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Co nowego w naszej szkole?
4.09.19- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20
Uczniowie klas starszych oraz drugich i trzecich
wraz z nauczycielami przygotowali piękną
uroczystość, aby przywitać wszystkich w nowym
roku szkolnym, a w szczególności uczniów klas
pierwszych, którzy rozpoczynają swoją przygodę
w szkole. Wszystkim uczniom życzymy wspaniałych
sukcesów!Pamiętaliśmy również o tych, którzy 80 lat temu
nie mogli pójść do szkoły…

27.09.19-SP39 w schronie
W dniu 25 września 2019 klasy 8a i 8b w ramach lekcji WOR i j. polskiego
zwiedzały schron dowódcy Obszaru Warownego Śląsk, który znajduje się w Chorzowie
przy ul. Parkowej. Po schronie oprowadzali nas członkowie Stowarzyszenia
Pro Fortalicium, którzy również wprowadzili uczniów w historię poprzedzającą wybuch
II wojny, jak i pierwszych dni wojny na Śląsku. Zwiedzaniu towarzyszyły odgłosy nalotów,
wybuchów bomb, pracy radiostacji…Było bardzo realistycznie. Ta żywa lekcja historii
wszystkim bardzo się podobała. Uczniowie byli pod dużym wrażeniem wyposażenia schronu,
nagromadzonych pamiątek i sposobu przekazu jakże ważnych informacji.
01.10.19- Szkoła ma własny hymn

Miło nam poinformować, że nasi uczniowie
30 września 2019 r. nagrali hymn szkoły do której
słowa napisali Paulina Boćko, Dominika Olejnik oraz
Igor Sznober, a o korektę i muzykę zadbał nauczyciel
muzyki p. Aleksandra Hyla. Na stronie FB naszej szkoły
można zobaczyć niniejsze przedsięwzięcie,
do którego serdecznie zapraszamy.
21.11.18-Robotyka + algorytmy = programowanie
1 października w pracowni komputerowej ruszyły zajęcia z
robotyki dla śmiałków z klasy 8a. Na początek zbudowaliśmy
kilka algorytmów w Scottie Go (oczywiście z wykorzystaniem
tabletów). Nie było łatwo, ale otrzymanie na koniec trzech
gwiazdek mobilizowało nas do dalszej pracy. Na następnych
zajęciach spróbujemy posterować robotem.

15 października w naszej szkole odbyła się uroczysta
akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Nasi uczniowie zaprezentowali zabawny skecz
przy akompaniamencie naszego szkolnego zespołu
muzycznego. Tego dnia pani Dyrektor wręczyła również
dyplomy nauczycielom. Akademię przygotowały
p. Marzena Szymczak, p. Aleksandra Hyla i p. Dorota Gryglewska.

Autor artykułu: Fabian Zalewski
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Kulinaria
COŚ NA SŁODKO

Z racji, że zaczął się nowy rok szkolny przychodzę do Was
z czymś na słodko. Mam tu na myśli „ciasto optymistyczne”.
Potrzebne Wam będą:
Biszkopt
3 jajka
3 łyżeczki mąki pszennej
1 płaska łyżka mąki ziemniaczanej
3 kopiaste łyżki cukru
1,5 łyżeczki kakao
Do zrobienia ponczu:
1/3 szklanki wody i sok z połówki cytryny
8 galaretek( po dwie w każdym smaku)
1,2 kilograma twarogowego sera zmielonego
Źródło: grafika Google
Jak przygotować?
1. Białka ubijamy na pianę dodajemy cukier,miksujemy,dodajemy żółtka, ucieramy potem stopniowo dosypujemy
mąki wymieszane z proszkiem do pieczenia, kakao miksujemy do połączenia składników. Tortownicę w [w moim
Przypadku 22 cm] smarujemy tłuszczem (dno i nisko boki) posypujemy kaszą manną, wylewamy ciasto.
Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, pieczemy do suchego patyczka (u mnie około 22 min)
schładzamy „ponczujemy” 2.Twaróg dzielimy na 4 części: 3 po 330 gramów i jedną 200 gramową (spowodowane
jest to ograniczonymi możliwościami tortownicy). Pierwsze dwie galaretki rozpuszczamy bardzo dokładnie
w ¾ wrzątku, schładzamy, czekamy aż galaretka zacznie lekko tężeć, miksujemy z pierwszą częścią sera, wykładamy
na „naponczowany” biszkopt. Jeśli masa serowa jest bardzo „lejąca” poczekajmy aż zacznie lekko tężeć, wtedy
wylejmy ją na biszkopt, w przeciwnym wypadku, kawałeczki biszkoptu lub biszkopty „podejdą” nam do góry.
Ciasto wkładamy do lodówki do całkowitego Stężenia .To samo robimy z 2 pozostałymi częściami twarogu i z trzecią
200 gramową (ją też mieszamy z dwoma galaretkami rozpuszczonymi w ¾ szklanki wrzątku).
3. Stężałe ciasto dowolnie dekorujemy.
Smacznego!

Źródło: grafika Google

Autor artykułu: Agata Chuć i Oliwia Respa
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Sport
Wydarzenia Sportowe

Siatkówka
Reprezentacja Polski po niesamowitym meczu pokonała w Gdańsku
Francuzów 3:0 w kwalifikacjach do igrzysk. Oznacza to, że
biało-czerwoni są o krok od wywalczenia biletu do Tokio.

Wyścigi F1 Upokorzenie Williamsa.
Robert Kubica nie ukończył Grand Prix w Rosji, bo Williams
postanowił oszczędzać części przed kolejnymi wyścigami F1.
To kuriozum -z takim nastawieniem Brytyjczycy mogliby równie
dobrze nie wystawiać samochodów do rywalizacji.
Źródło: grafika Goog
Żużel
Leon Madsen cieszył się z brązowego medalu. Po sezonie przejdzie operację.
Brąz to był maksimum- powiedział Leon Madsen po zakończeniu rywalizacji w TAURON SEC. Duńczyk nie obronił tytułu mistrza
Europy, po tym jak opuścił jedną z rund cyklu z powodu kontuzji kostki.
Piłka Nożna La Liga. Atletico – Real.
Diego Simeone zarzuca Ramosowi obrażenie sędziego liniowego.
Po sobotnich, bezbramkowych derbach Madrytu w La Liga, Diego Simeone ujawnił, że Sergio Ramos miał
obrazić sędziego liniowego. W oficjalnym protokole sędziowskim nie ma jednak żadnej informacji o
niestosownym zachowaniu obrońcy Realu Madryt.
Źródło: sportowefakty.wp.pl

Źródło: grafika Google

Autor artykułu: Mateusz Zyzik
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Dookoła świata
W tym kraju zamieszkuje ok.450.000 tysięcy Polaków.
Hiszpanie są ciągle spóźnieni. Uważają, że mają na wszystko czas.
Według nich życie zaczyna się dopiero wieczorem.
Hiszpan Salvador Dali zaprojektował logo słynnych Chupa Chups.
Oprócz tego są też znane hiszpańskie marki np. ZARA, STRADIVARIUS,
PULL&BEAR, SANTANDER, SEAT. Kraj ten ma najwięcej w Europie ssaków,
gadów i ptaków. Motto Hiszpanii to:,,Wciąż dalej”. Hymn Hiszpanii jako jeden
Źródło: grafika Googl
z nielicznych na świecie krajów, posiada samą melodię, nie posiada słów.
Język hiszpański jest drugim na świecie najczęściej występującym językiem ojczystym. Hiszpanie mają największą liczbę
barów ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. (1 bar na 129 osób ). Hiszpania nie brała udziału w pierwszej ani w drugiej
wojnie światowej. Hiszpania to jedyny kraj w Europie, który produkuje banany. Najbardziej zabójczą chorobą w tym
kraju jest rak płuc. Gra na loterii jest narodowym hobby Hiszpanów. W tym kraju odbywane są walki byków, które
nawiązują do tradycji sztuki, historii. Nazwa popularnej pasty o nazwie „Colgate” oznacza po hiszpańsku „powieś się”.
W hiszpańskich szkołach do nauczycieli mówi się po imieniu. Język portugalski w piśmie jest niemal identyczny
z hiszpańskim,natomiast wymowa jest zupełnie inna. Dlatego Portugalczycy uważają, że Hiszpanie posługują się
portugalskim, tylko źle wymawianym, a Hiszpanie odwrotnie, że Portugalczycy mówią po hiszpańsku tylko
źle wymawiają .

Źródło: grafika Google

Autor artykułu:Julia Jurkowska
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Kącik D.I.Y
1.Potworek z ołówka, czyli jak sprawić, by nudny ołówek stał się super potworkiem.
Aby ołówek stał się super ołówkiem potrzebujesz:
Kleju na gorąco,ołówka bez gumki, kolorowego pompona,oczek samoprzylepnych.
Na końcówkę ołówka nałóż klej, przyklej pompona i poczekaj, aż wyschnie.
Do pompona przyklej oczko i gotowe! Twój potworek jest skończony.
2.Własna okładka na zeszyt. Nie chcesz, aby taki zeszyt miało połowę klasy?
Przerób okładkę według Własnego projektu i ciesz się swoją oryginalnością.
Do wykonania potrzebujesz: kolorowej taśmy w różne wzorki, zeszyt.
Do zeszytu doklej wybrany przez siebie wzór taśmy i gotowe.
Twój własny oryginalny zeszyt jest już gotowy.

Źródło: grafika Google

Źródło: grafika
Google

Autor artykułu: Oliwia Seelinger
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Porady
Przybliżę tu kilka przydatnych zasad, aby milej i łatwiej korzystało
się z Waszych zapisków.
Po pierwsze - Istotne jest, aby w Waszych zapiskach wszystko
było zwięźle i na temat, bo nie chodzi o to, by przepisywać całą
książkę, bądź zeszyt. Notatki mają mieć ważne informacje,
dlatego bardzo istotne jest, abyście wiedzieli jakie informacje
są zbędne i nie przydadzą się na teście. Jeżeli definicja, którą
posiadacie w książce lub zeszycie jest zbyt trudna do przyswojenia,
możecie skorzystać z internetu.

Źródło: grafika Google

Źródło: grafika Google

Po drugie – zeszyt to nie wszystko. Każdy wie, jak wygląda lekcja
powtórzeniowa przed sprawdzianem. Nauczyciele śpieszą się,by zdążyć
zaznajomić Was z zagadnieniami, a Wasze notatki w całym tym pośpiechu
mogą nie wyjść estetycznie, dlatego warto przed testem lub kartkówką
wyjąć kartkę i zrobić miłe dla oka,oraz dla mózgu notatki. Zaopatrzcie się
w zwykłą kartkę w kratkę (lub linię) A5, chyba że materiału jest sporo
w tym wypadku A4, po trzecie postarajcie się o ładniejsze pismo.
W domu macie o wiele więcej czasu niż 45 minut lekcji, gdzie każdy się
spieszy, by na pewno wszystko zanotować, dlatego postarajcie się
o dokładniejsze, czytelne pismo, dzięki któremu
będzie uczyć się Wam przyjemniej i szybciej.

Po trzecie - kolorowe zakreślacze, pisaki, długopisy. Ważne jest,
by istotne daty, były zapisane kolorem , aby wasz mózg mógł
lepiej zapamiętać elementy. Gdy wszystko będzie napisane
jednolitym długopisem gwarantuję, że nie da to takich rezultatów,
jak kolorowe notatki.

Źródło: grafika Google

Autor artykułu: Amelia Boehm
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Moda
Jesień trendy 2019
Temperatury za oknem znacznie się obniżyły - to czas na zrobienie
porządków w swojej szafie, po to, aby przygotować się na jesień.
Najmodniejsze kolory na jesień:
-Mocna fuksja to kolor będący połączeniem czerwonej barwy i niebieskiej.
-Groszkowa zieleń jest połączeniem koloru zielonego i żółtego.
-Rozbielona cytryna, czyli pastelowy żółty.

Źródło: grafika
Google

Oto kilka rzeczy, które będą modne jesienią 2019 roku:
1.Kowbojki – nawiązują do stylistyki Dzikiego Zachodu. Świetnie komponują się do zwyczajnych spodni rurek,
ale również do różnego rodzaju spódnic.
2.Swetry z golfem - ciepłe i ultra stylowe swetry w odcieniach bieli, beżu czerni i różnych barwach fioletu.
To ostatnio najmodniejsza rzecz. Można nosić je do jeansów, ale też zestawiać ze spódnicami midi.
3.Szaliki i kominy - idealny na zimny wiatr i chłodne dni jest duży, wełniany szal, w różnych odcieniach.
Najmodniejszym wzorem na jesień jest krata. Taki szal stał się bardzo modnym dodatkiem, który
z pewnością zmieni cały charakter stylizacji.
4.Kurtki - nie będziemy ukrywać,że lato dobiegło końca, dzień staje się coraz krótszy, a temperatury spadają.
Bardzo modne stały się krótkie, puchowe kurtki, w odcieniach bordo, czerni żółci i ciemnego zielonego.
5.Torebki - najmodniejsze w tym sezonie są kopertówki w kolorach błękitu i brązu, małe błyszczące torebki
oraz nerki w barwach zieleni.

Autorzy artykułu: Dominika Olejnik i Oliwia Zawadzka
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Ciekawostki

Źródło: grafika Google

1.W Irlandii jako pierwsze pojawiło się „Trick or treat”- właśnie tak, nie pojawiło się ono jako pierwsze w USA, tylko w
Irlandii, gdzie dzieci chodziły po domach prosząc o pieniądze lub o jedzenie.
2.W Meksyku jest całkowicie inaczej, gdyż ich święto nazywa się „El Dia los Muertos”, w którym nie przychodziło się po
słodycze, lecz wspominało zmarłe osoby, poprzez tworzenie im małych pomników, dekorowaniu ich kwiatami oraz
gotowaniu ulubionych potraw zmarłego.
3.W Niemczech z roku na rok coraz bardziej praktykuje się halloween, ale jeżeli chce się przychodzić po słodkości, to
albo w dużych miastach albo na osiedlach i jeżeli już chce się chodzić po domach, to strój musi być naprawdę straszny,
gdzie w Ameryce można się przebrać za cokolwiek lub kogokolwiek.
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Autor artykułu: Denis Karolewicz

W imieniu całej naszej redakcji pozdrawiam Paulina Boćko – redaktor
naczelny!
Johann Wolfgang Goethe
Nauczyciel, który potrafi wzbudzić
wyższe uczucia dla jednego choćby
dobrego czynu, jednego dobrego wiersza –
osiąga więcej aniżeli ten, który zapełnia
naszą pamięć nieskończonymi rzędami
przedmiotów naturalnych,
sklasyfikowanych pod względem nazwy
i kształtu.

Źródło: grafika Google

Za uśmiech, dobre słowo, zachętę do pracy, gdy nic się nie
udawało i pochwałę, gdy wszystko szło dobrze.
Za pomoc w odkrywaniu tego, w czym jesteśmy najlepsi
i przekonywanie, że możemy zrobić więcej, niż się spodziewamy.
Za pokazanie nam, że się liczymy i jesteśmy ważni.
Za przełamanie strachu do rzeczy nieznanych i niezrozumiałych.
Za to, że mogliśmy zawsze na was liczyć!
Za te kolorowe lata nauki, które wniosły w nasze życie tak wiele
radości...
Dziękujemy wszystkim nauczycielom!
Życzy Redakcja.

Źródło: grafika Google
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