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Czytelniku!  

Robisz zdjęcia? Masz jakąś ciekawą pasję, którą chciałbyś się podzielić.? Potrafisz zrobić coś  

z niczego?  Szyjesz, rysujesz, a  może piszesz  opowiadania lub wiersze?  Koniecznie dołącz  

do naszej redakcyjnej ekipy! 

 

Masz szansę zdobyć cenne doświadczenie, poznać ciekawych ludzi, a dodatkowo zdobyć dodatnie 

punkty z zachowania.  Czekamy na Ciebie na długich przerwach w poniedziałek, wtorek i środę  

w sali 25 (obok auli). Chętni mogą się zgłosić również bezpośrednio do pani Żanety  Bartoszek 

(klasy 4-6 SP i gim.) i pani Oli Wielgus (klasy 1-3 SP). 

Zdjęcie w tle: Julia Hamczyk, 7c 
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KALENDARIUM 

 

22.10 Dzieo Patrona Naszej Szkoły 

1825 – ur. Karol Miarka starszy, 

polski pisarz, działacz społeczny 

na Górnym Śląsku (zm. 1882) 

2009- Microsoft wydał system 

operacyjny Windows 7. 

25.10 Dzień Kundelka 

 

28.10  Dzieo Odpoczynku dla Zszar-

ganych Nerwów  

 

29.10  Dzieo Bez Kupowania 

   

30.10  Dzieo noszenia spódnic 

 

30.10 Ostatni dzieo zgłaszania prac 

na konkurs „Moje zwierzę”.  

 

31.10  Ostatni dzieo zgłaszania swo-

ich prac na konkurs fotograficzny  

„Jesienna zaduma” 

1.11 

1918 - Powstał Związek Harcer-

stwa Polskiego. 

1931 – Założono Polski Związek 

Tenisa Stołowego. 

5.11. Dzieo postaci z bajek 

1895 – George B. Sel-
den opatentował pierw-
szy amerykań-
ski samochód. 

 

 

6.11 

1998 – Wystartowała pierw-
sza polska platforma sa-
telitarna Cyfra+. 

 

10.11.  Dzieo Młodzieży 
 

11.11. Święto niepodległości 

2014 – Na torze wyścigowym we 

francuskim Le Castel-

let Francuz Francois Gis-

sy ustanowił światowy rekord 

prędkości na rowerze, osiągając 

przy użyciu silnika rakietowe-

go prędkość 333 km/h. 

13.11. 

1990 - Pojawiła się pierw-

sza strona WWW. 

15.11 

1971-Firma Intel wprowadziła na 

rynek pierwszy na świe-

cie mikroprocesor (Intel 4004). 

1904 – W Warszawie uruchomio-

no pierwszą centralę telefonicz-

ną. 

16.11.  Dzień Tolerancji 

20.11. 

1990 – Do Polski został wysła-

ny pierwszy e-mail. 

 

21.11. Światowy Dzieo Życzliwości 

i Pozdrowieo  

 

 

 

 

 

źródło; Kalendarium dzieo po dniu-  

Wikipedia, wolna encyklopedia 

Tekst: Grażyna Olearczyk     

Zdjęcie w tle: Julia Hamczyk, 7c 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://pl.wikipedia.org/wiki/System_operacyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/System_operacyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Windows_7
https://pl.wikipedia.org/wiki/1895
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=George_B._Selden&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=George_B._Selden&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samoch%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/1998
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyfra%2B
https://pl.wikipedia.org/wiki/2014
https://pl.wikipedia.org/wiki/Circuit_Paul_Ricard
https://pl.wikipedia.org/wiki/Le_Castellet_(Var)
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Francois_Gissy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Francois_Gissy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rower
https://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_rakietowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_rakietowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/1990
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_internetowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/1971
https://pl.wikipedia.org/wiki/Intel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mikroprocesor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Intel_4004
https://pl.wikipedia.org/wiki/1904
https://pl.wikipedia.org/wiki/1990
https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Internetu_w_Polsce
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Weronika: Czy ukazał się już odcinek Szkoły z Twoim udziałem? 
Dawid: Jeszcze nie, będzie kręcony w przyszłym tygodniu. Mogę się jednak pochwalić,  
że była już emisja serialu „Fachowcy” (odcinek 4), z moim udziałem. 
Weronika: Jaką rolę tam grałeś? 
Dawid: Grałem  rolę złego chłopaka, który naśmiewa się z malarza i rysuje obraźliwe rysunki. 
Weronika: Czy to nie przeszkadza Ci w obowiązkach? 
Dawid: Nie, raczej nie, dopiero się rozkręcam. Mało kto wie, że występowałem w telewizji.  
Wiedzą o tym jedynie niektórzy znajomi. Lekcje mogę nadrobić, zadania też, więc  
nie ma większego problemu. 
Weronika: A jak myślisz, czy za kilka lat będziesz znanym aktorem? 
Dawid: Wszystko jest niewiadomą, może uda mi się dostać do jakiegoś filmu, zagrać większą 
rolę ale nie wybiegam tak daleko. Na razie myślę o tym jak najlepiej zagrać najbliższą rolę. 
Weronika: A możesz zdradzić jaka to będzie rola? 
Dawid: Nie mogę, to będzie niespodzianka. 
Weronika: Dziękuję za wywiad i życzę powodzenia. 
 

Weronika: Słyszałam, że dostałeś role w telewizji? 
Dawid: Tak, udało mi się zagrać w jednym serialu,  
a teraz najbliżej jest rola w serialu  Szkoła. 
Weronika: Jak się tam dostałeś? Jak to wszystko się  
zaczęło? 
Dawid: Wszystko zaczęło się od tego, że dobry kolega 
taty, który jest reżyserem,  poinformował mnie o castingu 
do seriali filmowych TVN.  Musiałem pozałatwiać wszyst-
kie zgody: rodziców, dyrekcji i mogłem przystąpić do 
działania. 
Weronika: Czy casting był trudny? 
Dawid: Na początku były rutynowe pytania o wiek, 
wzrost. Były też trochę dziwne jak obwód bioder, obwód 
szyi, kolor oczu. Oceniali również moją wymowę. To była 
pierwsza część, a w drugiej zostaliśmy zabrani do osob-
nego pomieszczenia, w którym była ustawiona kamera. 
Dostaliśmy kartkę ze scenariuszem i musieliśmy odtwo-
rzyć daną rolę. Było to nagrywane i dołączone do nasze-
go portfolio. 

Tekst: Weronika Pajor, II A 

Zdjęcia: Żaneta Bartoszek 
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JESIENNE ZAPROSZENIE 

 

Zbliżają się twoje urodziny; chcesz zorganizować imprezę 

dla kolegów i koleżanek z klasy. Masz ograniczone  

fundusze i szkoda ci kasy na zaproszenia. 

Wystarczy trochę wyobraźni i zrób je sam. 

Przygotuj: kolorowe kartki papieru i białe, nożyczki, dobry 

klej (najlepiej MAGIC) i suche liście (raczej małe) oraz 

komputer z drukarką. Liście musisz pozbierać 

(przygotować) 2 dni wcześniej, włożyć do gazety i przy-

gnieść grubą książką. Będą wtedy wysuszone i ładnie 

wyprostowane. 

Uwaga! Jeżeli nie masz komputera lub drukarki, musisz 

tekst napisać samodzielnie piórem lub cienkopisem. 

Oto kolejne etapy wykonania zaproszenia. 

 Zredaguj „na brudno” tekst zaproszenia. Pamiętaj kogo 

zapraszasz, gdzie, kiedy, z jakiej okazji. Podaj ko-

niecznie numer telefonu. Popraw błędy  ortograficzne. 

 Przepisz tekst i tytuł (dużą czcionką) na komputerze, a 

następnie wydrukuj. 

 Zegnij na pół kolorowa kartkę, przyklej stronę tytułową 

oraz liście według własnego pomysłu. 

 W środku przyklej tekst zaproszenia, możesz wyciąć je 

ozdobnymi nożyczkami. 

Twoje zaproszenie jest gotowe. 

Pamiętaj! Każde zaproszenie ozdób inaczej ! 

 

 

 

Tekst: Tomasz Juzepczuk, 4a  

Zdjęcia: Aleksandra Wielgus 
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Coraz więcej dzieci i młodzieży 

spędza swój wolny czas w Internecie. 

Badania wskazują, że około 30% nasto-

latków pozostaje online cały czas nieza-

leżnie od miejsca pobytu, a 93,4%  

codziennie korzysta z Internetu w domu 

(badania Nastolatki 3.0 – NASK, 2016). 

Do zalet surfowania możemy zaliczyć 

szeroki dostęp do informacji, biblioteki 

wirtualne, korzystanie z komunikatorów 

takich jak Messenger czy Instagram. 

Dzięki portalom społecznościowym  

możemy utrzymywać kontakt z rodziną 

czy przyjaciółmi mieszkającymi w dużej 

odległości. 

Niestety, Internet posiada rów-

nież wiele wad i niesie za sobą zagro-

żenia takie jak przestępczość w sieci,  

a dokładniej: plagiaty, łamanie praw  

autorskich poprzez ściąganie plików  

filmowych i muzycznych jak również 

rozpowszechnianie treści zabronionych.  

Wirtualna komunikacja powodu-

je, że coraz mniej czasu poświęcamy 

bliskim w realu a nasze wzajemne rela-

cje zanikają. Pamiętaj: Ci, którzy żyją  

w wirtualny świecie tracą prawdziwe 

życie! 

Nigdy nie możesz mieć pewno-

ści, z kim rozmawiasz w Internecie. 

Ktoś, kto podaje się za Twojego rówie-

śnika, w rzeczywistości może być dużo 

starszy i mieć wobec Ciebie złe zamia-

ry. Spotkania z osobami poznanymi  

w Internecie oraz podawanie swoich 

danych takich jak adres, numer telefo-

nu, przesyłanie zdjęć mogą być niebez-

pieczne! O każdej otrzymanej propozy-

cji spotkania koniecznie poinformuj  

rodziców. 

Od komputera można się uzależnić. 

Uważaj! Zbyt długie korzystanie z Inter-

netu może zaszkodzić Twojemu zdro-

wiu  i powodować bóle głowy, oczu, 

zmęczenie a w skrajnych przypadkach 

wycieńczenie organizmu. 

 

Surfuj z głową i klikaj bezpiecznie!  

Tekst: Anna Toborek 
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CZY JESTES UZALEŻNIONY OD KOMPUTERA? 

Tekst: Jakub Rockstein, IIA 

1. Codziennie korzystam z komputera……………………………………………………..… TAK  /  NIE 

2. Spędzam przy komputerze więcej czasu niż zaplanowałem/am. …...……………....… TAK  /  NIE 

3. Gry komputerowe pomagają mi się zrelaksować.………………………...…………...… TAK  /  NIE 

4. Z powodu dużej ilości czasu jaki przeznaczam na serfowanie w sieci i gry komputerowe,  

     mam problemy w szkole.………………………………………..……………………....… TAK  /  NIE 

5. Wole pograć w grę niż odrobić zadanie.……………………………………..………...…  TAK  /  NIE 

6. Wole spędzić czas przed komputerem niż spotkać się ze znajomymi.…………......… TAK  /  NIE 

7. Zamiast rozmawiać ,,na żywo’’ wolę to zrobić za pomocą komunikatora  

    komputerowego (np. messenger facebook).…………………………………………...… TAK  /  NIE 

8. Kiedy jest mi źle włączam komputer.……………………………………………….…….. TAK  /  NIE 

9. Kiedy ktoś przerwie mi w pracy na komputerze jestem bardzo zły/a.……………....…  TAK  /  NIE 

10. Gram do późnych godzin wieczornych.………………………….…………………...…  TAK  /  NIE 

11. Znajomi i rodzina wspominają mi, że zbyt dużo czasu spędzam  

      przed komputerem.…………………………………………………………..………....…. TAK  /  NIE 

12. Często bolą mnie oczy, głowa, kręgosłup.………………………………………………  TAK  /  NIE 

13. Coraz więcej czasu spędzam przy komputerze………………………………………… TAK  /  NIE 

14. Mam trudności z nawiązywaniem nowych znajomości- łatwiej mi to zrobić  przez  

       komputer/Internet…………………………………..……………………………………… TAK  /  NIE 

15. Rano po przebudzeniu wchodzę na facebook/instragram/snapchat  

      lub inny portal społecznościowy………………………………………………………..… TAK  /  NIE 

16. Gdy jestem w sieci tracę poczucie czasu.…...…………………………...…………...… TAK  /  NIE 

17. Nie wiem co bym zrobił/a bez Internetu.…...……………………………………….....… TAK  /  NIE 

18. Przynajmniej kilka razy w tygodniu wrzucam zdjęcia na facebook/ 

      instragram/snapchat ub innym portalu społecznościowym. …...…..…………..…...…  TAK  /  NIE 

19. Często zdarza mi się mówić ,,jeszcze chwilka i wyłączam’’.…...………..…………..… TAK  /  NIE 

20. Zatajam przed innymi ilość czasu, który spędzam przed komputerem.……..……...… TAK  /  NIE 

 

Jeżeli na większość pytań odpowiedziałeś TAK możesz być uzależniony/a od Internetu. 

Spróbuj w najbliższym czasie ograniczyć czas przed komputerem. Wyznacz sobie limit czasowy, 

który poświęcisz na gry komputerowe i serfowanie w sieci, aby mieć czas na rozwijanie swoich pasji 

Zamiast serfowania w Internecie pomyśl nad inną formą relaksu i rozrywki. Może to będzie jesienny 

spacer lub wyjście na kryty basen z przyjaciółmi?  

 

Jeżeli na większość pytań odpowiedziałeś NIE to znaczy, że kontrolujesz sytuację. Pamiętaj jednak, 

że bardzo łatwo i szybko jest uzależnić się od komputera. Pierwsze symptomy uzależnienia trudno 

dostrzec i rozpoznać.  
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KAROL MIARKA – SZKOLNY BOHATER 

Karol Mateusz Szymon Miarka  
zwany Starszym lub Ojcem  był polskim 
działaczem społecznym na Górnym Śląsku, 
nauczycielem, pisarzem, publicystą i druka-
rzem. Inicjatorem, twórcą i organizatorem 
wielu polskich organizacji społecznych oraz 
gospodarczych. Był po prostu trybunem ludo-
wym, walczącym o polskość ziemi śląskiej. 

Urodził się 22 października 1825  
w Pielgrzymowicach, w powiecie pszczyń-
skim, w gminie Pawłowice. 

W latach 1868–1869 redagował  
czasopisma "Zwiastun Górnośląski", a w  
Królewskiej Hucie (dzisiejszym Chorzowie) 
wydawał "Katolika" (1869-80), jedno z pism 
walczących o polskość ludu górnośląskiego. 

Pierwszy numer „Katolika” pod Jego 
redakcją ukazał się 1 kwietnia 1869 roku.  
Pismo było wydawane 3 razy w miesiącu. 
Jego początkowy nakład wynosił tylko 1200 
egzemplarzy. Czasopismo jednak szybko  
zyskało na popularności i po trzech latach 
sprzedawało się już w ilości 7 tys. sztuk  
i więcej. „Katolik” przez 20 lat był jedynym 
polskim pismem na Górnym Śląsku. Po prze-
czytaniu był przekazywany dalej do następ-
nych czytelników, chroniony i szanowany jak 
święta relikwia. Na jego łamach Karol Miarka 
przeciwstawiał się polityce kulturkampfu i ger-
manizacji oraz domagał się swobód dla  
języka polskiego. 

Założył księgarnię katolicką. W 1870 
roku zainicjował serię „Biblioteka Katolicka”. 
Wydawał polskie kalendarze. Wraz z ks. Boń-
czykiem, powołał stowarzyszenie "Kasyno 
Katolickie", w którym od 1870 r. organizował 
amatorskie spotkania teatralne, „Kółko  

Katolickie”, „Spółkę Poczciwych Wiarusów”, 
„Górnośląskie Towarzystwo Kredytowe  
Włościan” w Mikołowie i inne. 

W latach 1875–1880 kontynuował 
działalność w Mikołowie, gdzie założył  
drukarnię. Poza "Katolikiem" wydawał inne 
pisma, jak np. tygodnik "Monika". 

Twórczość publicystyczną i literacką 
traktował na równi, wiążąc je z konkretną  
sytuacją na Górnym Śląsku. 

W roku 1876 uczestniczył w akcjach 
do parlamentu i kandydował na posła.  
W 1879 roku założył komitet pomocy dla  
głodującej ludności Śląska. 

W roku 1881 ze względu na zły stan 
zdrowia, kolejny wyrok sądowy oraz szykany 
władz, sprzedał "Katolika" ks. Stanisławowi 
Radziejewskiemu, a drukarnię przekazał  
synowi również Karolowi, który w 1894 roku 
przekształcił go w nowoczesny zakład  
poligraficzny. 

Karol Miarka znany jest też z tego, że 
wypracował nowoczesny warsztat dziennikar-
ski. Uważa się do dzisiaj, że jego szkoła 
dziennikarska przetrwała do wybuchu II  
wojny światowej. 

Zmarł 15 sierpnia 1882 w Cieszynie. 
Spoczął w grobowcu zasłużonych, na cmen-
tarzu komunalnym w Cieszynie na Śląsku 
Cieszyńskim, dawnym Śląsku Austriackim. 

Tekst: Katarzyna Tomaszewicz 
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KĄCIK KULINARNY 

Składniki:  

1 puszka białej fasoli, 1,5 szklanki 

wiórek kokosowych, 100 ml mleka, 

50g (garść) migdałów, 2 łyżki  

cukru/miodu, wafle ryżowe. 

 

Płuczemy fasolę z zalewy pod bieżącą wodą  

i odcedzamy ją. Następnie przekładamy ją  

do blendera, wlewamy mleko  i miksujemy.  

Kroimy na kawałeczki migdały i dodajemy  

do kokosowej masy.  

Zmiksowaną fasolę łączymy z wiórkami kokosowymi 

i cukrem. Całość mieszamy. 

Gotową pastę podajemy na waflach ryżowych.  

Pasta jeszcze lepiej smakuje, gdy włożysz ją na 

godzinę do lodówki.  

W tym numerze przedstawiamy Wam 

przepis na pyszny krem z fasoli, który 

smakuje jak Raffaelo. Jest delikatny, 

puszysty, lekki, po prostu doskonały!  

Tekst: Julia Hamczyk, 7c, Natalia Wróbel, 6b 

Zdjęcia: Żaneta Bartoszek 

ETAP 1 ETAP 2 

ETAP 4 ETAP 3 
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 Właśnie trafiłeś czytelniku na dział fantasty, w którym będę opowiadać  

o książkach, które przeczytałem. A skoro już tu jesteś  to  opowiem o książce 

Ursuli Kroeber le Guin ,której tytuł  brzmi „Czarnoksiężnik z Archipelagu”. 

 Jednym zdaniem mogę ją podsumować tak: Krótka ,interesująca jest 

uznanym klasykiem. Dla kogoś kto uwielbia czytać książki są to wystarczające 

argumenty. Ja jednak postaram się ją przedstawić osobom, które chcą zacząć 

przygodę z fantastyką. Książka ta jest jedną z lepszych lektur wprowadzających 

nas w świat fantasty. Swoją niezbyt długą zawartością nie  odstraszy czytelni-

ka ,a prostym słownictwem nie zniechęci do czytania. Można w niej znaleźć 

różne miejsca i osoby ,których historia chwyta za serce (najbardziej przejąłem 

się losem rodzeństwa na rafie koralowej) oraz historię z morałem (za przykład 

może posłużyć historia Jaspera ,który przez pychę nie zdobył wszystkiego o 

czym marzył). Książka opowiada  głównie o cenie  odpowiedzialności jaką mu-

simy zapłacić za nasze głupstwa oraz o akceptacji własnej osoby. 

 Jednak nie jest to książka idealna. Dla mnie opisy miejsc są trochę niedo-

kładne jak na duży i rozbudowany świat. Podobnie jest z rzetelnością opisu 

niektórych zdarzeń (mimo ,że „cień” wyssał z krogulca energie to on i tak 

mógł czarować z równą efektywnością). 

  Dla mnie jest to książka godna zainteresowania oraz polecenia innym. 

Podsumowując jej zalety i wady należy się jej według mnie 7 na 10 punktów. 

Tekst: Arkadiusz Kucharski, III A 
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Chcesz dowiedzieć się,  

czy nasza szkoła podąża  

za trendami na świecie?  

Zapraszamy do galerii zdjęć. 

Może niektóre buty wydadzą się 

Wam znajome? ;)  

Przegląd jesiennego obuwia.  

Tekst i zdjęcia:  Weronika Pajor, II A 
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Samoyed 

 

 Samoyed pochodzi  
z Syberii, nazwa tej rasy  
pochodzi od ludów samojedz-
kich. Jest to rasa starożytna. 
Została zarejestrowana w 
1906 roku.  

  Ludy samojedzkie  
wykorzystywały tę rasę psów 
do ochrony gospodarstw,  
ciągnięcia sań, pomocy ryba-
kom oraz chroniły swoich 
właścicieli przed zimnem.  
Samoyed jest współcześnie 
wykorzystywany do dogotera-
pii.  
 Jest łagodny i dobrze 
dogaduje się z dziećmi. Nie 
nadaje się na stróża domu, 
ponieważ przywita się nawet 
z wrogami. Powinny go mieć 

osoby doświadczone w szko-
leniu i prowadzeniu psów. 

 Jest to pies elegancki, 
ma białą sierść i jest średniej 
wielkości. Jego charaktery-
styczną cechą są wargi lekko 
wygięte ku górze, co sprawia 
wrażenie, że pies się uśmie-
cha. Jego uszy są małe i ma-
ją trójkątny kształt. Ogon jest 
wysoko osadzony.  

 Samoyed zazwyczaj 
żyje od 12 do 13 lat.  

 Pielęgnacja samoyeda 
zabiera 1-2 godzin tygodnio-
wo i polega na szczotkowaniu 
jego sierści. Szczeniak powi-
nien dostawać 3-4 posiłków 
do ukończenia 3 miesiąca 
życia. Później ilość tych posił-
ków się zmniejsza. Psy doro-
słe powinny dostawać 1 posi-
łek. Samoyed lubi ryby, na 
początek należy podawać 
bez ości. Nie powinno poda-
wać się słodyczy. Należy  
także unikać mięsa wieprzo-
wego.   

CIEKAWE ZWIERZETA 

Źródła: 

http://psy-pies.com/artykul/samoyed,109.html, https://pl.wikipedia.org/wiki/Samojed_(rasa_psa), http://www.piesporadnik.pl/
title,,pid,402,dest,race.html], http://dog-bone.blog.onet.pl/2008/04/22/samoyed/, http://cdn2-www.dogtime.com/assets/uploads/gallery/
samoyed-dogs-and-puppies/samoyed-dogs-puppies-6.jpg, http://www.dogbreedplus.com/dog_breeds/images/ 

Tekst:  Paweł Banert, IIIB 

Zdjęcie: Wiktoria Cyrek, 7a 
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Ciekawostki 

 

W Peru jest około 4 tysięcy ziemniaków. 

 

W ciągu ostatnich 25 lat liczba owadów zmalała o 80%. 

 

Polska znajduje się na 21. miejscu wśród krajów UE pod względem  

szybkości połączeo internetowych. 

 

Uczniowie w naszym kraju poświęcają na odrabianie lekcji  

średnio 7 godzin tygodniowo . 

 

J.K. Rowling autorka „Harry ego Potera”, w ostatnim roku zarobiła najwięcej 

wśród pisarzy. W 2017 roku jej dochód wynosił 95 milionów dolarów, a cały jej 

majątek szacowany jest a 650mln dolarów. 

 

W Polsce prawie 95% rodziców pomaga dzieciom w nauce.  

 

40 krajów, w tym Polska wprowadza ograniczenie używania reklamówek. Stano-

wią one zagrożenie dla świata przyrody. Rozkładają się przez 500 lat. Przeciętny 

Polak rocznie zużywa około 300 foliówek, a Duoczyk tylko 4!  

 

Największy na świecie podziemny parking rowerowy otwarto w mieście Utrecht  

w Holandii. Obiekt mieści się pod głównym dworcem kolejowym, ma trzy kon-

dygnacje i pomieści 6 tys. bicykli. Pierwsze 24 godziny parkowania są bezpłatne. 

 

Tekst:  Barbara Szewczyk 
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 Tekst: Grażyna Olearczyk  

 

 

-  Lelek, ile doba ma godzin? 

- Pięć dwadzieścia.- 

 - Co? Któż cie to tak nauczył? 

-  A pon rechtór wcoraj padali,  

że terozki dzień już  ło godzina jest 

długszy!  

                                                

 

 

-  Podobno jeich synek dostoł zły 

 stopieo z historii. 

-  A bo tym rechtorom to się już w Łe-

bach poprzewracało… pytają biedne 

dziecko ło takie rzecy, kiere się stały, 

kiej go jeszcze na świecie nie było. 

 

- Haźbietko, nie gaoba cie to – pado 

rechtórka  

– Mosz już śternoście lot i nie potrafisz 

nawet bez błędu napisad własnego na-

zwiska? 

- A cy się to opłaci? – pado Haźbietka 

– za pora lot się wydom i byda się i tak 

inaczej nazywała 

 
- Nauczyciel.- Jak się nazywasz? 

Uczeo. – Nie wiem. 

- No, a jak na ciebie w doma wołają? 

- Śpiku, pódź no sam! 

                                                

Stanisław Ligoo „Bery i bojki śląskie” Wydawnictwo „Śląsk” 1980 
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ŚWIETLICA SZKOLNA 

3 Chorzowski Przystanek PaT – byliśmy tam!!! 

 

 W sobotę 21 października, wraz z koleżankami i kolegami z naszej szkoły, po raz kolejny 

wzięliśmy udział w 3 Chorzowskim Przystanku PaT czyli Profilaktyka a Ty, podczas którego 

realizowana była kampania pt. „ Narkotyki na co mi to”. 

 Było to dla nas wszystkich duże wyzwanie, ponieważ każdy z nas przez cały dzieo,  

tj. od 9.00 do 20.30, uczestniczył w wybranym przez siebie warsztacie (m.in. wokalne, 

ratownictwo medyczne, taoce latynoamerykaoskie, Master Chef, Bake off – Ale ciacho!, krawiec-

kie, sztuki walki, samoobrona, fabryka gier, żonglerskie), a wieczorem wszyscy uczestnicy podczas 

wspólnego finału prezentowali to, czego się na nich nauczyli  

 Nasi opiekunowie tj. pedagog szkolny p. Anna Bożym, oraz nauczyciele świetlicy:  

p. Barbara Bożym, p. Justyna Malecha i p. Joanna Niesporek również doskonaliły swoje umiejęt-

ności na warsztatach z zakresu zwiększania motywacji uczniów oraz jak radzid sobie  

z trudnymi rozmowami, ale przede wszystkim wytrwale nam kibicowały. 

 Na wszystkich, którzy wytrwali do kooca Przystanku, wieczorem czekały niespodzianki: 

pyszny olbrzymi tort, pokaz chorzowskiego teatru ognia Nam Tara oraz wspólny taniec 

Belgijka . 

 3 Chorzowski Przystanek PaT był dla nas świetną okazją do nauczenia się wielu nowych 

rzeczy , ale przede wszystkim był super zabawą , niezapomnianym przeżyciem, dlatego już 

czekamy na kolejny, 4 Chorzowski Przystanek PaT. 
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Pasjonują mnie gry komputerowe. Dzisiaj 

opiszę jedną z moich ulubionych. Nazywa 

się Slime Rancher.  

Beatrix to postać, którą sterujemy. Wyruszy-

ła na planetę Far, Far Range, żeby opieko-

wać się Slime. Są to kolorowe i wesołe 

stworzonka, szczególnie wtedy gdy nie są 

głodne. Beatrix karmi je, daje im zabawki i zapobiega ucieczkom. Slime różnią się kolorami, zdolnościami 

i ulubionym jedzeniem, za które produkują plorty. Jedne jedzą warzywa, owoce, a jeszcze inne mięso. 

Dobre odżywianie Slime powoduje podwojenie produkowanych plortów. Plorty można sprzedawać lub za 

ich pomocą tworzyć różne maszyny, ale trzeba najpierw kupić laboratorium. Niektóre maszyny pozwalają 

na przebieranie Slime, inne wykopują z ziemi przedmioty do produkcji kolejnych maszyn.  

W grze należy unikać skakania do zbyt głębokiej wody, ugryzień Tarrów oraz niektórych zdolności 

Slime. Ważne jest, żeby sprzedawać plorty w celu pozyskania pieniędzy. Można za nie kupić dodatkowe 

części farmy co powoduje zwiększenie powierzchni do przechowywania Slime.  

SLIME RACHER 

Tekst: Aleksandra Piwowarczyk, 7c 

Zdjęcie: http://store.steampowered.com/app/433340/Slime_Rancher/?l=polish 

Zdjęcie: https://www.kotaku.com.au/2016/01/slime-rancher-is-a-very-cute-game-about-ranching-slimes/ 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwieyKns85fXAhVEvhQKHdy1DWcQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.kotaku.com.au%2F2016%2F01%2Fslime-rancher-is-a-very-cute-game-about-ranching-slimes%2F&psig=AOvVaw3Mssis2I7O
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TRANSFORMICE 

 

 

Transformice to gra platformowa, w której stado wygłodniałych myszy za wszelką cenę stara się 

zdobyć kawałek serka. 

 

Gracze  rywalizują o prym w pogoni za porzuconym gdzieś przysmakiem robiąc wszystko, by czym 

prędzej dostarczyć go do norki. 

W grze chodzi o  uzyskanie najlepszego miejsca w każdym z „serowych”, dwuminutowych wyści-

gów. Im pozycja w rankingu wyższa, tym więcej punktów trafia na nasze konto, które możemy  wy-

mienić w specjalnym sklepie na wyjątkowe mysie akcesoria. 

Dodatkowym urozmaiceniem każdego z pojedynków jest losowe przydzielanie roli Szamana dla jed-

nej z myszy wchodzącej w skład stada. Szaman to przywódca, którego głównym zadaniem jest 

opieka nad gromadą, bezpieczne utorowanie drogi do sera, a następnie umożliwienie powrotu do 

dziury. Czyni on to przy pomocy specjalnych atrybutów, które również zdobywa i polepsza wraz z 

trwaniem rozgrywki. Im więcej myszy powróci szczęśliwie do nory z ładunkiem, tym większa zdo-

bycz punktowa.* 

Transformice to  wciągająca gra, która wymaga błyskotliwości oraz przebiegłości. Nieprzewidziane  

i śmieszne sytuacje, zmiany akcji, a także duża liczba map i innych dodatków sprawiają dużą przy-

Tekst i zdjęcia:  Mikołaj Rejpasi, 6c 
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W październiku w szkole odbył się konkurs plastyczny "Nauczyciel w kolorach", którego celem było  

sportretowanie Pani lub Pana Nauczyciela. Tylko 5 śmiałków naszej szkoły zdecydowało się przygotować 

prace konkursowe. Oto ich dzieła! Na wszystkich autorów prac czeka słodka nagroda. Gratulacje! 



 21 

Tekst i zdjęcia : Joanna Mandzewska 
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We wrześniu wybieraliśmy przedstawicieli Szkolnego Samorządu. W tym roku 

uczniów naszej szkoły reprezentują : 

 

Maja Wójcik 

Dawid Jeziorek 

Oliwier Mrkwa  

 

W tym roku szkolnym rozpoczął również swoją działalnośd Szkolny Klub Wolontariatu, którym opiekują się 

panie : Joanna Rosół oraz Jolanta Galmon-Dudzik. Planujemy różnego rodzaju akcje, o których będziemy 

informowad Was na bieżąco. Już teraz wolontariusze pomagają uczniom w odrabianiu zadao domowych 

Klub wolontariatu ogłasza 

również ZBIÓRKĘ KARMY I KOCÓW 

DLA ZWIERZĄT Chorzowskiego 

Schroniska. Rzeczy można przyno-

sić od 6 do 24 listopada do sali nr 

4. W grudniu wznowimy też akcję 

zbierania zabawek oraz zorganizu-

jemy kiermasz świąteczny.  

Zachęcamy również do pomocy przy zorga-

nizowaniu „NOCY W HOGWARCIE” Zwracamy się do 

Was z prośbą o przynoszenie "magicznych" mate-

riałów do "zbudowania" naszego Hogwar-

tu. Potrzebne będą: taśma klejąca (dwustronna i 

zwykła), szpilki, bibuła marszczona (czarna!, czer-

wona, brązowa, zielona, żółta), blok techniczny lub 

brystol, szary papier, sznurek, włóczka czarna,  

druciki, żyłki. Darczyńcy zostaną nagrodzeni punk-

tami dodatnimi. Z góry bardzo dziękujemy!  

Wszystkie aktualności oraz informacje wraz ze zdjęciami z odbywających się w szkole 

akcji i imprez pojawiają się na stronie internetowej szkoły http://sp22.szkola.pl/wp/ oraz na  

Facebooku  na stronie Integracja to wygrana https://www.facebook.com/integracjatowygrana . 

Zapraszamy serdecznie do śledzenia nas w Internecie ;-) 

SAMORZĄD SZKOLNY / 

 KOŁO WOLONTARIATU 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Tekst: Jolanta Galmon-Dudzik 
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   1.               

    2.                   

   3.                

    4.                

  5.                    

  6.                  

7.                     

  8.                  

   9.                 

     10.              

 11.                  

1. Najwyższe góry w Europie.  

2. Stolica Uzbekistanu. 

3. Antonim  wyrazu  „wcześnie”. 

4. Miasto z Neptunem. 

5. Najdłuższa rzeka świata. 

6. Mitologiczny ognisty ptak. 

7. Najmniejszy ptak świata. 

8. Atrakcja turystyczna w Norwegii. 

9. Pierwszy kontynent. 

10. Sytuacja bez wyjścia. 

11.  Lis pustynny. 

 

Tekst: Malwina Ostrowska, IIC 

1. Sala wychowania fizycznego to inaczej sala… 

2. Co wisi na każdym piętrze ? 

3. Miejsce spożywania posiłków. 

4. Może byd angielski, niemiecki, francuski. 

5. Miejsce do odrabiania zadao i rozrywki. 

6. Zielone z bramkami na podwórku. 

 

7.  Jest zawsze po każdej lekcji. 

8. Miejsce, przy którym siedzi nauczyciel. 

9. Codziennie niskie ceny. 

10. Szkolna, do siedzenia. 

11. Miejsce, w którym odbywają się szczegól-
ne wydarzenia. 

Tekst: Adrian Myrcik, IIC 
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Czy poznajesz swoją pracę ?  

Zdjęcia: Michał Zborowski  4a, Natalia Labus 4a 
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Zdjęcie w tle: Wiktoria Cyrek, 7a 


