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Cześć!
Gorąco witamy wszystkich naszych 
czytelników w pierwszym w tym roku szkolnym
„ Kurierku”,  tym raz w wersji elektronicznej.

Zespół redakcyjny- Maria Bławat, Julia 
Lackorzyńska, Aleksandra Malczyk, Julita 
Majchrzyk, Natalia Marzec, Natalia Prasałek, 
Julian Wiśniewski, Zuzanna Sadowska.
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 Dlaczego właściwie zdecydowałeś się kandydować na
przewodniczącego  Samorządu Uczniowskiego?

             Chciałem pełnić  tę funkcję,  aby stać się bardziej  
              odpowiedzialnym.

 Czy zaskoczyły Cię  wyniki głosowania?
            Tak, myślałem, że co najwyżej zostanę zastępcą 
            przewodniczącego.

 Jak twoja klasa zareagowała na to,  że zostałeś 
przewodniczącym  SU?

        Wydawało mi się, że cieszyli się razem ze mną.

 Czy masz już jakiś konkretny plan działania na następny semestr szkolny?
               Tak, lecz gdy sytuacja z COVID-19 nie zmieni się to 80% moich planów staje się  
               niewykonalna.

 Czy w przyszłym roku również zamierzasz kandydować na przewodniczącego?
             Tak

 Jak myślisz czy ta funkcja w jakiś sposób Cię zmieni?
           Mam nadzieję, że zmieni mnie na lepsze. Aby pełnić tą funkcje przez dłuższy czas nie 
          mogę dostać żadnej  negatywnej uwagi.

 Serdecznie dziękujemy za udzielenie wywiadu.
            Również dziękuję.

Wywiad przeprowadzili:

                                                     Maria Bławat i Julita Majchrzyk oraz  Julek  Wiśniewski
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„Magiczne Drzewo pojedynek”

Książka  napisana  przez   Andrzeja  Maleszke  opowiada  o  tym,  że  Kuki-główny
bohater  serii  wyczarowuje  swojego  klona,  aby  zastąpił  go  w  zajęciach
szachowych.  Jednak  klon  zdobywa  magiczną  moc  i  zaczyna  pojedynek
z  prawdziwym  Kukim.  Tworzy  ogromne  roboty,  labirynty  nie  do  przejścia,
zamienia  ludzi  w  dziwne  stworzenia.  Na  niesamowitej  wyspie  Kuki  i  jego
przyjaciele  Gabi  oraz  Blubek muszą stoczyć walkę.  Czekają  na nich tajemnicze
szachy, groźny łapacz i pies mówiący ludzkim głosem.

Trochę o autorze

Andrzej Maleszka urodzony 1955 w Poznaniu  reżyser filmowy, autor powieści

i  scenariuszy.  Jest  zdobywcą  wielu  nagród  na  międzynarodowych  festiwalach.

Jego filmy i powieści są pełne fantastycznych przygód.

Moja opinia

Uważam, że książka „Magiczne Drzewo” jest godne uwagi, ponieważ opowiada

nie tylko o przygodach Kukiego,  ale również pokazuje ważne wartości  w życiu

takie jak przyjaźń, poświęcenie, akceptacja i miłość. Uczy, że droga na skróty nie

zawsze  popłaca  oraz  że  trzeba  zdawać  sobie  sprawę  z  konsekwencji  naszych

zachowań. 

                 

 opracował : Julian Wiśniewski

4



To warto obejrzeć …

Jak  wytresować  smoka?-  amerykański  film  animowany na  podstawie  książki  Cressidy  Cowell,
twórców  Shreka,  Madagaskaru i  Kung  Fu  Pandy.  Akcja  filmu
rozgrywa się  w świecie wikingów  i dzikich smoków.

Akcja filmu rozgrywa się na wyspie Berk, gdzie wszyscy walczą ze
smokami.  Nastolatek  o  imieniu  Czkawka  jest  nieco  wątły  i  nie
wychodzi  mu  polowanie  na  smoki.  Stoik  Ważki,  jego  ojciec
a zarazem wódz plemienia, zapisuje go do szkoły walki ze smokami.

Jednak gdy nastolatek znajduje w lesie rannego smoka, dowiaduje
się, że to, jak wikingowie wyobrażają sobie smoki (czyli podłe bestie
żyjące  by  zabijać),  to  nieprawda.  Chłopak  nazywa  smoka
Szczerbatek (z powodu umiejętności wysuwania zębów) i  robi dla
niego  skórzaną  protezę  uszkodzonego  płatu  ogona  oraz  wiele
udogodnień do latania (strzemiona, siodło, itp.). Czkawka ćwiczy ze
Szczerbatkiem  dowiadując  się  przy  okazji  wielu  rzeczy  o  smokach  i  używa  tej  wiedzy  na
treningach. Chłopiec przywiązuje się do nowo poznanego przyjaciela i postanawia, zacząć tresować
smoki. Najciekawszą-przynajmniej dla mnie-częścią jest „Jak wytresować smoka 3” ale nie będę
wam dalej  spoilerowała ;)

Krudowie - amerykański film animowany oparty na scenariuszu          
i reżyserii Kirka DeMicoo i Chrisa  Sandersa. 
Światowa premiera filmu miała miejsce   15 lutego 2013r  podczas  
63 Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie.

Ziemia,  cztery  miliony  lat  temu.  Aktywność  wulkaniczna  zupełnie
zmienia  prehistoryczny  krajobraz.  Dlatego  jaskiniowiec  Grug,  głowa
rodu  Krudów,  musi  znaleźć  nowy  dom  dla  siebie  i  swoich  bliskich.
Opuszcza  więc  tereny,  na  których  spędził  całe  życie,  i  wyrusza  w
poszukiwaniu  przytulnej  i  bezpiecznej  jaskini.  Towarzyszą  mu:
przebojowa  żona  Ugga,  niezbyt  rozgarnięty  syn  Thunk,  rezolutna
nastoletnia  Eep  i  maleńka  Sandy.  Rodzina  nie  byłaby  pełna  bez
zrzędliwej Babci. Teściowa Gruga uznawana jest za wiekową, chociaż
ma... 45 lat. Niespodziewanie dołącza do nich młody, operatywny Guy
– twórca przełomowych i zabawnych wynalazków. Hołdujący tradycji

Grug  niechętnie  patrzy  na  te  nowinki,  tym  bardziej,  że  chłopak  wyraźnie  wpadł   w  oko  Eep.
Konserwatywny ojciec rodziny nie spodziewa się nawet, że niebezpieczna wyprawa  w rejony pełne
dzikich zwierząt i nieznanych zagrożeń zmieni losy wielu stworzeń na całej Ziemi...  

opracowały: Julia Lackorzyńska i Zuzia Sadowska
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Owsianka piernikowa

Składniki:
1/2 szklanki bezglutenowych płatków owsianych 
1 szklanka mleka 2%
1/2 łyżeczki przyprawy do piernika 
1 łyżka nasion chia
1 łyżeczka jagód goji
1 łyżeczka migdałów w płatkach
1 łyżeczka suszonej żurawiny
5 orzechów włoskich
3 suszone śliwki
1 laska cynamonu

Sposób przygotowania:
W małym garnku mieszamy płatki z mlekiem.

Dodajemy pół łyżeczki przyprawy do piernika oraz 
nasiona chia. Mieszamy.

Dodajemy także laskę cynamonu i pół gwiazdki anyżu. Podgrzewamy całość ok.3-4 
minut aż do zgęstnienia ciągle mieszając, by owsianka się nie przypaliła.

Podanie:
Wyciągamy laskę cynamonu. Przekładamy do miski. 
Na wierzch wysypujemy orzechy, migdały, żurawinę i 
jagody goji. Polewamy do smaku miodem. 
Smacznego!

 zachęca 

                                                                                                               Julian Wiśniewski
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1.Czy zachowujesz dystans społeczny?

2.Często myjesz ręce?

3.Wolisz chodzić w maseczkach czy w przyłbicach? 

4.Wolisz nauczanie zdalne czy stacjonarne?

5.Jakie masz pomysły na nudę?

Odpowiedzi proszę przesyłać na Office do  Natalii Prasałek lub Aleksandry Malczyk  z klasy 

klasy  VIc.  Można także przesyłać do pani Agnieszki Kowalskiej.
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Taylor  Swift
 Urodzona  13  grudnia  1989  roku

w stanie Pensylwania. W wieku 14 lat podpisała
kontrakt  z  wytwórnią  muzyczną  Big  Machine
Records.  Swój najlepszy  album tytułowy wy-
dała w 2006, zadebiutowała z nim na 5. miejscu
prestiżowej  listy  Billboard  200,  pozostając  na
nim aż do końca dekady. Trzeci pochodzący  z
płyty singiel, „Our Song”, znalazł się na szczycie
Billboard Hot Country Songs Chart, dzięki cze-

mu stała się ona najmłodszą artystką, której singel numer jeden na tej  liście był napisany i
wykonany samodzielnie.

W listopadzie 2008 wydała swój drugi krążek studyjny, zatytułowany  Fearless,  z którym
również osiągnęła sukces. Płyta była najlepiej sprzedającym się albumem w 2009 w Stanach
Zjednoczonych, a także zapewnił Swift cztery nagrody Grammy. Single „Love Story” i „You
Belong with Me” dotarły do pierwszej piątki Billboard Hot 100.

Wszystkie teksty napisane jedynie przez Swift przeistoczyły się w utwory znajdujące się na
jej trzeciej płycie,  Speak Now, wypuszczonej w 2010. Zadebiutowała ona na miejscu pierw-
szym Billboard 200, wraz z mianem singla „Mean” za najlepszy występ solowy w gatunku co-
untry i najlepszy utwór country podczas 54. rozdania nagród Grammy.

Swój czwarty krążek, zatytułowany Red, wydała w 2012. Promowała go przez single: „We Are
Never Ever Getting Back Together” i „I Knew You Were Trouble”. Za piąty album, zatytułowany
1989  z 2014,  zgarnęła trzy nagrody Grammy,  a pochodzące z niego single „Shake It  Off”,
„Blank Space” i „Bad Blood” (z gościnnym udziałem amerykańskiego rapera Kendricka Lama-
ra) dotarły na szczyt Hot 100.

W 2017  wydała  album,  zatytułowany  Reputation,  do którego  wypuszczono  główny  singel,
„Look What You Made Me Do”, który został piątym nagraniem zajmującym pierwsze miejsce
amerykańskiej  oraz  brytyjskiej  listy  przebojów.  Dzięki  sukcesowi   krążka  stała  się  ona
pierwszą artystką, której cztery albumy studyjne sprzedały się zaledwie w tydzień w nakła-
dzie 1 mln kopii w USA.

opracował: Julian Wiśniewski
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Teksty nauczycieli na lekcji 

Skoro masz tak dużo do powiedzenia, to zamieńmy się miejscami”
 „Siedźcie! Dzwonek jest dla nauczycieli, a nie dla uczniów”

                                                                           
„ Z czego się tak śmiejesz? Opowiedz, wszyscy chętnie się pośmiejemy”
 „Wyciągamy karteczki”
 „Czy ja wam nie przeszkadzam?”
 „Nie obchodzi mnie, że macie już coś zadane”
  „Wstań i zobacz jak siedzisz”
„Macie już 2 sprawdziany tego dnia? Ja zapowiadam kartkówkę” 

  
„Jak to, nie wiesz co dostałeś? Stopień dostałeś! 
Jak mam mieć szczęśliwy przyszły rok, jeżeli będę was uczyć ? 
„Dzień bez klasówki - to dzień zmarnowany” 
                                                                                        Wyszukały dla Was  Aleksandra Malczyk i Natalia Prasałek
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Pani od polskiego wywołuje Jasia do odpowiedzi:
- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki.
- Kto? Ja?!
- Brawo Jasiu, piątka!

Ciocia dała Jasiowi stary atlas geograficzny i mówi:
  -Szanuj go chłopcze. Pochodzi jeszcze z moich szkolnych czasów.
- Naprawdę ciociu? A czy jest już w nim Ameryka?

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "uczniowie chętnie wracają do szkoły po 
wakacjach"? 
Zgłasza się Jasio: 
- Kłamstwem, panie profesorze!

Dwóch chłopaków wnosi fortepian na 20 piętro, jeden mówi do drugiego
-Mam dobrą i złą wiadomość
-Ok to zacznij od tej dobrej
-Dobra to taka, że jesteśmy na 19 piętrze
- A ta zła?
-A ta zła to taka, że pomyliłem bloki.

SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA
Geografia- Discovery Channel

WF- Szkoła przetrwania
Chemia- Szklana pułapka
Fizyka- E=mc2
Historia- Sensacje XX-wieku
J. polski- Magia liter
Muzyka- Jaka to melodia?
Lekcja wychowawcza - Na każdy temat
Nowy w klasie-  Kosmita E.T
Ostatnia ławka- Róbta co chceta
Odpowiedź przy tablicy- Losowanie Lotto
Woźny- Strażnik Teksasu
Powrót taty z wywiadówki-  Wejście smoka
Szkoła- Świat według Kiepskich

opracowała  Natalia Marzec
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1. Rośnie w parku.
2. Planeta na której mieszkamy.
3. ,, … i Stich ”.
4.  Osoba ucząca w szkole.
5. Ma 4 kopyta, można na nim jeździć.
6. Owoc który może być żółty i różowy, rośnie na krzaczku i można z niego zrobić dobry dżem.
7. Jesienią spadają z drzewa, jest ich dużo w parku.
8. Miejsce gdzie przebywają pszczoły.
9. ,,……   z Bullerbyn’’.
10. Jesz ją jako pierwsze danie.
11. Co teraz rozwiązujesz?
12. Stawia się na grobie.
13.Stopień bardzo dobry.
14.Może być serdeczny lub wskazujący.
15.Język, którego uczysz się w szkole.
16.Imię matki Jezusa.

           opracowały: Maria Bławat i Julita Majchrzyk
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Jesienna kolorowanka dla młodszych kolegów
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