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Witajcie, a zarazem żegnajcie, Drodzy Czytelnicy ,,Batorynki",
bowiem to ostatnie w tym roku szkolnym wydanie gazetki !!!

Dzieli nas już tylko chwila od wystawienia ocen rocznych i otrzymania świadectw. To zawsze
wzruszający  czas, podczas którego dokonujemy podsumowania wyników nauki i osiągnięć.

Z pewnością każdy powoli wyczuwa ciepłą aurę otoczenia i nadchodzące wakacje. Cieszymy się, że
nadchodzą upragnione dni wolne od szkoły, odrabiania zadań domowych, uczenia się do
sprawdzianów.  

Pewnie wielu z Was planuje wakacyjne wyjazdy już od dawna, inni nie mają ich w planach. Mamy
nadzieję, że dla wszystkich, czas wakacji będzie udany.

Zanim jednak na dwa miesiące zapomnicie o szkole, przeczytajcie co dla Was przygotowaliśmy :)
Redakcja

"Przyjście lata"- Jan Brzechwa

I cóż po wie cie na to,
Że już się zbli ża lato?

Kret skrzy wił się po nu ro:
- Przy je dzie pew nie furą.

Jeż się na je żył sro dze:
- Ra czej na hu laj no dze.

Wąż syk nął: - Ja nie wie rzę.
Przy je dzie na ro we rze.

Kos gwizd nął: - Wiem coś o tym.
Przy le ci sa mo lo tem.

- Skąd zno wu - rze kła sro ka -
Nie spusz czam z nie go oka

I w ze szłym roku, w maju,
Wi dzia łam je w tram wa ju.

- Nie praw da! Lato zwy kle
Przy jeż dża mo to cy klem!

- A ja wam to do wio dę,
Że wła śnie sa mo cho dem.

- Nie praw da, bo w ka re cie!
- W ka re cie? Cóż pan ple cie?

- Oświad czyć mogę krót ko,
Przy pły nie wła sną łód ką.

A lato przy szło pie szo -
Już łąki nim się cie szą

I sto ją całe w kwia tach
Na po wi ta nie lata.

"Czerwiec"-  Marzena Szczepańska

Czerwiec w zieleń przebogaty,
kwitną łąki, zboże kłosi,
dojrzewają już topole,
polne kwiaty deszczyk rosi.
Cicho szumi ozimina,
fruwa motyl nad łąkami,
zakwitała już ożyna,
lato pieści promieniami.
Wiatr kołysze młode sosny,
spod mchu rydze wyglądają,
do radości powód prosty,
dzieci już wakacje mają.

"Czereśnie" -  Julian Tuwim 

Rwa łem dziś rano cze re śnie,
Ciem no-czer wo ne cze re śnie,
W ogro dzie było ćwier kli wie,
Sło necz nie, ro śnie i wcze śnie.

Ga łę zie, jak opry ska ne
Doj rza łą wi śni ja go dą,
Zwie sza ły się omdle wa jąc,
Nad sta wu od nieb ną wodą.

Zwie sza ły się, omdle wa jąc
I my ślą to nę ły w sta wie,
A plam ki słoń ca mi ga ły
Na lśnią cej, so czy stej tra wie.
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AKTUALNOŚCI
Lista Wakacyjna

Nie masz co robić ze znajomymi w wakacje? Wyjeżdżasz na wakacje do kuzynki/ kuzyna i nie masz
pojęcia co byście mogli robić? Przedstawiam wam więc listę wakacyjną! Na czym ona polega?
Polega na zrobieniu listy z różnymi zabawami, lub wypisaniu różnych, pomysłów które możecie ze
znajomymi robić w wakacje!

- Quiz Smaków! Polega na zebraniu różnych składników, przekąsek i z zamkniętymi oczami próbować  
zgadnąć co właściwe jesz!
- Szukanie skrytki. Polega na znalezieniu tajnego miejsca, takiej skrytki gdzie urządzicie sobie
pomieszczenie i będziecie się tam tajnie spotykać!
- Stworzyć własną piosenkę. Pewnie jak już się domyślacie chodzi o to, żeby stworzyć własną
piosenkę z znajomymi.
- Pidżama Party! Nic dodać nic ująć, po prostu pidżama party!
- Nocowanie w trampolinie! Oczywiście chodzi tu o przygotowanie sobie miejsca i spanie 
w trampolinie! Nic trudnego!
- Wymyślić własny alfabet, taki wręcz kod stworzyć!
- Piknik! Piknik jak piknik, znaleźć sobie jakieś miejsce i zrobić piknik!
- Zbudować karmnik dla ptaków!
- Dzień tylko z książkami! Przez cały dzień czytać tylko książki i robić sobie koniecznie przerwy, 
w trakcie których opowiecie  sobie co się dzieje w książce!
- Jedzenie pod jeden kolor! Jest to dosyć proste, wybieracie sobie kolor po czym jecie tylko w tym
kolorze!
- Noc horrorów! To na pewno będzie noc grozy.

Nikola Woźniak 7B

Jak efektownie się uczyć na sprawdziany? Pewnie się zdziwicie, ale nie koniecznie powtarzanie 
i  bezmyślnie czytanie rozdziałów jest dobrą metodą. Bardziej efektowne jest nauczanie związane 
z jakąś zabawą bo wtedy więcej zapamiętamy.

-Oglądanie filmików w którym tłumaczą temat ~ 20min
- Stworzenie notesu gdzie zrobisz sobie notatki interesującym Cię na temat ~ 30 min
- Rozwiązywanie quizów ~ 10min
- Czytanie stron z wytłumaczonym tematem ~ 15min

Czas: 1 godzina i 15 minut

Efekt? Doskonały!

Efektowne metody nauki

Nikola Woźniak 7B



Kiedy obchodzimy dzień mamy?

Każdy zapewne wie, że Dzień Mamy w Polsce obchodzimy 26 maja, ale kiedy obchodzimy je 
w innych krajach? Na przykład w większości państw Europy oraz na Dominikanie, w Kambodży, Chile,
Kolumbi, Zimbabwe oraz Wenezueli obchodzimy w drugą niedzielę maja, 27 maja w Bolwii.  Także 
w ostatnią niedzielę maja obchodzi się Dzień Mamy w Algierii, Francji, Haiti, Szwecji i Tunezji. 
W wielu państwach jest to święto ruchome. W Armenii świętuje się 7 kwietnia, w Meksyku 10 maja 
a w Tajlandii w dzień urodzin królowej Sirikit Kitiyakara czyli 12 sierpnia, w Indonezji 22 grudnia.

Dzień Matki

Jakie są tradycje?

W Polsce zazwyczaj kupuje się prezenty dla mam żeby pokazać, że jesteśmy wdzięczni za jej opiekę,
ale na przykład w Stanach Zjednoczonych Ameryki pojawiają się flagi, a w miastach organizowane są
imprezy i pikniki rodzinne. W Anglii dzieci spędzają czas w domu rodzinnym. Dawniej, nawet
więźniowie odsiadujący wyrok za drobne przestępstwa, otrzymywali przepustki na jeden dzień.
Podobnie było z żołnierzami, w miarę możliwości wysyłani byli do domów. W Indiach tego dnia
mamom nie wolno zbliżać się do kuchni ani sprzątać. We Włoszech dzieci spędzają ten dzień 
z rodzicami, aby umilić się im ten dzień, same zabierają się za sprzątanie i gotowanie. W Australii
jednym ze zwyczajów jest przypinanie do ubrań goździków które symbolizowały miłość matki
spinającą rodzinę i dbającą o dzieci i dom. Duże znaczenie miał kolor kwiatu, jeżeli był on biały,
oznaczało to, że matka danej osoby zmarła, jeżeli kolor był, inny to matka danej osoby żyje. Tradycją
w Chinach jest obdarowywanie mam białymi liliami. Kwiat ten ma szczególne znaczenie.

Rys. Maria Kosińska 4B
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Mamy I miejsce! 
W ogólnopolskim konkursie „Szkoła Laboratoria Przyszłości”,  wzięły udział cztery zespoły Minecrafta
 z naszej SP73.

Uroczyste ogłoszenie listy zwycięzców oraz przyznanie nagród nastąpiło w Dzień Dziecka, 1 czerwca 2022 r.

Drużyna SP 73 zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu Szkoła Laboratoria Przyszłości. Puchar, chwałę
 i cenne nagrody dla szkoły zdobyła drużyna AmLaKu.
 AmLaKu to uczniowie klasy 3b – Amelia Potocka, Laura Juranek i Jakub Korpalski.

Gratulujemy uczniom i rodzicom! Jesteśmy z WAS dumni!

Szkoła Laboratoria Przyszłości
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Konkurs o Zdrowiu "Higieja"

Ewelina Zalewska uczennica klasy 8a została LAUREATEM kuratoryjnego konkursu interdyscyplinarnego
„Konkurs o Zdrowiu Higieja".

GRATULACJE!!!



Rowerowy Maj to największa kampania w Polsce promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną
mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, grona nauczycielskiego oraz
rodziców i opiekunów. 

Rowerowy Maj

Rowerowy Maj skutecznie zmienia okolice szkół  na bardziej bezpieczne i przyjazne rowerzystom,
zmniejszając liczbę samochodów dowożących dzieci i motywując samorządy do inwestycji
prorowerowych.

Zasady kampanii są bardzo proste: uczeń i nauczyciel, który w maju dotrze na lekcje w sposób
aktywny: na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzymuje naklejki do rowerowego
dzienniczka i na wspólny plakat klasowy. Dla najaktywniejszych uczestników, klas i placówek
przewidziane są atrakcyjne nagrody.
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Samorząd Uczniowski
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 Jak wiesz, Drogi Czytelniku co rok jest organizowany konkurs pt. „Pocztówka z wakacji", więc czemu
byś nie wystartowała/wystartował? To bardzo łatwa praca a na dodatek zdjęcia można wydrukować 
w Rossmanie (w Galerii Wileńskiej obok naszej szkoły) za złotówkę!, więc bardzo zachęcamy do
udziału w następnym roku szkolnym!

Jak wygląda praca?
Pracę konkursową (pocztówkę) można wykonać dowolną techniką i w dowolnym formacie
(maksimum A4). Mogą być też prace wykonane w wersji elektronicznej.
• Na pierwszej stronie należy umieścić obraz (zdjęcie, rysunek) dotyczący miejsca tegorocznego
wakacyjnego wypoczynku (mapka mile widziana).
• Na drugiej stronie powinien znaleźć się tekst pozdrowień, zawierający informacje o znajdującym się
na pocztówce obiekcie.
Prace konkursowe należy złożyć do nauczyciela geografii Pani Ewy Jakubowskiej w terminie do 23
września. 

 

Pocztówka z wakacji

Nikola Woźniak 7B

Pewnie jak wszyscy chciałbyś zadbać o naszą planetę, ale nie wiesz jak się za to zabrać? 
Oto kilka przykładów:
- Zawsze gdy wchodzisz z pokoju wyłączaj światło
- Segreguj śmieci
- Zamiast foliowych torebek, zabieraj ze sobą wielorazowe torebki
- Wyłączaj ładowarki z kontaktów gdy ich nie używasz
- Zamiast samochodem, możesz jechać rowerem, hulajnogą, deskorolką, albo iść na pieszo do szkoły
lub pracy
- Z starych ciuchów, torebek uszyj nowe ciuchy i torebki, np. Ja uszyłam z starej torebki nową  która
wygląda jak dopiero kupiona
- Zainwestuj w filtr, aby móc pić wodę z kranu
- Używaj wody z mycia warzyw i owoców do podlewania roślin.
- Stwórz Własny kompostownik
- Parz liściastą herbatę w lnianym woreczku
- Używaj metalowych słomek lub mycie plastikowych
- Zakręcaj kran przy myciu zębów
- Używaj Bambusowej szczoteczka i własnoręcznie robionej pasty do zębów.

Ekologia

Nikola Woźniak 7B
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SŁOWIAŃSKIE OBYCZAJE

Jutrzenka
Jutrzenka (poranna Wenus), która jest znana
jako Zorza była zwana ludową boginią piękna.
Obdarzającą nadzieją zakochanych jak 
i również wojowników. Była otoczona czcią, a na
jej widok zdejmowano czapki i witano ją
słowami „Witaj, jutrzenko, najjaśniejsza
panienko”.  Wierzono kiedyś, że w chwili, gdy
nad Polską nie świeci to zabierają ją (Jutrzenkę)
Boginki, albo też świeci ona nad Węgrami - 
z tego również powodu zwano ją Gwiazdą
Węgierską. Jutrzenka wraz ze Słońcem
(bogiem z wierzeń z staropolskich) 
w staropolskich wierzeniach jest postacią
pierwszoplanową, rezydująca w centrum
świata mitologicznego.

Michalina Sobkowicz 7B



KĄCIK SMAKU
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Letnie babeczki
Składniki na ciasto do babeczek – (20 sztuk):
40 dag  mąki pszennej, 2 żółtka , 3 łyżki cukru pudru, 130 g masła, pół
szklanki mleka, krem z serka mascarpone

Składniki na krem mascarpone
1 opakowanie 250 ml  śmietanki na desery – 30/36%, 250 g  serka
mascarpone, 3 łyżki cukru pudru, 1 śmietanka fix, 1 cukier waniliowy,
truskawki, kiwi

Wykonanie:
Ciasto na babeczki.
Piekarnik nagrzewamy do temperatury 
200°C. Na stolnicy przesiewamy mąkę,
dodajemy masło i siekamy. Następnie
dodajemy  żółtka, mleko 
i wyrabiamy ciasto. Foremki na babeczki
smarujemy masłem. Wykładamy ciasto do
foremek na babeczki i pieczemy 
w nagrzanym piekarniku ok 15 min w temp.
200°C

Krem mascarpone:
W dużej misce ubijamy schłodzoną śmietankę 30%. W innej, mniejszej misce mieszamy cukier, cukier
waniliowy, śmietanka fix i dodajemy do ubitej śmietany 30% cały czas wszystko dobrze ubijając. Na koniec
dodajemy serek mascarpone też delikatnie mieszając.

Owoce myjemy, czyścimy i np. truskawki kroimy na mniejsze kawałki. Podobnie kiwi.
Na wystudzone babeczki wykładamy krem mascarpone, a na to nakładamy
pokrojone truskawki, kiwi lub inne owoce, które mamy i lubimy.

Izotonik
Izotonik
Przygotowanie swojego własnego, domowego izotoniku jest naprawdę bardzo proste i szybkie, dlatego
poradzi sobie z tym każdy, nawet osoby, które wchodzą do kuchni tylko po to, by przygotować herbatę.

Do przygotowania tego domowego izotoniku potrzebujemy:
500 ml niegazowanej wody, 10 g miodu, soku z jednej cytryny, szczypty soli do smaku.
Aby cieszyć się domowym izotonikiem, wystarczy po prostu połączyć ze sobą wszystkie składniki. Warto
przy tym pamiętać, że naturalny miód (a tylko takiego powinniśmy używać) ma tendencję do
krystalizowania się, a wysoka temperatura niszczy jego dobroczynne właściwości, dlatego najlepiej mieszać
go z wodą na przykład potrząsając energicznie butelką, dopóki miód w całości się nie rozpuści.
 Przepis z -> medonet.pl

Nikola Woźniak 7B

rys. Nikola Woźniak 7B

rys. Nikola Woźniak 7B

http://medonet.pl/


KĄCIK SMAKU

str.10

Nikola Woźniak 7B

Sorbet truskawkowy

Czas przygotowania: 15 minut
Czas mrożenia: 6 godzin
Liczba porcji: 10 gałek

Składniki:
500 g truskawek, pół szklanki cukru(Szklanka ma u mnie pojemność 250 ml), sok z 1 cytryny i 2 łyżki wody, 

Wykonanie:
W małym rondelku umieść sok z cytryny, dwie łyżki wody oraz cukier. Podgrzewaj syrop kilka minut do
całkowitego rozpuszczenia się cukru. Odstaw do przestudzenia. 
W tym czasie umyj truskawki i usuń szypułki. Truskawki umieść w garnku i zmiksuj na gładką masę. Możesz
użyć blendera ręcznego, lub zmiksować je w kielichu. 

Do masy truskawkowej wlej syrop z cukru. Całość zamieszaj i przelej do niedużego pojemnika na lody. Po 2
godzinach wyjmij pojemnik i zamieszaj lody. Ja używam do tego ręcznego blendera. Blenduj lody jeszcze 1-2
razy w godzinnych odstępach. Dzięki temu ich struktura będzie jednolita i będzie można je nakładać "na
gałki". Po każdym mieszaniu lody od razu odkładaj do zamrażalnika.

Masa w dużym pojemniku z zamknięciem w zamrażalniku ustawionym na temperaturę -15°C całkowicie
zamrozi się po 6 godzinach.
W wersji lodów na patyku, czy w foremkach wystarczą już tylko 2 godziny mrożenia.



KĄCIK SMAKU
Przepis na drożdżową chałkę z kruszonką: 

Składniki: 

Ciasto drożdżowe: 
- 250 ml mleka, lekko ciepłego 
- 70 g cukru - 20 g świeżych drożdży (lub 7 g drożdży instant*)  
- 1 jajko (rozmiar M), temperatura pokojowa 
- 500 g mąki pszennej lub jasnej orkiszowej (typu 630) 
- 60 g masła, temperatura pokojowa - szczypta soli  
- skórka starta z pomarańczy lub cytryny (opcjonalnie) 

Kruszonka:  
- 60 g mąki pszennej  
- 40 g masła 
- 30 g cukru 

 
Dodatkowo: 
- jedno jajko 

 

Sposób przygotowania: 

 
1. Przygotować ciasto drożdżowe: Lekko ciepłe mleko wymieszać z 1 łyżką cukru, pokruszonymi drożdżami 
i ok. 4 łyżkami mąki. Przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na ok. 10- 15 minut. 

2. Resztę z 500g mąki wsypać do dużej miski. Dodać resztę cukru, sól i wymieszać. Dodać jajko, miękkie masło,
wyrośnięty zaczyn i ewentualnie startą skórkę z pomarańczy lub cytryny. Wyrobić ciasto, najlepiej mikserem
lub robotem kuchennym, używając haka do zagniatania ciasta. (miksować co najmniej 3 minuty). 

3. Miskę z ciastem przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce na ok. 1 godzinę, aż podwoi swoją objętość. 

4. W międzyczasie przygotować kruszonkę: wszystkie składniki zagnieść. Gotową kruszonkę włożyć do lodówki. 

5. Wyrośnięte ciasto chwilę zagnieść. Podzielić na 3 równe części i uformować 3 wałki o długości równej
długości blachy (ok. 47- 50 cm).  

6. Dużą blachę wyłożyć papier do pieczenia. Wałki przełożyć na blachę i zapleść warkocz. Końce warkocza zlepić
i podwinąć pod spód chałki. (Można również chałkę zapleść na posypanym mąką blacie i gotową przenieść na
blachę).  

7. Chałkę przykryć ściereczką i pozostawić na ok. 30 minut do wyrośnięcia.  

8. Wyrośniętą chałkę posmarować rozkłóconym jajkiem i posypać kruszonką. ( Jeśli kruszonki jest dużo.
Docisnąć ją również do boków chałki).  

9. Piec w nagrzanym piekarniku ok. 35 minut w temperaturze 180°C, grzałka góra- dół, aż ciasto ładnie się
zarumieni. Pozostawić do ostygnięcia.  
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Kordelia Jewłasz 7B
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POLECAM KSIĄŻKĘ

Czerwone chustki
Autor: Marasco Roberta

Wydawnictwo: Dwukropek
Data premiery: 2021-09-29
Okładka: Twarda
Liczba stron: 196
Język oryginalny: Włoski

Zapowiedż:
Camilla jest niepewną siebie trzynastolatką, która jakiś czas temu straciła mamę i nie potrafi
odnaleźć się w nowej rodzinie. Nie znajduje nici porozumienia ani z przyszywaną siostrą, ani 
z uczniami szkoły, do której trafia. Luna z kolei to klasowa gwiazda, popularna tiktokerka
uwielbiana przez swoich fanów. Nic nie wskazuje na to, aby pomiędzy dziewczynami mogła nawiązać
się nić porozumienia. Wszystko zmienia się, gdy do mediów społecznościowych trafia wideo, na
którym Camilla opowiada o doświadczeniach związanych z pierwszą miesiączką. Wideo, którego
sama tam nie umieściła…

Moja opinia:
Książka o dojrzewaniu u dziewczyn przedstawiona w ciekawy sposób. Otwiera oczy i pokazuje, jak
miesiączka stała się czymś nienormalnym, a w wielu domach to temat tabu. Poznajemy też wartości
jakimi są - rodzina, przyjaźń. Poznajemy również problemy młodzieży - samotność, brak wsparcia,
odrzucenie.

„Czerwone chustki” to bardzo interesująca lektura. Mamy tu wzmiankę o social mediach, karierze
na Tik Toku, więc książka jak najbardziej na czasie. Ukazuje również to, że gwiazdy, mające miliony
followersów, są też normalnymi ludźmi, tak jak my.

Świetna książka! Uważam, że każdy niezależnie od wieku powinien ją przeczytać! Wbrew pozorom,
nie jest ona kierowana tylko do dziewczyn. Jak najbardziej Polecam.

Kornelia Dzięcioł 4B
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POLECAM KSIĄŻKĘ

My Hero Academia. Akademia bohaterów
Japoński komiks/manga

Gatunek: akcja, komedia,nadprzyrodzone
Autor: Kohei Horikoshi
Artysta: Shūeisha
Tomy: 31
Ograniczenia wiekowe: 13+

Zapowiedź:

Pewnego dnia u ludzi zaczęły pojawiać się nadnaturalne zdolności, które po jakimś czasie nazwano
darami. Obecnie posiada je większość społeczeństwa. Niestety niektórzy wykorzystują je do niecnych
celów. Część osób postanowiła temu przeciwdziałać. Uzyskawszy poparcie opinii publicznej oraz
zdobywszy nowe uprawnienia, mogą teraz chronić innych przed złem niczym postacie z komiksów! 
W tym świecie pewien nieobdarzony darem chłopiec spotyka swojego idola i wkracza na drogę do
zostania najlepszym superbohaterem na świecie!

Fabuła

Izuku Midoriya to 4 letnie dziecko uwielbiające superbohaterów i chcący być tak jak oni, lecz jego
marzenie zostaje utrudnione przez, to że okazał się nieobdarzony. Kiedy miał  14 lat poznał swojego
idola, który pozwolił mu spełnić jego marzenie, ale zanim je spełnił spotkał na swojej drodze
mnóstwo przeszkód z którymi musiał się zmierzyć.

Moja opinia:

Książka jest bardzo ciekawa i wciągająca. Dużo się tam dzieje. Książka posiada ładną i czytelną
czcionkę oraz ładna kreskę. Praktycznie każda część posiada około 200 stron. Książka zawiera również  
krótkie opisy postaci takie jak wzrost, wiek, co lubią, kiedy mają urodziny oraz krótkie opisy. Bardzo
polecam ją na nudę lub wolny czas.

Natalia Oder 7D

Rys. Natalia Oder 7D



KĄCIK MODY
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Szukasz nowych ubrań, aby skompletować letnią garderobę? Zastanawiasz się, jakie ubrania
będą modne? 

Jednym z trendów będą z pewnością sukienki w kwiaty, które można dopasować do różnorodnych
stylizacji. Fantastyczną cechą kwiecistych sukienek jest to, że w tym motywie odnajdzie się każda
kobieta – bez względu na figurę, wiek, czy preferencje modowe. Czy preferujesz eleganckie sukienki
do biura w tym motywie, czy raczej chodzi o dziewczęce kreację na specjalną okazję – tutaj znajdziesz
dokładnie to czego potrzebujesz.

Zobacz, który model będzie najlepszy dla ciebie? Do sukienki w kwiaty można dopasować wiele
dodatków i akcesoriów, aby urozmaicić letni outfit.

Ani Mkhoyan 4B
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Aplikacje
Noteit

Noteit to aplikacja dzięki której za pomocą widżetów na
telefonie będziesz mógł/mogła kontaktować się 
z przyjacielem poprzez rysunki!
A wygląda to dokładnie jak na zdjęciu. Masz otwierany
obrazek i na tym obrazku widzisz to, co osoba z którą masz
połączenie w tej aplikacji, właśnie ci narysowała! 

Moim zdaniem  to na prawdę fajna  i przejrzysta
aplikacja może być taka aplikacja, korzystam  z niej razem
 z moją z przyjaciółką. Polecamy!

Nikola Woźniak 7B

Wpis do pamiętnika
Dla 8 klas to ostatni rok w Naszej Szkole, więc Nikola Woźniak 7B i Michalina Sobkowicz 7B
postanowiły dla Was, Drodzy Czytelnicy, zapytać niektórych z nich jak oceniają w czas tu spędzony.

Ewelina Zalewska

"Będę wspominała miło ten czas, nauczyciele
są mili i nikt tu sobie nie dokucza, dzieci nie piją
i nie palą, zawsze jest  kreda, bo w niektórych
szkołach jej nie ma, jest dużo sprzętu na wf,
trenerzy są mili, będę miło wspominać tę
szkołę."

Gabriel Dziubak

"Bardzo miła atmosfera w szkole. Będę
tęsknił za przyjaciółmi, lekcje były fajne,
będę wspominał razem spędzane przerwy,
będę wspominał Panią Paulinę Krzak,
panią Olawę, oraz super treningi
sportowe."

8A
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Wpis do pamiętnika

Nikola Woźniak 7B 
Michalina Sobkowicz 7B

Zuza Czuj

"Będę szkołę wspominała
bardzo dobrze, fajnych
nauczycieli, fajne kontakty
szkolne."

8B

8C
Magdalena Han

"Będę wspominała  miłe osoby z klasy,
nauczyciel,i którzy pomagali i tłumaczyli."

Karolina Car

"Będę wspominać moją
szkołę, na pewno będę
odwiedzała moją panią
wychowawczynię 
w wolnym czasie."

Wiktoria Grad

"Szkoła była świetna.
Chodziło mi się bardzo miło do
tej szkoły, fajna atmosfera."

Krzysztof Rybarczyk

"Będę wspominał ładny wystrój, miłych 
i wyrozumiałych nauczycieli."
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KĄCIK MOTORYZACYJNY

"Ogórek" - Volkswagen Caravelle

"Ogórek, ogórek - tak na niego wołają - ludzie, którzy go znają - pewnie oni rację mają. 
A cóż to za pojazd, niepodobny do niczego? Czy to pociąg na kółkach, czy zabawka z klocków lego? 
Nie mówcie, że nie znacie jego, Busa-mikrusa, auta kultowego."

„Ogórek” to jeden z symboli kultury hipisowskiej. W Stanach Zjednoczonych eksplozja jego
popularności przypadła na lata sześćdziesiąte. 

Źródło: https://www.autocentrum.pl
Przemek Szostak 7E

W  roku 1947 Ben Pon, holenderski biznesmen pojechał do Minden w Niemczech na spotkanie 
z brytyjskimi zarządcami, którzy po drugiej wojnie światowej kontrolowali fabrykę Volkswagena. 
23 kwietnia  biznesmen przedstawił swoim rozmówcom notes z rysunkiem prostokątnego pojazd
transportowego. Mniej więcej przypominał on mydelniczkę na kółkach. 

Po premierze „ogórka” w marcu 1950 roku, konstruktorzy VW zajęli się przygotowaniem kolejnych
wersji modelu. Najbardziej znana mogła przewozić aż dziewięć osób. W sumie w ciągu ponad
pięćdziesięciu lat sprzedano już około dziewięciu milionów egzemplarzy.

Inżynierowie niemieckiej marki pracują już nad kolejnym modelem  słynnego „ogórka”.  Cztery lata
temu w Genewie VW zaprezentował prototyp „Microbus” nawiązujący właśnie do pierwszych, 
 modeli kultowego "ogórka".



III miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy w Ringo
 
Alan 8a, Sandra 8a, Gabryś 8a oraz Zuzia 8b wywalczyli III miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy 
w Ringo drużyn mieszanych.

Gratulujemy!!
 

Kącik Sportowy

Mistrzostwa Warszawy w Lekkiej Altetyce
11.05.2022r. drużynowo nasze dziewczęta zdobyły I miejsce w dzielnicy, 
a chłopcy II miejsce.

Indywidualnie złote medale zdobyli:
Ewelina Zalewska - 600m, 
Nikola Onisk -  skok w dal, 
Alan Szlaski - 200m.

Srebrne medale wywalczyli:
Jeremi Przybytkowski - skok w dal,
Nadia Przybyłowicz - 200m,
Wiktor Wojtyra - 600m,
Sztafeta 4x100m dziewcząt w składzie: Zuzanna
Czuj, Nikola Onisk, Aleksandra Exner,
Magdalena Han,
Sztafeta Olimpijska chłopców (800m-400m-
200m-100m) w składzie: Dawid Sierechan,
Bartosz Kolesiński, Alan Szlaski, Kacper
Miszczuk.

Brązowe medale zdobyli:
Magdalena Han - 100m,
Zuzanna Pergół - pchnięcie kulą 3kg,
Jacek Kiełczykowski - pchnięcie kulą 5kg,
Gabriel Dziubak - skok w dal,
Sztafeta 4x100m chłopców w składzie: Rafał
Wojtyra, Jeremi Przybytkowski, Wiktor Wojtyra,
Gabriel Dziubak,
Sztafeta Olimijska (800m-400m-200m-100m) 
w składzie: Aleksandra Dudek, Ewelina
Zalewska,Oliwia Kazimierczuk, Nadia
Przybyłowicz.
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Kącik Sportowy

Wysokie VI miejsce gimnastyczek
W LV Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży debiutujące gimnastyczki SP 73, zdobyły VI miejsce
reprezentując dzielnicę Pragę Północ.

Mistrzostwa Dzielnicy w Czwórboju Lekkoatletycznym

Reprezentacja szkoły wystartowała w biegu na 60m,w skoku w dal, w rzucie piłeczka palantową oraz 
w biegu na  600m (dziewczęta), 1000m (chłopcy). Dziewczęta wywalczyły III miejsce, a chłopcy  miejsce V.
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               ŚWIAT ZWIERZĄT Z SYLWIĄ                

Rodzina pingwinów obejmuje gatunki morskie (na lądzie pojawiają się jedynie w strefie brzegowej)
zamieszkujące zimne morza półkuli południowej. Najliczniejsze wokół Antarktydy i sąsiednich wysp
oraz wybrzeży Ameryki Południowej, najwięcej gatunków w pobliżu Nowej Zelandii. Jedynym
gatunkiem gnieżdżącym się nieco na północ od równika (na Galapagos) jest pingwin równikowy. 

Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:

· długość 40–115 cm,

 · dzioby zróżnicowane,

 · silnie przesunięte ku tyłowi mocne nogi, które pełnią funkcję płetw tylnych,

 · trzy przednie palce spięte błoną pławną,

· krótki, sztywny ogon, pełniący z nogami funkcję steru, 

· wąskie skrzydła pełniące funkcję płetw napędowych, nielotne,

 · łuskowate pióra,

· brzuch biały, grzbiet i głowa ciemna (czarna, granatowa, szara),

· często na głowie czub,

· na lądzie chodzą w postawie wyprostowanej bądź ślizgają się na brzuchu, odpychając się
kończynami,

 · w wodzie osiągają chwilową prędkość ponad 20 km/h (najszybszy pingwin białobrewy nawet do 36
km/h), zwykle jednak pływają z prędkością poniżej 10 km/h, 

· wiążą się czasami w pary homoseksualne,

· kolonijne (największe kolonie liczą do miliona osobników),

· gniazdo na nieosłoniętym terenie, w szczelinie bądź norze, zbudowane z kamieni lub części
zielonych roślin, 

· składają dwa jaja (pingwin królewski i pingwin cesarski – jedno),

· wysiadują jaja na stopach pod fałdem tłuszczowym brzucha,

· podczas wysiadywania nie odżywiają się (nawet do kilku miesięcy), 

· odżywiają się pokarmem zwierzęcym: rybami, głowonogami i skorupiakami, które zdobywają 
w morzu,

· mają bardzo dobrze rozwinięty słuch,

· gruba warstwa tłuszczu pod skórą zapewnia im ochronę przed zimnem.

Źródło: https://pl.wikipedia.org
Sylwia Potocka 6A
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Dzisiaj mowa będzie o pingwinach, liskach i pandach.

Rys. Maria Kosińska 4B



               ŚWIAT ZWIERZĄT Z SYLWIĄ                

Źródło: https://pl.wikipedia.org
Sylwia Potocka 6A
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Lisy 
Lis – nazwa zwyczajowa oznaczająca drapieżnego ssaka 
z rodzaju Vulpes, najczęściej stosowana w odniesieniu do
gatunku Vulpes vulpes (w języku polskim zwanego lisem
pospolitym, lisem rudym lub po prostu lisem), a także
przedstawicieli innych gatunków, podobnych do lisa. 
W klasyfikacji biologicznej nazwą lisy określane jest plemię
Vulpini w rodzinie psowatych. Lisie futro było i jest cenione
ze względu na puszysty włos i kolor – w zależności od
gatunku: od śnieżnobiałego, srebrzystego poprzez
jasnorudy aż do czarnego.

Lis często symbolizuje spryt i przebiegłość w wielu
kulturach, występuje w licznych bajkach (Ezop, Krasicki,
Mickiewicz, Collodi) i podaniach, przysłowiach i filmach,
 a także w kartach Lenormand . Lis rudy wywodzi się 
z Eurazji, gdzie wyewoluował z mniejszych przodków. Lis
rudy poluje głównie na małe gryzonie, lecz żywi się również
zającowatymi, kurowatymi, małymi gadami,
bezkręgowcami oraz młodymi kopytnymi. Sporadycznie
spożywają również owoce i warzywa. Sam z kolei narażony
jest na atak ze strony wilków, kojotów, szakali oraz
średnich i dużych kotowatych. Gatunek ma długą historię
związków z człowiekiem – był tępiony przez wieki jako
szkodnik i surowiec do produkcji futer. Często lis rudy
zajmuje ważne miejsce w kulturze lub mitologii różnych
ludów. Z powodu swojego rozprzestrzenienia jest jednym 
z głównych gatunków hodowanych na futra.

Pandy Panda wielka, niedźwiedź bambusowy (Ailuropoda
melanoleuca)– gatunek drapieżnego ssaka z rodziny
niedźwiedziowatych (Ursidae). Panda wielka zamieszkuje lasy
bambusowe na wysokości 1200–4100 m n.p.m.(zimą schodzi
do 800 m n.p.m.). Jej przynależność do drapieżnych nie ulega
wątpliwości, jednak w rzeczywistości odżywia się pędami
roślin (głównie bambusa), nie gardzi też rybami i małymi
gryzoniami. Zaliczenie pandy do zwierząt drapieżnych
spowodowane jest budową jej układu pokarmowego. Jest on
zbudowany jak u zwierząt spożywających pokarm mięsny. 
Z tego powodu panda musi jeść bardzo dużo, nawet do 40 kg
dziennie, ponieważ panda trawi tylko 25% spożytego
pokarmu (gdy na przykład krowy trawią 80% spożytego
pokarmu). Przez długi czas była zaliczana do rodziny
szopowatych jako odległy krewny pandy małej, jednak
badania genetyczne wykazały, że panda wielka jest
spokrewniona z niedźwiedziami, od których oddzieliła się
we wczesnym rozwoju rodziny niedźwiedziowatych. Jej
najbliższym krewnym jest niedźwiedź andyjski. Według
Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody panda wielka
należy do zwierząt narażonych na wyginięcie, głównie wskutek
stopniowego ograniczania obszarów dla niej dostępnych, ale
także niskiej rozrodczości.

Rys. Maria Kosińska 4B

Rys. Maria Kosińska 4B
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Chapter 5
Secret Tour cd.

– To potwierdza, że … uratujesz nas – powiedział po chwili zamyślony Linux patrząc uważnie w lustro. –
Drzwi się otworzyły przed tobą, a w lustrze widać tylko ciebie, to znaczy że jesteś… – Linux zamilczał 
i uśmiechnął się – Prawdziwym potomkiem Stworzyciela – kontynuował.
Nagle zaczął wyć ogłuszający alarm, a kot wystrzelił w górę jak z procy prawie na metr. Po jego
zamyśleniu zostało tylko wspomnienie, krzyknął w panice:
- UCIEKAJ JEŚLI ŻYCIE CI MIŁE!
Nic nie zrozumiawszy stałem w osłupieniu, kiedy po chwili z niego wyszedłem, po kocie nie zostało ani
śladu. Alarm się trochę ściszył i usłyszałem głos:
- Wrogie jednostki włamują się do plików pola, poziom naładowania pola 99 %, przypuszczalny czas
rozładowania pola jest niewiadomy. Wszystkich upoważnionych prosimy zebrać się w punkcie
dowodzenia.
Alarm ścichł i zobaczyłem, że lustro stało się przezroczyste. Wtedy zauważyłem za nim jeszcze jedne
drzwi, ozdobione tym razem rubinami, które nagle ułożyły się w napis „otwórz mnie”. Wtedy w pełni
zrozumiałem sens nazwy „drzwi uratowania”. Tym razem nie stałem jak słup soli, a pobiegłem do
drzwi. Zatrzymałem się przed nimi i wyciągnąłem rękę do okrągłej klamki, ale nie zdążyłem ją obrócić,
jak drzwi same się otworzyły, z takim samym dźwiękiem
jak drzwi szmaragdowe. Znów straciłem jasność myślenia - za drzwiami siedział kot nerwowo
rozczesując łapą wąsy.
- Ile można na ciebie czekać – mruknął w nerwach – I co, już teraz się nie nudzisz? Choć za mną,
pokaże ci stąd wyjście, dla mnie to wszystko jest bezużyteczne, bo nie mogę skorzystać z rubinowych
drzwi, chociaż dawno o nich wiem. Miałem nadzieje, że przed tobą się otworzą. Dobrze, że mogę
korzystać chociaż z tego korytarza jako członek rady, później ci to wyjaśnię.
Kot pobiegł do przodu korytarzem podobnym do tych na uczelni, ale z czerwonym dywanem na
podłodze.
- Dlaczego mnie zostawiłeś – powiedziałem w biegu.
- Nie miałem czasu na wyjaśnienie, musiałem dotrzeć jak najszybciej do rubinowych drzwi, żeby
spotkać cię z drugiej strony.
– Skąd tam się wziąłeś i skąd wiedziałeś, że wyjdę właśnie tymi drzwiami. Mogłem wrócić tymi którymi
wszedłem – powiedziałem już z trudem, ciągle biegnąc.
- Nie mogłeś – odparła moja encyklopedia poruszając się szybko na swoich miękkich łapkach – to ja
mogłem, a ty nie, bo jesteś kluczem. Klucz otwiera drzwi tylko z jednej strony, co znaczy dla ciebie, że
możesz do nich wchodzić, ale nie możesz wyjść. Od momentu otwierania drzwi mamy ograniczony
czas do uratowania świata, ilość czasu, która nam pozostała równa się początkowemu iloczynowi
czynników na licznikach.
- Jakich licznikach – zapytałem zaczynając ciężko sapać.
- Już powiedziałem, że wyjaśnię wszystko później – odparł kot i nagle wpadł do drzwi nr 512, które
niespodziewanie otworzyły się przed nami. Zdążyłem zauważyć jak szybko przysunął mordkę do
jakiegoś czujnika przy drzwiach nad podłogą. Pobiegliśmy korytarzem, nie było już na nim dywanu,
więc zrozumiałem, że już jesteśmy na dostępnej dla wszystkich części uczelni. Obok nas przebiegali lub
mijaliśmy przestraszonych uczniów i zaniepokojonych nauczycieli – zarówno jako ludzi tak i kotów.
Tempo biegu się nasilało i kiedy myślałem, że już nie wytrzymam, Linux zahamował przed bardzo
dziwnymi drzwiami nr π pomiędzy dwójką zwykłych drzwi 314 i 315. Wyglądały jakby nie miały
tekstury, co w grach zazwyczaj wygląda jak czarno-ciemnoróżowa kratka, przy tym te drzwi były jakby
żywe – w środku miały ciągle poruszającą się masę czegoś. Drzwi miały kształt kuli wiszącej 
w powietrzu nisko nad podłogą.

 

Twórczość Uczniów SP73 
 Drodzy czytelnicy 
Oto ciąg dalszy 5 rozdziału ostatniego przed
wakacjami powieści fantastycznej "Koderzy Materii"
autorstwa Igor Zwierzchowski 6B



- Co nie mogłeś pomyśleć o tych drzwiach od razu, żeby nie lecieć przez całą uczelnię – ze złością
zapytałem jak tylko złapałem oddech.
- Tysiąc razy nie! – teraz z irytacją powiedział już Linux. – Zamknij się, daj mi wejść do środka, wtedy
wszystko wytłumaczę.
Wstał na tylne łapy, wystawił dwie przednie łapki poduszeczkami do przodu i zaczął deptać tą masę,
jakby koc na kanapie. Naglę drzwi zaczęły się zmieniać na różne dziwaczne kształty, póki nie stały się
walcem z przezroczystą masą w środku, z której wyłoniły się macki, chwyciły kota za łapy i wciągnęły do
środka. Nie zdążyłem zorientować się, jak z tej masy wyciągnęła się już kocia łapa i chwyciła mnie za
koszulę.
Straciłem równowagę i wpadłem do środka.
Poczułem lekkie mdłości i na chwilę pociemniało mi w oczach. Po sekundzie zobaczyłem, że stoję 
w bardzo dziwnym pokoju. Był tak samo nieskończony jak pokój uratowania, ale oślepiająco biały.
Wszędzie w powietrzu wisiały kawałki masy w taką samą czarno-ciemnoróżową kratkę jak w drzwiach
i były w kształcie różnych figur przestrzennych. Póki dochodziłem do siebie, także zauważyłem
mnóstwo wiszących nad figurami liczników w różnych kolorach i kształtach, były jakby żywe i ciągłe się
poruszały układając w kształt cyfr. Kiedy otrząsnąłem się, popatrzyłem na Linuxa i zdziwiłem się, że już
nie wygląda jak Percy i przywrócił swój dawny wygląd. Kot biegał od jednego kształtu do drugiego
i deptał masę łapkami. Figury, które deptał zmieniały kształty dopóki nie stawały się dwunastościanem. 
Z każdym ruchem łapek kota zmieniał się kształt figury, a licznik wiszący nad tą figurą zmieniał się 
o jedynkę, pokazując coraz większe liczby, dopóki liczba nie osiągała stu. Jeden z liczników 
w czerwonym kolorze pokazywał 56,68 %.
- Tu są różne liczniki, ten czerwony, na który właśnie patrzysz pokazuje odporność na ataki 
w procentach – powiedział kot, zerkając przez ramię na moją zdumioną twarz.
W głowię roiło mi się od pytań.
– Zresztą jesteś w punkcie dowodzenia – kontynuował kot. – Nie można do niego trafić tylko o nim
myśląc, trzeba do niego dojść fizycznie. Wszyscy członkowie rady mają do niego dostęp, mam nadzieję,
że nie za szybko zobaczymy pozostałych i zdążę chociaż coś naprawić.
- Raczej pozamiatać ślady, teraz rozumiem, dlaczego lecieliśmy przez całą uczelnię, chciałeś wszystkich
wyprzedzić – powiedziałem z lekką arogancją czując, że też oberwę. – I po co krzyczałeś „UCIEKAJ JEŚLI
ŻYCIE CI MIŁE!”?
- Żeby rubinowe drzwi się ukazały od wybuchu adrenaliny w twojej krwi. – odpowiedział w skupieniu
depcząc kształt.
- A nie miałeś przy sobie jakiejś magicznie zakodowanej adrenaliny do podania, zamiast tego żeby
mnie tak straszyć – spytałem zły.
- Nie zwariowałem – powiedział oburzony Linux – Nie będę nic ci wstrzykiwać, bo możesz na przykład
mieć na nią alergię, udusisz się nam i co będę robił nie mówiąc już o świecie.
- Więc masz coś takiego!
- Porozmawiajmy o tym kiedy indziej – odparł kot ruszając dalej do kolejnego kształtu. – Teraz mamy
ważniejsze rzeczy na głowie. A propos liczników o których pytałeś. Miałem na myśli te na
szmaragdowych drzwiach, a nie te które teraz widzisz. Sprawdziłem, kiedy wybiegłem z pokoju, czy się
pojawiły. Tak, na drzwiach ujawniły się dwa czerwone liczniki, co znaczy, że potomek Stworzyciela
otworzył szmaragdowe drzwi. Pierwszy licznik to limit, pokazuję ile jeszcze razy możesz je otworzyć 
w życiu: 12, a drugi – cooldown, pokazuję malejący czas do możliwości następnego otwarcia, między
otwarciami musi minąć doba.
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- Więc co się w końcu stało? – spytałem niecierpliwie.
- Właśnie otwieranie drzwi spowodowało atak hakerów. Każde otwarcie szmaragdowych drzwi
powoduje losowe nieszczęście, w tym przypadku atak hakerów próbujących przebić pole – powiedział
zdenerwowany Linux – Nie mają wyszczególnionych praw do edytowania pliku, co prawda, niestety
mają prawo do odczytu naszego budynku, przez co nas widać, ale na razie nie mogą nam nic zrobić.
Pole to tylko ochrona na wypadek zdobycia przez hakerów prawa edycji. Jeśli zdobędą prawa edycji, to
mogą włamać się do środka uczelni. W tym przypadku pole by ich zatrzymało na czas ewakuacji z terenu
uczelni w bezpieczne miejsce. Dlatego próbują ciągle pole zniszczyć, aby po zdobyciu praw edycji nie dać
nam czasu na ewakuację.
Ale to nie wszystko, niestety otwieranie szmaragdowych drzwi i pojawienie się liczników uruchamia
nieodwracalny bieg czasu do końca świata.
- Co! To wiedziałeś, że tak może się stać i pociągnąłeś mnie do tego pokoju – wybuchnąłem,
przypominając sobie słowa kota przed „wycieczką” i zaczynając bardzo tego wszystkiego żałować.
- Tak, przyznaję się, nie do końca to przemyślałem, wszystko co ci teraz mówię stało się na uczelni już
legendą, myślałem, że to tylko bajki i w końcu musiałem od czegoś zacząć.
- Dlaczego właśnie od tego, po co wsadziłeś swoje lepkie łapska w to czego nie rozumiesz!
- No, no, bez obraz, każdy ma prawo na pomyłkę. No i w ogóle jestem przecież kotem, bardzo chciałem
to sprawdzić, wiesz, że ciekawość zgubiła kota – Linux uśmiechnął się.
- Jeszcze jest ci wesoło! Twoja pomyłka, może drogo kosztować!
- Bla, bla, bla, Boże! Może tym razem ty skończysz gadać i pomożesz mi w naprawieniu tego co się stało.
Otworzyłem usta, żeby zapytać Linuxa co muszę robić, ale nie zdążyłem. Nagle masa w wejściowych
drzwiach znów stała się przezroczysta i po sekundzie pojawił się tata, a za nim następni ludzie i koty.
- No co, doigrałeś się ze swoimi pomysłami, ty kulo futra? – krzyknął wściekły tata.
- Nie, raczej kot w owczym futrze – odparłem ja.
Tata obrócił się w moją stronę i ze zdziwieniem na mnie popatrzył:
- Co tu robisz?
W tym momencie syrena znów zaczęła wyć.

Kolejny rozdział powieści Igora po wakacjach 

Igor Zwierzchowski 6B
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Twórczość Uczniów SP73 

rys. Magdalena Han 8C

rys. Magdalena Han 8C

rys. Maria Kosińska 4B 

Tą historię opowiedziała mi siostra wraz z kuzynką.

Kiedy moja siostra siedziały razem z kuzynką w pokoju z rozsuwanymi drzwiami, nagle usłyszały jak na
1 piętrze Diler (Pies) zaczął szczekać . Przez dłuższą chwilę nasłuchiwały po czym wystawiły głowy
zza wysuwanych drzwi i  zaczęły wołać psa, jednakże pies dalej szczekał i nie przestawał. 

Po krótkiej chwili wołania, nagle usłyszały wielki huk, jakby ktoś rzucił czymś w schody. Nie mogły się
ruszyć, tak się przestraszyły, że zasunęły drzwi i schowały się pod kołdrą. 

Rano zobaczyły krew na schodach, ale tłumaczyły sobie to oczywiście tym, że Diler po prostu
zobaczył szczura.  Ten szczur go ugryzł i spadł ze schodów, ale  huk, jak opisywały, nie był taki jakby
się przewrócił, tylko jakby ktoś lub coś  zepchnęło psa z schodów...

Straszna Historia

Nikola Woźniak 7B
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Strefa Humoru

Co mówi chemik, kiedy złoto spadnie mu na
stopę?
-Au

Jak nazywa się przesolona firanka? 
-zasłona

Co robi traktor u fryzjera?
-warkocze

Jaką herbatę wypić po zachodzie słońca?
-sagę zmierzch

Terapeuta: Niemiecki chleb nie istnieje,
nie może Cię skrzywdzić.
Niemiecki chleb: Gluten tag!

Nigdy nie jesteś sam....Zawsze jeśli
poczujesz się samotny pomyśl, że
masz w sobie miliony bakterii, dla
których jesteś całym światem. ;)

Konwersacja:
A: Hej, jesteś na profilu mat-fiz, dlatego pomóż mi z zadaniem. Jeśli pokroję ciasto na trzy części to
każda będzie 0,333 całości tak?
B: Zgadza się.
A: A jak pomnożę 0,333 razy 3 to wyjdzie 0,999. Gdzie się podziało to 0,001?
B: Zostało na nożu:)
A: ok😶, dzięki...

 Magdalena Han 8C



zbiory własne SP 73
serwis https://pixabay.com/
galeria grafiki https://www.canva.com/
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Jeśli jesteście ciekawi, co nowego w SP73

śledźcie 
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Do REDAKCJI 
(czyli listy prośby, pytania) 

Zależy nam na jak najlepszej współpracy z Wami, czyli czytelnikami. Bardzo prosimy przysyłajcie
swoje: listy, prośby, pytania  oraz opinie na temat naszej gazetki. Liczymy na Wasze ciekawe pomysły. 
  
Zachęcamy też do współpracy wszystkich, którzy są zainteresowani dziennikarstwem, pisaniem
tekstów, mają jakieś pasje, którymi chcieliby się podzielić oraz osoby uzdolnione plastycznie.


