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Słowo wstępne
Ostatni rok nauki zakończyliśmy możliwie ,,normalnie” . Mimo, że
chodziliśmy jedynie niecałe ostatnie 2 miesiące do szkoły było miło wrócić
do szkolnych murów. Rozdanie świadectw dzieliliśmy wraz z innymi
uczniami i nauczycielami w sali gimnastycznej, oprócz naszych kochanych
opiekunów i rodziców.
Nadeszły z niecierpliwością wyczekiwane wakacje!!! Zapewne każdy z nas
wykorzystał je w możliwie najlepszy sposób. Niektórzy polecieli w podróż
samolotem do innych krajów, jeszcze inni przemierzali swoją drogę
pociągami lub autami, inni pieszo przemierzali świat (może nawet boso),
wspinali się na szczyty, przepływali łódką wody te bliższe i te dalekie.
Wierzymy w to, że był to czas pełen niezapomnianych wrażeń i że choć
trochę odpoczęliście oraz, że pełni energii przygotowani jesteście na
kolejny rok zmagań z nauką z każdym rokiem trudniejszą.
Zdążyliśmy już, jako uczniowie naszej szkoły, wybrać gospodarzy,
zastępców i skarbników klasy oraz członków samorządu szkolnego o czym
między innymi przeczytacie w tym numerze. Koniecznie zwróćcie uwagę na
cykl artykułów pod wspólnym tytułem.
,, Psi los ” oraz przedstawimy nowych uczniów naszej szkoły. Mamy też
świetną wiadomość tegoroczna inauguracja roku szkolnego wydaje się być
prawdopodobny.
Czeka Was ciekawa lektura gazetki szkolnej.
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Powitanie nowych uczniów
Chcielibyśmy powitać nowych nauczycieli, czyli panią od WOS-u,
panią od matematyki oraz pana od muzyki.
W tym roku szkolnym dołączyli do naszego grona uczniów nowi
członkowie. Chcemy serdecznie powitać najmłodszych, którzy zaczęli
naukę w pierwszej klasie: Antoninę, Viktorię, Oliwię, Dominika, Helenę,
Franka, Brajana, Kacpra, Oleksandra oraz Weronikę. Do klasy trzeciej
dołączyła Melisa. W czwartej klasie zawitali: Kai, Amelka i Ola. Piąta klasa
również nieco się zmieniła, ponieważ uczęszczają nowi uczniowie, czyli
Zosia oraz Julian. Karolina i Wiktor też zapisali się do grona klasy
szóstej. W tym roku dołączyła Julia do klasy siódmej. Chcemy również
serdecznie powitać Oliwię w trzeciej liceum. Mamy nadzieję, że Ci nowi i
Ci starsi naszej szkoły mile spędzą ten wspólny rok.
Zosia L.

Samorząd szkolny
Drodzy czytelnicy, jak pewnie wiecie w piątek odbyły się wybory do
samorządu szkolnego Kandydowały 4 uczennice z klas 7 i 8. A oto wyniki
głosowania:
- przewodnicząca samorządu szkolnego – Lili M.
- zastępczyni przewodniczącej samorządu szkolnego – Ania M.
- sekretarz samorządu szkolnego – Zosia L.
- Podsekretarz samorządu szkolnego – Emilka B.
Gratulujemy i życzymy przyjemnej pracy w samorządzie szkolnym.
Gabrysia G.
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Kai H.
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Historia Lady
Cześć, jestem Lady. Moja przygoda rozpoczęła się dwa lata temu w
Schronisku dla zwierząt w Nowodworze…
Jest zimno, cichutko popiskuję, jestem malutka, boję się tego miejsca.
Ludzie przychodzą i odchodzą- podobno jako szczeniak mam szansę by i
mnie ktoś zabrał do domu. Jedna ciocia- wolontariuszka tuli mnie, gdy tylko
może. W końcu nadchodzi upragniony dzień- jadę do swojego domu. Bardzo
się cieszę, ale tylko chwilowo. Jestem mała i siusiam w domu, co nie podoba
się mojej Pani i oddaje mnie do schroniska. Znowu płaczę cały czas.
Jestem troszkę starsza. Wybrano mnie i jadę do domu. Może na
zawszę? Staram się jak mogę. Jestem grzeczna jak tylko potrafię, ale nie
mają tu dla mnie czasu i oddają znajomym. Serce pęka mi z żalu, nie chcę
stąd iść.
Jestem w kolejnym domu, już się nie cieszę, wiem, że mnie nie chcą.
Zostaję wypuszczona na wieś, jest zima, jestem głodna i zmarznięta.
Uciekam przed ludźmi, którzy mnie przepędzają i zgrają psów. Mam
nadzieję, że moja ukochana ciocia ze schroniska już wie, że mnie oddano i
rozpaczliwie mnie szuka. Strach towarzyszy mi nieustannie. Nagle
niespodziewanie, gdy na chwilę tracę czujność, na szyi zaciska się pętla i
ląduję w klatce. Wiem, że jadę do schroniska, czuję to po zapachu człowieka,
który mnie złapał- pachnie strasznym strachem innych psów. Ciocia
dowiaduje się, że mnie złapano i zabiera do swojej koleżanki- do psiego
hotelu. Jest tu ciepło w miskach jest pełno jedzenia, ale jestem
wycieńczona, więc przyjeżdża do mnie lekarz. Będę miała dzieci.
Zostałam mamą! Ciocie pomagają mi i szukają domu dla moich skarbów.
Jestem trochę oszołomiona tym wszystkim, gdy mili, pachnący dobrem
ludzie dają dom moim dzieciom, ja sama jestem szykowana do adopcji…
Czas teraźniejszy: Jest ranek, przeciągam się leniwie pod kołdrą
(teraz śpię w łóżku, chociaż kiedyś bałam się na nie popatrzeć). Budzą mnie

małe rączki wtulające się w moje futro. To dzieci- są najwspanialsze.
Ścigam się z moim psim kolegą do kuchni- podobno powinnam jeść mniej, ale
robię boskie oczy do Pani i zawsze coś więcej dostaję. Pamiętam, jak jej łzy
kapały na moje futro jak jechałam na operację.
Słuchajcie! Mam własne podwórko! Bałam się na nie wychodzić. Raz
nawet mój Pan nie spał w nocy i czekał, aż wejdę do domu- tak paraliżował
mnie strach.
To ja Lady. Mam zawsze pełną miskę i własne legowisko. W prawie z
niego nie korzystam, po tym jak dokonałam cudownego odkrycia, że
najlepiej śpi się przytulonym do człowieka. Mówią, że strasznie chrapię.
Chodzę z moim psim przyjacielem- Rolexem na spacery, jeżdżę do babci i
dziadka, i mam własnego lekarza, po tym jak przeszłam poważną operację
po porodzie.
To ja Lady. Mam rodzinę i wiem, że zostaję tu na zawszę. W
schroniskach dla zwierząt czekają tysiące bezpańskich psów. Również od
Ciebie zależy, czy odejdą zapomniane…

Piotr M.

Wywiad

Za nami ciężka i mozolna nauka zdalna. Nasi uczniowie klasy VIII
zgodzili się przeprowadzić rozmowę na temat nauczania online. Oto
wyniki:
1) ,,Jako uczeń wypełniałem obowiązki prawidłowo, jednak miałem problemy
z koncentracją, ale to tylko, gdy zima była (śnieg za oknem). Nie miałem
też problemów z odrabianiem lekcji. Dobrze radziłem sobie ze stresem
dobrze, bo jestem człowiekiem, który się nie stresuje. Jestem średnio
zadowolony z efektów pracy zdalnej, na e-lekcjach robiłem wszystko co
TRZEBA było robić, nic ponadto. Zrobiłem się trochę leniwy, ale myślę że
gdybyśmy w tym roku przeszli na zdalne, postarałbym się bardziej.” Dominik
2) ,, Wolę lekcje stacjonarne, gdyż nie potrafię się skupić na zdalnych.
Uważam, że nauczanie zdalne nie dało żadnych korzyści uczniom. Starałem
się skupić jak tylko mogłem, ale czasami było to po prostu nie możliwe.
Osobiście nie odczuwam tak dużej ilości stresu, by próbować go
załagodzić. Nie jestem zadowolony z efektów pracy zdalnej” – Kacper

3) ,, Wolę uczęszczanie do szkoły dlatego, że zapamiętujemy więcej
informacji i bardziej przykładamy się do nauki. Zdalne nauczanie dało nam
to, że przez koronawirusa mogliśmy się ciągle uczyć. Minusem na pewno
było pojawiające się dużo problemów z lekcjami, szczególnie przez
internet lub sprzęt i to, że było łatwo się rozproszyć i nie uważać na
lekcji. Na pewno nie wypełniałam obowiązków prawidłowo, jednak starałam
się, aby je wykonywać jak najlepiej. Ze stresem radziłam sobie umilaniem
czasu i robieniem rzeczy, które lubię. Jestem zadowolona z efektu pracy
zdalnej, ponieważ mimo trudnej sytuacji ma świecie udało nam się nauczyć
dużo rzeczy.”

4) ,, Wolę uczęszczać do szkoły, ponieważ w szkole spotykasz się ze
znajomymi i masz z nimi kontakt. Korzyści jakie dały zdalne są takie, że
nauczyliśmy się bardziej używać elektroniki i samodzielności. Minusy
nauczania zdalnego są takie staliśmy się bardziej samotni i nasze
kontakty się pogorszyły. Uważam, że moje obowiązki wykonałem
prawidłowo, lecz czasami miałem problemy ze skupieniem się przez różne
czynniki. Radziłem sobie ze stresem dość dobrze np. nie myślałem o
sprawdzianie, kartkówce czy odpowiedzi ustnej, bo miałem dużo czasu na
naukę i starałem się dobrze przygotować. Jestem zadowolony z pracy
zdalnej, lecz przez to, że to była dla nas nowość, wszyscy mieliśmy sporo
błędów na początku.”

Zosia L.

Wakacje
Moje wakacje były dosyć krótkie lecz intensywne.
W lipcu spędziłam sporo czasu nad Jeziorem Białym.
Przyjechała tam również moja przyszywana rodzina z Niemiec. Wraz z
przyjaciółkami nocowałyśmy nawzajem w swoich domkach letniskowych,
chodziłyśmy na plażę, oraz organizowałyśmy różnego rodzaju konkursy na
najlepszy zamek z piasku, podczas wspólnie spędzonego czasu nie zabrakło
również grania w planszówki.
Pierwszego sierpnia wraz z ciocią oraz przyjaciółkami wyruszyłyśmy
w podróż. Gdy dojechaliśmy do Konstantynowa Łódzkiego, gdzie
spędziliśmy jedną noc, byliśmy zmęczeni dniem podróży więc od razu
poszliśmy spać. Następnego dnia rano wyruszyliśmy w paro godzinną
podróż do zamku Książ, gdzie miały się odbyć nasze magiczne kolonie. Gdy
czekałyśmy przed wrotami zamku skakałyśmy z radości, że wreszcie nastał
ten długo wyczekiwany dzień. Po zakwaterowaniu się w hotelu tuż obok
zamku, poszłyśmy spotkać się z grupą znajomych, którzy również się tam
znajdowali. Po tiarze przydziału, czyli jednym z najważniejszych
wydarzeń, wiedzieliśmy już kto już w jakich domach jesteśmy i z kim,
oraz kto jest naszym psorem. Wtedy wróciliśmy do swoich dormitoriów i
zaraz po tym nastała cisza nocna.
Następnego dnia przyszedł czas na pierwsze zajęcia, którymi były
legendy zamku z psorką Lupusu-Auriną. Jedną z legend, która najbardziej
utkwiła mi w pamięci była opowieść o księżnej Daisy. Daisy Hochberg von
Pless była zaniedbywaną żoną. Jej mąż Jan Henryk XV Hochberg próbował
wynagradzać swe winy żonie drogimi prezentami. Jednym z nich były 8
metrowe perły. Pewnego dnia księżna Daisy jak co dzień wybrała się nad

swoje ulubione jeziorko, zwane teraz Zielone Jeziorko, czy Jeziorko
Daisy. Gdy nachyliła się nad taflą wody, jej ulubione perły wpadły do wody.
Księżna po całym zdarzeniu, wydała rozkaz swej służbie, aby ta pilnowała
biżuterii, którą straciła. Księżnej zależało aby nikt pod żadnym pozorem
nie próbował wyłowić jej pereł z dna. Pereł do tej pory nie wyłowiono.
Moim jednym z ulubionych zajęć była gra w QUATTRO. Był to
cudowny sport. Gdy nadszedł dzień starcia, do którego ja wraz z moją
drużyną przygotowywaliśmy się parę dni. Mieliśmy ogromną motywację,
aby wygrać. WYGRALIŚMY !!!.
Kolonie te są naprawdę cudowne oraz magiczne, każdy powinien na
własnej skórze się o tym przekonać. Nadszedł dzień rozstania, nie było
osoby, której nie zrobiło się przykro. Przyjechali po mnie rodzice i czas
moich magicznych kolonii się zakończył...
Helena H.

Nabór do gazetki szkolnej
Jak co roku redakcja gazetki szkolnej poszukuje kreatywnych
pisarzy i rysowników. Do zajęć dziennikarzy należy : redagowanie
artykułów oraz przeprowadzenie wywiadów . Zadaniem grafików jest
tworzenie rysunków uzupełniających artykuły, karykatur, a także
malowanie komiksów. Spotkania gazetki obywają się zwykle w poniedziałki
i piątki na przerwie obiadowej. Każdy z was może do nas dołączyć
niezależnie od wieku. Chętnych prosimy o kontakt z Panią Elżbietą
Iwaniec-Cieślik oraz z redaktorem naczelnym (Natasza M.) z klasy 7.
Redakcja gazetki szkolnej
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