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Rok szkolny 2021/2022
z pracownikami administracji i
obsługi
Kolejną jednostką naszej szkoły, która również zasługuje na miejsce w naszej
gazetce, to ADMINISTRACJA I OBSŁUGA. Bez tych działów nie byłoby możliwe
funkcjonowanie żadnej szkoły.
W części administracyjnej pracują takie osoby jak:
- główna księgowa – p. Agnieszka Stanisz – dba
o prawidłowe planowanie i rozliczanie budżetu szkoły
oraz zajmuje się rozliczaniem i księgowaniem całej
dokumentacji księgowo-rachunkowej

- sekretarz szkoły i obsługa sekretariatu –
p. Katarzyna Jasica – zajmuje się prowadzeniem
dokumentacji

związanej

z

przyjmowaniem

uczniów do szkoły, prowadzi całą dokumentację
związaną

z

funkcjonowaniem

uczniów

i

pracowników szkoły i realizuje zadania związane z
inwentaryzacją placówki

- specjalista ds. płac i obsługa sekretariatu –
p. Aneta Ołubek – jest odpowiedzialna za
prawidłowe

naliczanie

płac

wszystkich

pracowników, a także obsługuje sekretariat szkoły
i jest prawą ręką pani sekretarz
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- specjalista ds. kadr – p. Anna Matysiak – prowadzi całą
dokumentację związaną z pracownikami szkoły (prowadzi akta
pracownicze, rozlicza nadgodziny, wystawia świadectwa pracy
itp.)
Do pracowników obsługi należą:
- kierownik gospodarcza

– p. Ewa Kałus – zarządza
pracownika
mi

obsługi,

pracownikami kuchni, organizuje remonty w
naszej szkole, dba o porządek i prawidłowe
działanie szkolnego sprzętu, wspólnie z p.
sekretarz

realizuje

zadania

związane

z

inwentaryzacją placówki
- intendent – p. Aleksandra Szczyrba – odpowiada za egzekwowanie
przepisów sanitarnych obowiązujących w placówce i sprawuje nadzór
nad żywieniem, realizuje zamówienia na obiady, wystawia rachunki za
obiady i czuwa nad prawidłowym przebiegiem funkcjonowania sekcji
żywieniowej naszej placówki
- panie kucharki – gotują i wydają obiady (artykuł poświęcony
paniom z kuchni zamieszczony był we wcześniejszym numerze naszej
gazetki)
- panie sprzątaczki – p. Janka, p. Teresa, p. Czesia, p. Beata, p. Ania, p. Asia i dwie panie Jole
– dbają o to, aby w naszej szkole było czysto, abyście
przychodząc
uczyli

się

klasach,

do
w

szkoły,
czystych

korzystali

z

czystych toalet i spędzali
czas

na

przerwach

czystych korytarzach
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na

- panowie konserwatorzy – p. Krzysztof zajmuje się monitorowaniem
aktualnego stanu instalacji technicznych w danym budynku oraz
usuwaniem ewentualnych awarii.
- p. Edward – dba o odpowiedni stan
terenów zielonych na wyznaczonej przestrzeni
– p. Edward pełni tę funkcję do końca
kwietnia i odchodzi na zasłużoną emeryturę;
życzymy panu Edkowi dużo spokoju, zdrowia
i wypoczynku .

Wszystkim pracownikom administracji i obsługi dziękujemy za trud codziennej pracy.
Bez Was funkcjonowanie naszej szkoły od otwarcia do jej zamknięcia nie byłaby
możliwa. Dziękujemy za uśmiech i za każde dobre słowo każdego dnia. Dziękujemy
Wam za pokonywanie trudności, dbałość o szkołę i jej otoczenie oraz o zapewnienie
wymogów bezpieczeństwa dla uczniów i pracowników szkoły.

Opracowanie: Monika Jakubska
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Znaki zodiaku
W KWIETNIU I MAJU

W miesiącu kwietniu rodzą się osoby
pozostające pod patronatem Barana oraz
Byka. Pierwszy z tych znaków zaczął swoje
panowanie jeszcze w marcu. Drugi znak
natomiast będzie z nami również częściowo
w maju. Jeśli chodzi o kwiecień, znak
zodiaku jest dość ważny dla lepszego
opisania charakteru danej osoby. Znak
Barana to bowiem znak ognisty, który
znacząco różni się od ziemskiego znaku
Byka. Obydwa te znaki są uparte, jednak Baran jest raczej gwałtowny, popędliwy, podczas gdy upór
Byka płynie z jego przywiązania do dóbr materialnych i dużej cierpliwości. To, co Baran wydrze
siłą, na to Byk w swym życiu po prostu zapracuje. Jeśli więc czyimś miesiącem urodzenia jest
kwiecień, znak z zodiaku przypisany tej osobie to Baran lub Byk.
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Znak zodiaku z maja to Byk oraz Bliźnięta. Pierwszy ze znaków patronuje pierwszej części tego
miesiąca, ale końcówka należy już do Bliźniąt. Jakie są osoby, które rodzą się w miesiącu maju?
Zodiak przypisuje określone wady, zalety i cechy charakteru osobom będącym w tym samym znaku.
Warto więc wiedzieć, czy ktoś urodzony w maju jest spod znaku Byka, czy też Bliźniąt, bo znaki te
bardzo się od siebie różnią!

Osoby spod znaku Bliźniąt są
impulsywne, nerwowe, ekstrawertyczne.
Często bujają w obłokach. Bliźnięta
mają dwie twarze. Jedna z nich to twarz
osoby krytycznie nastawionej do życia,
często niezadowolonej, myślącej tylko
o własnych interesach. Druga twarz
Bliźniąt
to
postać
tryskająca
optymizmem, zarażająca innych swoim
entuzjazmem do życia. Bliźniak doskonale rozumie zasadę "carpe diem" (łac. "chwytaj dzień") - i
jeśli akurat nie dopada go zgryźliwość, wie, jak się do niej stosować. Bliźnięta są bardzo
pomysłowe i jednocześnie ciekawe świata. Jeżeli podchwycą jakąś ideę, z uporem maniaka dążą do
tego, by ją zrealizować. Nie patrzą przy tym na konsekwencje. Zrobią wszystko, aby osiągnąć swój
cel – nawet wtedy, kiedy muszą przez to wykopać pod kimś dołek. Miewają skłonność do tego, by
manipulować innymi.
Zodiakalne Bliźnięta są tolerancyjne i łatwo się z nimi obcuje. Niestety odpowiedzialność i
punktualność nie są ich najmocniejszymi stronami.
Źródło: rodzice.pl
Opracowanie: Monika Jakubska

Co się dzieje w kwietniu i maju
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W miesiącu kwietniu dominowały Święta Wielkanocne, które w tym roku przypadały na 17
i 18 kwietnia.
Jest to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie celebrujące misterium paschalne Jezusa
Chrystusa:
jego
mękę,
śmierć
i
zmartwychwstanie. Które jest obchodzone
przez Kościoły chrześcijańskie. Ostatecznie
przybrało formę trzydniowego obchodu tzw.
Triduum
Paschalnego,
poprzedzonego
czterdziestodniowym okresem przygotowania
(wielki post). Wielkanoc-Pascha do końca III w.
była
jedyną
doroczną
uroczystością
chrześcijańską.
Według
nauczania
prawosławnego patriarchy Konstantynopola
Bartłomieja
tajemnica
Wielkanocy
nierozdzielnie związana jest z tajemnicą
Wielkiego Piątku. Wokół zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, skupia się cała liturgia i cała
teologia prawosławna. Zwycięstwo Chrystusa rozumiane jest jako duchowo urzeczywistniające się
w każdym pokoleniu.
Natomiast w miesiącu maju obchodzimy kilka świąt, które są radosnymi okresami roku, nie
tylko historycznie, ale również dlatego, że maj sam w sobie jest miesiącem radosnym i bardzo
kolorowym.
Oprócz świętowanego na początku tego miesiąca: 1 maja – Święto Pracy, 2 maja- Święto
Flagi, 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja, świętujemy również jakże ważny dla nas wszystkich
Dzień Mamy, który obchodzony jest 26 maja.

Kim jest mama?
Mama to zdecydowanie najpiękniejsza, najważniejsza i najtrudniejsza rola na świecie. Kim
jest mama? Zdecydowanie prościej byłoby zadać pytanie kim ona nie jest, chociażby dlatego, że
jest ona niemal wszystkim! Wielozadaniowość, zaradność, wewnętrzna siła, miłość i niezawodne,
całodobowe wsparcie to zaledwie kilka z supermocy, jakie dostaje matka w związku z poczęciem
dziecka. Jeszcze przed porodem każda kobieta zastanawia się niejednokrotnie jak sobie poradzi
z byciem mamą, żoną, gospodynią domową jednocześnie. Ale już po porodzie dowiadują się, że są
w stanie z dzieckiem zawieszonym na biodrze rozmawiać przez telefon, mieszać zupę, opróżniać
nogą pralkę i ustalać w głowie plan dnia kolejnego. Nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, iż
macierzyństwo dodaje skrzydeł.
I co jest najpiękniejsze? Że niemal wszystkie matki są pod tym względem takie same, wyjątkowe,
cudowne! Bez względu na kolor skóry, wyznanie, czy prowadzony styl życia matka jest osobą
nietuzinkową. Każda z mam tak samo boryka się z troską, zaangażowaniem i trudem, który
wkładają w wychowanie potomstwa.
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Wszyscy uczniowie naszej szkoły składają swoim
mamom gorące podziękowania:
Za to, że zawsze jesteś przy my boku,
Za to, że wskazujesz drogę mi mroku,
Za to, że dni moje tęczą malujesz,
Dziś Mamo z głębi serca Tobie dziękuję.

źródło: internet

Jestem mamą.
8

A jaka jest Twoja supermoc?

Źródło: internet

Opracowanie: Julia Bukowiecka

Sportowa „Piętnastka”
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Najpopularniejsze aktywności fizyczne –
ROWER kiedyś i dzisiaj.
Drodzy czytelnicy, chyba każde małe dziecko otrzymało
swój pierwszy pojazd jednośladowy, napędzany siłą mięśni osoby
jadącej, jakim jest rower. Jasna sprawa, że w większości
przypadków miał on więcej niż dwa koła. Często tak zaczynała się
Wasza przygoda z nim i wielu z Was nie wyobraża sobie nie
posiadać go. Ma różną nazwę, kolor, dbamy o niego, kupujemy
dodatkowe akcesoria, żeby prezentował się jak najpiękniej i by
wszyscy go podziwiali.
Zastanówmy się przez chwilę dzięki komu możemy
przemierzać rowerem pola, łąki, lasy, parki i wiele ciekawych
miejsc.
Na długo przed okresem, gdy faceci nosili
przystrzyżone brody, stylowe ubrania i jeździli ostrymi kołami,
pojawili się faceci z przystrzyżonymi wąsami, w modnych na
ówczesne czasy ubraniach, jeżdżący na welocypedach i
bicyklach. Niewiele wiadomo o istnieniu rowerów przed XIX wiekiem, natomiast jest pewne, że
pierwszy rower został wynaleziony w 1817 roku przez niemieckiego barona. Nazywano go
„maszyną do biegania”, gdyż nie posiadała ona jeszcze pedałów. Został opatentowany w 1818r.
Pomysł pochwycili inni wynalazcy, zwłaszcza jeden Denis Johnson z Londynu. Jednakże pojazd ten
nadal nie posiadał pedałów i został potocznie nazwany koniem na patyku lub rowerem biegowym,
gdyż trudno nim było jeszcze kierować, a oficjalna nazwa to wielocyped. Swoim kształtem
przypominał już dzisiejszy rower na dwóch kołach.
W ciągu następnych dziesięcioleci, wielocyped wielokrotnie zmieniał swój kształt,
pozostając jednak nadal pojazdem napędzanym przez człowieka. Nowe modele, posiadające trzy
lub cztery koła, były nazywane tricyklami lub kwdrycyklami i miały różnorodne formy i kształty.
Wyposażane były w dodatkowe urządzenia, takie jak pedały i korbki ręczne. Pojedynczych pedałów
używano zanim wynaleziono łańcuchy do rowerów, by ustawić w je w odpowiedni sposób od piasty
koła napędzanego.
Kolejnymi dwukołowymi rowerami jakie powstawały
wraz z upływem czasu to: „łamacz kości”. Rower posiadający
pedały, jednak był bardzo niewygodny w użyciu, miał
metalowe ramy i żelazne opony, a do tego był bardzo ciężki bo
ważył około 45 kg. Ciekawe, ale niepraktyczne było wsiadanie
na taki rower, gdyż rowerzysta musiał biec obok rozpędzonego
roweru, a następnie szybko wskoczyć na siodło. Było to z
pewnością niesamowite widowisko i śmiesznie wyglądało.
Na tym kończę tą historyczną wyprawę, kolejna część
już w następnym numerze.
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Kończąc chcę Wam opowiedzieć krótko, jak ja miałam swój pierwszy rower. W moich czasach nie
można było dostać w sklepie nowego roweru. W każdym razie było to bardzo trudne. Zwyczajowo
dziecko otrzymywało rower nawet z trzeciej lub czwartej ręki, tzn. trójka dzieci wcześniej na tym
rowerze uczyła się jeździć. Jednak nam to wcale nie przeszkadzało, że nie był nowy, ważne, że był
sprawny i mój. Tata oczywiście wcześniej za nim go dostałam sprawdził czy wszystko działa,
przemalował go na mój ulubiony kolor, zamontował dzwonek i lusterko. Kochałam go jak najlepszą
zabawkę, nawet stał u mnie w pokoju. Kiedy uczyłam się na nim jeździć to płakałam gdy
wywróciłam się na nim, ale nie z powodu zdartych czy krwawiących łokci, tylko dlatego, że
mojemu ukochanemu rowerkowi mogło się coś stać!!!

A czy Ty pamiętasz swój pierwszy rower? Jeśli masz jakąś ciekawą przygodę z
nim związaną, to napisz na dzienniku elektronicznym do mnie, może uda się
opublikować Twoją historię!

Foto: internet

Opracowanie: Hanna Zyg
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Oscarowe „O kiem Ucznia”

Wiele osób odbierając Oscara, mówi, że czują się spełnione,
ale dla mnie oznaczało to raczej początek drogi.
Chcę się cały czas rozwijać
- Rachel Weisz

We don’t talk about Jada!
W nocy z 27 na 28 marca byliśmy świadkami rozdania nagród Akademii Filmowej na 94
gali Oscarów. Co stało się na niej? Czym świat się oburzył? Czy to najnudniejsze Oscary z
wszystkich lat? Co zrobił Will Smith? Kim jest Jada i dlaczego nie wolno o niej mówić? Na te
pytania odpowiedź znajdziesz w dzisiejszym artykule.
Około godziny 0.00 w Los
Angeles przed gmachem słynnego
teatru Dolby Theatre, mogliśmy
zauważyć pierwszych gości gali
Oscarów 2022. Z relacji z czerwonego
dywanu
wynika,
że
wszystkie
tegoroczne gwiazdy postarały się z
doborem swoich strojów. Kto został
królem i królową czerwonego dywanu?
Osobiście nie jestem w staniu wybrać
jednej osoby, ale postaram się
przedstawić te najciekawsze.
Jessica Chastain wielka wygrana tej nocy!
Nowo ukoronowana zdobywczyni Oscara, Jessica Chastain, przerzuciła się z jednej
niestandardowej sukni Gucci na drugą na niedzielną imprezę oscarową Vanity Fair 2022 w
niedzielę (27 marca). Czy muszę to powiedzieć?
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Pomarańczowy + Fioletowy = Doskonałość Czerwonego Dywanu.
I to było bardzo prawdziwe w tym przypadku, ponieważ
Jessica wyglądała jak piękna syrena w tej szmaragdowej
sukni gorsetowej Gucci. Suknia ta idealnie komponuje się z
jej odcieniem włosów, a jasny fiolet to hit tego roku. Jessica
tego wieczoru otrzymała najważniejsza statuetkę - Oscara za
najlepszą aktorkę pierwszoplanową w filmie biograficznym
pt.: “Oczy Tammy Faye”. Jessice Chastain możemy kojarzyć
m. in. z filmu pt. “Służące”.

Timothee Chalamet to młody, obiecujący aktor.
Timothee jest dobrze znany z tego, że przekracza granice.
Chłopak zaszalał! Tej nocy, postanowił odkryć swój tors, co
sprawiło, że już na samym początku gali było o nim głośno!
Osobiście uważam, że to szaleństwo przyjść tak właśnie
ubranym na ważną galę. Timothee Chalamet na pewno skradł
serce niejednej czytelniczki naszej gazetki. Chalamet zagrał w
najczęściej nagradzanym filmie tej gali, czyli “Diuna”. Film
“Diuna” amerykańsko-kanadyjski film science fiction z 2021
roku w reżyserii Denisa Villeneuve’a, zrealizowany na
podstawie powieści Franka Herberta, zdobył sześć Oscarów.
“Diuna“posiada także polskie akcenty m. in. na podstawie
rysunków polskiego malarza Wojciecha Siudmaka powstało
wiele kadrów filmu.

Ogromny Skandal! Czyli największy przegrany i wygrany zarazem tej gali –
Will Smith
Tegoroczną galę poprowadził
m.in. Chris Rock, jeden z najbardziej
rozpoznawalnych
komików
w
Ameryce. W pewnym momencie Rock
postanowił subtelnie zażartować z
gości, zwrócił się do Jady Pinkett
Smith, żony nominowanego Willa.
Chris Rock odnosząc się do fryzury
Jady Pinkett-Smith stwierdził, że
mogłaby ona zagrać w kontynuacji
filmu z 1997 roku pt. "G.I. Jane".
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Produkcja ta opowiadała o kobiecie oddelegowanej do elitarnej jednostki komandosów, gdzie
przechodzi szkolenie. W główną rolę wcielała się Demi Moore, która była łysa - podobnie jak żona
Willa Smitha. Problem w tym, że bohaterka filmu miała ogoloną głowę ze względu na zawód,
natomiast Jada od lat cierpi na ciężką chorobę genetyczną, czyli łysienie plackowate. Will Smith
początkowo sam zaśmiał się z żartu, po czym spojrzał na swoją żonę i zauważył, że nie jest z tego
żartu zadowolona. Wtedy męska duma Willa nakazała mu wstać i dać w twarz Rockowi. Will Smith
wracając na miejsce dodał: „Trzymaj imię mojej żony z dala od twoich ****** ust” "(w oryginale
"Keep my wife's name out of your **** mouth"). Wszyscy obecni byli zaskoczeni tą sytuacją, jedni
uważali, że to ustawka, inni, że to prawda.
Nicole Kidman była w szoku, gdy zobaczyła
sceny dantejskie na gali Oscars 2022.
Kilka kategorii później, ten sam Will Smith
odebrał nagrodę w kategorii najlepszy aktor
pierwszoplanowy za rolę w filmie “King Richard
- Zwycięska rodzina”. Najwidoczniej Will musiał
już trochę ochłonąć. Odbierając Oscara nie
szczędził łez, ponieważ ta nagroda była jego
pierwszą w życiu statuetką Oscars. Owszem wcześniej był już nominowany, lecz nigdy nie zdobył
jej, aż do 2022. Will Smith podczas swojej przemowy tłumaczył całą sytuację tym, że kocha
rodzinę i ją broni, mimo potyczek. Podsumowując oznajmił, że ma nadzieję, że jeszcze kiedyś
zostanie zaproszony na tę galę.
Kto zdobył statuetkę za najlepszą
piosenkę do filmu? Może nie było to
jakieś duże zaskoczenie, ale tę statuetkę
zgarnęło rodzeństwo - Billie Eillish i
Finneas O’Connell. Billie to wybitna
artystka, która ma dopiero 20 lat i już ma
na swoim koncie Oscara. Bukmacherzy
uważali, że tę nagrodę zdobędzie Beyonce,
która wspaniale wykonała piosenkę “Be
alive” na żywo podczas gali. Jednak
Billie z bratem wzruszyli podczas
występu całą Akademię (nie pierwszy raz).
Billie z Finneasem zaprezentowali utwór z nowego filmu z cyklu bondowskich przygód „No time
to die”. Ponadczasowe przekazanie sprawiło, że nawet taki twardziel jak Will Smith wzruszył się do
łez.

Tym optymistycznym akcentem kończę ten artykuł. Niestety, nasi polscy filmowcy nominowani do
Oscara nic nie zdobyli, ale sama nominacja to już duże wyróżnienie.
Źródło fotografii: Internet

Foto: internet
Opracowanie: Kornelia Goraus
14

KĄCIK JĘZYKOWY

Język niemiecki

BERLIN
Berlin jest największym
miastem i stolicą Niemczech
zajmującym powierzchnię ok. 892
km². Zamieszkuje go około 3,7
mln osób. Jest największym
miastem w Unii Europejskiej pod
względem liczby mieszkańców.

Berlin leży we wschodniej części Niemiec. Berlin
znajduje się między płaskowyżami Barnim i Teltow.
Położony jest nad rzeką Sprewą i Hawelą oraz ich
dopływami. Miasto znajduje się w umiarkowanej strefie
klimatycznej. Współrzędne geograficzne Berlina na
mapach prezentują się następująco: 52°31′07″N
13°24′30″E.
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1. Brama Brandenburska w Berlinie:

To zabytkowa budowla w Berlinie, zaprojektowana przez Carla Gottharda Langhansa. Brama
Brandenburska została wzniesiona 6 sierpnia 1791 roku. Jest symbolem zjednoczenia państwa
Niemieckiego. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Berlina i świadkiem wydarzeń
historycznych.
2. Pałac Charlottenburg:
To zespół pałacowo-parkowy w Berlinie-Charlottenburgu. Jest jednym z najpiękniejszych zespołów
architektonicznych Berlina. Pałac został zbudowany pod koniec XVII wieku. Zawiera wiele
bogatych dekoracji w stylu barokowym i rokoko.
3. Zamek Bellevue:
To kompleks pałacowy w północnej części parku Großer Tiergarten. Zamek został wzniesiony w
1786 roku przez pruskiego księcia Augusta Ferdynanda, na podstawie planów Philippa Daniela
Boumanna. W 2005 roku zamek został odrestaurowany. W tym czasie prezydent korzystał z pałacu
Charlottenburg, wspomnianym w poprzednim punkcie. Od stycznia 2006 roku ceremonie odbywają
się ponownie w Bellevue. Obecnie pełni on funkcję rezydencji prezydenta Niemiec.
4. Museumsinsel (wyspa muzeów):
To znana Wyspa Muzeów w Berlinie, przyciągająca rzesze turystów. Jest na niej prezentowane
6000 lat historii kultury. Jest to kompleks obejmujący Muzeum im. Bodego, Muzeum
Pergamońskie, Nowe Muzeum, Starą Galerię Narodową oraz Stare Muzeum.
5. Tauentzienstraße: (ulica Tauentzienstraße)
To stalowa rzeźba z okazji 750 lecia powstania Berlina.
6. Staatsratgebaude: (Budynek Rady Państwa)
To Budynek Rady Państwa, jest dawną oficjalną siedzibą Rady Państwa NRD. Został zbudowany w
latach 1962–1964 przez Rolanda Korna i Hansa Ericha Bogatzky'ego. Był pierwszym nowym
budynkiem rządowym w centrum miasta po II wojnie światowej. Graniczy od wschodu z Breite
Straße, od północy z Schloßplatz i dawną ulicą An der Stechbahn, od południa z zielonym terenem
na Sperlingsgasse/ Neumannsgasse, a od zachodu z Spreekanal.
7. Urania - Weltzeituhr (zegar Urania):
To symboliczny zegar pokazujący aktualny czas w 24 strefach czasowych świata znajdujący się na
Alexanderplatz. Zegar został zaprojektowany przez docenta Ericha Johna i oddany do użytku 2
października 1969. Jego całkowita wysokość wynosi 10 metrów. Budowla znajduje się na posadzce
wykonanej z mozaiki symbolizującej różę wiatrów.
8. Fontanna Neptuna:
Została stworzona przez Reinholda Begasa w 1891 roku. Dynamicznie usytuowany Neptun
wieńczący centralną część fontanny otoczony jest personifikacjami czterech rzek: Łaby, Odry, Renu
oraz Wisły.
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9. Siegeeaule (kolumna zwycięstwa):
To niemiecka kolumna znajdująca się w parku Großer Tiergarten, zaprojektowana przez Heinricha
Stracka po 1864 roku w celu upamiętnienia zwycięstwa Prus nad Danią w wojnie duńskiej.
10. Reichstag (parlament):
Reichstag, czyli parlament Rzeszy to jeden z najokazalszych i najpiękniejszych budowli Berlina.
Budynek zaprojektowany przez Paula Wallota, został ukończony w 1894 roku. Najatrakcyjniejszym
elementem Reichstagu jest szklana kopuła, która cieszy się dużym zainteresowaniem turystów.
11. Katedra kolońska:
Archikatedra, największy i najważniejszy kościół w niemieckiej Kolonii. W latach 1313-1782
świątynia była siedzibą biskupstwa, a od 1795 do dziś arcybiskupstwa kolońskiego.
12. Pergamonmuseum (muzeum):
To jedno z najsłynniejszych muzeów na świecie. Znajduje się na wyspie muzeów, wspomnianej
wcześniej. Zawiera zbiory Sztuki Starożytnej, Azji Przedniej oraz Sztuki Islamskiej. Najsłynniejsze
eksponaty Muzeum Pergamońskiego to Wielki Ołtarz Zeusa oraz babilońska Brama Isztar.
13. Muzeum im. Bodego:
Zostało zbudowane w latach 1898-1904 na rozkaz cesarza niemieckiego Wilhelma II według
planów Ernsta von Ihne. Muzeum również znajduje się na wyspie muzeów. Zbiory tego muzeum to
kolekcja malarstwa renesansu i baroku.
14. Olympia – Stadion:
To stadion w Niemczech, który został otwarty w 1927, należący do klubu piłkarskiego Olympia
Laupheim. Mieści 4 tys. widzów.
15. Potsdamer Platz:
To kwadratowy węzeł komunikacyjny w berlińskich dzielnicach Mitte i Tiergarten.
16. Sony – Center:
To kompleks budynków wykonanych przez firmę Sony na Potsdamer Platz (wspomniany w
poprzednim punkcie). Jego architektem jest Helmut Jahn. Budowa została ukończona w 2000 roku
za sumę 800 milionów dolarów. W kompleksie znajdują się przykładowo sklepy, restauracje, centra
konferencyjne, pokoje hotelowe, muzea, Kino CineStar oraz IMAX i sklep "Sony Style".
17. Fernsehturm (wieża telewizyjna):
Ta berlińska Wieża Telewizyjna znajduje się w berlińskiej dzielnicy Mitte, w pobliżu
Alexanderplatz. Sięga wysokości 368 metrów i jest najwyższym budynkiem w Niemczech oraz
czwartym co do wielkości wolnostojącym obiektem w Europie. Została ukończona w 1969 roku.
18. Rotes Rathaus (czerwony ratusz):
To ratusz w Berlinie, w dzielnicy Mitte, neorenesansowy, wzniesiony w latach 1861–1869. Jest
siedzibą burmistrza Berlina i rządu kraju związkowego Berlin.
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1. W Berlinie jest około 1700 mostów!! Najsłynniejszym mostem jest Oberbaumbrücke
między Kreuzbergiem a Friedrichshain.
2. Berlin uważany jest za najbardziej zielone miasto Niemiec, ponieważ aż 44% powierzchni
miasta stanowią rzeki, drogi wodne, lasy i tereny zielone.

3. Największym centrum handlowym w tym mieście jest Gropius Passagen, który ma 85
tysięcy metrów kwadratowych powierzchni handlowej.
4. Berlin jest drugim najbardziej zaludnionym miastem w UE, z prawie 3,7 mln mieszkańców.
5. Miasto ma swoją własną piwną specjalność – Berliner Weiße. Ma zdecydowanie lekko
gorzkawe i kwaśne nuty i jest produkowane z pszenicy.
6. Miasto, ma ponad 180 kilometrów dróg wodnych w granicach miasta.
7. Berlińskie Zoo jest nie tylko najczęściej odwiedzanym ogrodem zoologicznym w Europie,
ale również goszczącym 1380 różnych gatunków zwierząt i ponad 18662 zwierząt.

Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/
10 ciekawostek o Berlinie (polskiobserwator.de)
QWERTY. WIKI - Strona główna (abcdef.wiki)
Książki
Opracowanie: Katarzyna Suder, Gabriela Kuźnik

Okiem Czytelnika
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“Błogosławieni pokój czyniący;
albowiem oni synami Bożymi nazwani będą”
- Jezus Chrystus, Kazanie na Górze

Pokój to pojęcie względne. Pokojem możemy nazwać pomieszczenie, w którym
przebywamy, pokojem może również być jeden z owoców Ducha Świętego, pokój to także
porozumienie w polityce. Dzisiejszy artykuł w pełni będzie oddany tej ostatniej definicji pokoju, w
tym artykule poruszymy również temat związany ściśle z pacyfizmem.
W Starożytności wybuchały liczne wojny, które nie sposób zatrzymać. Jednakże wśród
wielu milionów cywili zawsze było słychać głos tych, którzy chcieli jedynie spokoju i zatrzymania
walk zbrojnych. Byli to filozofowie. To dzięki wsparciu tych mówców nasza populacja przetrwała!

Znaki i symbole pokoju
Pacyfa – symbol pacyfizmu, znak pokoju. Jego twórcą jest brytyjski projektant
Gerald Holtom, który do opracowania symbolu wykorzystał alfabet semaforowy,
używany dawniej przez marynarzy: na kole umieścił litery N i D tego alfabetu (ang.
Nuclear Disarmament – nuklearne rozbrojenie). W latach 60. i 70. XX wieku był
zwykle używany przez ruch hippisowski.

Gołąbek pokoju – symbol biblijnego pokoju. Gołąb to jeden z najstarszych
symboli pokoju na świecie. Historia tego pokoju sięga Starego Testamentu. Już
w biblii podczas wielkiego potopu możemy zauważyć, że to właśnie ten ptak
zostaje wypuszczony na zwiady z Arki Noego. Gołąbek jest symbolem dobrej
nowiny. Ptak wracając do Arki Noego, przybywa z gałązką w dziobie, co
oznacza, że gdzieś kończy się potop i narasta nadzieja na lepsze jutro.

Wielcy Pacyfiści!
John Lennon - członek zespołu The Beatles, piosenkarz, jeden z
najbardziej rozpoznawalnych pacyfistów na całym świecie. Tworzył
własną muzykę, w której próbował ukryć ogromne przesłania. John
Lennon wraz z swoją żoną Yoko Ono protestował wszystkie możliwe
sposoby, m. in. przez wiele miesięcy nie wychodził z łóżka na znak
protestu przeciwko Wojny w Wietnamie. Utwór Lennona pt.:
“IMAGINE” stał się hymnem pokoju. Utwór “Imagine” niedawno
obchodził swoje 60 lecie powstania. John Lennon w wieku 40 lat zmarł
w wyniku postrzału przez swojego
psychofana. [*] „Imagine all the people
Livin' life in peace”...
Martin Luther King - amerykański działacz na rzecz
równouprawnienia Afroamerykanów, w latach 1957 – 1968 silnie
udzielał się. 28 sierpnia 1963 roku, w 100. rocznicę podpisania
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przez Abrahama Lincolna aktu o emancypacji, zapewniającego równość wszystkich ras, przed
mauzoleum wielkiego prezydenta w Waszyngtonie zebrał się ponad dwustutysięczny tłum białych i
czarnych, a przemawiający do nich pastor z Alabamy - Martin Luther King - opowiadał o swoim
śnie:
"Miałem sen, że czwórka moich małych dzieci żyć będzie w społeczeństwie, w którym oceniać się
je będzie nie według koloru skóry, lecz według zalet ich charakteru" - mówił wówczas Martin
Luther King. I dodał: - "Mam marzenie, że pewnego dnia na wzgórzach Georgii synowie dawnych
niewolników i synowie dawnych właścicieli niewolników będą w stanie usiąść razem przy stole
braterstwa". Wieczorem, 4 kwietnia Martin Luther King 1968 roku został postrzelony przez białego
rasistę, tego samego dnia zmarł w szpitalu. Śmierć pastora wywołała wstrząs, doprowadza do
licznych rozruchów w kraju. Luther King za swoje zasługi otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla i
tym samym zostaje zapamiętany przez świat na wieki.
Mahatma Gandhi – zwany apostołem niestosowania przemocy,
indyjski polityk, prawnik i mąż stanu. Propagował wyłącznie
pacyficzne podejście do polityki. Zapisał się na kartach historii,
głównie ze względu na jego chęć dążenia do niepodległości
swojego kraju – Indii. Organizował różnego rodzaju protesty m.in.
Marsz solny, którego celem było niekupowanie soli z Imperium
Brytyjskiego. Zachęcał do produkcji wyrobów krajowych i
kupowania wyłącznie tych pochodzenia Indyjskiego. Mahatma
Gandhi był wielokrotnie aresztowany, jednakże nie przerywał
swojej pracy pacyfisty. Podczas II Wojny Światowej Gandhi nie
uczestniczył w życiu politycznym. Bał się polityki Hitlera i
nazistowskich sposobów rozwiązywania problemów. Gandhi
otrzymał przydomek Mahatma, który oznaczał “Wielka dusza”.
Mahatma Gandhi dożył wyzwolenia Indii spod jarzma brytyjskiego okupanta. Indyjski polityk,
również jak pozostali pacyfiści opisani powyżej, został zamordowany za swoje poglądy.
“Musimy być gotowi ponosić heroiczne poświęcenie dla pokoju,
tak samo jak szczerze ponosimy je na wojnie.
Nie ma niczego ważniejszego i bliższego memu sercu.”
- Albert Einstein

Artykuł został w pełni napisany na podstawie książki pt.: “Wielka Encyklopedia
pokoju” wypożyczonej w naszym szkolnym księgozbiorze.
Zachęcamy do wypożyczania książek w Bibliotece Szkolnej!
Opracowanie: Kornelia Goraus przy współpracy z p. Danutą Grodoń- Śliwińską

Kartka z kalendarza
Miesiąc MAJ 2022
„Doceniaj

każdy dzień, bo nie pojawi się drugi raz”
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Opracowanie: Zofia Goraus

Kącik Historyczno-Kryminalny
Katastrofy XX wieku
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Cieszymy się, że nasza gazetka cieszy się coraz większym zainteresowaniem i dołączają do
nas kolejni redaktorzy. Tym razem dołączył Oskar Kotecki z klasy 7e z propozycją nowego kącika
historyczno-kryminalnego. I oto artykuł, który napisał Oskar.
W 1986 roku doszło do największej
katastrofy nuklearnej, a mianowicie wybuchu
w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. W
wyniku awarii przy przegrzaniu się rdzenia
reaktora doszło do wybuchu wodoru, pożaru
oraz doszło do rozprzestrzenienia się
substancji promieniotwórczych.

Była to największa katastrofa w historii energetyki
jądrowej i jedna z największych katastrof
przemysłowych XX wieku. W wyniku całkowitego
zniszczenia reaktora, skażeniu promieniotwórczemu
uległ obszar od 125 000 do 146 000 km² terenu na
pograniczu Białorusi, Ukrainy i Rosji, a
wyemitowana z uszkodzonego reaktora chmura
radioaktywna rozprzestrzeniła się po całej Europie.
W efekcie skażenia ewakuowano i przesiedlono
ponad 350 000 osób.
Przyczynami technicznymi katastrofy były błędy
konstrukcyjne reaktora polegające na wzroście jego
reaktywności w wyniku wrzenia wody w reaktorze
oraz w trakcie wprowadzania prętów kontrolnych do
reaktora,
wywołanym ich błędną konstrukcją.

Około 1992 roku, 6 lat po wybuchu reaktora w
Czarnobylu, Victoria Ivleva – pierwsza przedstawicielka
świata mediów sfotografowała największą tragedię
Wschodu lat 80.
Źródło: internet
Opracowanie: Oskar Kotecki

Przepisy dla każdego
Zrób mamie w dniu jej święta śniadanie z uczuciem 
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Składniki:







2 parówki
2 jajka
sól
pieprz
olej do smażenia
4 wykałaczki

Wykonanie:
1. Parówki przeciąć wzdłuż, ułożyć
jak na zdjęciu i połączyć końcem
wykałaczką, powstanie serduszko.
2. Na patelni rozgrzać olej przełożyć
na nią parówki.
3. Następnie wbić jajka, posolić i
popieprzyć.
4. Smażyć do pożądanego stopnia ścięcia białka.

Nie zapomnij o jakże ważnym dla każdej mamy słowie
„Kocham Cię” .

Źródło: www.smaker.pl
Opracowanie: Monika Jakubska
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Wiele radości ze spędzania ze sobą
wspólnych chwil Samorząd Uczniowski.
Źródło: internet – google.pl
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