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11 stycznia 2020 r. odbyła się
w naszej szkole zabawa karnawałowa.
Od samego rana dzieciom towarzyszyło
wiele emocji i wrażeń. Sala gimnastyczna za sprawą Samorządu Uczniowskiego wyglądała inaczej niż zwykle, zamieniła się w prawdziwą salę balową. Udekorowana kolorowymi plakatami, balonami i ozdobami zachęcała do szampańskiej zabawy w krainie Myszki Mikinajpierw młodszych pociech, a później
naszej młodzieży.

Głos od redaktora
Siema! Nareszcie doczekaliście się kolejnego wydania naszej gazetki. W tym numerze
będziecie mogli przeczytać o niedawnych wydarzeniach. Mamy również wiele ciekawych artykułów, jak: Ciekawe miejsca, Czy wiesz, że…, Automaniak, Kącik kulinarny i wiele innych… Razem
z całą redakcją życzymy miłej lektury.
Redaktor naczelny

Pomagamy innym

Ważne tematy:
 Bal karnawałowy 11 stycznia 2020 r.
odbyła się w naszej
szkole zabawa karnawałowa. Od samego
rana dzieciom towarzyszyło wiele emocji
i wrażeń.

POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

Podczas zabawy andrzejkowej Samorząd Uczniowski zorganizował
zbiórkę darów w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przerwać Zimę.
Jako bilet wstępu uczniowie na zabawę przynosili produkty spożywcze oraz słodycze. W ramach akcji udało się zebrać 50 kg żywności
długoterminowej oraz ponad 9 kg słodyczy. Wszystkie dary zostały przekazane do Domu Dziecka
 Pomagamy innym— Centrum Administracyjnego im E. Szelburg-Zarembiny w Lublinie.
Podczas zabawy an- Dziękujemy wszystkim za włączenie się w zbiórkę.
drzejkowej Samorząd
Uczniowski zorganizował zbiórkę darów
w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przerwać Zimę.

BIEG CHARYTATYWNY DLA KINGI I WERONIKI
11 listopada 2019 r. niedaleko cmentarza wojennego w Niedrzwicy Dużej odbył się bieg charytatywny
dla Kingi i Weroniki podczas, którego wolontariusze z naszej szkoły rozdawali pyszne babeczki, medale i dyplomy uczestnikom wyścigu. Podczas tej uroczystości zbierane były pieniądze na leczenie tych
dziewczyn. Jako pierwszy na metę przyjechał uczeń naszej szkoły Maciek Dudek.
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Palcem po mapie
Tak jak w przysłowiu „Swego nie znacie cudze chwalicie” czasem warto
poznać miejsca, które nie są od nas oddalone o setki kilometrów. W naszym
kraju można również zobaczyć wiele wspaniałych miejsc. W tym numerze
przedstawiam Wam trzy takie miejsca.

6 grudnia obchodziliśmy Mikołajki. Od samego rana
uczniowie młodszych klas wyczekiwali specjalne
gościa, aż w końcu podczas lekcji zjawił się z grupą
pomocników z klasy VIII i wręczył prezenty. Uczniowie starszych klas aby zaakcentować ten wyjątkowy dzień ubrali się na czerwono.
Z okazji Mikołajek uczniowie klas
starszych uczestniczyli w wycieczce do kina oraz
Manii Strzelania.

Słowiński Park Narodowy. Ruchome wydmy w Słowińskim
Parku Narodowym zajmują 500
hektarów. To największy taki
obszar w Europie. Wydmy osiągają wysokość ponad
30 m n.p.m. i przenoszone z wiatrem wędrują z szybkością ok. 310 m w ciągu roku. W lecie przypominają Saharę, a w zimie pustkowia Arktyki. Masy piasku tworzą niezapomniane widoki, a dodatkową atrakcją jest to, że można po nich chodzić.
Morskie Oko. Morskie Oko
to według wielu turystów
najpiękniejszy staw tatrzański.
Położony jest w górnej części
Doliny Rybiego Potoku. To
także drugi, obok Giewontu,
symbol polskich Tatr. Niegdyś wierzono, że ma podziemne połączenie z morzem
- stąd jego nazwa. Nawet
niezbyt wytrawni piechurzy są w stanie do niego dojść.

Znaczenie imion
Bartłomiej - człowiek czynu, który pomimo przeszkód, zawsze zmierza do celu. Jest wytrwały, uparty i szalenie konsekwentny. Nie ma czasu na
rozważania, dla niego liczy się działanie. Bywa przy
tym wyjątkowo zamknięty na sugestie z zewnątrz.
Decyzje podejmuje szybko, w mig orientując się w
potrzebie. To awanturnik, który chętnie stoczy bój z
całym światem.
Magdalena - potrafi rozwiązać nawet najbardziej
zawiłe problemy i znaleźć wyjście z niejednej kłopotliwej sytuacji, pod warunkiem, iż nie jest akurat
wzburzona i da się z nią porozumieć. Jest bardzo
impulsywna i nie liczy się ze słowami, co w pierwszej
chwili zraża do niej ludzi. Kto się do niej przekona,
odnajdzie w Magdzie wierną i oddaną przyjaciółkę.
Chętnie służy radą i pomaga, jeśli tylko może.
Kacper - niezależny, a jednak rozważny mężczyzna.
Wyróżnia się niepospolitym sprytem oraz uporem.
Twardo obstaje przy swoim zdaniu i nigdy nie zgadza
się z opinią większości. Odnosi w życiu niejeden
sukces, ponieważ jest ruchliwy, pomysłowy i odważny. Przeszkody nie zrażają go.
/Basia/

Jaskinia Raj w Górach Świętokrzyskich. Jaskinia Raj położona w Górach
Świętokrzyskich uważana jest za najpiękniejszą jaskinię w Polsce. To niezwykły, podziemny świat we wnętrzu wzgórza. Strop krasowej jaskini zdobią niezliczone sople stalaktytów i stalagmitów. Nigdzie indziej w Polsce nie
można zobaczyć równie wspaniałej
wapiennej szaty naciekowej, reprezentującej niemal wszystkie formy nacieków. Zwiedzający poruszają się specjalnie wykonanym w dnie jaskini
chodnikiem.
/Agata/
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Włosy - co zdradza fryzura
Bal w Las Palmas

Trębacka

Większość z nas poddaje się ochoczo dyktatowi mody w
każdej dziedzinie z wyjątkiem fryzury. Często przez lata czeszemy się tak samo, nie wiedząc dlaczego. Tymczasem fryzura
ściśle wiąże się z charakterem. Osoby noszące grzywkę często
są nieśmiałe i miewają kompleksy. Włosy zaczesane do góry i
odsłaniające czoło oznaczają kogoś pewnego własnej wartości,
a ktoś, kto farbuje włosy, np. na zielono, z pewnością lubi prowokować i chce być uznawany za oryginalnego.

W Las Palmas jeden raz
Ktoś zrobił bal dla mas

Pewna dziewczyna w Trydencie

Lecz że te masy

Lubiła w trąbę dęcie.

Nie miały klasy

Raz kiedy trąbę w dłoń ujęła

Bal dla mas poszedł w las.

Z takim zapałem w nią zadęła,

U kobiet...

Szły pchły koło wody

Że aż w trąbie powstało
wydęcie.

Długie świadczą o świadomej kobiecości. Jeśli są spięte, oznaczają dążenie do dyscypliny.

pchła pchłę pchła do wody

Krótkie, ale ułożone w kobiecą fryzurę, mówią o pragnieniu
znalezienia się pod męską opieką.
Nieład oznacza osobowość pełną temperamentu i niechęć do
poddawania się rygorom.
U mężczyzn…
Długie to oznaka niechęci do schematów. Związane
w kitkę - to pragnienie bycia oryginalnym.
Krótkie są przejawem silnego charakteru, uporu, a także objawem życiowego dynamizmu.
Nieład może oznaczać nieświadomą tęsknotę za miłością,
która zamienia się w agresję.

Kącik kulinarny

i ta pchła płakała,
że tamta pchła ją wepchała.

Konserwant
- przyjaciel czy płatny morderca
Co jest w naszym jedzeniu:
Hydroksytoluen butylowany (BHT) Zapobiega jełczeniu
tłuszczówi olejów.
Ostatnio widziany w: sosach sałatkowych, olejach, kaszach.
Oskarżony o: wywoływanie raka u zwierząt laboratoryjnych
(choć w USA uważa się, że ta substancja chemiczna jest bezpieczna).
Wyrok: nieszkodliwy w umiarkowanych ilościach, ale jeżeli uważnie czytasz etykiety, łatwo znajdziesz podobne produkty które nie
zawieraj BHT.
Sztuczne barwniki - Kolory sprawiają, że nasze pokarmy wyglądają tak, jak naszym zdaniem powinny. Bez nich kostka margaryny wyglądałaby jak biały serek. Pomarańczom wstrzykuje się
barwniki przed transportem.



2 szklanki mąki



2 szklanki mleka




Ostatnio widziane w : cukierkach, sokach owocowych, kaszach,
lodach i napojach alkoholowych.



1 łyżeczka proszku
do pieczenia

2 jaja



1 łyżeczka cukru

6 łyżek oleju



szczypta soli

Sposób przygotowania
Żółtka oddzielić od jaj. Zmiksować żółtka, mleko, mąkę, proszek do pieczenia, olej i sól na jednolitą masę. Białka ubić na
sztywno i wymieszać z ciastem. Piec w rozgrzanej gofrownicy
do osiągnięcia pożądanego koloru (na rumiano: 2-3 minuty)
i podawać z ulubionymi dodatkami.
SMACZNEGO!!!
/Amelka/

Oskarżone o: wywoływanie raka i reakcje alergiczne. Niektóre
kolory na przykład Czerwień Nr 3 i Żółć Nr 5 powodowały raka
u zwierząt laboratoryjnych. A karmin, czerwony barwnik wytwarzany ze sproszkowanych ciał samic owada o nazwie koszenila
(zupełnie jakby nie było już dość powodów, żeby unikać barwników jak ognia) u niektórych osób może wywołać reakcje alergiczne.
Wyrok: większość barwników okazała się bezpieczna, ale spróbuj
ograniczyć ich spożycie. Jeśli możesz, nie bierz do ust karminu.
Problem w tym, że prawdopodobnie nie wiesz, w czym go jesz.
Choć są wymogi, aby firmy wymieniały na etykiecie wszystkie
dodatki syntetyczne, karmin jest uważany za składnik "naturalny",
więc może zostać określony jako "barwnik identyczny z naturalnym".
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Automaniak
Koenigsegg One:1 to supersamochód
zaprojektowany przez szwedzką firmę Koenigsegg. Auto zbudowane zostało w celu pobicia rekordu prędkości maksymalnej samochodu produkowanego seryjnie. Nazwa tego modelu pochodzi
od dwóch parametrów technicznych: stosunku mocy do masy,
który wynosi dokładnie 1:1 (1 koń mechaniczny mocy przypada
na 1 kilogram masy pojazdu) oraz mocy silnika, wynoszącej 1
megawat (producent określa One:1 mianem "world's first Megacar"). Jego 5,1-litrowy silnik V8 potrafi osiągnąć 1360 KM (1
MW) mocy przy 7500 obr./min. oraz 1371 Nm momentu obrotowego przy 6000 obr./min. One:1 przyspiesza do 100 km/h w 2,6
s, natomiast do 300 km/h w 12s[2]. Prędkość maksymalna to
ponad 450 km/h.
/Szymon/

Czy wiesz, że...








Hymn Królestwa Hiszpanii nie ma słów
Istnieje więcej możliwości ruchów w szachach niż atomów we wszechświecie.
Kichnięcie powoduje zatrzymanie wszystkich funkcji
życiowych, wliczając w to bicie serca.
Wydry podczas snu trzymają się nawzajem za łapki, żeby
nie odpłynąć od siebie.
Sernik został wymyślony w starożytnej Grecji. Podawano go sportowcom podczas Igrzysk Olimpijskich.
Tylko dwie osoby na świecie znają recepturę Coca Coli.
Pchła może skoczyć na odległość 350 razy przewyższającą jej długość ciała. Gdyby mógł tego dokonać człowiek, skakałby przez boisko do piłki nożnej.
/Janek/

-Jasiu, czy znasz ptaka, który nie buduje
gniazda?
-Znam, kukułka.
-A czy wiesz dlaczego?
-Bo kukułki mieszkają w zegarach.

- Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przyszedł brudny
do szkoły i pani go za karę wysłała do domu!
- I co pomogło?
- Tak, dzisiaj cala klasa przyszła brudna
Mama pyta Jasia:
- Jasiu, gdzie jest twoja złota rybka?
- W kieszeni, wziąłem ją na spacerek.

Nauczycielka do Jasia:
- "Przyznaj się, ściągałeś od Małgosi!"
- "Skąd pani to wie?"
- "Bo obok ostatniego pytania ona napisała: nie wiem, a ty napisałeś: ja też".

