryte ściereczką.
3. Po tym czasie ciasto cienko rozwałkować i wycinać
ciasto nożem lub radełkiem na kształt łódki.
Przełożyć na blaszkę.
4. Ułożyć na cieście plastry szynki i garść pieczarek,
posypać startym serem.
5. Nagrzać piekarnik. Piec 10- 15 minut w 200
stopniach.
Oliwia Nicpoń

Oliwia gotuje kruche ciasteczka

Składniki:
- 300 g mąki pszennej 
- 150 g masła, zimnego 
- 70 g cukru pudru
- 1 jajko 
- 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia 
- szczypta soli 
Sposób przygotowania:
1.Do miski przełożyć mąkę (lub mąkę z kakao),
pokrojone na małe kawałki zimne masło, cukier puder,
jajko, proszek do pieczenia i szczyptę soli. Zagnieść
na jednolitą masę z ciasta uformować kulę, lekko ją
spłaszczyć i owinąć w folię spożywczą. Wstawić do
lodówki na co najmniej 1 godzinę.
2. Schłodzone ciasto rozwałkować na posypanym
mąką blacie na grubość ok. 5 mm. Z ciasta wykrawać
dowolne kształty foremką i układać  na blasze.
3.Piec jedną blachę po drugiej, w nagrzanym
piekarniku ok. 12 minut w temperaturze 180°C,
grzałka góra- dół do lekkiego zarumienienia .Po
upieczeniu pozostawić do ostygnięcia.
Oliwia Nicpoń

Mitologia słowiańska

     Weles to bóg mitologii słowiańskiej, o którym wiele
źródeł podaje, że był odpowiedzialny za bydło i
bogactwo. Skąd taka para?  Dla Słowian liczny
dobytek wyznaczał majątek.
   Jednak dla znawców dyskusyjne jest, czy określenie
Wolosa jako „boga bydła” ogranicza jego funkcje
wyłącznie do spraw gospodarskich. Są tez badacze,
którzy widzą w nim boga klątwy, majątku i handlu. 
   Uważano, że Weles był bogiem, na którego
składano przysięgi, gdyż łamiących dane słowo miał w
zwyczaju karać klątwą "zolotuchy". Zemsta Welesa
przyjmowała postać gruźlicy gruczołów chłonnych lub
skóry.

Julia Tyrasek
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